
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 คอมพิวเตอร์               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4            เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

การที่คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ก็เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบ
ของอุปกรณ์ส าคัญส่วนต่างๆ ในการท างานร่วมกัน ได้แก่ หน่วยความจ า หน่วยประมวลผล หน่วยรับ
ข้อมูล และหน่วยแสดงผล ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน และมีหน้าที่การ
ท างานที่แตกต่างกันออกไป 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/4  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ 
 2. ยกตัวอย่างส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ได้ 

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความสามารถในการคิด 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
 2. PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร ์
 3. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 

4. เว็บไซต์ www.nattapon.com 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : จิ๊กซอร์ (Jigsaw)) 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 

1. นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในช่ัวโมงที่ผ่านมา โดยครูให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม
ต่อไปนี ้

 - คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร 
 - ระบบคอมพิวเตอรม์ีการท างานอย่างไร 
 - หน่วยต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอรม์ีอะไรบ้าง พรอ้มยกตวัอย่าง 
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 1 บอกหน้าที่ของส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้) 
   1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แต่ละคนมีล าดับเลขประจ าตัว 
   2. คนที่มีเลขเดียวกันให้มารวบกลุ่มกันเพื่อศึกษาประเภทของระบบสารสนเทศ ดังนี ้
    หมายเลข 1 ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร ์
    หมายเลข 2 ศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร ์
    หมายเลข 3 ศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
    หมายเลข 4 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมลูที่ใช้ในการประมวลผล 
    หมายเลข 5 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ 

 3. ครูให้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เป็นเวลา 15 นาที เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จ
กลับไปยังกลุ่มเดิม และผลัดกันอธิบายความรูท้ี่ตนเองได้รับมาให้เพือ่นในกลุม่ฟัง อีก 15 นาที 
 4. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอความรู้ที่ตนเองไดเ้รียนรู้และสรุปลักษณะส าคัญ
ของระบบสารสนเทศแต่และประเภทที่หน้าช้ันเรียน  
 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 2 ยกตัวอย่างส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอรป์ระเภทต่างๆ ได้) 

  5. ครูสรปุประเด็นส าคัญเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทกุคนฟังอกี
ครั้ง โดยน าเสนอด้วย PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร ์
  6. นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือส่วนประกอบย่อยของส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมกับบอกลักษณะส าคัญของส่วนประกอบย่อยน้ัน 

   7. นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรือ่งส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

http://www.nattapon.com/


 

 

  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
  (จุดประสงค์ปลายทาง บอกคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้) 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของ
แต่ละองค์ประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2. ครูให้ค าแนะน าหรืออธิบายเพิม่เตมิในกรณีที่นกัเรียนยังสรุปไม่ถูกต้อง 

 
 การวัดและประเมินผล 

ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. การน าเสนอ 
2. ตรวจจากใบงาน 
3. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 

 
 วิธีการวัดผล 

- น าเสนอองค์ความรู้  
- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร ์
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบประเมินการน าเสนอองค์ความรู ้

  - ใบงานที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
  - แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- น าเสนอองค์ความรู ้
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60  
- ใบงานที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 

 
 
 

 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ปัญหาที่พบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. แนวทางปรบัปรุงการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ..................................................... 

                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
       วันที่.................เดือน..................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอนงค์ มีปญัญา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความคิดเห็นฝ่ายวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ท่ี 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) เวลา 4 ชั่วโมง ครูผู้สอน ครูณัฐพล บัวอุไร 
 

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ผู้ใช้ และ
กระบวนการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่น าเสนอในบทที่  1 เรื่องระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับข้อมูล
เป็นหลักนั่นเอง 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

ฮาร์ดแวร์คือเครื่องมือหรอือุปกรณ์ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ์ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์เช่ือมต่อเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพของคอมพวิเตอร์ในด้านต่างๆ ด้วย ฮาร์ดแวร์มีหลายประเภท ท าหน้าที่แตกต่างกันตามระบบ
การท างานของคอมพิวเตอร์ ในหน่วยการเรียนรู้นี้ จะน าเสนอตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน 
ดังนี ้

 แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) ท าหน้าที่รับข้อมูลตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วย
การกดที่แป้นพิมพ์ ภายในจะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลงตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่
กดลงไปเป็นรหัสหรือข้อมูลดิจิทัล มีต าแหน่งของแป้นพิมพ์เรียงกันเหมือนเครื่องพิมพ์ดีด 

 

 เมาส์ (Mouse) เป็นฮาร์ดแวร์ท าหน้าที่รบัข้อมูล ด้วยการควบคุมตัวช้ีต าแหน่งหรือเคอร์เซอร์ 
(Curser) บนจอภาพ โดยจะรับข้อมูลผ่านค าสั่งคลิก ดับเบิลคลิก คลิกขวา และแดรก (Drag)  
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 สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ได้จากการแปลงค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุให้
เป็นสัญญาณดิจิทัลที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของไฟล์รูปภาพภายในคอมพิวเตอร์ 

 
 กล้องวีดีโอ (Video Digital Camera) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทภาพเครื่องไหว ซึ่งจะ

บันทึกข้อมูลลงในหน่วยจัดเก็บข้อมูลส ารอง มีน้ าหนักเบา พกพาได้สะดวก สามารถดูไฟล์
ภาพเคลื่อนไหวได้จากจอภาพที่ตัวกล้อง 

 
 การ์ดเครือข่าย (Network Card) หรือ การ์ดแลน (LAN Card) ท าหน้าที่เช่ือมต่อสัญญาณ

ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันใน
ระบบเครือข่าย 

 
 เมนบอร์ด (Mainboard) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน เช่น ซีพียู แรม การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง เป็นต้น 
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 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เป็นฮาร์ดแวร์ส าหรับบันทึกข้อมูลหลักที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ สามารถ
เก็บข้อมูลได้มากกว่าสื่อบันทึกอื่นๆ มีหลักการท างานเหมือนกับแผ่นดิสก์เกตต์ คือ การอ่าน
ข้อมูลบนจานแม่เหล็ก 

 
 เครื่องอ่านซีดี/ดีวีดี (CD/DVD Drive) ใช้ส าหรับอ่านและบันทึกข้อมูลด้วยซีดีหรือดีวีดี มี

หลักการท างานด้วยการบันทึกข้อมูลลงบนจานแม่เหล็ก 

 

 จอภาพ (Monitor) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่แสดงผลเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก ปัจจุบันมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จอภาพวีจีเอ แบบพลาสมา แลจอภาพ
แบบสัมผัส 

 
 ล าโพง (Speaker) ท าหน้าที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียง 

 
 เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่ในหน่วยแสดงผล ใช้ส าหรับแสดงผลข้อมูลใน

รูปแบบสิ่งพิมพ์ 
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 ยูเอสบีแฟรสไดรฟ์ (USB Flash Drive) ท าหน้าที่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูล เป็นสื่อบันทึก
ข้อมูลส ารองที่นิยมใช้มากในปจัจบุัน เนื่องจากมีรูปแบบที่สวยงาม น้ าหนักเบา พกพาสะดวก 

 
 เคส (Case) เป็นกล่องเหล็กหรือพลาสติกแข็ง ใช้ส าหรับติดตั้งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น 

เมนบอร์ด เครื่องจ่ายไฟ เครื่องอ่านเขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี การ์ด เป็นต้น 

 
 ซอฟต์แวร์ (Software) 

ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ท าให้ฮาร์ดแวร์ท างานตามความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวรประยุกต์ 

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ จัดการทางด้านอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบน
จอภาพ การน าข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ การดูแล การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม การเรียกค้นข้อมูล การ
สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบจึงหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์
ระบบที่รู้จักกันดี คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) เช่น เอ็มเอสดอส ยูนิกซ์ โอเอสทู วินโดวส์ เป็น
ต้น 

ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี คือซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า 
ระบบปฏิบัติการ 
 ระบบปฏิบัติการเป็นชุดค าสั่งที่ใช้ควบคุมระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ  ของคอมพิวเตอร์ให้
ท างานอย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์นี้เช่ือมอยู่ระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์กับฮาร์ดแวร์ที่เป็นหน่วย  ประมวลผล 
หน่วยความจ า หน่วยขับแผ่นบันทึก แผงแป้นอักขระและจอภาพ  ในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการนี้จะส่งงานผา่นไปยังโปรแกรมควบคุมการจัดการพื้นฐาน ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยข้ันพื้นฐานของ
การติดต่อไปยังฮาร์ดแวร์ของระบบอีกต่อ หนึ่ง 
 การน าไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ผู้ใช้จ าเป็นต้องเรียนรู้ค าสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการให้ได้ใน
ระดับหนึ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานข้ันต้นของการเรียกติดต่อกับคอมพิวเตอร์เช่น การขอดูรายการข้อมูลที่เก็บในแผ่น



[เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์] 5 

 

 
ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] || โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 

บันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบนัทึกเพื่อน ามาเก็บข้อมูล การส าเนาแฟ้มข้อมูล การลบแฟ้มข้อมูล และการเปลี่ยน
ช่ือแฟ้มข้อมูลใหม่ เป็นต้น การเรียนรู้ระบบปฏิบัติการได้ละเอียดลึกซึ้งมากก็ยิ่งจะช่วยให้สามารถเรียก ติดต่อ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้มากยิ่งขึ้น 
 ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็นระบบปฏิบัติการที่ท างานเพียงงานเดียว
ในเวลาหนึ่ง เช่น ซีพีเอ็ม เอ็มเอสดอส พีซีดอส แอปเปิ้ลดอส และระบบปฏิบัติการที่ท างานพร้อม ๆ กันหลาย 
ๆ งานในเวลาเดียวกันเรียกว่าระบบหลายภารกิจ (multitasking system) เช่น โอเอสทู วินโดวส์ 95 

1. ซีพีเอ็ม (Control Program/Microcomputer : CP/M) 
ซีพีเอ็ม (Control Program/Microcomputer : CP/M) จัดเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นแรก ๆ 

ที่น ามาใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด  8 บิต ซึ่งปัจจุบันนี้ล้าสมัยแล้วหลังจากเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ขยายมาเป็นเครื่องขนาด 16 บิต ก็ได้มีการเขียนระบบปฏิบัติการข้ึนใหม่ คือ เอ็มเอ
สดอส (Microsoft Disk Operating System : MS-DOS) พีซีดอส (Personal Computer Disk Operating 
System : PC-DOS) ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสนี้ได้รับความนิยมน ามาใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ระดับพีซี 

2. เอ็มเอสดอส 
เอ็มเอสดอสมีรากฐานมาจากระบบปฏิบัติการซีพีเอ็มนั่นเอง โดยการเขียนโปรแกรมส าหรับ

ใช้งานกับไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูลอินเทล ขนาด 16 บิต เบอร์ 8088 ข้ึนใหม่ที่ยังคงรูปแบบลักษณะค าสั่ง
คล้ายของเดิม เมื่อมีการปรับปรุงเพิ่มขยายในเวลาต่อมาเป็นรุ่น 2.0 จึงได้มีการพัฒนาขีดความสามารถให้
สูงข้ึนอีกมากมาย โดยในรุ่น 2.0 นี้จะมีรูปแบบค าสั่งที่คล้ายคลึงกับค าสั่งในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่จัดเป็นโครงสร้างต้นไม้ของการ แบ่งระบบแฟ้มเป็นระบบย่อย 

เอ็มเอสดอสเป็นระบบปฏิบัติการที่เหมาะส าหรับงานงานเดียว แม้จะมีซอฟต์แวร์มาเสริมช่วย
การใช้งานในลักษณะหน้าต่าง (window) ท าให้สามารถท างานหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็ยังท าได้ไม่ดีนัก 
เพราะไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่องานหลายช้ินโดยเฉพาะ เมื่อขีดความสามารถของฮาร์ดแวร์สูงข้ึน  
ระบบปฏิบัติการที่เหมาะส าหรับฮารด์แวร์จึงได้รับการพัฒนาเพื่อมาทดแทนเอ็มเอสดอส เช่น ระบบปฏิบัติการ 
โอเอสทู และวินโดวส์ 95 

3. ระบบปฎิบัติการโอเอสทู และวินโดวส์ 95 
ระบบ ปฏิบัติการโอเอสท ูและวินโดวส์ 95 ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและสร้างมาใช้

กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตระกูลพีเอสทูของบริษัทไอบีเอ็มจ ากัดเป็นระบบปฏิบัติการที่น ามาชดเชยขีด 
จ ากัดของเอ็มเอสดอสเดิม ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษของการท างานหลายงานพร้อมกัน เทคนิคการเรียกใช้
ค าสั่งเป็นเมนูและสัญรูป (icon) 

4. ระบบปฎิบัติการยูนิกซ์  
ระบบปฏิบัตกิารยูนิกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาและออกแบบส าหรับงานด้านวิชาการ 

และประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์ บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ แต่ในภายหลังก็ไดป้รบัปรุงไปใช้บนเครื่อง
เกือบทุกระดับ รวมถึงเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เป็นระบบใหญ่และซับซอ้น 
สามารถให้ผู้ใช้หลายรายท างานหลายงานพร้อมกัน อย่างไรก็ตามจะมีขีดจ ากัดทีห่น่วยความจ าของระบบ เป็น
ระบบปฏิบัตกิารที่นิยมใช้เป็นเครือข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลร่วมกัน 
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2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนข้ึนเพื่อ
ประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง 
ซอฟต์แวร์ตารางท างาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น การท างานใด ๆ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์จ าเป็นต้องท างานภายใต้สิ่งแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย  ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์
ประมวลค าต้องท างานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือวินโดวส์ เป็นต้น 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังแบ่งแยกออกเป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนข้ึนใช้งานเฉพาะและซอฟต์แวร์ส าเร็จ 
 1) ซอฟต์แวร์ท่ีเขียนขึ้นใช้งานเฉพาะ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนตามความต้องการของผู้ใช้หรือ

เฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้เขียนต้องเข้าใจงานและรายละเอียดของการประยุกต์นั้นเป็นอย่างดี เช่น ซอฟต์แวร์
ส าหรับงานจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ซอฟต์แวร์งานธนาคาร 

2) ซอฟต์แวร์ส าเร็จ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้สร้างข้ึน และวางขายทั่วไปผู้ใช้
สามารถหาซื้อมาประยุกต์ใช้งานทั่วไปได้ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์ตารางท างาน 
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 

 
 

ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ความนิยมส่วนหนึ่งมาจากขีด
ความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์น้ัน ๆ เพราะซอฟต์แวร์ที่ผลิตออกจ าหน่าย ต่างพยายามแข่งขันกันหลาย 
ๆ ด้าน เช่น เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย สนับสนุนให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ดี มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อ่านเข้าใจง่าย 
ให้วิธีหรือข้ันตอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน และมีระบบโอนย้ายข้อมูลเข้าออกกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่าย 

ซอฟตแ์วร์ประยุกต์มีอยู่มากมาย อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไป และ
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง 

ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานท่ัวไป 
ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะส าหรับงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้งาน

จะต้องเป็นผู้น าไปประยุกต์กบังานของตน ผู้ใช้อาจต้องมีการสร้างหรือพัฒนาช้ินงานภายในซอฟต์แวร์
ต่อไปอีก ราคาของซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปนี้จะไม่สูงมากเกินไป 

ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปซึ่งนิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์ส าเร็จ แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะ
การใช้งาน คือ 

 ด้านการประมวลค า 
 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางท างาน 
 ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล 
 ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล 
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 ด้านการพิมพ์ตั้งโต๊ะ 
 ด้านการลงทุนและการจัดการเงิน 
 ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
 ด้านภาพกราฟิกและการน าเสนอข้อมูล 
 ด้านการจ าลอง เกม และการตัดสินใจ 

 
ในบรรดาซอฟต์แวร์ส าเรจ็ทัง้หลายในกลุม่นี้ กลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมากและจ าเป็นตอ้ง

มีประจ าหน่วยงาน มักจะเป็นสี่รายการแรก คือ ด้านการประมวลค า ด้านตารางท างาน ด้านระบบ
ฐานข้อมูล และด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ที่ก าลังได้รับความนิยมสูงข้ึน ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ด้านกราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูล และซอฟต์แวร์การพิมพ์ตั้งโต๊ะ 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นโปรแกรมประยุกต์เชิงพาณิชย์ที่มาจาก
ต่างประเทศ ยกเว้นเฉพาะกลุ่มแรก คือ โปรแกรมประมวลค าที่ประเทศไทยมีสร้างและพัฒนาข้ึนมา
เอง เพื่อให้สามารถน ามาใช้งานร่วมกับภาษาไทย โดยการน าซอฟต์แวร์เดิมมาดัดแปลงและเพิ่มเติม
ส่วนที่ใช้งานเป็นภาษาไทย 

นอกจากซอฟต์แวร์ส าเร็จที่กล่าว ยังมีซอฟต์แวร์ส าเร็จซึ่งน าความสามารถของงานหลาย ๆ 
ด้านมารวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานหลายอย่างได้พร้อมกัน คือ จะใช้ได้ทั้ง
ประมวลค า ตารางท างาน จัดการฐานข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และอาจรวมถึงการสื่อสารข้อมูลด้วย 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จอาจไม่สามารถน าไปใช้กับงานโดยตรง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
พัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งการแก้ไขนี้อาจต้องใช้เวลาและก าลังงาน ในบางครั้งก็ยังไม่สามารถสนองความ
ต้องการได้ จึงเกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะทาง 

  
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาส าหรับน าไปใช้
งานเฉพาะด้าน หรือในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น โปรแกรมช่วยจัดการด้านการเงิน  โปรแกรมช่วย
จัดการบริการลูกค้า ฯลฯ ตามปกติจะไม่ค่อยได้พบเห็นซอฟต์แวร์ประเภทนี้ในท้องตลาดทั่วไป แต่จะ
ซื้อหาได้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในราคาค่อนข้างสูงกว่าซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานทั่วไป 

โครงสร้างของซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะประกอบด้วย ฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลลูกค้า 
และระบบของงาน ภายในซอฟต์แวร์ควรจะมีส่วนท างานประมวลค าเพื่อใช้สร้างรายงาน  ติดต่อ
โต้ตอบจดหมาย และการนัดหมายตามก าหนดการ ลักษณะของซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้ มีทั้งรูปแบบที่
มีผู้ใช้งานคนเดียว หรือผู้ใช้งานได้พร้อมกันหลายคน 

ในประเทศไทยมีการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใช้งานเฉพาะทางอยู่บ้าง  ส่วนใหญ่จะเป็น
ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตต่างประเทศได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ  ในที่นี้ได้รวบรวมจัด
ประเภท ไว้ดังนี้ 

1) ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี ได้แก่ ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชี
สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน 
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2) ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจ าหน่าย ได้แก่ ระบบงานรับใบสั่งซื้อสินค้า ระบบงาน
บริหารสินค้าคงคลัง ระบบงานควบคุมสินค้าแบบจ านวนและรายช้ิน และระบบงานประวัติ
การขาย 

3) ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบงานก าหนดโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนก าลังการผลิต การค านวณต้นทุนของงาน การประเมินผลงานของ
พนักงาน การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุม การท างาน
ภายในโรงงาน การก าหนดเงินทุนมาตรฐานสินค้า และการก าหนดข้ันตอนการผลิต 

4) ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้แก่ ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน การเช่าซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และการเช่าซื้อรถยนต์ 

 

 ผู้ใช้ 

คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้งาน โต้ตอบ ควบคุม และดูแลคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ที่ดีควรมีความรู้
และความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานได้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถแบ่ง
ตามลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 5 ประเภท คือ ผู้ใช้งานตามบ้าน ผู้ใช้งานตามส านักงานขนาดเล็ก 
ผู้ใช้งานที่ต้องกาความคล่องตัว ผู้ใช้งานตามส านักงานใหญ่ และผู้ใช้งานสมรรถนะสูง 

 ข้อมูล 

ข้อมูลในที่นี้จะมีความหมายรวมถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล และสารสนเทศที่เป็น
ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เมื่อน ามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล
หรือสัญญาณดิจิทัล โดยมีชนิดของข้อมูล รูปแบบของแฟ้มข้อมูล และประเภทของแฟ้มข้อมูล ดังนี้ 

 ชนิดของข้อมูล ข้อมูลจะถูกเรียงล าดับจากเล็กไปใหญ่ ได้แก่ บิต ตัวอักษร เขตข้อมูลหรือ
ฟิลด์ ระเบียนข้อมูล แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล ข้อมูลแต่ละบิตจะมีลักษณะเฉพาะของ
ตัวเองซึ่งสามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะได้ดังนี้ 

1. เลขจ านวนเต็ม (Integer) 

2. ค่าตรรกะ (Boolean or Logical)  

3. ตัวอักษร (Character) 

4. สายอักขระ (String)  

5. เลขจ านวนจริง (Floating-Point Number) 

6. วันและเวลา (Date/Time)  
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7. ไบนารี (Binary) 

 รูปแบบของแฟ้มข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลมีจ านวนมากกว่าที่จะเก็บไว้ใน
หน่วยความจ าหลัก จึงมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล เพื่อให้มีความเป็น
อิสระจากกัน โดยในขณะที่มีการประมวลผลนั้น ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่หน่วยความจ าหลัก แล้ว
จะลบทิ้งไปเมื่อมีการท างานสิ้นสุด 

 ประเภทของแฟ้มข้อมูล ภายในคอมพิวเตอร์จะมีแฟ้มข้อมูลที่ใช้งาน 2 ลักษณะ คือ 
แฟ้มข้อมูลที่น าไปประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ เรียกว่า แฟ้มข้อมูล และแฟ้มข้อมูลที่เป็น
โปรแกรมส าหรับน าไปประมวลผลแฟ้มข้อมูลในชนิดแรกอีกทีหนึ่ง เรียกว่า แฟ้มโปรแกรม 
 

 กระบวนการ 

คือ ข้ันตอนการท างานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
กระบวนการท างานที่ดีจะต้องเกิดจากผู้ใช้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

 



 

 

ใบงานที่ 2  
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
1. จงสรุปความหมายและลักษณะของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ลงในช่องว่าง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………… 
ช้ัน........................ เลขที.่...................... 

1.1 Hard Disk 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.2 Case 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.3 Handy Drive 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.4 Main Board 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.5 Network Card 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.6 Optical Mouse 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.7 Keyboard 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.8 Monitor 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.9 Ram 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.10  Rom 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 



 

 

ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
1. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มี................ส่วน ได้แก่.................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ซอฟต์แวร์ (………………………….) หมายถึง ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น........................ประเภท ได้แก่.................................................................... ................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง........................................................................................................ ........................ 
...................................................................................................................................... ........................................ 
ได้แก่.................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง.................................................................................................... .......................
ได้แก่................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. จากการที่นักเรียนได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่งคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถสรปุความรู้ทัง้หมดได้
ดังนี้ (เขียนอธิบายความรู้ที่ได้รับอย่างน้อย 5 บรรทัด) 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

 

เฉลยใบงานที่ 2  
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
1. จงสรุปความหมายและลักษณะของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ลงในช่องว่าง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Hard Disk 
เป็นฮาร์ดแวร์ส าหรบับันทึกข้อมลูหลักที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าสื่อบันทึกอื่นๆ 
1.2 Case 
เป็นกล่องเหล็กหรอืพลาสติกแข็ง ใช้ส าหรับติดตัง้ฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร์ 
1.3 Handy Drive 
ท าหน้าทีจ่ัดเกบ็หรือบันทึกข้อมลู เป็นสื่อบันทกึข้อมูลส ารองที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน 
1.4 Main Board 
เป็นแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน 
1.5 Network Card 
ท าหน้าทีเ่ช่ือมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กบัฮาร์ดแวร์อื่นๆ 
1.6 Optical Mouse 
เป็นฮาร์ดแวร์ท าหน้าที่รบัข้อมลู ด้วยการควบคุมตัวช้ีต าแหน่งหรอืเคอร์เซอร์ (Curser) บนจอภาพ 
1.7 Keyboard 
ท าหน้าทีร่ับข้อมลูตัวหนงัสือหรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ ด้วยการกดที่แป้นพิมพ์ 
1.8 Monitor 
เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่แสดงผลเพื่อสื่อสารกบัผู้ใช้เป็นหลัก 
1.9 Ram 
เป็นหน่วยความจ าหลัก ท าหน้าทีบ่ันทกึข้อมลูระหว่างการท างานของคอมพิวเตอร์ 
1.10Rom 
เป็นหน่วยความจ าหลัก ข้อมูลจะถูกบันทึกมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต บรรจโุปรแกรมเพือ่เริ่มต้นท างานของ
คอมพิวเตอร ์



 

 

ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
1. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มี.......5......ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมลู บุคลากร และ
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
2. ซอฟต์แวร์ ( Software ) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสัง่ที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานตามขั้นตอนที่ก าหนด 
3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
4. ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วินโดวส์ ลินุกซ์ 
แมคอินทอช 
5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยใหผู้้ใช้ท างานตามต้องการ ได้แก่ Microsoft Office, Nero, 
Photoshop เป็นต้น 
6. จากการที่นักเรียนได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่งคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถสรปุความรู้ทัง้หมดได้
ดังนี้ (เขียนอธิบายความรู้ที่ได้รับอย่างน้อย 5 บรรทัด) 
 พิจารณาความครอบคลุมของเนือ้หา 
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