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หลืักสืูตรรายวืิชา 
 

ชืื่อวืิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  รหัสวืิชา 3001 2001  ทฤษฎี 2 ปฏ  บัต  2 หน่วยก  ต 3 

 หล ักส ูตรประกาศนียบัตรว  ชาช ีพ   หล ักส ูตรประกาศนียบัตรว  ชาช ีพช ั้นส ูง 

สาขาว  ชา การโรงแรม 
จุดประสงค์รายวืิชา 

1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพ วเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. มีสามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดด าเน นการข้อมูลสารสนเทศ น าเสนอและสื่อสารข้อมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพ วเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมและโปรแกรมส าเร็จรูปที่
เกี่ยวข้อง 

3. มีคุณธรรม จร ยธรรม และความรับผ ดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวืิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ โดย
ใช้คอมพ วเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เก่ียวข้อง 

2. ใช้คอมพ วเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพ วเตอร์และสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดด าเน นการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏ บัต เกี่ยวกับคอมพ วเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์และ
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดด าเน นการข้อมูลสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนทัศตามลักษณะงานอาชีพ
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หน่วยการเรียนร ู
 

หน่วยที่ ชืื่อหนื่วยการเรืียนรู้ 
จำนวน 
ชืั่วโมง 

สัปดาหท์ี่ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 
 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 
 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 
 
การใช้ระบบ Micros Fidelio ในงานโรงแรม 
 
ซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จโรงแรม 
 
ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ 
 
การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

 
ปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 

1 – 4 
 

5 – 8 
 

9 – 20 
 

21 – 28 
 

29 – 36 
 

37 – 40 
 

41 – 44 
 

45 – 68 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

1 
 
2 
 

3 – 5 
 

6 – 7 
 

8 – 9 
 

10 
 

11 
 

12 – 17 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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ตารางวิเคราะห์หลักสตูร 
 

รหัสวิชาื3001 – 2001   ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3ื(4) 
ระดับชั้นืปวส.ื1ื(สอร.1, สอท.1)      สาขาวิชา การโรงแรม 

 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ 

เงื่อนไขความรู้ 

ทัก
ษะ

พิส
ัยื

/ ป
ฏิบ

ัติ 

จิต
พิส

ัย 
(เง

ื่อน
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คุณ

ธร
รม
) 

รว
ม 

จ า
นว

นช
ั่วโ
มง
ื(7

2)
 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

พุทธิพิสัย 

คว
าม
รู้ค
วา
มจ

 า 
คว

าม
เข
้าใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ
ช ้

กา
รวิ
เค
รา
ะห์

 

กา
รส
ังเค

รา
ะห

์ 
กา
รป

ระ
เม
ินค

่า 

3ืห่วง 

คว
าม
พอ

ปร
ะม
าณ

 

คว
าม
มีเ
หต

ุผล
 

ภูมิ
คุ้ม

กัน
 

ท ป 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บร การ 

2 3 2 - - - - 1 - - - 8 4 - 6 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายคอมพ วเตอร์ 3 3 3 1 - - - 1 - 2 - 13 4 - 3 

3. เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบ
สารสนเทศ 

4 4 5 1 1 - - 1 - 3 - 19 6 6 2 

4. การใช้ระบบ Micros Fidelio ใน
งานโรงแรม 

3 3 3 1 1 - - - - - - 11 4 4 4 

5. ซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จ
โรงแรม 

2 1 1 1 1 - - 1 - - - 7 4 4 7 

6. ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 1 2 1 1 1 - - - - - - 6 4 - 8 
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
บร การ 

2 3 3 1 - - - 1 - - - 10 2 2 5 

8. การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
อ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) ด้วย 
Google Sites 

5 5 5 2 2 2 - 1 - 4 - 26 7 21 1 

รวม 22 24 23 8 6 2 - 6 - 9 - 100 35 37 - 
ล าดับความส าคัญ 3 1 2 5 6 7 - 6 - 4 - - - - - 



 

หน่วยการเรืียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

ชือ่หนื่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

หน่วยที่ื 1 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 

1. ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
อุตสาหกรรมบร การ 

2. ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มี
ต่อประเทศชาต  

3. แนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 

1. สามารถบอกความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การได้ 

2. สามารถบอกถึงประโยชน์ส าคัญของการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
อุตสาหกรรมบร การที่มีต่อประเทศชาต ได้ 

3. สามารถว เคราะห์ถึงแนวโน้มภาพรวมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การได้ 

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 

หน่วยที่ื 2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพ วเตอร์ 

1. ความหมายของเครือข่าย (Network) 
2. วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

(The Objective of Computer 
Network) 

3. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 
(The Benefit of Computer Network) 

4. ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 
(The type of Computer Network) 

5. ประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of 
network in Organization) 

1. สามารถอธ บายถึงความหมายของเครือข่าย 
(Network) ได้ 

2. สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของเครือข่าย
คอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer 
Network) ได้ 

3. สามารถบอกถึงประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer 
Network) ได้ 

4. สามารถระบุประเภทของเครือข่าย
คอมพ วเตอร์ (The type of Computer 
Network) ได้ 

5. สามารถระบุประเภทเครือข่ายในองค์กร (The 
type of network in Organization) ได ้

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 



 

ชือ่หนื่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

หน่วยทืี่ื3 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

2. ฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ 
(Computer Hardware) 

3. ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์ 
(Computer Software) 

4. การสื่อสารข้อมูล 
(Data Communication) 

5. ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ 
(Software Service Industry) 

1. สามารถอธ บายถึงความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ได ้

2. สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนก และอธ บาย
ฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer 
Hardware) ได้ 

3. สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนก และอธ บาย
ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์ (Computer 
Software) ได ้

4. สามารถอธ บายถึงการสื่อสารข้อมูล (Data 
Communication) ได ้

5. สามารถอธ บายถึงซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม
บร การ (Software Service Industry) ได ้

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 

หน่วยที่ื 4 
การใช้ระบบ Micros Fidelio ในงาน
โรงแรม 

1. ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio 
2. เร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio 
3. ระบบการจองห้องพัก (Reservation) 
4. งานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) 
5. งานบัญชี (Cashiering) 
6. เมนูลัด (Quick Key) 

1. สามารถอธ บายถึงข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม 
Micros Fidelio ได ้

2. สามารถเร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio ได ้
3. สามารถอธ บายระบบการจองห้องพัก 

(Reservation) ได ้
4. สามารถอธ บายงานบร การงานส่วนหน้า 

(Front Desk) ได้ 
5. สามารถอธ บายงานบัญชี (Cashiering) ได้ 
6. สามารถบอกถึงเมนูลัด (Quick Key) ได้ 

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 



 

ชือ่หนื่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

หน่วยที่ื 5 
ซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จโรงแรม 

1. ซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรม 
2. รายชื่อ Software ที่มีขายในท้องตลาดใน

บ้านเรา 
3. Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front 

Office System 
4. POS ระบบคู่ใจของ Front Office 

System 
5. ท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ 

1. ซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรม 
2. รายชื่อ Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้าน

เรา 
3. Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office 

System 
4. POS ระบบคู่ใจของ Front Office System 
5. ท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ 

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 

หน่วยที่ื 6 
ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 

1. ความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
2. ลักษณะส าคัญของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
3. ประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
4. ประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
5. แนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ 
6. ผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่อ

อุตสาหกรรมบร การ 

1. สามารถอธ บายถึงความหมายของธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ได้ 

2. สามารถบอกลักษณะส าคัญของธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ได้ 

3. สามารถบอกประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์
ได้ 

4. สามารถจ าแนกประเภทของการท าธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ได้ 

5. สามารถบอกถึงแนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยว
อ เล็กทรอน กส์ได้ 

6. สามารถว เคราะห์ถึงผลกระทบของธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การได้ 

 

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 



 

ชือ่หนื่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

หน่วยที่ื 7 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
บร การ 

1. ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM) 

2. ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบร การ 

3. ขั้นตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM) 

4. ระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีช่วยองค์กร
อย่างไร 

5. ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยว 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการ
บร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

7. เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบร หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 

1. สามารถอธ บายถึงความหมายของการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ 

2. สามารถบอกความส าคัญของการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การได้ 

3. สามารถบอกข้ันตอนการด าเน นการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ 

4. สามารถบอกระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีที่
จะช่วยองค์กรได้ 

5. สามารถบอกถึงประโยชน์ของระบบการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยวได้ 

6. สามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 

7. สามารถน าเอาเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บร หารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ได้ 

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 

หน่วยที่ื 8 
การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
อ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) ด้วย 
Google Sites 

1. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites 
1) การใช้งาน Google Drive 
2) การใช้งาน Google Docs 
3) การใช้งาน Google Presentation 
4) การใช้งาน Google Sheet 
5) การใช้งาน Google Form 
6) การใช้งาน YouTube 

1. สามารถอธ บายและท าการสร้างเว็บไซต์ด้วย 
Google Sites ได ้

2. สามารถบอกความส าคัญของการท าแฟ้มสะสม
ผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 

3. สามารถบอกข้ันตอนการท าแฟ้มสะสมผลงาน
อ เล็กทรอน กส์ได้ 

4. สามารถบอกถึงประโยชน์ของการท าแฟ้ม 

มีว นัย 
ใฝ่เรียนรู 
อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจ ตสาธารณะ 



 

ชือ่หนื่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

 7) การใช้งาน Google Calendar สะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
5. สามารถน าเอาท าแฟ้มสะสมผลงาน

อ เล็กทรอน กส์มาใช้ในการเรียน สร้างผลงาน 
และส่งผลงานของตนเองผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

1.  สาระส าคัญ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้รูปแบบการด าเน นชีว ตของคน รวมถึงพฤต กรรมของ

ผู้บร โภคเปลี่ยนไปเป็นแบบพ่ึงพาเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างๆก็
ตื่นตัวที่จะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเข้ามาใช้ช่วยในการด าเน นก จการ ธุรก จต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมบร การเองก็เช่นกันที่น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามามีอ ทธ พลเป็นอย่างมาก โดยมีกล่าว
ที่ว่า “สารสนเทศ คือ เส้นชีว ตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” (Pauline Sheldon, 1997) และ “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้แพร่ขยายไปทั่วอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่มีผู้ใดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ” (ดร.ราณี อ ส ชัยกุล, 2546) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประส ทธ ภาพจะช่วยให้ธุรก จใน
อุตสาหกรรมบร การ สามารถได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ได้ 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถบอกความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การได้ 
2.2 สามารถบอกถึงประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อ
ประเทศชาต ได ้
2.3 สามารถว เคราะห์ถึงแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การได้ 

 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถบอกความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การได ้
 

3.1.2 สามารถบอกถึงประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มี
ต่อประเทศชาต ได ้

 

3.2 ด้านทักษะ 
 

3.2.1 สามารถว เคราะห์ถึงแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การได้ 
 
 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครัง้ที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ 

1.ืความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบริการ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้รูปแบบการด าเน นชีว ตของคน รวมถึงพฤต กรรมของ

ผู้บร โภคเปลี่ยนไปเป็นแบบพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างๆก็ตื่นตัว
ที่จะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเข้ามาใช้ช่วยในการด าเน นก จการ ธุรก จต่างๆ ในอุตสาหกรรมบร การ
เองก็เช่นกันที่น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามามีอ ทธ พลเป็นอย่างมาก โดยมีกล่าวที่ว่า “สารสนเทศ คือ 
เส้นชีว ตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” (Pauline Sheldon, 1997) และ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้แพร่ขยายไปทั่ว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่มีผู้ใดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ดร.ราณี อ ส 
ชัยกุล, 2546) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประส ทธ ภาพจะช่วยให้ธุรก จในอุตสาหกรรมบร การ สามารถได้เปรียบใน
การแข่งขันในตลาดโลกในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ได้ ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่ออุตสาหกรรม
บร การ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยธุรกิจในการขยายขอบเขตของตลาดท่องเที่ยวโรงแรมให้กว้างขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ผู้ด าเน นธุรก จสามารถส่งเสร มการ

ขาย การประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัดจ าหน่ายส นค้าได้ทั่วโลก จนสามรถกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการปรับ
ระดับศักยภาพของผู้ขายที่อยู่ห่างไกลและมีขนาดเล็กให้สามารถก้าวสู่การค้าในระดับโลกได้ ถือเป็นการช่วยให้ธุรก จ
เก ดความสามรถในการแข่งขัน 

1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
ธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมนั้น เป็นธุรก จที่ขายบร การอันเป็นส นค้าประเภทที่จับต้องไม่ได้ การซื้อส นค้า

ทางการท่องเที่ยวทั่วไปผู้ซื้อไม่สามารถทดลองใช้ส นค้าก่อนได้ ดังนั้นการตัดส นใจซื้อของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึง
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Internet มีส่วนที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของตนผ่าน Web Side ออกสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง นักท่องเที่ยวที่ใช้ Internet ทั่วโลกก็
สามารถรับข้อมูลจากผู้ขายโดยตรง รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพและราคาช่วยในการตัดส นใจซื้อได้
ง่ายขึ้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชัว่โมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

 

1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการลดต้นทุนการด าเนินงานส าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในด้านการ

เผยแพร่ข้อมูล และการจัดจ าหน่าย เช่น ธุรก จสายการบ นที่ลดต้นทุนบางส่วนในการจ้างพนักงานด้วยการใช้ช่องทาง 
Internet Online ในการจัดจ าหน่ายหรือการเปลี่ยนจากการใช้ตั๋วกระดาษของสายการบ นมาเป็นตั๋วโดยสารแบบ  
Electronic (E-Ticket) ซึ่งสายการบ นสามารถลดต้นทุนค่ากระดาษไปได้อย่างมากมาย 

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้กับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า 

โดยสามารถเพ ่มประส ทธ ภาพในการให้บร การและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่นท าให้
การต ดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถท างานตอบสนอง
นักท่องเที่ยวได้ทุกทีทุกเวลา นักท่องเที่ยวเองก็มีโอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลส นค้าและบร การ รวมถึงการท า
ธุรกรรมต่างๆในการซื้อขายส นค้าและบร การได้สะดวกมากข้ึนโดยไม่มีขีดจ ากัดของเวลาและสถานที่ 

1.5 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจต่างๆในเครือข่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เก ดการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มลูกค้าทางธุรก จ โดยการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของธุรก จการบ นที่ช่วยให้ธุรก จท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเชื่อมต่อในการจองที่นั่งของสายการบ นได้เลย 
หรือเชื่อมโยงกับธุรก จโรงแรม และธุรก จรถเช่า เป็นต้น 

1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมบุคลากรทางท่องเที่ยวโรงแรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ให้มีความรู้และสร้างความสามารถให้กับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม อีกทั้งยังช่วยเพ ่มประส ทธ ภาพในการปฏ บัต งานและการจัดการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวโรงแรมอีกด้วย 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

 

2.ืประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบริการที่มีต่อประเทศชาติ 
2.1 สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเผยแพร่และกระจายข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวโรงแรม ประเพณี วัฒนธรรม
ของประเทศสู่สายตาชาวโลก 
2.2 สามารถแข่งขันธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมได้ในระดับชาต  ช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมมีความ
เจร ญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 
2.3 มีข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบเพ่ือเสร มสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น เช่น การตรวจสอบ
ผู้ก่อการร้ายข้ามแดน การป้องกันการก่ออาชญากรรมข้ามชาต  การตรวจสอบประวัต นักท่องเที่ยวที่เด นทางผ ด
กฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น การลักลอบขนยาเสพต ด เป็นต้น 
2.4 มีข้อมูลเพื่อการว เคราะห์ ปรับปรุงและส่งเสร มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมของประเทศให้มีประส ทธ ภาพ
มากขึ้น 
2.5 สามารถขยายผลจากความเจร ญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมสู่ความเจร ญด้านอื่นๆ ได ้

3. แนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมบร การในอัตราที่สูงจน

สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถูกน ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางธุรก จ ซึ่งนับวันจะย ่งเพ ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 การใช้ Internet เพ่ือการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นล าดับ 
3.2 มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Multimedia เป็นเรื่องปกต มากขึ้น 
3.3 สายการบ นทั้งหมด จะใช้ Electronic System เพ่ือลดการใช้กระดาษท่ีเป็นบัตรโดยสาร 
3.4 บร ษัทจัดจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว สายการบ น โรงแรม มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการท างาน
มากขึ้น เพ่ือให้การท างานคล่องตัวและมีประส ทธ ภาพ 
3.5 มีการใช้สื่อประเภท Social Media มาเป็นกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดมากขึ้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

ครูผู้สอนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ จุดประสงค์หลักสูตร สมรรถนะรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา กฎระเบียบการเข้าชั้นเรียน 
เกณฑ์การวัดและประเม นผล จากนั้นให้ผู้ เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงความส าคัญของความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การ 
 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ 

แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษา และค้นคว้าหาความรู้เพ ่มเต มจากอ นเทอร์เน็ตเรื่อง... 
1. ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การ 
2. ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อประเทศชาต  
3. แนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 

ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วช่วยกันสรุปความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
อุตสาหกรรมบร การ ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อ
ประเทศชาต  และแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การเป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียน
ร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การ ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อประเทศชาต  และแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การเป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 

 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การ ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
อุตสาหกรรมบร การที่มีต่อประเทศชาต  และแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1 และใบมอบหมายงานที่ 1 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงความส าคัญของความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรม
บร การ 
 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าจากอ นเทอร์เน็ต 
น าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วช่วยกันสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็นข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรม
บร การ ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อประเทศชาต  และ
แนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 
 

9.3ื หลืังเรยีน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจดัการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื1 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
บริการ 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอุตสาหกรรมบร การ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื1 หน้าที ่

1 

แผ่นที ่1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 20 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. จงอธ บายถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การและจ าแนกออกมาเป็นข้อๆ มา
พอเข้าใจ 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกถึงประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อ

ประเทศชาต มาพอเข้าใจ 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอุตสาหกรรมบร การ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื1 หน้าที ่

2 

แผ่นที่ื 2 

 

3. จงว เคราะห์ถึงแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
 

ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอุตสาหกรรมบร การ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื1 หน้าที ่

1 

แผ่นที ่1 

 

1. จงอธิบายถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบริการและจ าแนกออกมาเป็นข้อๆื
มาพอเข้าใจ 

ค าตอบ ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยธุรก จในการขยายขอบเขตของตลาดท่องเที่ยวโรงแรมให้กว้างขึ้น 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยนักท่องเที่ยวในการตัดส นใจซื้อส นค้าและบร การ 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการลดต้นทุนการด าเน นงานส าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรม 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ ่มประส ทธ ภาพในการด าเน นงานให้กับธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมและเพ ่ม

ความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรก จต่างๆในเครือข่าย 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมบุคลากรทางท่องเที่ยวโรงแรม 

2. จงบอกถึงประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบริการที่มีต่อ
ประเทศชาติมาพอเข้าใจ 

ค าตอบ 1. สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเผยแพร่และกระจายข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวโรงแรม ประเพณี 
วัฒนธรรมของประเทศสู่สายตาชาวโลก 

2. สามารถแข่งขันธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมได้ในระดับชาต  ช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมมี
ความเจร ญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

3. มีข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบเพ่ือเสร มสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น เช่น การ
ตรวจสอบผู้ก่อการร้ายข้ามแดน การป้องกันการก่ออาชญากรรมข้ามชาต  การตรวจสอบประวัต นักท่องเที่ยว
ที่เด นทางผ ดกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น การลักลอบขนยาเสพต ด เป็นต้น 

4. มีข้อมูลเพ่ือการว เคราะห์ ปรับปรุงและส่งเสร มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมของประเทศให้มี
ประส ทธ ภาพมากขึ้น 

5. สามารถขยายผลจากความเจร ญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมสู่ความเจร ญด้านอ่ืนๆได้ 
3. จงวิเคราะห์ถึงแนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการ 

ค าตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมบร การในอัตราที่สูงจน
สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถูกน ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางธุรก จ ซึ่งนับวันจะย ่งเพ ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ ดังนี้  คือ การใช้ Internet เพ่ือการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นล าดับ, มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Multimedia เป็นเรื่องปกต มากขึ้น, 
สายการบ นทั้งหมด จะใช้ Electronic System เพ่ือลดการใช้กระดาษที่เป็นบัตรโดยสาร, บร ษัทจัดจ าหน่าย
ทางการท่องเที่ยว สายการบ น โรงแรม มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการท างานมากขึ้น เพ่ือให้การ
ท างานคล่องตัวและมีประส ทธ ภาพ, มีการใช้สื่อประเภท Social Media มาเป็นกลยุทธ์ทางการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดมากขึ้น 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอุตสาหกรรมบร การ 

ใบงานที่ื1 
หน่วยที่ื1 หน้าที ่

1 

แผ่นที ่1 

 

ค าชีแ้จง 
1.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่ตนเอง

ได้รับ และค้นคว้าหาความรู้เพ ่มเต มจากอ นเทอร์เน็ต 
2.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวข้อที่ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 

1. ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมบร การ 
2. ประโยชน์ส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมบร การที่มีต่อประเทศชาต  
3. แนวโน้มภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบร การ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
 

สอนครั้งที่ื2 
จ านวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.  สาระส าคัญ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม เพ่ือให้การด าเน นงานใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมสะดวกราบรื่น คอมพ วเตอร์จึงได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ส านักงานที่พบเห็นได้ทั่วไป 
อย่างน้อยในหน่วยงานหนึ่งๆ มักจะต้องมีคอมพ วเตอร์ไว้ใช้งานอย่างน้อยสุด 1 เครื่องเสมอ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรใน
ธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมเองก็ตาม 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายถึงความหมายของเครือข่าย (Network) ได ้
2. สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer Network) ได้ 
3. สามารถบอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer Network) ได ้
4. สามารถระบุประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) ได ้
5. สามารถระบุประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) ได ้

 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายถึงความหมายของเครือข่าย (Network) ได ้
 

3.1.2 สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer Network) 
ได ้
3.1.3 สามารถบอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer Network) ได้ 

 

3.2 ด้านทกัษะ 
 

3.2.1 สามารถระบุประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) ได ้
3.2.2 สามารถระบุประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) ได ้

 
 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ื2 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Basic Knowledge about Computer Network System) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม เพ่ือให้การด าเน นงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมสะดวกราบรื่น คอมพ วเตอร์จึงได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ส านักงานที่พบเห็นได้ทั่วไป 
อย่างน้อยในหน่วยงานหนึ่งๆมักจะต้องมีคอมพ วเตอร์ไว้ใช้งานอย่างน้อยสุด 1 เครื่องเสมอ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรใน
ธุรก จท่องเที่ยวโรงแรมเองก็ตาม 

1. ความหมายของเครือข่ายื(Network) 
 ระบบเครือข่าย (Network System) คือ ระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพ วเตอร์ด้วยการน า

คอมพ วเตอร์จ านวนหลายๆ เครื่อง หรือตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาต่อพ่วงกัน เพ่ือใช้ในการสื่อสารถึงกัน ใช้ข้อมูล
ร่วมกัน รวมทั้งใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

2. วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ื(The Objective of Computer Network) 
2.1 การเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากระยะไกล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่

เดียวกับที่คอมพ วเตอร์เครื่องหลักต ดตั้งอยู่ ได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้งานคอมพ วเตอร์นั้นๆ เช่นเดียวกับผู้ใช้อ่ืนที่อยู่
ในสถานที่เดียวกับคอมพ วเตอร์เครื่องหลัก อาจกล่าวได้ว่าการสร้างระบบเครือข่ายเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าไปใช้
งานข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ที่เครื่องคอมพ วเตอร์นั้นๆโดยโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่ที่ต ดตั้งคอมพ วเตอร์กับสถานที่
ที่ผู้ต้องการใช้งานอยู ่

2.2 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน การจัดท าเครือข่ายคอมพ วเตอร์ลักษณะนี้ 
จัดท าเพ่ือการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลเป็นหลัก ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้บนคอมพ วเตอร์
เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่ออยู่บนระบบเครือข่าย สามารถถูกส่งผ่านไปยังคอมพ วเตอร์เครื่องอ่ืนๆที่อยู่บน
เครือข่ายเดียวกัน โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องขนถ่ายข้อมูลผ่านสื่อภายนอกอ่ืนๆ เช่น Disk or Diskette, CD or Flash 
Drive เป็นต้น 
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2.3 การรับื–ืส่งข้อมูลข่าวสารืหรือสารสนเทศ ด้วยระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ ผู้ใช้สามารถรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารจากคอมพ วเตอร์ที่ตนใช้งานอยู่ไปยังคอมพ วเตอร์ที่ตนใช้งานอยู่ไปยังคอมพ วเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งอยู่
ห่างไกลออกไป แต่มีระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันได้ เช่นเดียวกับการต ดต่อกันโดยใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 
อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 
คือ ผู้รับอาจไม่จ าเป็นต้องอยู่คอยรับข้อมูลขณะที่มีการส่ง และผู้รับยังสามารถเลื อกได้ว่าต้องการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารนั้นมาแล้วจะลบท ้งไป หรือเก็บไว้ใช้งานในขณะที่ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไม่มีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้ 

3. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (The Benefit of Computer Network) 
3.1 การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

หน่วยงาน การใช้งานลักษณะนี้อ านวยประโยชน์ให้หน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น ท าให้สมุดสาขาไม่จ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด แต่สามารถร่วมใช้งานระบบฐานข้อมูลห้องสมุดหลักของส่วนกลาง โดยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพ วเตอร์ หรือหน่วยงานธุรก จสามารถด าเน นงานในระบบสาขาในเครือบร ษัทได้ง่ายขึ้น โดยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

3.2 การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดืปัจจุบันพบว่าหลายหน่วยงานสามารถประหยัดค่าจ้างในด้านการจัดหา 
จัดซื้ออุปกรณ์ได้ด้วยการก าหนดให้หน่วยงานย่อยหันมาสั่งซื้ออุปกรณ์บางอย่างที่มีราคาแพงและใช้ไม่บ่อยของ
หน่วยงานส่วนกลาง โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ เช่น หน่วยงานหลักอาจซื้อเครื่องพ มพ์สีแบบเลเซอร์
และเปิดโอกาสให้หน่วยงานย่อยอ่ืนๆใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้ผ่านทางระบบเครือข่าย 

3.3 การส ารองข้อมูลืและระบบโปรแกรมผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ื โดยอาศัย
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่าย ผู้ควบคุมระบบหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผ ดชอบดูแลเกี่ยวกับ
ระบบคอมพ วเตอร์ขององค์กร สามารถด าเน นการจัดท าระบบส ารองข้อมูลของเครื่องคอมพ วเตอร์ที่กระจัดกระจาย
อยู่ตามหน่วยงานย่อยต่างๆจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องส่งบุคลากรออกไปตามหน่วยงานย่อยต่างๆ 



 25 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ื2 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

3.4 การเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจาก
ระยะไกลืจากแนวค ดพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ ปัจจุบันเราพบว่าพนักงานของหน่วยงานบางแห่ง
สามารถท างานเรียกดูและใช้งานข้อมูล หรือต ดต่อกับส านักงานได้จากระยะไกล หน่วยงานบางแห่งอาจยกเล ก
ข้อก าหนด หรือบังคับให้พนักงานต้องมาลงเวลาที่ส านักงานก่อนการปฏ บัต หน้าที่ แต่อนุโลมให้พนักงานสามารถ
ต ดต่อผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์เข้ามาแทน หรือพนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการจากคอมพ วเตอร์
ส่วนกลางได้ตลอดเวลา ผ่านทางคอมพ วเตอร์โน้ตบุ๊ก แม้จะอยู่ภายนอกส านักงานก็ตาม 

4. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (The type of Computer Network) 
 เราสามารถแบ่งประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ตามอาณาเขตหรือพ้ืนที่ในการให้บร การ โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
4.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นื(Local Area 

Network - LAN) เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่จ ากัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกล้ๆ ในเขตพ้ืนที่
เดียวกัน เช่น ในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารใกล้กัน เป็นต้น โดยไม่ต้องเชื่อมการต ดต่อกับองค์การโทรศัพท์ 
หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย ระบบ LAN สามารถท าให้เครื่องคอมพ วเตอร์หลายๆเครื่องที่เชื่อมต่อกัน สามารถ
ส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อีกด้วย โดยระบบเครือข่าย 
LAN เป็นระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานภายในองค์กรมากที่สุด ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า LAN เป็นเครือข่ายการ
ต ดต่อสื่อสารที่ใช้ภายในสถานที่จ ากัด เพ่ือให้ผู้ใช้ร่วมกันสามารถแบ่งปันทรัพยากร แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ร่วมกันได้ 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่าย LAN 
ที่มา : https://sites.google.com/site/kruratipipatsri/3-2-chnid-khxng-kherux-khay-khxmphiwtexr 

 



 26 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชัว่โมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ื2 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

4.1.1 วัตถุประสงค์ของการใช้งานในระบบืLAN ในการน าระบบ LAN มาใช้ในองค์กรนั้น ส่วนใหญ่
แล้วผู้ใช้มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใกล้กัน ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น สามารถแบ่งปันการใช้ไฟล์โดยการสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันถ้าเครื่องคอมพ วเตอร์หลายๆตัว
ได้ หรือ โอนย้ายไฟล์ โดยการโอนส าเนาจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนด สเกตก์ (Diskette) 

2) ต้องการแบ่งปันการใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยากรต่างๆของคอมพ วเตอร์ร่วมกัน เช่น
เชื่อมต่อการใช้ Printer ร่วมกัน เป็นต้น 

3) ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเน นงาน เพราะอุปกรณ์คอมพ วเตอร์บางอย่างมีราคาแพง 
ถ้าสามารถจัดการให้ใช้ร่วมกันได้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่าย 

4.1.2 โครงสร้างของระบบเครือข่ายื(Network Topology) แบบืLAN ในการเชื่อมต่อคอมพ ว- 
เตอร์เข้าเป็นระบบเครือข่ายท้องถ ่น (LAN) สามารถออกแบบการเชื่อมต่อกันของเครื่องในเครือข่ายให้มีโครงสร้างใน
ระดับกายภาพได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้ 

1) โครงสร้างแบบดาวื(Star Topology) เป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อคอมพ วเตอร์แต่ละตัวเข้ากับ
คอมพ วเตอร์ศูนย์กลาง การรับส่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องผ่านคอมพ วเตอร์ศูนย์กลางเสมอ มีข้อดี คือ การเชื่อมต่อ
คอมพ วเตอร์เครื่องใหม่สามารถท าได้ง่ายและไม่กระทบกระเทือนกับเครื่องอ่ืนในระบบเลย แต่ข้อเสีย คือ มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูงและถ้าคอมพ วเตอร์ศูนย์กลางเสียระบบเครือข่ายจะหยุดชะงักทั้งหมดทันท ี

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่าย LAN แบบดาว (Star Topology) 
ที่มา: http://reg.ksu.ac.th/teacher/songgrod/4123702/content/lesson1/103.html 
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2) โครงสร้างแบบบัสื(Bus Topology) เป็นโครงสร้างที่เชื่อมคอมพ วเตอร์แต่ละตัวด้วยสาย
เคเบ ลที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสายเคเบ ลหรือบัสนี้ เปรียบเสมือนกับถนนที่ข้อมูลจะส่งผ่านไปมาระหว่างแต่ละเครื่องได้
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องผ่านไปที่ศูนย์กลางก่อน โครงสร้างแบบนี้มีข้อดีที่ใช้สายน้อย และถ้ามีเครื่องเสียก็ไม่มีผลอะไร
ต่อระบบโดยรวม ส่วนข้อเสียก็คือตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยาก 

 

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่าย LAN แบบบัส (Bus Topology) 
ที่มา: http://reg.ksu.ac.th/teacher/songgrod/4123702/content/lesson1/103.html 

3) โครงสร้างแบบแหวนื(Ring Topology) เป็นโครงสร้างที่เชื่อมคอมพ วเตอร์ทั้งหมดเข้าเป็น
วงแหวน ข้อมูลจะถูกส่งต่อๆกันไปในวงแหวนจนกว่าจะถึงเครื่องผู้รับที่ถูกต้อง ข้อดี คือ ใช้สายเคเบ ลน้อย และ
สามารถตัดเครื่องที่เสียออกจากระบบได้ ท าให้ไม่มีผลต่อระบบเครือข่าย ส่วนข้อเสีย หากมีเครื่องที่มีปัญหาอยู่ใน
ระบบจะท าให้เครือข่ายไม่สามารถท างานได้เลย และการเชื่อมต่อเครื่องเข้าสู่เครือข่ายอาจต้องหยุดระบบทั้งหมดลง
ก่อน 

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่าย LAN แบบแหวน (Ring Topology) 
ที่มา : http://reg.ksu.ac.th/teacher/songgrod/4123702/content/lesson1/103.html 
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4.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมืองื(Metropolitan Area Network - MAN) เป็นระบบ
เครือข่ายระดับเมือง คือ มีการเชื่อมโยงกันในพ้ืนที่ที่กว้างไกลกว่าในระบบ LAN อาจจะเชื่อมโยงกันภายในจังหวัด 
โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงคอมพ วเตอร์ที่ทีระยะห่างกันในช่วง 5 – 40 ก โลเมตร ผ่านสายสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น 
เส้นใสแก้วน าแสง หรื เคเบ ล เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานในระบบ MAN ที่เราเห็นทั่วไป เช่น ระบบเคเบ ลทีวีที่มี
สมาช กดูตามบ้านทั่วไป เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่าย MAN 

ที่มา : https://varukava.wordpress.com/ 
 

4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลื(Wide Area Network - WAN) เป็นระบบเครือข่าย
ระดับไกล คือ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมคอมพ วเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีอยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน เป็นการต ดต่อสื่อสารกันใน
ระดับประเทศ ข้ามทวีป หรือท่ัวโลก เช่น เครือข่าย Internet เครือข่ายระบบธนาคารทั่วโลก หรือเครือข่ายของสาย
การบ น เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่าย WAN 
ที่มา : http://networkdesignbyball.weebly.com/ 
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5. ประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) 
ปัจจุบันเราสามารถแบ่งเครือข่ายที่ใช้ในองค์กรได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

5.1 Internet System มาจากค าว่า “Inter Connection Network” หมายถึง เครือข่ายที่เก ดจาก
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพ วเตอร์ระบบต่างๆจ านวนมากทั่วโลกเข้าด้วยกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า Internet คือ 
เครือข่ายคอมพ วเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เก ดขึ้นจากระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์เล็กๆ รวมกันเป็นระบบเครือข่าย
ใหญ่ เพื่อใช้ในการต ดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั่วโลก 

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่ายในระบบ Internet 
ที่มา : http://www.sawi.ac.th/elearning/5_4.htm 

Internet Service ระบบ Internet นั้นมีบร การต่างๆที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บร การในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. Electronic Mail or E-Mail Service เป็นบร การพ้ืนที่ให้ผู้ใช้สามารถเขียนจดหมาย หรือข้อความ
และสามารถส่งไปถึงกันได้ ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับนั้นจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการบร การกล่อง
จดหมายอ เล็กทรอน กส์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร ในปัจจุบัน บร การ E-Mail ได้รับความน ยมมาก จึงมี
หลายบร ษัทเปิดให้บร การ Free E-Mail เช่น Hotmail.com, gmail.com, yahoo.com เป็นต้น 

2. World Wide Web (WWW) Service เป็นบร การในการเข้าสู่ระบบข้อมูลอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ Web 
Browser ในการเข้าระบบ เช่น Internet Explorer, Google Chrome or Firefox เป็นต้น ซึ่งการเข้าสู่ระบบนี้เป็น
บร การที่เป็นที่น ยมเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูลเราต้องทราบที่อยู่ของ homepage or URL (Uniform 
Resource Locator) ก่อน ซึ่งตัวอย่างที่อยู่ของ homepage ของว ทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คือ 
http://www.cvc.ac.th เป็นต้น 
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3. File Transfer Protocol or FTP Service คือ บร การที่ใช้ในการโอนย้าย File หรือข้อมูลจาก
คอมพ วเตอร์หนึ่งไปยังอีกคอมพ วเตอร์หนึ่งในเครือข่าย Internet ถ้าเครื่องนั้นๆต่อเข้ากับระบบที่เป็น Internet ก็
สามารถโอนย้ายข้อมูลกันได้ โปรแกรมท่ีจะช่วยในการโอนย้ายข้อมูล เช่น Netscape, Telnet, WSFTP เป็นต้น 

4. Telnet Service เป็นบร การที่ช่วยให้ผู้ใช้บร การ สามารถเข้าสู่ระบบคอมพ วเตอร์อ่ืนเสมือนหนึ่งไป
นั่งใช้เครื่องคอมพ วเตอร์ของที่นั่น 

5. Game Online Service เป็นบร การเพ่ือความบันเท งที่ก าลังเต บโตอย่างรวดเร็วในโลกของ 
Internet 

6. Software Updating Service เป็นบร การปรับปรุงโปรแกรมแบบ Online เช่น โปรแกรมฆ่าไวรัส
แบบต่างๆ เกือบทุกโปรแกรม ก็สามารถให้ผู้ใช้งานคล กปุ่ม Update เพ่ือ Download ข้อมูลไปปรับปรุงให้ทันสมัย
เพ่ือต่อสู้กับไวรัสตัวใหม่ เช่น www.antivir.com เป็นต้น 

5.2 Intranet System จัดเป็นระบบเครือข่ายในองค์กร ซึ่งคล้ายกับ Internet System เพียงแต่ 
Intranet System เปิดให้ใช้เฉพาะสมาช กในองค์กรเท่านั้น กล่าวได้ว่า Intranet System เป็นการสร้างระบบ
บร การข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเปิดบร การคล้ายกับ Internet เกือบทุกอย่าง แต่ยอมให้เข้าถึงกันได้เฉพาะคนในองค์กร
เท่านั้น เป็นการจ ากัดขอบเขตการใช้งาน ดังนั้น Internet System ในองค์กร ก็คือ “Intranet” นั่นเอง โดยปกต 
แล้ว Intranet System ถูกเรียกในหลายชื่อ เช่น Campus Network, Local Internet, Enterprise Network 
เป็นต้น 

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่ายในระบบ Intranet 
ที่มา : http://www.cooperation-iws.eu/about.php 
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5.3 Extranet System คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ Intranet เข้ากับ
ระบบคอมพ วเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพ วเตอร์ของสาขาของผู้จัดจ าหน่าย หรือลูกค้า เป็นต้น โดย
ปกต แล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาช กขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับส ทธ ในการใช้งานเท่านั้น 

ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเครือข่ายในระบบ Extranet 
ที่มา : http://slideplayer.in.th/slide/2275635/ 

 
สรุป 

 ระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารอย่างมากในปัจจุบัน ทุกๆองค์กรไม่เว้นแม้แต่
ในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการมีระบบเครือข่ายในหลายๆ ด้าน เช่น การเข้าถึง
ทรัพยากรคอมพ วเตอร์จากระยะไกล การเชื่อมต่อคอมพ วเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน และการรับ – ส่งข้อมูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุประสงค์ที่มีเพ่ือเอ้ือต่อการด าเน นงานในองค์กรทั้งส ้น อีกทั้ง
ประโยชน์จากการมีเครือข่ายคอมพ วเตอร์ที่ยังมีอีกหลายด้าน เช่น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน สนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้มีประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน์สูงสุด การ
ส ารองข้อมูล และใช้งานทรัพยากรคอมพ วเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจากระยะไกล 
 ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ เครือข่ายคอมพ วเตอร์แบบ LAN, MAN และ WAN 
ซึ่งก็สามารถใช้งานได้แตกต่างกันและประเภทเครือข่ายในองค์กรก็จะแบ่งเป็นระบบได้อีก คือ Internet System, 
Intranet System และ Extranet System ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นระบบเครือข่ายที่จ าเป็นต่อการท างานในองค์กร
ทั้งส ้น 
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5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 2 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานมากน้อย

เพียงใด 
 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1. ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ 

แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษา และค้นคว้าหาความรู้เพ ่มเต มจากอ นเทอร์เน็ตเรื่อง... 
1.1. วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer Network) 
1.2. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer Network) 
1.3. ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) 
1.4. ประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) 

2. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วครูผู้สอนสรุปวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The 
Objective of Computer Network) ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer 
Network) ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) และประเภทเครือข่ายใน
องค์กร (The type of network in Organization) เป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer Network) ประโยชน์ของ

เครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer Network) ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of 
Computer Network) และประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) เป็นข้อๆ 
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 

 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2 

 



 33 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ื2 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องวัตถุประสงค์ของ
เครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer Network) ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The 
Benefit of Computer Network) ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) และ
ประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 2 และใบมอบหมายงานที่ 2 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ื2 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ พร้อมทั้งความหมายของค า
ว่า “ระบบเครือข่าย” 

 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าจากอ นเทอร์เน็ต 
น าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วครูผู้สอนสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็นข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The 
Objective of Computer Network) ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer 
Network) ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) และประเภทเครือข่ายใน
องค์กร (The type of network in Organization) 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ื2 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 30 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. จงอธ บายความหมายของระบบเครือข่าย 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายข้ึนมาใช้นั้นมีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

3. ระบบเครือข่ายมีประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ ในด้านใดบ้าง 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

2 

แผ่นที ่2 

 

4. จงอธ บายถึงชน ดของระบบเครือข่าย LAN 

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

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

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

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

5. จงอธ บายถึงชน ดของระบบเครือข่าย MAN 

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

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

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

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

6. จงอธ บายถึงชน ดของระบบเครือข่าย WAN 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ระบบเครือข่ายในองค์กรแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

3 

แผ่นที ่3 

 

8. Internet Service นั้น มีบร การต่างๆที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บร การในเรื่องใดบ้าง ยกตัวอย่าง พร้อมทั้ง
อธ บายให้เข้าใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. จงอธ บายถึงชน ดของ Intranet Network System 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

4 

แผ่นที ่4 

 

10. จงอธ บายถึงชน ดของ Extranet Network System 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
 
 
 
 

ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 

1. จงอธิบายความหมายของระบบเครือข่าย 
ค าตอบ ระบบเครือข่าย (Network System) คือ ระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพ วเตอร์ด้วยการน า
คอมพ วเตอร์จ านวนหลายๆ เครื่อง หรือตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาต่อพ่วงกัน เพ่ือใช้ในการสื่อสารถึงกัน ใช้
ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายข้ึนมาใช้นั้นมีอะไรบ้าง 
ค าตอบ 1. การเข้าถึงทรัพยากรคอมพ วเตอร์จากระยะไกล 

2. การเชื่อมต่อคอมพ วเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน 
3. การรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ 

3. ระบบเครือข่ายมีประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆืในด้านใดบ้าง 

ค าตอบ 1. การใช้ระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์เพ่ือการต ดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน 

2. การใช้ระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้
มีประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน์สูงสุด 

3. การส ารองข้อมูล และระบบโปรแกรมผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 
4. การเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรคอมพ วเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจากระยะไกล 

4. จงอธิบายถึงชนิดของระบบเครือข่ายืLAN 
ค าตอบืเป็นเครือข่ายการต ดต่อสื่อสารที่ใช้ภายในสถานที่จ ากัด เพ่ือให้ผู้ใช้ร่วมกันสามารถแบ่งปันทรัพยากร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ร่วมกันได้ 

5. จงอธิบายถึงชนิดของระบบเครือข่ายืMAN 
ค าตอบืเป็นระบบเครือข่ายระดับเมือง คือ มีการเชื่อมโยงกันในพ้ืนที่ที่กว้างไกลกว่าในระบบ LAN อาจจะ
เชื่อมโยงกันภายในจังหวัด โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงคอมพ วเตอร์ที่ทีระยะห่างกันในช่วง 5 – 40 ก โลเมตร 
ผ่านสายสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น เส้นใสแก้วน าแสง หรื เคเบ ล เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานในระบบ MAN ที่
เราเห็นทั่วไป เช่น ระบบเคเบ ลทีวีที่มีสมาช กดูตามบ้านทั่วไป เป็นต้น 

6. จงอธิบายถึงชนิดของระบบเครือข่ายืWAN 
ค าตอบืเป็นระบบเครือข่ายระดับไกล คือ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมคอมพ วเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลกันเข้า
ด้วยกัน เป็นการต ดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ข้ามทวีป หรือทั่วโลก เช่น เครือข่าย Internet เครือข่าย
ระบบธนาคารทั่วโลก หรือเครือข่ายของสายการบ น เป็นต้น 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

2 

แผ่นที่ื 2 

 

7. ระบบเครือข่ายในองค์กรแบ่งเป็นกี่ประเภทือะไรบ้าง 
ค าตอบืเครือข่ายที่ใช้ในองค์กรได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Internet System มาจากค าว่า “Inter Connection Network” 
2. Intranet System 
3. Extranet System 

8. Internet Service นั้นืมีบริการต่างๆืที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในเรื่องใดบ้างืยกตัวอย่างืพร้อม
ทั้งอธิบายให้เข้าใจ 
ค าตอบ Internet Service ระบบ Internet นั้นมีบร การต่างๆที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บร การในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. Electronic Mail or E-Mail Service เป็นบร การพ้ืนที่ให้ผู้ใช้สามารถเขียนจดหมาย หรือ
ข้อความและสามารถส่งไปถึงกันได้ ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับนั้นจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการ
บร การกล่องจดหมายอ เล็กทรอน กส์ 

2. World Wide Web (WWW) Service เป็นบร การในการเข้าสู่ระบบข้อมูลอย่างหนึ่งที่ต้อง
ใช้ Web Browser ในการเข้าระบบ เช่น Internet Explorer, Google Chrome or Firefox เป็นต้น 

3. File Transfer Protocol or FTP Service คือ บร การที่ใช้ในการโอนย้าย File หรือข้อมูล
จากคอมพ วเตอร์หนึ่งไปยังอีกคอมพ วเตอร์หนึ่งในเครือข่าย Internet ถ้าเครื่องนั้นๆต่อเข้ากับระบบที่เป็น 
Internet ก็สามารถโอนย้ายข้อมูลกันได้ โปรแกรมที่จะช่วยในการโอนย้ายข้อมูล เช่น Netscape, Telnet, 
WSFTP เป็นต้น 

4. Telnet Service เป็นบร การที่ช่วยให้ผู้ใช้บร การ สามารถเข้าสู่ระบบคอมพ วเตอร์อ่ืนเสมือน
หนึ่งไปนั่งใช้เครื่องคอมพ วเตอร์ของที่นั่น 

5. Game Online Service เป็นบร การเพ่ือความบันเท งที่ก าลังเต บโตอย่างรวดเร็วในโลกของ 
Internet 

6. Software Updating Service เป็นบร การปรับปรุงโปรแกรมแบบ Online เช่น โปรแกรม
ฆ่าไวรัสแบบต่างๆ เกือบทุกโปรแกรม ก็สามารถให้ผู้ใช้งานคล กปุ่ม Update เพ่ือ Download ข้อมูลไป
ปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อต่อสู้กับไวรัสตัวใหม่ เช่น www.antivir.com เป็นต้น 

9. จงอธิบายถึงชนิดของืIntranet Network System 
ค าตอบ จัดเป็นระบบเครือข่ายในองค์กร ซึ่งคล้ายกับ Internet System เพียงแต่ Intranet System เปิดให้
ใช้เฉพาะสมาช กในองค์กรเท่านั้น กล่าวได้ว่า Intranet System เป็นการสร้างระบบบร การข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
เปิดบร การคล้ายกับ Internet เกือบทุกอย่าง แต่ยอมให้เข้าถึงกันได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น เป็นการจ ากัด
ขอบเขตการใช้งาน 
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เฉลยแบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

3 

แผ่นที่ื 3 

 

10. จงอธิบายถึงชนิดของืExtranet Network System 
ค าตอบืExtranet System คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ Intranet เข้ากับระบบ
คอมพ วเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพ วเตอร์ของสาขาของผู้จัดจ าหน่าย หรือลูกค้า เป็นต้น โดย
ปกต แล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาช กขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับส ทธ ในการใช้งานเท่านั้น 

 



 43 

 

 

 
 

สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
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ใบงานที่ื2 
หน่วยที่ื2 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ 2 

 

ค าชีแ้จง 
1.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุม่เท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่ตนเอง

ได้รับ และค้นคว้าหาความรู้เพ ่มเต มจากอ นเทอร์เน็ต 
2.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวข้อที่ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Objective of Computer Network) 
2. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The Benefit of Computer Network) 
3. ประเภทของเครือข่ายคอมพ วเตอร์ (The type of Computer Network) 
4. ประเภทเครือข่ายในองค์กร (The type of network in Organization) 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

1.  สาระส าคัญ 
องค์กรธุรก จทั่วไปมีการด าเน นงานตามหน้าที่ทางธุรก จ (Business Process) ในแต่ละวันให้เป็นไปตาม

แผนงานที่วางไว้ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมากมาย เพ่ือตอบสนองความรวดเร็วในการท างาน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ ด าเน นการ และประมวลผลข้อมูลที่เก ดขึ้นจาก
การท างานในแต่ละวันขององค์กร ช่วยให้องค์กรด าเน นธุรก จได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับการ
ด าเน นการในอดีตที่ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นมาสนับสนุนงาน
ในธุรก จต่างๆ องค์กรใดที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก็จะมีความสามารถในการแข่งขัน กลายเป็นกลยุทธ์
หนึ่งในองค์กรที่ใช้สร้างโอกาส ความได้เปรียบ และสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได ้
2. สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนก และอธ บายฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) ได ้
3. สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนก และอธ บายซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Software) ได ้
4. สามารถอธ บายถึงการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ได ้
5. สามารถอธ บายถึงซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) ได ้

 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได ้
3.1.2 สามารถอธ บายถึงการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ได ้
3.1.3 สามารถอธ บายถึงซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) ได ้

 

3.2 ด้านทกัษะ 
3.2.1 สามารถระบุประเภท จ าแนก และอธ บายฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) ได ้
3.2.2 สามารถระบุประเภท จ าแนก และอธ บายซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Software) ได ้

 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
(The Basic Technology of Information System) 

องค์กรธุรก จทั่วไปมีการด าเน นงานตามหน้าที่ทางธุรก จ (Business Process) ในแต่ละวันให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมากมาย เพ่ือตอบสนองความรวดเร็วในการท างาน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ ด าเน นการ และประมวลผลข้อมูลที่เก ดขึ้นจาก
การท างานในแต่ละวันขององค์กร ช่วยให้องค์กรด าเน นธุรก จได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับการ
ด าเน นการในอดีตที่ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นมาสนับสนุนงาน
ในธุรก จต่างๆ องค์กรใดที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก็จะมีความสามารถในการแข่งขัน กลายเป็นกลยุทธ์
หนึ่งในองค์กรที่ใช้สร้างโอกาส ความได้เปรียบ และสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบ (System) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คน (People), ทรัพยากร (Resource), 

แนวค ด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ (พน ดาและ
สุธี,2552) 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการท างานของระบบ (System) 
ที่มา : http://piyanudza.blogspot.com/ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

 

1.1 น าเข้าื(Input) หมายถึง ทรัพยากรหรือส ่งที่จ าเป็นต่อกระบวนการ เช่น ส่วนน าเข้าข้อมูลของ
ระบบผล ตผลไม้กระป๋อง คือ ผลไม้ น้ า กระป๋อง เป็นต้น 

1.2 กระบวนการื(Process) หมายถึง การแปรสภาพหรือประมวลผลทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ เช่น การรวมส่วนผสมในการกระบวนการผล ตผลไม้กระป๋อง 

1.3 ผลลัพธ์ื(Output) หมายถึง ส ่งที่ได้รับจากกระบวนการ เช่น ผลไม้กระป๋องที่ได้จากกระบวนการ
ผล ต 

1.4 ส่วนย้อนกลับื(Feedback) หมายถึง ส ่งที่ได้จากกการด าเน นงานระบบ ซึ่งสามารถน าไปปรับปรุง
การท างานของส่วนอื่นๆได้ เช่น ในการท าผลไม้กระป๋อง 100 กระป๋อง ต้องใช้ผลไม้ 20 ก โลกรัม เป็นต้น 

1.5 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การน าทรัพยากรต่างๆ เช่น การน าข้อมูลเข้า
สู่ระบบ โดยผ่านกระบวนการประมวลผล เรียบเรียง จัดเก็บ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 

1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศื(Information Technology) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศโดยรวม ทั้ง  ฮาร์ดแวร์ (Hardware), 
ซอฟต์แวร์(Software), ฐานข้อมูล (Database) และการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) (ณัฐณ ชา อ า
พรรณและสมชาย,2552) 

1.7 เทคโนโลยีสารสนเทศื(Information Technology) เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ
สารสนเทศ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์
(Software), การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) 

2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ื(Computer Hardware) 
ฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) หรือที่เรียกสั้นๆว่า “ฮาร์ดแวร์ (Hardware)” หมายถึง 

ส ่งที่จับต้องได้ทั้งหมดที่เก่ียวกับคอมพ วเตอร์ เช่น เมนบอร์ด (Mainboard), หน่วยประมวลผลกลาง (CPU), อุปกรณ์
น าเข้าข้อมูล (Input Device) และอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Device) เป็นต้น 

2.1 อุปกรณ์น ำเข้ำข้อมูล (Input Device) ท าหน้าที่น าข้อมูล หรือค าสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพือ่ให้ CPU ประมวลผล ตัวอย่างอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล แสดงดังตารางที่ 3.1 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

 

ตารางท่ีื3.1 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

Keyboard ใช้น าเข้าข้อมูลแบบข้อความและตัวเลข 

Mouse 
ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้ต าแหน่ง (Pointer) หรือคล กเพ่ือก าหนดต าแหน่งของ 
Curser เมื่อต้องการพ มพ์ข้อความ 

Trackball 
มีลักษณะคล้ายกับ Mouse แต่ Trackball จะมีลูกบอลอยู่ด้านบนส าหรับใช้ควบคุมการ
เคลื่อนที่ของ Pointer แทนการเคลื่อนตัวของ Mouse 

Touch Pad 
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนราบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Pointer โดยการใช้น ้ว
สัมผัสไปมา ส่วนมากใช้กับ Notebook 

Stylus มีลักษณะคล้ายปากกาท่ัวไป ใช้เขียนข้อความหรือวาดเส้นลงบนพ้ืนผ วที่จัดไว้ให้ 

Microphone ใช้น าเข้าข้อมูลเสียงแล้วขยายออกทางล าโพง 

Scanner ใช้น าเข้าข้อมูลที่ใช้ว ธีจับหรือตัด (Capture) เฉพาะบางส่วนของเอกสาร 

Dgital Camera ใช้บันทึกข้อมูลรูปภาพหรือวีดีโอลงหน่วยความจ า 

Video PC Camera ใช้บันทึกข้อมูลรูปภาพหรือวีดีโอ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพ วเตอร์ 

Touch Screen เป็นอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลและแสดงผล รับค าสั่งจากผู้ใช้ผ่านน ้วสัมผัสที่จอ 

Pointing Stick 
เป็นอุปกรณ์บอกต าแหน่ง Cursor ชน ดหนึ่ง มีผ วสัมผัสคล้ายยางลบด นสอ ต ดอยู่บน 
Keyboard ของเครื่อง Notebook 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครัง้ที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

2.2 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลื(Output Device) ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ 
CPU โดยการแปลงข้อมูลด จ ตอลที่ได้จากการประมวลผลเป็นข้อมูลที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ แสดงดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางท่ีื3.2 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

Cathode Ray Tube 
Monitor (CRT) 

จอภาพท่ีใช้หลอดภาพเป็นหลอดแก้วขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายกับโทรทัศน์ในอดีต 

Liquid Crystal 

Display (LCD) 

ใช้ผนึกเหลว Liquid Crystal แทนหลอดภาพ CRT ท าให้ LCD มีลักษณะจอแบน และ
บางกว่าจอ CRT มีน้ าหนักเบา เหมาะส าหรับใช้งานในพ้ืนที่จ ากัด 

Speaker ใช้แสดงผลในรูปแบบเสียง 

Headphone เป็นล าโพงขนาดเล็ก เหมาะส าหรับการใช้งานแบบพกพา 

Printer 
ใช้แสดงข้อมูลที่ได้จาการประมวลผลในรูปแบบของกระดาษ เครื่องพ มพ์แบ่งเป็นหลาย
ชน ด เช่น Dot Matrix, Ink Jet, Laser Printer เป็นต้น 

Fax ใช้แสดงข้อมูลเอกสารที่ส่งจากสัญญาณโทรศัพท์ 

 

2.3 หน่วยความจ าื(Memory Unit) ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่รับเข้ามาเพ่ือส่งต่อไปยัง CPU เมื่อCPU 
ประมวลผลแล้ว จะน าผลลัพธ์มาเก็บไว้ในหน่วยความจ า เพ่ือน าไปแสดงผลหรือจัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าอ่ืน 
หน่วยความจ ามี 2 ชน ด ได้แก่ หน่วยความจ าหลัก และหน่วยความจ าส ารอง 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

2.3.1 หน่วยความจ าหลักื(Primary storage) 
1) ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลไว้อย่างถาวร ไม่สามารถลบ

ได้ด้วยว ธีธรรมดา จะต้องใช้อุปกรณ์พ เศษ ข้อมูลใน ROM จะถูกเก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยง ROM ถูกใช้ใน
การบันทึกชุดค าสั่ง เช่น การสั่งให้ CPU ท างานเมื่อเปิด หรือ Restart เครื่อง ซึ่งชุดค าสั่งเหล่านี้จะถูกบันทึกมาจาก
โรงงานของผู้ผล ต 

2) RAMื(Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ าชั่วคราว เมื่อไม่มีกระแสไฟหรือปิด
เครื่อง ข้อมูลที่มีอยู่ใน RAM ก็จะหายไป RAM ใช้เก็บข้อมูล หรือชุดค าสั่งจากโปรแกรมระหว่างที่เครื่องคอมพ วเตอร์
ก าลังท างาน เช่น SDRAM, DDR SDRAM เป็นต้น 

2.3.2 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage)ืเป็นหน่วยความจ าเสร มที่ช่วยจัด เก็บข้อมูลใน
รูปแบบของไฟล์ (File) เพ่ือให้สามารถเรียกงานใช้ได้ในครั้งต่อไป หน่วย ความจ าชน ดนี้ไม่มีไฟเลี้ยงก็สามารถเก็บ
ข้อมูลได้โดยไม่สูญหาย และสามารถจัดเก็บได้มากกว่าหน่วยความจ าหลักหลายเท่า แสดงดังตารางที่ 3.3 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชือ่วิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

ตารางท่ีื3.3 แสดงตัวอย่างหน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) 

อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

Had Disk มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีแผงวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วยจานแม่เหล็กเรียงซ้อนกัน
หลายๆ แผ่น ใช้บันทึกข้อมูลได้ทุกประเภท ปัจจุบัน Hard Disk สามารถเก็บข้อมูลได้
มากกว่า 100 GB 

Compact Discs 
(CD) 

ใช้เก็บข้อมูลแบบด จ ตอล โดยเฉพาะข้อมูลแบบ Multimedia สามารถบันทึกข้อมูลได้ 
800 MB (90 นาที) หลายชน ด ได้แก่ CD-R, CD-RW อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล คือ CD 
Writer 

Digital Video Disc 
(DVD) 

ใช้เก็บข้อมูลเหมือน CD แต่จะมากกว่าถึง 7 เท่า น ยมใช้บันทึกภาพยนตร์ เนื่องจากมี
คุณภาพในการบันทึกความละเอียดสูงๆ มีหลายชน ด ได้แก่ DVD-R, DVD+R, 
DVD+RW อุปกรณ์ท่ีใช้บันทึกข้อมูล คือ DVD Writer 

Magnetic Tape เทปแม่เหล็ก ใช้ส ารองข้อมูลส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีความจุประมาณ 20 GB 
อุปกรณ์ท่ีใช้อ่านข้อมูล คือ Tape Drive 

Flash Drive เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่น ยมมาก มีขนาดเล็ก มีความจุสูง มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น 
Pen Drive, Handy Drive และ Thumb Drive เป็นต้น 

Memory Stick ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลด จ ตอลประเภทภาพ เสียง และอ่ืนๆ ใช้ได้กับอุปกรณ์หลายชน ด 
เช่น Digital Camera, Mobile Phone เป็นต้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) 
Software เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนและ

ประสานการท างานระหว่าง Hardware ส่วนต่างๆ กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้ได้ผลตามที่ต้องการ โดย Software จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

3.1 ซอฟต์แวร์ระบบื(System Software) หมายถึง ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพ่ือท า
หน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพ วเตอร์และอุปกรณ์ เช่น การน าข้อมูลเข้ามาประมวลผล การแสดงผลของ
อุปกรณ์แสดงผล เป็นต้น ซึ่งเมื่อเร ่มเปิดเครื่องคอมพ วเตอร์ การท างานจะเป็นไปตามชุดค าสั่งที่ เขียนขึ้น โดย
Software แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

3.1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการื(Operating System : OS) เป็นโปรแกรมที่ส าคัญที่สุดในการ
ท างานของคอมพ วเตอร์ เนื่องจาก OS ท าให้คอมพ วเตอร์สามารถควบคุมและจัดการทรัพยากรต่างๆของเครื่องได้ 
ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) เร ่มต้นการท างานของเครื่องคอมพ วเตอร์ ด้วยการบูทเครื่อง (Booting) 
2) เป็นส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 
3) ดูแลจัดการการท างานของโปรแกรมอ่ืน 
4) จัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ า RAM 
5) จัดล าดับการท างาน 
6) การต ดตั้ง Driver ของอุปกรณ์ต่างๆ 
7) การจัดการไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา ลบ จัดเรียง คดลอก 
8) การฟอร์แม็ต (Formatting) 

3.1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ื(Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนเพ ่ม หรือ
ขยายความสามารถของโปรแกรมเด มที่มีอยู่ให้มีประส ทธ ภาพมากขึ้น เช่น โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมบีบอัด
ไฟล์ข้อมูล WinZip หรือ WinRAR เป็นต้น 

3.1.3 ตัวแปลภาษาื(Language Translator) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใช้แปลความหมาย
ของค าสั่งของภาษาระดับสูงชน ดต่างๆ ให้เป็นภาษาเครื่อง 

3.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ื(Application Software) หมายถึง Software ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในงานด้าน
ใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ทั่วไป (General-purpose Application Software) 
และ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน (Application-specific Software) 

 



 52 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

3.2.1 ซอฟต์แวร์ทั่วไปื(General-purpose Application Software) ส่วนมากมักจะใช้ค าว่า 
“ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Packaged Software)” ที่วางขายตามท้องตลาด ผู้ใช้สามารถน ามาใช้ได้ทันที โดยสามารถ
แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ดังนี้ 

1) ซอฟต์แวร์ประมวลค าื(Word Process) ใช้ส าหรับพ มพ์เอกสาร สามารถลบ แก้ไข แทรก
รูป จัดรูปแบบ เปลี่ยนสีตัวอักษรได้ ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Microsoft Word เป็นต้น 

2) ซอฟต์แวร์กระดาษค านวณื(Spreadsheet) ใช้ในด้านการค านวณตารางท างาน สร้าง
กราฟว เคราะห์ข้อมูลเช งสถ ต  ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Microsoft Excel เป็นต้น 

3) ซอฟต์แวร์สร้างงานน าเสนอื(Presentation Software) ใช้ในด้านการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบสไลด์ ต้องแสดงผลได้ทั้งรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Microsoft 
PowerPoint เป็นต้น 

4) ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลื(Data Management Software) ใช้จัดเก็บ ดูแล และจัดการ
กับข้อมูลอย่างเป็นระบบในแหล่งจัดเก็บที่เรียกว่า “ฐานข้อมูล (Database)” ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น 
Microsoft Access เป็นต้น 

5) ซอฟต์แวร์กราฟิกื(Graphic Software) ใช้สร้างรูปภาพกราฟิก หรือจัดการกับไฟล์รูป
ถ่ายด จ ตอลต่างๆ ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Adobe Illustrator, Adobe Photoshop เป็นต้น 

6) ซอฟต์แวร์สร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ื(Desktop Publishing Software) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างเอกสารส ่งพ มพ์ เช่น แผ่นผับ วารสาร หนังสือขนาดเล็ก การ์ดชน ดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างโปรแกรม
ชน ดนี้ เช่น Microsoft Publishing, PageMaker เป็นต้น 

7) ซอฟต์แวร์บริหารโครงการื(Project Management Software) เป็น Software ที่ช่วย
แบ่งเบาภาระของผู้บร หารโครงการ ในการจัดการตารางงานของโครงการ ก าหนดทรัพยากร บุคลากร ช่วยสร้าง 
Gantt Chart ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Microsoft Project เป็นต้น 

8) ซอฟต์แวร์เว็บบราวเซอร์ื(Web Browser) เป็น Software ที่ใช้แสดงผลเว็บเพจของเว็บ
ไซด์ต่างๆ บนเครือข่ายอ นเตอร์เน็ต ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Mozilla, Frifox, Opera, Google Chrome เป็น
ต้น 

9) ซอฟต์แวร์ใช้สร้างเว็บไซด์ เป็น Software ในกลุ่มที่ใช้สร้างเว็บไซด์ที่ประกอบไปด้วย
เครื่องมือต่างๆ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซด์ได้อย่างง่ายดาย โดยการคล กเมาส์
ลาดแล้ววาง Object ในต าแหน่งที่ต้องการ Software จะแปลงเป็นโค้ด หรือภาษา HTML ให้อัตโนมัต  ตัวอย่าง
โปรแกรมชน ดนี้ เช่น Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage เป็นต้น 
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3.2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านื(Application-specific Software) เป็น Software ที่
ต้องมีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วน ามาพัฒนาเป็น Software การพัฒนา Software ชน ดนี้ส่วนใหญ่
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านธุรก จ เนื่องจากไม่สามารถหา Software ส าเร็จรูปมาใช้ได้ตรงตามความ
ต้องการทั้งหมด เช่น ระบบงานบัญชี ระบบงานคลังส นค้า ระบบงานห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งข้อดีของ Software 
เฉพาะด้าน คือ สามารถแก้ไขโปรแกรมเองได้ตามความต้องการ ส่วนข้อเสีย คือ ใช้ต้นทุนในการพัฒนาค่อนข้างสูง 
และใช้เวลานาน 

4. การสื่อสารข้อมูลื(Data Communication) 
Data Communication หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล และสารสนเทศ ระหว่างเครื่องคอมพ วเตอร์

หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลที่ส่งถึงกันนั้นจะเป็นเพียง 
ข้อมูล (Data) เท่านั้น 

ช่องทางในการสื่อสารื(Communication Channel) หมายถึง สื่อกลางการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ 2 ชน ด โดยความเร็วในการสื่อสารข้อมูลขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) 
และชน ดของข้อมูล (Data Types) 

4.1 ช่องทางสื่อสารแบบมีสาย 
สายคู่บ ดเกลียว (Twisted-Pair Cable) เป็นสายที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ทั่วไป สามารถส่งได้ทั้ง

สัญญาณเสียงและสัญญาณด จ ตอล โดยมีข้อดี คือ ราคาถูก ส่วนข้อเสีย คือ อัตราเร็วในการส่งข้อมูลน้อย และมีการ
จ ากัดเรื่องความยาวของสาย 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 แสดงสายคู่บ ดตีเกลียว (Twisted-Pair Cable) 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair 
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สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) คือ สายเคเบ ลทีวีที่ใช้ในบ้าน มีลักษณะเป็นสายทองแดงเดี่ยว
อยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยฉนวน ใช้ในการส่งสัญญาณด จ ตอล โดยมีข้อดี คือ ส่งข้อมูลได้เร็วและมีสัญญาณรบกวนน้อย 
ส่วนข้อเสีย คือ สายไม่สามารถโค้งหรืองอได้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) 
ที่มา : www.cablewholesale.com/support/technical_articles/coaxial_cables.php 

 

สายใยแก้วน าแสง (Fiber-Optic Cable) ใช้แท่งแก้วที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเป็นแกนกลาง 
และใช้ว ธีการส่งข้อมูลด้วยแสงแทนการส่งสัญญาณไฟฟ้า โดยมีข้อดี คือ ส่งข้อมูลปร มาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยของข้อมูลสูง ส่วนข้อเสีย คือ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการต ดตั้ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงสายใยแก้วน าแสง (Fiber-Optic Cable) 
ที่มา : http://www.wifinotes.com/computer-networks/types-of-fiber-optic-cable.html 
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4.2 ช่องทางสื่อสารแบบไร้สาย 

4.2.1 ไมโครเวฟื(Microwave) เป็นการสื่อสารแบบคลื่นว ทยุความถี่สูงที่ 300 MHz – 300 GHz 
ผ่านจานรับและจานส่งไมโครเวฟ สามารถส่งได้ไกล 25 – 30 ไมล์ โดยมีข้อดีืคือ ประหยัด และส่งข้อมูลด้วย
ความเร็วสูง ส่วนข้อเสีย คือ ถูกดักจับสัญญาณได้ง่าย 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 แสดงการรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave) 
ที่มา : http://www.huaikrot.ac.th/web/network/lession2/sign3.htm 
 

4.2.2 ดาวเทียมื(Satellite) จะมีจานรับและจานส่งคลื่นความถี่ขนาดใหญ่ โดยมีข้อดี คือ ส่ง
ข้อมูลปร มาณมากด้วยความเร็วสูง ส่วนข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายสูง ถูกดักจับสัญญาณได้ง่าย 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 3.6 แสดงการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite) 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/95719 
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4.2.3 อินฟราเรดื(Infrared) จะส่งข้อมูลโดยใช้คลื่นอ นฟราเรด โดยต้องหันอุปกรณ์ตัวรับและตัว
ส่งให้ตรงกัน และต้องไม่มีส ่งกีดขวาง ข้อดี คือ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย ส่วนข้อเสีย คือ ระยะทางในการส่งข้อมูลสั้น 

ภาพที่ 3.7 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอ นฟราเรด (Infrared) 
ที่มา : https://jatupornmoollao.wordpress.com/ 

4.2.4 คลื่นวิทยุื(Radio) ผู้ส่งจะต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณว ทยุและผู้รับก็ต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณ
ด้วย ข้อดี คือ การรับสัญญาณมีความยืดหยุ่นสูงกว่าแบบสาย ส่วนข้อเสีย คือ ถกูรบกวนและดักฟังได้ง่าย 

 

ภาพที่ 3.8 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณว ทยุ (Radio) 
ที่มา : https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_electronics/wiki/206dd/_FM__.html 
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4.2.5 เซลลูลาร์ื(Cellular) เป็นการต ดต่อสื่อสารที่ใช้คลื่นว ทยุ มีศูนย์กลางควบคุมการจัดส่ง
ข้อมูล การส่งข้อมูลประเภทนี้ได้แก่ Mobile Phone โดยมีข้อดี คือ สามารถพกพาไปได้ ส่วนข้อเสีย คือ สัญญาณ
มักถูกรบกวนหรือถูกดักฟัง 

 

ภาพที่ 3.9 แสดงตัวอย่างการรับ-ส่งสัญญาณเซลลูลาร์ (Cellular) 
ที่มา : http://simple-telecom.blogspot.com/2009/06/cellular-networks.html 

5. ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบริการื(Software Service Industry) 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลน าไปสู่การผล ต Software มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ และ

จ าเป็นส าหรับการด าเน นธุรก จที่ต้องการการเชื่อมโยงกันได้ทุกมุมโลก ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟแวร์ได้ก่อให้เก ดประโยชน์ต่างๆ มากมาย ในธุรก จอุตสาหกรรมบร การในปัจจุบัน มีการน า Software มาใช้ใน
การด าเน นงานขององค์กรอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการเพ ่มประส ทธ ภาพการด าเน นงาน และการให้บร การ 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ ซึ่ง Software ที่น ามาใช้ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรก จ หรือการบร การ 
เช่น การน า Software Micros Fidelio, Opera หรือระบบบร หารจัดการห้องพัก มาใช้ในธุรก จโรงแรม การน า 
Software ProMise Spa หรือระบบบร หารจัดการธุรก จสปา มาใช้กับศูนย์บร หารกายเพ่ือสุขภาพ (Fitness 
Center) รวมไปถึง การน า Software ระบบบร การลูกค้าสัมพันธ์ มาใช้กับธุรก จบร การต่างๆ เป็นต้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการน า Software มาใช้ องค์กรจะต้องพ จารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ 
5.1 ความคาดหวังของผู้ใช้งาน 
5.2 ขีดความสามารถของ Software เมื่อเปรียบเทียบกับความพร้อมและความสามารถขององค์กร 
5.3 ระดับของการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้งานที่จะเก ดขึ้น 
5.4 การยอมรับในระยะเวลาด าเน นโครงการขององค์กร 
5.5 ความสอดคล้องกันระหว่างวัฒนธรรมขององค์กร 
5.6 ความเสี่ยงด้านการเมืองในองค์กร 
5.7 ความสามารถ 
5.8 ความรับผ ดชอบของผู้จัดการโครงการ 
 

สรุปท้ายบท 

 Computer Hardware หมายถึง ส ่งที่จับต้องได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Computer เช่น เมนบอร์ด 
Mainboard, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU), อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input Device) และอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 
(Output Device) เป็นต้น โดยแบ่งประเภทตามโครงสร้างของระบบ Computer ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล 
หน่วยความจ า และหน่วยแสดงผล 
 Software หมายถึง ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือสั่งให้ Computer 
ท างานใดๆ ตามที่ต้องการได้ ซึ่ง Software แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 
และซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) และ System software ยังสามารถแบ่งออกได้อีก 3 ประเภท คือ 
โปรแกรมระบบปฏ บัต การ (Operating System: OS), โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) และตัว
แปลภาษา (Language Translator) 
 Data Communication หมายถึง การส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล และสารสนเทศจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร แบ่งได้เป็น แบบมีสาย ได้แก่ สายคู่บ ดเกลียว (Twisted-Pair Cable), สายโคแอกเชียล 
(Coaxial Cable), สายใยแก้วน าแสง (Fiber-Optic Cable) และแบบไร้สาย ได้แก่ คลื่นไมโครเวฟ (Microwave), 
ดาวเทียม (Satellite), อ นฟราเรด (Infrared), คลื่นว ทยุ (Radio) และเซลลูลาร์ (Cellular) โดยข้อมูลที่ส่งถึงกันนั้น
จะเป็นเพียง ข้อมูล (Data) เท่านัน้ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 3 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานมากน้อย

เพียงใด 
 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1. ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ 

แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษา และค้นคว้าหาความรู้เพ ่มเต มจากอ นเทอร์เน็ตเรื่อง... 
1.1. ฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) 
1.2. ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์(Computer Software) 
1.3. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) 
1.4. ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) 

2. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วครูผู้สอนสรุปสาระส าคัญของฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer 
Hardware) ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์(Computer Software) การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) และ
ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) เป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความ
ค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปสาระส าคัญของฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์

(Computer Software) การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) และซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ 
(Software Service Industry) เป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 

 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3 



 60 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องฮาร์ดแวร์
คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์(Computer Software) การสื่อสารข้อมูล (Data 
Communication) และซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 3 และใบมอบหมายงานที่ 3 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งความหมายของค าว่า 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าจากอ นเทอร์เน็ต 
น าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วครูผู้สอนสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็นข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) 
ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์(Computer Software) การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) และซอฟต์แวร์ใน
อุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวมื12 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สอนครั้งที่ื3 – 5  
จ านวน 12 ชั่วโมง 

 ชื่อเรื่องืเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื3 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 7 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 30 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. จงอธ บายความหมายของระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธ บายความแตกต่างระหว่างหน่วยความจ าแบบ ROM และ RAM 

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

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

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

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

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

3. System Software คืออะไร มีบทบาทส าคัญอย่างไร 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื3 หน้าที ่

2 

แผ่นที ่2 

 

4. Communication Channel คืออะไร มีกี่ชน ด อะไรบ้าง จงอธ บาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. จงเปรียบเทียบการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื3 หน้าที ่

3 

แผ่นที ่3 

 

6. หากนักศึกษาต้องท าตารางการฝึกงาน โดยมีการบันทึกข้อมูลเวลาการปฏ บัต งาน และมีการสรุปเวลารวม
ในการปฏ บัต งาน นักศึกษาจะเลือกใช้ General-purpose Application Software ใด จงอธ บาย 

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

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

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

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

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

7. ปัจจัยใดบ้างทีอ่งค์กรจะต้องพ จารณาเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการน า Software มาใช้ 

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

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

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

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

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

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื3 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 

1. จงอธิบายความหมายของระบบืและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าตอบ ระบบ (System) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คน (People), ทรัพยากร (Resource), 
แนวค ด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการ
รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศโดยรวม ทั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware), 
ซอฟต์แวร์(Software), ฐานข้อมูล (Database) และการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) 

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างหน่วยความจ าแบบืROM และืRAM 
ค าตอบ ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลไว้อย่างถาวร ไม่สามารถลบได้ด้วย
ว ธีธรรมดา จะต้องใช้อุปกรณ์พ เศษ ข้อมูลใน ROM จะถูกเก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยง ROM ถูกใช้ใน
การบันทึกชุดค าสั่ง เช่น การสั่งให้ CPU ท างานเมื่อเปิด หรือ Restart เครื่อง ซึ่งชุดค าสั่งเหล่านี้จะถูก
บันทึกมาจากโรงงานของผู้ผล ต ส่วนRAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ าชั่วคราว เมื่อ
ไม่มีกระแสไฟหรือปิดเครื่อง ข้อมูลที่มีอยู่ใน RAM ก็จะหายไป RAM ใช้เก็บข้อมูล หรือชุดค าสั่งจาก
โปรแกรมระหว่างที่เครื่องคอมพ วเตอร์ก าลังท างาน เช่น SDRAM, DDR SDRAM เป็นต้น 

3. System Software คืออะไรืมีบทบาทส าคัญอย่างไร 

ค าตอบ System Software ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่
ควบคุมการท างานของคอมพ วเตอร์และอุปกรณ์ เช่น การน าข้อมูลเข้ามาประมวลผล การแสดงผลของ
อุปกรณ์แสดงผล เป็นต้น ซึ่งเมื่อเร ่มเปิดเครื่องคอมพ วเตอร์ การท างานจะเป็นไปตามชุดค าสั่งที่เขียนขึ้น 

4. Communication Channel คืออะไรืมีกี่ชนิดือะไรบ้างืจงอธิบาย 
ค าตอบืCommunication Channel หมายถึง สื่อกลางการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 ชน ด โดย
ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) และชน ด
ของข้อมูล (Data Types) ได้แก่  

1. ช่องทางสื่อสารแบบมีสาย เช่น สายคู่บ ดเกลียว (Twisted-Pair Cable), สายโคแอกเชียล 
(Coaxial Cable) และสายใยแก้วน าแสง (Fiber-Optic Cable) เป็นต้น 

2. ช่องทางสื่อสารแบบไร้สาย เช่น ไมโครเวฟ (Microwave), ดาวเทียม (Satellite), อ นฟราเรด 
(Infrared), คลื่นว ทยุ (Radio) และเซลลูลาร์ (Cellular) เป็นต้น 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื3 หน้าที ่

2 

แผ่นที่ื 2 

 

5. จงเปรียบเทียบการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย 
ค าตอบืการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารแบบมีสาย เป็นการส่งข้อมูลโดยผ่านสายข้อมูล อาท เช่น สายคู่
บ ดเกลียว (Twisted-Pair Cable), สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) และสายใยแก้วน าแสง (Fiber-Optic 
Cable) เป็นต้น ส่วนการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย เป็นการส่งข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่ 
อาท เช่น ไมโครเวฟ (Microwave), ดาวเทียม (Satellite), อ นฟราเรด (Infrared), คลื่นว ทยุ (Radio) และ
เซลลูลาร์ (Cellular) เป็นต้น 

6. หากนักศึกษาต้องท าตารางการฝึกงานืโดยมีการบันทึกข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานืและมีการสรุปเวลา
รวมในการปฏิบัติงานืนักศึกษาจะเลือกใช้ืGeneral-purpose Application Software ใดืจงอธิบาย 
ค าตอบ ใช้ซอฟต์แวร์กระดาษค านวณ (Spreadsheet) ใช้ในด้านการค านวณตารางท างาน สร้างกราฟ
ว เคราะห์ข้อมูลเช งสถ ต  ตัวอย่างโปรแกรมชน ดนี้ เช่น Microsoft Excel เป็นต้น 

7. ปัจจัยใดบ้างทีอ่งค์กรจะต้องพิจารณาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการน าืSoftware มาใช้ 
ค าตอบ ความคาดหวังของผู้ใช้งาน, ขีดความสามารถของ Software เมื่อเปรียบเทียบกับความพร้อมและ
ความสามารถขององค์กร, ระดับของการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้งานที่จะเก ดขึ้น, การยอมรับใน
ระยะเวลาด าเน นโครงการขององค์กร, ความสอดคล้องกันระหว่างวัฒนธรรมขององค์กร, ความเสี่ยงด้าน
การเมืองในองค์กร, ความสามารถ และความรับผ ดชอบของผู้จัดการโครงการ 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์ 

ใบงานที่ื3 
หน่วยที่ื3 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ 1 

 

ค าชีแ้จง 
1.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่ตนเอง

ได้รับ และค้นคว้าหาความรู้เพ ่มเต มจากอ นเทอร์เน็ต 
2.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หวัข้อที่ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 

1. ฮาร์ดแวร์คอมพ วเตอร์ (Computer Hardware) 
2. ซอฟต์แวร์คอมพ วเตอร์(Computer Software) 
3. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) 
4. ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมบร การ (Software Service Industry) 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

1.  สาระส าคัญ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบร การ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวน

มาก รัฐบาลมีการสนับสนุนทั้งด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว จนมีนักท่องเที่ยวเด นทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ธุรก จด้านการโรงแรมเป็นธุ รก จที่มีการ
เต บโต และมีอัตราขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ธุรก จประเภทนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยแต่ละโรงแรมต่างหากล
ยุทธ์ ว ธีการ และเทคน คต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจกับการบร การให้มากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่จะน าในการ
ตอบสนองความต้องการของธุรก จ คือ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเน นงาน เพ่ือใน
การด าเน นงานทางธุรก จเป็นไปอย่างมีประส ทธ ภาพ สามารถว เคราะห์ข้อมูล ข่าวสารได้ถูกต้อง แม่นย า สร้างความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บร การ ลูกค้าเก ดความพึงพอใจสูงสุด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมบร การ ประเภทธุรก จโรงแรมนั้น มีหลากหลาย
ระบบ แต่ที่ได้รับความน ยม และได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นการท างานสมบูรณ์ เหมาะส าหรับใช้ในการ
บร หารจัดการธุรก จโรงแรม โปรแกรมนั้น คือ Micros Fidelio 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายถึงข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio ได ้
2. สามารถเร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio ได ้
3. สามารถอธ บายระบบการจองห้องพัก (Reservation) ได ้
4. สามารถอธ บายงานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) ได ้
5. สามารถอธ บายงานบัญชี (Cashiering) ได ้
6. สามารถบอกถึงเมนูลัด (Quick Key) ได ้
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายถึงข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio ได ้
3.1.2 สามารถอธ บายระบบการจองห้องพัก (Reservation) ได ้
3.1.3 สามารถอธ บายงานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) ได ้
3.1.4 สามารถอธ บายงานบัญชี (Cashiering) ได ้
3.1.5 สามารถบอกถึงเมนูลัด (Quick Key) ได้ 

 

3.2 ด้านทกัษะ 
3.2.1 สามารถเร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio ได ้
3.2.2 สามารถใช้งานระบบการจองห้องพัก (Reservation) ได ้
3.2.3 สามารถใช้งานเมนูลัด (Quick Key) ได้ 

 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

การใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบร การ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวน
มาก รัฐบาลมีการสนับสนุนทั้งด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว จนมีนักท่องเที่ยวเด นทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ธุรก จด้านการโรงแรมเป็นธุรก จที่มีการ
เต บโต และมีอัตราขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ธุรก จประเภทนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยแต่ละโรงแรมต่างหากล
ยุทธ์ ว ธีการ และเทคน คต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจกับการบร การให้มากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่จะน าในการ
ตอบสนองความต้องการของธุรก จ คือ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเน นงาน เพ่ือใน
การด าเน นงานทางธุรก จเป็นไปอย่างมีประส ทธ ภาพ สามารถว เคราะห์ข้อมูล ข่าวสารได้ถูกต้อง แม่นย า สร้างความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บร การ ลูกค้าเก ดความพึงพอใจสูงสุด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมบร การ ประเภทธุรก จโรงแรมนั้น มีหลากหลาย
ระบบ แต่ที่ได้รับความน ยม และได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นการท างานสมบูรณ์ เหมาะส าหรับใช้ในการ
บร หารจัดการธุรก จโรงแรม โปรแกรมนั้น คือ Micros Fidelio 

1. ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรมืMicros Fidelio 
1.1 โปรแกรมืMicros Fidelio เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการบร หารจัดการห้องพักธุรก จโรงแรม มีลักษณะ

การท างานแบบ Client-Server โดยที่โปรแกรมต ดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server) การท างานสามารถเรียกใช้งานได้
จากเครื่อง Computer ลูกข่าย (Client) ซึ่งการท างานของโปรแกรม จะถูกแบ่งตามลักษณะของการท างานดังภาพ
ที่ 4.1 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดง Shortcut การท างานของโปรแกรม Micros Fidelio 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

1.2 Micros Fidelio Backup คือ โปรแกรมที่ใช้ส ารองข้อมูลจาก โปรแกรม Micros Fidelio โดย
โปรแกรมจะด าเน นการบันทึกข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมมาเก็บไว้ที่เครื่องส ารองข้อมูล ซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูล ณ 
วันที่ด าเน นการส ารองข้อมูล 

1.3 Micros Fidelio Configuration คือ โปรแกรมที่ใช้ก าหนดข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรม Micros 
Fidelio เช่น ข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ รหัสผ่าน ส ทธ การใช้งานระบบ การก าหนดประเภทห้องพัก ราคาห้องพัก 
ก าหนดรูปแบบของรายงาน เป็นต้น 

1.4 Micros Fidelio FO Server คือ โปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่
ต่อพ่วงกับโปรแกรม Micros Fidelio เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบฝากข้อความสียง เป็นต้น 

1.5 Micros Fidelio Front Office คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการบร หารจัดการห้องพัก 
1.6 Micros Fidelio Night Audit คือ โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับปิดรอบวัน 
1.7 Micros Fidelio Re-organization คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดเรียงข้อมูล 
1.8 Micros Fidelio WinDbx คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล 

2. เริ่มต้นการใช้งานืMicros Fidelio 
เมื่อ Double Crick ที่  Icon Micros Fidelio Front Office จะพบหน้าจอการ Login เข้าใช้งาน

โปรแกรม ดังภาพที่ 4.2 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอ Login เข้าใช้งานโปรแกรม 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครัง้ที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

ใช้งานโดยการพ มพ์ข้อมูล User ID. ในช่อง User ID. และพ มพ์รหัสผ่าน ในช่อง Password เพ่ือ Login 
เข้าใช้งานระบบ ซึ่งเมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอโปรแกรม Micros Fidelio 

2.1 Title Bar แสดงชื่อโปรแกรม Micros Fidelio พร้อมระบุ Version ของโปรแกรม แสดงชื่อ
ผู้ใช้งานโปรแกรม และวันที่ของโปรแกรม 

2.2 Menu Bar แสดงเมนูการใช้งานต่างๆ ของโปแกรมแสดงเป็นข้อความ 
2.3 Speed Bar แสดงเมนูการใช้งานต่างๆ ของโปรแกรมแสดงเป็นรูปภาพ 
2.4 Hotel Name แสดงชื่อของโปรแกรม หรือชื่อของโรงแรม 
2.5 Desktop Button แสดงเมนูการใช้งานส าหรับเครื่อง Computer แบบหน้าจอสัมผัส (Touch 

Screen) 

3. ระบบการจองห้องพักื(Reservation) 
 ส าหรับธุรก จโรงแรมแล้ว การจองห้องพักสามารถท าได้หลายว ธี หรือมีหลายช่องทาง ได้แก่ จดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอ เล็กทรอน กส์ (E-mail) ระบบการจองห้องพักแบบ Electronic เป็นต้น 

 



 74 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใชร้ะบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 แสดงตัวอย่างใบจองห้องพัก (Reservation Form) 

จากตัวอย่างภาพท่ี 4.4 เมื่อพนักงานของโรงแรมได้รับข้อมูลการจองแล้ว พนักงานต้องด าเน นการบันทึก
ข้อมูลของลูกค้าในโปรแกรม Micros Fidelio 

3.1 การบันทึกข้อมูลการจองห้องพัก (New Reservation) 
Reservation        New Reservation 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอ New Reservation 

 



 75 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

ตารางท่ีื4.1 แสดงรายละเอียดหน้าจอืNew Reservation 

ข้อมูล ค าอธิบาย 
Name นามสกุลองผู้เข้าพัก 
First ชื่อของผู้เข้าพัก 
City เมืองหรือจังหวัด 

Member หมายเลขสมาช ก (ถ้ามี) 
Company ชื่อบร ษัท 

Agent ตัวแทน 
Source ประเภทของลูกค้า 

 

 ท าการกรอกข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการจองห้องพัก เช่น ข้อมูลนามสกุล (Name) และข้อมูลชื่อ 
(First) แล้ว Crick ที่ปุ่ม Search เพ่ือค้นหาข้อมูลลูกค้า หากเป็นลูกค้าใหม่ จะปรากฏหน้าจอ เพ่ือให้บันทึกข้อมูล
การจองของลูกค้าใหม่ ดังภาพที่ 4.6 

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอ New Reservation ส าหรับลูกค้าใหม่ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวชิาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

ตารางท่ีื4.2 แสดงรายละเอียดหน้าจอืNew Reservation (Profile) 

ข้อมูล ค าอธิบาย 
uest Name นามสกุลของผู้เข้าพัก 
First Name ชื่อของผู้เข้าพัก 
Language ภาษาท่ีลูกค้าใช้ 

Title ค าน าหน้าชื่อ 
Phone หมายเลขโทรศัพท ์

Country ประเทศ 
VIP ระดับความส าคัญของลูกค้า 

Agent ชื่อตัวแทนในการจอง 
Company ชื่อบร ษัทในการจอง 

Group ชื่อกลุ่มในการจอง 
Source ประเภทของลูกค้า 

 
ตารางท่ีื4.3 แสดงรายะเอียดหน้าจอืNew Reservation (Reservation) 

ข้อมูล ค าอธิบาย 
Arrival วันที่เข้าพัก 
Night จ านวนคืนที่เข้าพัก 

Departure วันที่ออกจากที่พัก/วันที่คืนห้องพัก 
Adults/Child จ านวนผู้เข้าพัก ผู้ใหญ่/เด็ก 

Room จ านวนห้องพัก 
Rate Code ประเภทของราคาห้องพัก 
Fixed Rate เมื่อต้องการก าหนดราคาห้องพัก ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในโปรแกรม หรือสามารถระบุราคา

ห้องพักท่ีต้องการได ้
Rate ราคาห้องพัก ตามท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรม  
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

ข้อมูล ค าอธิบาย 
Room Type ประเภทของห้องพัก 
Room No. หมายเลขห้องพัก 
C/I Tme เวลา Check In 

Reserved Type ประเภทของการจองห้องพัก 
Market กลุ่มทางการตลาด 
Source ประเภทของลูกค้า 

Booked By ชื่อผู้จองห้องพัก กรณีที่ไม่ได้ท าการจองด้วยตนเอง เช่น ให้เลขานุการโทรมาจอง
ห้องพักให้ 

By ประเภทของการต ดต่อ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 
Payment ว ธีการช าระเง น เช่น เง นสด เครด ต 
CC No. หมายเลขบัตรเครด ต 

Exp Date วันหมดอายุของบัตรเครด ต 
Packages บร การอ่ืนๆ ที่ลูกค้าต้องการนอกจากห้องพัก เช่น อาหารเช้า ที่จอดรถ เป็นต้น 
Special ความต้องการพ เศษอ่ืน เช่น ต้องการหนังสือพ มพ์ในตอนเช้า 

Discount ส่วนลด 
Reason เหตุผลในการให้ส่วนลด 
No Post ระบุให้ไม่ต้องการให้มีการ Post ค่าใช้จ่ายอื่นๆลงในบ ล 

House Use ระบุว่าห้องนี้ใช้กับพนักงานของโรงแรม 
Comp ห้องอภ นันทนาการ 

C/O Time เวลา Check Out 
Fight เที่ยวบ นของลูกค้า 

Made By พนักงานผู้ที่ด าเน นการจอง 
Conf. การยืนยันการจองห้องพัก 

Comment ข้อมูลเพ ่มเต ม  
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

การบันทึกข้อมูลการจองห้องพักส าหรับลูกค้าใหม่ สามารถท าได้โดยการกรอกข้อมูลของผู้เข้าพักให้
ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลของ Guest Name, Arrival, Departure, Rooms, Rate Code, Rm Type, Reserve 
Type, Market และ Source ซึ่งเป็นข้อมูลบังคับ และจ าเป็นต้องใส่ไว้ในโปรแกรม หากข้อมูลดังกล่าวใส่ไม่ครบ 
โปรแกรมจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจองห้องพักนั้นได้ ดังภาพที่ 4.7 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าจอการจองห้องพักใหม่ 

จากภาพที่ 4.7 เมื่อกรอกข้อมูลจนครบแล้ว ให้กด OK เพ่ือบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหมายเลข
การจองห้องพัก (Reservation No.) ดังภาพที่ 4.8 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 แสดง Reservation No. 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

เมื่อได้หมายเลขการจองห้องพักพักแล้ว (Reservation No.) แล้ว พนักงานต้องบันทึกหมายเลขการจอง
ห้องพัก (Reservation No.) ในเอกสาร เช่น Reservation Form เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หรือเพ่ือใช้ในการ
ตอบกลับเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือแจ้งให้กับพนักงานทราบ เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล หรือเมื่อลูกค้าเข้ามาพัก 

3.2 การแก้ไขข้อมูลการจองห้องพักื(Update Reservations) 
Reservations       Update Reservations 

เมื่อลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลการจองห้องพัก สามารถท าได้โดยการค้นหาข้อมูลการจองของลูกค้า โดย
ระบุข้อมูลของลูกค้า เช่น นามสกุล ชื่อ วันที่เข้าพัก หมายเลขการจองห้องพัก (Reservation No.) เป็นต้น แล้วกด 
Search เพ่ือค้นหาข้อมูลโดยหมายเลขการจองห้องพัก (Reservation No.) สามารถค้นหาโดยกรอกในช่อง 
Confirmation ดังภาพที่ 4.9 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 แสดง Reservation Search 
 

จากภาพที่ 4.9 เมื่อกรอกหมายเลขการจองห้องพัก (Reservation No.) 432 ในช่อง Confirmation 
แล้วกด Search โปรแกรมจะค้นหาข้อมูลการจองห้องพัก ดังภาพที่ 4.10 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 แสดงการค้นหา Reservation 

จากภาพ 4.10 เมื่อพบข้อมูลการจองที่ต้องการแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการ Click ที่ปุ่ม Edit จะ
สามารถแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการจองห้องพักได้ ซึ่งเมื่อแก้ไขข้อมูลการจองห้องพักเสร็จแล้ว สามารถบันทึก
ข้อมูลโดย Click ที่ปุ่ม OK ดังภาพที่ 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 แสดงการแก้ไขข้อมูล Reservation 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

3.3 การยกเลิกข้อมูลการจองห้องพักื(Cancel Reservation) 
Reservations      Update Reservation       ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการยกเล กการจองห้องพัก       

Search 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 แสดงการค้นหา Reservation ที่ต้องการยกเล ก 

 จากภาพที่ 4.12 เมื่อค้นหา Reservation ที่ต้องการยกเล กได้แล้ว สามารถด าเน นการยกเล กการจองห้องพัก
โดย Click ที่ปุ่ม Cancel โปรแกรมจะถามเหตุผลของการยกเล กการจองห้องพัก ให้พนักงานเลือกเหตุผลแล้ว Click 
ที่ปุ่ม Yes เพ่ือยืนยันการยกเล กการจอง ดังภาพที่ 4.13 และแสดงผลดังภาพที่ 4.14 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 แสดงเหตุผลที่ต้องการยกเล กการจองห้องพัก 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรือ่งืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 แสดงข้อมูลการยกเล กการจองห้องพัก 

จากภาพที่ 4.14 จะสังเกตว่าสถานะ (Status) ของการจองห้องพักของลูกค้าจะเปลี่ยนไป จากสถานะ 
“คาดว่าจะเข้าพัก (Expected)” เป็น “ยกเล ก (CANCELED)” 

และหากต้องการดึงข้อมูลของลูกค้าที่ยกเล กการจองไปแล้วกลับมา ก็สามารถท าได้โดยการ Click ที่ปุ่ม 
Reactivate แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความยืนยัน ให้เลือก Yes แล้วจะสามารถบันทึกข้อมูลการจองห้องพักนั้นใหม่
ได้ โดยกดปุ่ม OK และหมายเลขการจองห้องพัก (Reservation No.) นั้นก็จะเป็นหมายเลขเด ม ดังภาพที่ 4.15 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 แสดงข้อความยืนยันการดึงข้อมูลลูกค้ากลับมาจากการยกเล กการจอง 

 

 



 83 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

3.4 ข้อมูลการจองห้องพักเพ ่มเต ม (Reservation Option) 
เป็นเครื่องมือที่น ามาช่วยให้การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ท าให้ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์มากย ่งขึ้น 

การใช้งาน Reservation Option ต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน จึงจะช่วยให้การท างานนั้นมี
ประส ทธ ภาพมากย ่งขึ้น สามารถเลือกการใช้งานได้จาก ตารางที่ 4.4 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.16 แสดง Reservation Option 

ตารางท่ีื4.4 แสดงรายละเอียดืReservation Option 

Option Detail 
Routing ใช้ส าหรับการ Post ค่าใช้จ่ายไปยังอีก Folio 
Traces ใช้ส าหรับฝากข้อความเพ่ือส่งมอบงานในแต่ละช่วงกะของพนักงาน 

Room Move ใช้ส าหรับย้ายห้องพักของลูกค้า 
Confirmation ใช้ส าหรับแสดงจดหมาย อีเมล์ยืนยันการจองห้องพัก 

Waitlist ใช้ในกรณีที่ห้องพักเต็ม แต่ลูกค้าต้องการจะรอห้องพัก 
Rate Inf แสดงราคาห้องพัก ตามอัตราค่าเง นในสกุลต่างๆ 

Messages ใช้ส าหรับกรณีท่ีมีการฝากข้อความถึงลูกค้า 
Locator ใช้ระบุสถานที่ท่ีลูกค้าอยู่ ณ ปัจจุบัน 
History แสดงประวัต การเข้าพักในโรงแรมของลูกค้าก่อนหน้านี้ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

3.5 การบันทึกข้อมูลการจองห้องพักแบบกลุ่มื(Groups) 
Reservations      Groups      Standard 

 การจองห้องพักแบบกลุ่ม (Group) คือ การจองห้องตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ซึ่งผู้เข้าพักเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือ
คณะเดียวกัน เช่น MTT Group จองห้องพักส าหรับ 4 ห้อง ส าหรับผู้เข้าพักทั้งหมด 8 คน (ห้องละ 2 คน) ดังภาพที่ 
4.17 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.17 แสดงข้อมูล Groups 

จากภาพที่ 4.17 แสดงข้อมูลกลุ่มลูกค้าต่างๆที่เข้าพักกับโรงแรม ซึ่งพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลชื่อ
กลุ่มได้โดยการกรอกชื่อกลุ่มที่ต้องการค้นหาในช่อง Block Search และหากต้องการสร้างข้อมูลการจองแบบกลุ่ม 
สามารถท าได้โดย Click ที่ปุม่ standard 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.18 แสดง Standard Groups 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

จากภาพที่ 4.18 สามารถสร้างกลุ่มได้โดยพ มพ์ชื่อกลุ่มลูกค้าในช่อง Group Name แล้ว Click ที่ปุ่ม OK 
เพ่ือค้นหาข้อมูลกลุ่มลูกค้า แล้ว Click ที่ปุ่ม New เพ่ือสร้างข้อมูลกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.19 แสดงการสร้างข้อมูลกลุ่ม 

จากภาพท่ี 4.19 เมื่อกรอกข้อมูลกลุ่ม ชื่อ และข้อมูลของผู้ประสานงานแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลได้โดย 
Click ที่ปุ่ม Save จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสามารถกดปุ่ม Close เพ่ือปิดข้อมูลกลุ่ม แล้วด าเน นการ
สร้างข้อมูลการจองห้องพักแบบกลุ่มต่อไป โดยการ Click ที่ปุ่ม OK (จากภาพที่ 4.18) โปรแกรมจะมีข้อความแจ้ง
การสร้างข้อมูลการจองห้องพักแบบกลุ่ม ดังภาพที่ 4.20 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20 แสดงข้อความแจ้งการสร้างข้อมูลการจองห้องพัก 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

จากภาพที่ 4.20 ให้ Click ที่ปุ่ม Yes เพ่ือสร้างข้อมูลการจองห้องพัก จากนั้นจึงด าเน นการกรอกข้อมูล
ของลูกค้าให้ครบถว้น แล้วกด OK เพ่ือบันทึกข้อมูลและรับหมายเลขการจอง ดังภาพที่ 4.21 และภาพท่ี 4.22 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.21 แสดงหน้าจอการจองห้องพักแบบกลุ่ม 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.22 แสดงหมายเลขการจองห้องพักแบบกลุ่ม 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.23 แสดง Group reservation List 

จากภาพที่ 4.23 เมื่อบันทึกข้อมูลการจองแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Group Reservation List ของ
ลูกค้าท่ีท าการจองแบบกลุ่ม ซึ่งข้อมูลจะแสดง Group Name, Arrival, Departure, Adult/Child, Room, Room 
Type และ Room Rate ซึ่งหากต้องการใส่ข้อมูลของผู้เข้าพักของกลุ่มในแต่ละห้อง ต้องมีการแตกห้องพัก ซึ่ง
สามารถท าได้โดยการเลือกที่ปุ่ม Split All เพ่ือท าการแตกห้องพักท้ังหมด ดังภาพที่ 4.24 

ภาพที่ 4.24 แสดงแตกห้องพักแบบกลุ่ม 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

จากภาพที่ 4.24 เมื่อกดปุ่ม Split All แล้ว โปรแกรมจะด าเน นการแตกห้องพักทั้งหมดตามจ านวนที่
ระบุไว้ และโปรแกรมจะสร้างห้อง PM (Pay Master) ของกลุ่มไว้ 1 ห้อง เพ่ือไว้เก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก ดขึ้น 

ระหว่างการเข้าพัก กรณีที่ผู้ประสานงานมีการตกลงกับทางโรงแรม เช่น ผู้ประสานงานย นดีที่จะจ่ายให้
เฉพาะค่าถ่ายเอกสาร ดังนั้น หากมีการใช้จ่ายในส่วนอ่ืน ต้อง Post ค่าใช้จ่ายไปที่ห้องพักของลูกค้านั้นๆ แต่หาก
เป็นค่าบร การถ่ายเอกสาร ให้ Post ไปที่ห้อง PM ของกลุ่ม 

 จากนั้นโปรแกรมจะแตกห้องพักออกตามจ านวนห้องพักที่ระบุไว้ในข้อมูลการจอง หากต้องการแก้ไข
ข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละห้อง ก็สามารถแก้ไขได้โดยเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข แล้ว Click ที่ Edit Menu โปรแกรมจะ
เปิดหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลลูกค้าให้ ดังภาพที่ 4.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.25 แสดงข้อมูลลูกค้า 

จากภาพที่ 4.25 หากต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อลูกค้าที่เข้าพัก สามารถแก้ไขได้โดย Click ที่ปุ่ม Profile 
จากนั้นจึงด าเน นการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า  แล้ว Click Save เพ่ือบันทึก และกดปุ่ม Close เพ่ือปิดหน้าจอข้อมูล
ของลูกค้า ดังภาพที่ 4.26 และภาพท่ี 4.27 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรือ่งืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26 แสดงการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.27 แสดงข้อมูลของลูกค้าท่ีแก้ไขแล้ว 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

เมื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้าของกลุ่ม MTT ทั้งหมดแล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 4.28 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.28 แสดงข้อมูลของลูกค้ากลุ่ม 

4. งานบริการงานส่วนหน้าื(Front Desk) 
งานบร การงานส่วนหน้า เป็นงานที่ท าหลักจากที่ลูกค้ามีข้อมูลการจองห้องพักแล้ว โดยถึงก าหนดวันที่

จะต้องมาใช้บร การ หรือขณะที่ลูกค้าก าลังใช้บร การอยู่ภายในโรงแรม 

4.1 ข้อมูลลูกค้าที่จะเข้าพักื(Arrivals) 
Front Desk       Arrivals 

ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่ก าลังจะเข้าพักภายในวันนี้ ซึ่งการค้นหาข้อมูลของลูกค้าที่จะเข้า
พัก สามารถค้นหาได้จากข้อมูล Guest Name, First Name, Company, Agent, Group or Reservation No. 
เป็นต้น แล้วกด Search เพ่ือค้นหาข้อมูล ดังภาพที่ 4.32 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.32 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ก าลังจะเข้าพัก 

จากภาพที่ 4.32 หากไม่ทราบข้อมูลก็สามารถกด Search เพ่ือค้นหาข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่มีก าหนดต้อง 
Check In ในนี้ ดังภาพที่ 4.33 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.33 แสดงหน้าจอ Arrivals 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

จากภาพที่ 4.33 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของลูกค้าที่จะเข้า Check In ในวันนี้ทั้งหมด โดยจะแสดง
ข้อมูล Guest Name, Room No., Room Type, Arrival, Departure, Room, Booking Status เป็นต้น และใน
ข้อมูลนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลการจองได้โดยเลือกข้อมูลของลูกค้าแล้ว Click ที่ปุ่ม Edit 

4.2 การลงทะเบียนเข้าพักื(Check In) 

Front Desk       Arrivals       Search Customer Data        Check In 
 เมื่อลูกค้ามาถึงโรงแรม จะต้องมีการลงทะเบียนเพ่ือเข้าพัก โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจอง
ห้องพัก เช่น Name หรือ Reservation No. เพ่ือน ามาใช้ในการค้นหาข้อมูลลูกค้า จาก Reservation No. ที่ได้ 
สามารถน ามาใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยน าไปกรอกท่ีช่อง Confirmation แล้ว Click ที่ปุ่ม Search ดังภาพที่ 4.34 จะได้
ผลลัพธ์ดังภาพที่ 4.35 
 

 

 

 
ภาพที่ 4.34 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลลูกค้าจาก Reservation No. 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.35 แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้าที่ต้องการ Check In 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

จากนั้นจึงกดปุ่ม Check In เพ่ือเข้าห้องพัก โปรแกรมจะเลือกห้องพักให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตั้งแต่การ
จองห้องพัก แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนห้องก็สามารถเปลี่ยนห้องได้ โดยเลือกที่ลูกศรลง แต่หากไม่เปลี่ยนห้องก็ 
Click OK เพ่ือยืนยัน ดังภาพที่ 4.36 โปรแกรมจะแสดงข้อความยืนยันการ Check In ดังภาพที่ 4.37 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.36 แสดงหน้าจอเลือกห้องพัก 

 

 

 

ภาพที่ 4.37 แสดงข้อความยืนยันการ Check In ส าเร็จ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.38 แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้าที่ Check In แล้ว 

 จากภาพที่ 4.38 เมื่อ Check In แล้วสถานะของ Reservation ของลูกค้าจะเปลี่ยนจาก Expected เป็น 
Check In 
 เมื่อ Check In ลูกค้าแล้วเก ดข้อผ ดพลาด หรือลูกค้าต้องการยกเล ก โปรแกรมสามารถด าเน นการได้ แต่ต้อง
ตรวจสอบข้อมูลก่อนด าเน นการยกเล กว่าลูกค้าได้ใช้บร การ หรือเก ดค่าใช้จ่ายส าหรับห้องนั้นแล้วหรือยัง เช่น ลูกค้า
ทานของใน Minibar ในห้องพักแล้วหรือยัง ถ้าหากยังไม่เก ดค่าใช้จ่ายสามารถด าเน นการยกเล ก Check In ได้ 
 จากภาพที่ 4.38 หากต้องการยกเล กการ Check In สามารถท าได้โดยการ Click ที่ Cancel Cl แล้ว
โปรแกรมจะมีข้อความเพ่ือยืนยันการยกเล กการ Check In จากนั้นให้ Click Yes ดังภาพที่ 4.39 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.39 แสดงข้อความยืนยันยกเล กการ Check In 

 

 เมื่อยืนยันการยกเลิกการ Check In แล้ว โปรแกรมจะมีข้อความแจ้งการเปลี่ยนสถานะห้องพัก จาก

สถานะปกติ เป็น สกปรก ดังภาพที่ 4.40 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

6. เมนูลัดื(Quick Key) 
เพ่ือให้การใช้งานโปรแกรม Micros Fidelio เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงมีการสร้างเมนูลัด 

(Quick Key) เมื่อมาใช้อ านวยความสะดวกในการท างาน ดังนี้ 

6.1 Floor Plan 

Quick Key       Floor Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.67 แสดง Floor Plan Selection 
 

จากภาพที่ 4.67 ใช้ส าหรับการเรียกดูแผนผังห้องพักของโรงแรม โดยสามารถเลือกดูผังห้องพักท้ังหมด 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 4 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้ระบบ Micros Fidelio ในงานโรงแรมว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานมากน้อย

เพียงใด 
 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1. ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วบรรยายเนื้อหาให้ผู้เรียนเรื่อง... 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio 
1.2 เร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio 
1.3 ระบบการจองห้องพัก (Reservation) 
1.4 งานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) 
1.5 งานบัญชี (Cashiering) 
1.6 เมนูลัด (Quick Key) 

2. ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญของข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio เร ่มต้นการใช้
งาน Micros Fidelio ระบบการจองห้องพัก (Reservation) งานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) งานบัญชี 
(Cashiering) และเมนูลัด (Quick Key) เป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปสาระส าคัญของข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio เร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio 

ระบบการจองห้องพัก (Reservation) งานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) งานบัญชี (Cashiering) และเมนูลัด 
(Quick Key) เป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 

 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 4 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่อ งข้อมูลทั่วไปของ
โปรแกรม Micros Fidelio เร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio ระบบการจองห้องพัก (Reservation) งานบร การ
งานส่วนหน้า (Front Desk) งานบัญชี (Cashiering) และเมนูลัด (Quick Key) 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงการใช้ระบบ Micros Fidelio ในงานโรงแรม 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาให้กับผู้เรียน แล้วครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็น
ข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio เร ่มต้นการใช้
งาน Micros Fidelio ระบบการจองห้องพัก (Reservation) งานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) งานบัญชี 
(Cashiering) และเมนูลัด (Quick Key) 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 4 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 
สอนครั้งที่ื6 – 7  
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืการใช้ระบบืMicros Fidelio ในงานโรงแรม 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการใช้ระบบ Micros Fidelio ในงานโรงแรม 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื4 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 30 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. จงจ าแนกข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Micros Fidelio 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกว ธีการเร ่มต้นการใช้งาน Micros Fidelio 

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

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

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

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

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

3. จงบอกขั้นตอนของระบบการจองห้องพัก (Reservation) 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการใช้ระบบ Micros Fidelio ในงานโรงแรม 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื4 หน้าที ่

2 

แผ่นที ่2 

 

4. จงบอกขั้นตอนของระบบงานบร การงานส่วนหน้า (Front Desk) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. จงบอกขั้นตอนของระบบงานบัญชี (Cashiering) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการใช้ระบบ Micros Fidelio ในงานโรงแรม 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื4 หน้าที ่

3 

แผ่นที ่3 

 

6. เมนูลัด (Quick Key) คืออะไร 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

1.  สาระส าคัญ 
ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายเกี่ยวกับ IT  ให้ค านึงถึง Computer ดังนั้น IT กับธุรก จโรงแรมนั้นจึงหมายถึง 

Computer กับธุรก จโรงแรมนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน การรับจองห้องพัก การบร หารจัดการ จะใช้ว ธีการการจดลงใน
กระดาษคงจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ แถมยังไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบอะไรได้ ดังนั้น การน า
คอมพ วเตอร์มาประยุกต์ดูเหมือนจะเรื่องปกต ท่ีเจ้าของก จการควรท าความเข้าใจอย่างย ่ง โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน ถ้าควบคุมไม่ดี งบอาจบานปลายได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าของก จการได้ตระหนักและเข้าใจ ใน
บทนี้จะพูดถึง ซอร์ฟแวร์ส าหรับธุรก จโรงแรม 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายถึงซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรมได ้
2. สามารถบอกรายชื่อ Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเราได้ 
3. สามารถอธ บาย Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office System ได ้
4. สามารถอธ บายถึงระบบ POS ระบบคู่ใจของ Front Office System ได้ 
5. สามารถบอกถึงการท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จได้ 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายถึงซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรมได ้
3.1.2 สามารถบอกรายชื่อ Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเราได้ 
3.1.3 สามารถอธ บาย Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office System ได ้
3.1.4 สามารถอธ บายถึงระบบ POS ระบบคู่ใจของ Front Office System ได ้
3.1.5 สามารถบอกถึงการท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จได้ 

 

3.2 ด้านทกัษะ 
3.2.1 สามารถท าเว็บได ้

 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

ซอฟต์แวร์หัวใจหลักืส าหรับธุรกิจโรงแรม 
(The Core Software for Hotel Business) 

ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายเกี่ยวกับ IT  ให้ค ดถึง Computer ดังนั้น IT กับธุรก จโรงแรม หมายถึง 
Computerกับธุรก จโรงแรมนั่นเอง ปัจจุบัน การรับจองห้องพัก การบร หารจัดการ จะใช้การจดลงในกระดาษคงจะ
ไม่สามารถแข่งขันกับใครได้ แถมยังไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบอะไรได้ ดังนั้น การน าคอมพ วเตอร์มาประยุกต์
ดูเหมือนจะเรื่องปกต ท่ีเจ้าของก จการควรท าความเข้าใจอย่างย ่ง โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุน ถ้าควบคุม
ไม่ดี งบอาจบานปลายได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าของก จการได้ตระหนักและเข้าใจ ในบทนี้จะมาแนะน า 
ซอร์ฟแวร์ส าหรับธุรก จโรงแรม 

 

1. ซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรกิจโรงแรม 
Software หลัก หรือ Software ที่เป็นพ้ืนฐานที่โรงแรมพึงควรมี นั่นคือ Softwareระบบบริการส่วน

หน้า หรือ Front Office System โปรแกรมนี้โดยทั่วไปจะครอบคลุมการท างานดังต่อไปนี้ 
1. Reservation 
2. Front Desk (Reception / Cashier) 
3. Housekeeping 
4. Operator 
5. Night Audit 
6. Account Receivable (บางโปรแกรมอาจขายแยกต่างหาก) 
การท างานโดยทั่วไป จะเร ่มตั้งแต่การรับจองห้องพัก หรือ การท า Reservation / Booking จากนั้นก็

จะเข้าสู่ขั้นตอนการท าเข้าพัก หรือ Check-In จนถึงถึงวันแจ้งออก หรือ Check-Out จะต้องผ่านใช้งานระบบ
บร การส่วนหน้านี้เสมอ ดังนั้น การท างานของระบบนี้ จึงมีความส าคัญมาก เพราะเป็นแหล่งรวมรายได้ที่จะเรียกเก็บ
กับผู้มาพัก และการท างานจะท างานตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

2. รายช่ือ Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเรา 
2.1 OPERA 
Micros Fidelio (Thailand) Co., Ltd. (บริษัทืไมครอส-ฟิเดลิโอื(ประเทศไทย)ืจ ากัด) 

388 Exchange Tower Level 41 Unit No. 4101-4104, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
Thailand Tel: +66 (0) 2 673 7222 Fax: +66 (0) 2 673 7223 

 

 

 

 

 

 

2.2 COMANCHE 
Comanche International Co., Ltd. (บริษัทืโคแมนชี่ือินเตอร์เนชั่นแนลืจ ากัด) 

252/118, 23/Floor, Muang Thai-Phatra Tower II, Ratchadapisek Rd, HuayKwang, Bangkok 10320  
Tel: +66 (0) 269 335 69 Fax: +66 (0) 269 335 77 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

2.3 EASYFO 
EASYFO Co., Ltd. (บริษัทือีซี่โฟืจ ากัด) 2521/37 Baanklangkrung Biz Town, Ladphrao Rd., 

Klongjaokhunsingh, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand Tel: +66 (0) 2530-3131 Fax: +66 (0) 
2530-3844 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 E-HOTEL 

E-COMMERCE COMPANY 60/43 Bangkulus, Bangbouthong, Nontaburi 11110 

Hot Line: 081-868-9301 Tel: 02-1946056 Fax: 02-1946018 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

3. Tips เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมืFront Office System 
3.1 คุณทราบหรือไม่ว่า โปรแกรม Front Office System ส่วนใหญ่ การขาย จะตั้งราคาขายตาม

จ านวนห้อง 
3.2 ปัจจุบัน มีการใช้งานในลักษณะออนไลน์ (บางระบบอาจใช้งานผ่านระบบคลาวน์) นั่นหมายความ

ว่า เราไม่จ าเป็นต้องมี Computer หลัก หรือ Server แต่เราสามารถใช้งานผ่าน Internet ได้เช่นเดียวกับเว็บทั่วๆ 
ไป  ว ธีนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แต ่Internet ต้องเร็วมากพอและต้องไม่หลุดบ่อยๆ   

3.3 การใช้งานโปรแกรมในลักษณะออนไลน์ อาจไม่เหมาะส าหรับโรงแรมที่มีจ านวนห้องมาก หลายร้อย
ห้อง อาจต้องมีการพัฒนาระบบส ารองข้อมูล โดยเฉพาะกรณีมีปัญหา Internet ล่ม 

4. POS ระบบคู่ใจของืFront Office System 
ส าหรับ Software ที่ส าคัญอีกตัวหนึ่ง คือ ระบบบริการืณืจุดขาย หรือ Point of Sales เรียกย่อๆ 

ว่า POS อธ บายให้เข้าใจง่ายๆ POS ก็คือเครื่องเก็บเง นที่ห้องอาหารนั่นเอง แต่ความพ เศษเห็นจะเป็นเรื่องที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบบร การส่วนหน้า หรือ Front Office System ได้ โดยจะมีการเชื่อมต่อในส่วนของการตรวจสอบว่า 
ลูกค้าท่ีมารับประทานอาหารนั้น พักอยู่ในโรงแรมจร งหรือไม่ 
โดยปกติ ลูกค้าที่พักในโรงแรม และใช้บริการทานอาหาร จะไม่จ่ายเงินทันที แต่จะเซ็นบิล และจะช าระเม่ือมี
การ Check-Out แล้ว 
ส าหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ POS นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับ Front Office System แล้ว เวลารับ Order 
รายการอาหาร สามารถสั่งพ มพ์รายการที่ต้องการไปยังห้องครัวได้โดยตรง  หรือที่โรงแรมมักเรียกเครื่องพ มพ์นี้ว่า 
Kitchen Printer 

4.1 Tips เพิ่มเติมเกี่ยวกับืPOS 
4.1.1 POS บางระบบสามารถใช้งานบนคอมพ วเตอร์แทนการใช้งานเครื่องที่มีระบบหน้าจอสัมผัส 

หรือ Touch Screen 
4.1.2 ปัจจุบัน มีการน า Tablet มาใช้แทนเครื่อง POS แล้วเช่นกัน 

**บริษัทที่ขายซอฟต์แวร์ืFront Office System ข้างต้นืก็มีขายซอร์ฟแวร์ในส่วนของืPOS ด้วยเช่นกัน** 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

5. Tips การสร้างเว็บโรงแรมให้ได้มาตรฐานท าเว็บไซต์โรงแรมอย่างไรให้ดัง 

 

ธุรก จโรงแรมไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีการให้บร การตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การจะท า
ประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จักกันไปทั่วโลก ส ่งส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพราะเว็บไซต์
ถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก เพียงแค่มีการเชื่อมต่อเข้ากับอ นเตอร์เน็ตเท่านั้น แถมยัง
สามารถโฆษณาได้ 24 ชั่วโมง ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา และที่ส าคัญค่าใช้จ่ายเมื่อค ดเปรียบเทียบกับค่า  
Commission ที่จ่ายให้กับบร ษัทตัวแทนแล้ว รับประกันถูกกว่ากันมากๆ 

จากหัวข้อ Tips การสร้างเว็บโรงแรมให้ได้มาตรฐานนี้ หมายถึง การสร้างเว็บให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
ของเว็บไซต์ และท าให้ Search Engine ชั้นน าอย่าง Google สามารถเข้าถึงได้ง่าย และแสดงผลลัพธ์ในการค้นหา
ของเว็บไซต์เราให้อยู่ในอันดับต้นๆ แต่จะท าอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตามนี้ แน่นอน ปัจจัยพ้ืนฐานคือ การท าเว็บให้
ถูกต้องตามกฎเกณฑ ์
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

 
 

ซึ่งจะมีเว็บไซต์โรงแรมอีกจ านวนมากที่มีข้อมูลไม่ครบตามมาตรฐาน บางเว็บไซต์ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์
ให้ต ดต่อก็มี แปลกแต่จร ง อย่างไรก็ตาม ส ่งหนึ่งที่อยากฝากก็คือ การปรับปรุงเว็บครั้งต่อไป ลองพ จารณาการเปิด
เว็บบนขนาดของอุปกรณ์โมบายที่ต่างขนาดกันว่า จะท าอย่างไรให้เว็บไซต์ของเรา แสดงหน้าจอได้อย่างสวยงามใน
ทุกๆ ครั้ง  (ไม่ใช่การย่อขนาดให้เล็กลง เพราะไม่สะดวกในเรื่องของการมองเห็น) 

เ ทคน คของกา รท า เ ว็ บ ไซต์ ใ ห้ แสดงผลบน อุปกรณ์ ต่ า งขน าดกั น ได้ อย่ า ง ส วย ง าม  เ ร า
เรียกว่า Responsive Website 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

*** Tips เพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงแรม 

- เนื้อหาที่เป็นตัวอักษร ส าคัญไม่น้อยกว่ารูปภาพ 
- ไม่ควรน าข้อความหรือค าอธ บายเกี่ยวกับบร การของโรงแรม ฝังอยู่ในรูปภาพ  
- ควรบอกว่า แต่ละหน้ามีหัวข้อเรื่องอะไร โดยการใช่ในส่วนของ Title ของเว็บเพจ แต่ละหน้า 

ถ้ามีคนจัดการ แนะน าให้มีบัญชี Social Network อย่าง Facebook ล งค์ในหน้าเว็บของเราด้วย 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 5 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จโรงแรมว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานมาก

น้อยเพียงใด 
 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1. ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วบรรยายเนื้อหาให้ผู้เรียนเรื่อง... 

1.1 ซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรม 
1.2 รายชื่อ Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเรา 
1.3 Tips เพ ่มเต มเก่ียวกับโปรแกรม Front Office System 
1.4 POS ระบบคู่ใจของ Front Office System 
1.5 ท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ 

2. ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญของซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรม รายชื่อ Software 
ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเรา Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office System POS ระบบคู่ใจของ Front Office 
System และท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ มาเป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปสาระส าคัญของซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรม รายชื่อ Software ที่มขีายในท้องตลาดใน

บ้านเรา Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office System POS ระบบคู่ใจของ Front Office System และ
ท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ มาเป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5 



 112 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจ
ของธุรก จโรงแรม รายชื่อ Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเรา Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office 
System POS ระบบคู่ใจของ Front Office System และท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 5 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จโรงแรม 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาให้กับผู้เรียน แล้วครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็น
ข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ที่เป็นหัวใจของธุรก จโรงแรม รายชื่อ 
Software ที่มีขายในท้องตลาดในบ้านเรา Tips เพ ่มเต มเกี่ยวกับโปรแกรม Front Office System POS ระบบคู่ใจของ 
Front Office System และท าเว็บโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวมื8 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 
สอนครั้งที่ื8 – 9 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จโรงแรม 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื5 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 20 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Front Office System Software คือโปรแกรมอะไร ครอบคลุมการท างานในส่วนไหนบ้าง จงอธ บาย 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Point of Sales (POS Software) คือโปรแกรมอะไร มีคุณสมบัต หรือลักษณะพ เศษอย่างไรบ้าง จงอธ บาย 

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

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

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

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

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

3. จงบอกถึงความส าคัญของ Front Office System และระบบ POS 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืซอฟต์แวร์หัวใจหลักส าหรับธุรก จโรงแรม 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื5 หน้าที ่

2 

แผ่นที ่2 

 

4. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆในโรงแรมที่เก ดขึ้นในปี 2014 ที่ผ่านมา พร้อมอธ บาย 

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

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

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

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

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

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

5. Tip การสร้างหน้าเว็บโรงแรมที่ดีให้ได้มาตรฐาน 

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

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

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

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

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

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
 

ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอเิล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 

1.  สาระส าคัญ 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการท า

ธุรก จท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเฉพาะในรูปแบบของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Tourism ซึ่งถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างย ่งส าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งบร ษัทจัดน าเที่ยวที่จะต้องเตรียมปรับการด าเน น
ธุรก จให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยี เพื่อแข่งขันกับธุรก จอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเกี่ยวกับธุรก จท่องเที่ยว
อ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Tourism นั้น จ าเป็นจะต้องเข้าใจความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของการท าธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Business เป็นเบื้องต้น เพื่อที่จะเข้าใจถึงการท าธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ต่อไป 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายถึงความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
2. สามารถบอกลักษณะส าคัญของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3. สามารถบอกประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
4. สามารถจ าแนกประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
5. สามารถบอกถึงแนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ได้ 
6. สามารถว เคราะห์ถึงผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การได้ 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายถึงความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.1.2 สามารถบอกลักษณะส าคัญของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.1.3 สามารถบอกประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.1.4 สามารถบอกถึงแนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ได้ 

 

3.2 ด้านทกัษะ 
3.2.1 สามารถจ าแนกประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.2.2 สามารถว เคราะห์ถึงผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การได้ 

 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ื(Electronic Business) 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการท า
ธุรก จท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเฉพาะในรูปแบบของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Tourism ซึ่งถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างย ่งส าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งบร ษัทจัดน าเที่ยวที่จะต้องเตรียมปรับการด าเน น
ธุรก จให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยี เพื่อแข่งขันกับธุรก จอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเกี่ยวกับธุรก จท่องเที่ยว
อ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Tourism นั้น จ าเป็นจะต้องเข้าใจความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของการท าธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Business เป็นเบื้องต้น เพื่อที่จะเข้าใจถึงการท าธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ต่อไป 

1. ความหมายของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Business หมายถึง ธุรก จที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร รวมทั้งสื่ออ เล็กทรอน กส์ต่างๆ ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อธุรก จ (ร.ศ. ส ารวย 
กมลายุตต์, 2545) หรือกล่าวโดยสรุป คือ เป็นการด าเน นก จกรรมทางธุรก จผ่านสื่ออ เล็กทรอน กส์ การใช้
คอมพ วเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอ นเทอร์เน็ต เพ่ือท าให้กระบวนการทางธุรก จมีประส ทธ ภาพ
นั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจความหมายของ “E – Business” ให้ดีย ่งขึ้น เราควรจะเข้าถึงความหมายของ “พาณ ชย์
อ เล็กทรอน กส์” ด้วย โดยพาณ ชย์อ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Commerce นั้น หมายถึง การผล ต การกระจาย 
การตลาด การขาย หรือการขนส่งผล ตภัณฑ์และบร การโดยใช้สื่ออ เล็กทรอน กส์ (WTO, 1998) ดังนั้น หาก
เปรียบเทียบระหว่าง ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ หรือ  E – Business กับ พาณ ชย์อ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Commerce 
สามารถสรุปได้ว่า E – Commerce เป็นส่วนหนึ่งของ E – Business เนื่องจาก E – Business คือการท าก จกรรม
ทุกๆอย่าง ทุกขั้นตอนผ่านทางสื่ออ เล็กทรอน กส์ ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่า แต่ E – Commerce จะเน้นที่การซื้อขาย
ส นค้าและบร การผ่านเครือข่ายอ นเทอร์เน็ตเท่านั้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรยีนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

2. ลักษณะส าคัญของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Business มีลักษณะส าคัญๆ แตกต่างจากการด าเน นธุรก จในว ธีที่ผ่านมา 

โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ (ร.ศ. ส ารวย กมลายุตต์, 2545) 

2.1 ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนในการท าธุรกิจระหว่างกันเป็นข้อมูลดิจิตอลื(Digital) ซึ่งในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันในธุรก จส่วนใหญ่ จะไม่ใช้เป็นข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร แต่จะอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารผ่าน
ด จ ตอล โดยตัวกลางที่ท าหน้าที่เป็นสื่อ คือ เครือข่ายอ นเทอร์เน็ต (Internet Network) 

2.2 มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งธุรก จที่ประกอบธุรก จแบบอ เล็กทรอน กส์
นั้น จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเพ ่มความสามารถในเช ง
ธุรก จ เช่น การน าคอมพ วเตอร์มาใช้ การน าซอฟแวร์ต่างๆ มาใช้ และการปฏ บัต งานผ่านเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต เป็น
ต้น 
2.3 ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ในกรณีที่น าเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร
ข้อมูล ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อผ่านทางเว็บไซด์ของร้าน หรือการส่งอีเมลล์คุยกับลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้ามี
ข้อเสนอแนะ ต ชมส นค้าและบร การแล้ว สามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บบอร์ดของร้าน เป็นต้น 
2.4 ขอบเขตจะรวมถึงกิจกรรมทุกประเภทที่สนับสนุนการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขอบเขตการท าธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์จะรวมถึงก จกรรมที่ท าระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการท าก จกรรมดังกล่าว ซึ่งก จกรรมท่ีกล่าวมาเหล่านี้ จะเป็นก จกรรมที่สนับสนุนการท าธุรก จ
การค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถท าผ่านเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต เช่น ก จกรรมซื้อขายส นค้า หรือบร การ 
ก จกรรมช าระส นค้า และบร การ เป็นต้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอเิล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

3. ประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การด าเน นธุรก จอ เล็กทรอน กส์นั้น สร้างประโยชน์ต่างๆ มากมายให้กับทั้งผู้ผล ต ผู้ขาย และผู้ซื้อ ซึ่งใน

ที่นี้สามารถจ าแนกประโยชน์ของธุรก จอ เล็กททรอน กส์ โดยจ าแนกตามกลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดงประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์จ าแนกตามผู้เกี่ยวข้อง 
ที่มา: http://www.ecommerce.or.th/project/e-guide/index.html 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

3.1 จากแผนภาพดังกล่าวข้างต้นืสามารถสรุปประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ืได้ดังนี้ 

3.1.1 ประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ผลิตืโดยผู้ผลิตได้ประโยชน์ดังนี้ืคือ 
1) ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารด้วยเอกสารอ เล็กทรอน กส์ผ่านระบบ

อ นเทอร์เน็ตช่วยให้ทั้งผู้ซื้อ และผู้ผล ต ได้รับเอกสารที่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ ลดความเสี่ยงของการที่เอกสารสูญหาย 
กรณีสง่ทางไปรษณีย์ หรือการฟังผ ด กรณีใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 

2) ลดเวลาในการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้า เช่น ส นค้าบางชน ด ผู้ผล ตสามารถอนุญาต
ให้ลูกค้าดาวน์โหลดส นค้าได้เลย เป็นต้น 

3) เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์สามารถช่วยลด
ต้นทุนในการผล ตได้ เช่น ในการต ดต่อกับลูกค้า สามารถต ดต่อผ่านทางเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการผล ตเอกสาร นั่นคือ ไม่ต้องส่งเอกสารเป็นกระดาษให้กับลูกค้า แต่ส่งทางอีเมลล์แทน เป็นต้น 
นอกจากนี้การที่บร ษัทมีเว็บไซด์เป็นของตัวเอง บร ษัทจะสามารถลดต้นทุนค่าโฆษณาจากทางอ่ืนๆ ไปได้ เนื่องจากมี
ผู้ใช้อ นเทอร์เน็ตมากมายอยู่ท่ัวโลก ก็สามารถชม สั่งส นค้า และบร การได้ 

4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายในส านักงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างผู้ผล ต 
และลูกค้า จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลธุรก จได้ 

3.1.2 ประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ขายืโดยผู้ขายได้ประโยชน์ดังนี้ืคือ 
1) เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทั่วถึงขึ้น โดยธุรก จอ เล็กทรอน กส์ด าเน นงานผ่าน

เครือข่ายอ นเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น ผู้ขาย ผู้ซื้อ สามารถต ดต่อหากันได้
โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะทางและเวลา ดังนั้น จึงท าให้ธุรก จสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังช่วยเพ ่มประส ทธ ภาพในการต ดต่อสื่อสารให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผ ดพลาดใน
การส่งข้อมูล ช่วยจัดการให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรด าเน นอย่างใกล้ช ด โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ เช่น การใช้เว็บบอร์ด เป็นต้น 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบภายในส านักงาน นั่นคือ กระบวนการทางธุรก จมีคุณภาพ และ

มีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถช่วยลดข้อผ ดพลาดต่างๆ จากกระบวนการท าเอกสารลง 
3) เพิ่มยอดขายและผลก าไรให้องค์กร ซึ่งการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ผ่านระบบเครือข่าย

อ นเทอร์เน็ตนั้น นอกจากจะท าให้เก ดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกแล้ว ยังเป็นช่องทางการขายที่ส าคัญ ซึ่ง
เป็นที่มาของยอดขายด้วย 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

4) เปิดตลาดใหม่ เนื่องจากเป็นการท าธุรก จผ่านระบบเครือข่ายอ นเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทั่ว
โลก ดังนั้น การขาย สามารถเข้าถึงลูกค้าท่ัวโลกได้อย่างกว้างขวาง สามารถเปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรก จได้ด้วย 

5) ลดภาระสินค้าคงคลัง โดยการอนุญาตให้ผู้ผล ตสามารถเข้าเรียกดูข้อมูลส นค้าที่คงเหลือ
ในคลังได้ โดยที่หากส นค้าลดลงจนถึงจ านวนที่ก าหนดไว้ ทางผู้ผล ตจะได้จัดส่งส นค้ามาทัน โดยลดต้นทุนองค์กรใน
การจ้างคนมาคอยตรวจนับส นค้า หรือลดต้นทุนขององค์กรในการที่ต้องคอยเขียนใบสั่งซื้อของ เป็นต้น 

6) ลดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจลง เช่น ผู้ขายไม่ต้องมีหน้าร้าน ธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ช่วยลดปัญหาในเรื่องพ้ืนที่การขาย ลูกค้าก็ไม่ต้องเด นทางไปถึงร้านค้าเมื่อจะซื้อส นค้า หรือบร การ ลด
ข้อจ ากัดด้านเวลาการซื้อขาย สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถแสดงความเห็นสอบถามเกี่ยวกับ
ส นค้าได้ ทั้งนี้ผู้ขาย และผู้ซื้อ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น 

3.1.3 ประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ซื้อืโดยผู้ซ้ือได้ประโยชน์ดังนี้ืคือ 
1) เป็นแหล่งข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ซื้อสามารถสืบค้นข้อมูล

ส นค้า และบร การที่ต้องการมาเปรียบเทียบก่อนตัดส นใจซื้อ เพราะธุรก จอ เล็กทรอน กส์ท างานผ่านเครือข่า
อ นเทอร์เน็ต ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยไม่ต้องเด นทาง
ไปเลือกซ้ือเองที่บร ษัท 

2) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองได้อย่าง
ง่ายดาย โดยผ่านทางเว็บบอร์ด ซึ่งท าได้ยากมากในการท าธุรก จแบบเด ม 

3) มีร้านค้าให้เลือกมากขึ้น เพราะกระจายอยู่ทั่วโลก ไม่จ ากัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น ท า
ให้ผู้ซื้อสามารถเลือกตัดส นใจได้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับงบประมาณมากที่สุด 

4) ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว โดยหากเป็นส นค้า Digital ลูกค้าสามารถรับส นค้าจากการ

ดาวน์โหลดได้ทันที หรือกรณีส นค้าอ่ืนๆ ผู้ขายสามารถแจ้งวันส่งส นค้า มายังผู้ซื้อให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว 
5) ลดพ่อค้าคนกลาง ผู้ซื้อ ผู้ขาย สามารถต ดต่อระหว่างกันได้โดยตรง ไม่ว่าจะไกลกันแค่

ไหนก็ตาม ท าให้การซื้อขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้เก ดความสะดวก รวดเร็ว และได้ส นค้าราคาถูก 
เนื่องจากหากผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ ่มขึ้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

4. ประเภทของการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการเสนอขายส นค้า หรือบร การผ่านคอมพ วเตอร์ 

โดยที่เจ้าของส นค้าจะมีหรือไม่มีพนักงานขายก็ได้ และมีหรือไม่มีพ้ืนที่หน้าร้านก็ได้ แค่ท าการจัดร้านขายส นค้า หรือ
บร การให้น่าสนใจโดยอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า “Website” เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อ เลือกชมส นค้า 
หรือบร การได้โดยไม่จ ากัดสัญชาต  และสามารถสั่งซื้อส นค้า หรือบร การผ่าน Website ได้ทันที โดยที่ผู้ขายกับลูกค้า
ไม่จ าเป็นต้องเห็นหน้ากันเลย ทั้งนี้ ธุรก จอ เล็กทรอน กส์มีรูปแบบในการด าเน นธุรก จหลายประเภท ดังนี้ 

4.1 ผู้ประกอบการืกับืผู้บริโภคื(Business to Consumer – B2C) คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรง
ถึงลูกค้า ซึ่งก็คือผู้บร โภค เช่น การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง ขายแพคเกจทัวร์ ขายห้องพักโรงแรมให้แก่
นักท่องเทีย่ว เป็นต้น 

4.2 ผู้ประกอบการืกับืผู้ประกอบการื(Business to Business – B2B) คือ การค้าระหว่างผู้ค้ากับ
ลูกค้าเช่นกัน แต่ในที่นี้ ลูกค้าจะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการ รวมทั้งครอบคลุมถึงเรื่องการขายส่ง การท าการ
สั่งซื้อส นค้าผ่านทางระบบอ เล็กทรอน กส์ หรือในอุตสาหกรรมบร การ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การที่โรงแรมส่งราคา
ห้องพักให้กับบร ษัทจัดน าเที่ยว เพ่ือน าไปท าเป็นรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย ขายให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 

4.3 ผู้บริโภคืกับืผู้บริโภคื(Consumer to Consumer – C2C) คือ การต ดต่อระหว่างผู้บร โภคกับ
ผู้บร โภคนั้น มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือการต ดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มคนที่มีการบร โภค
เหมือนกัน หรืออาจจ าท าการแลกเปลี่ยนส นค้ากันเอง ขายของมือสอง เป็นต้น 

4.4 ผู้ประกอบการืกับืภาครัฐื(Business to Government – B2G) คือ การประกอบธุรก จ
ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใช้กันมากก็คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หรือที่เรียกว่า “E – 
Government Procurement” ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านพาณ ชย์อ เล็กทรอน กส์ รัฐบาลจะท าการซื้อ/จัด
จ้างผ่านระบบอ เล็กทรอน กส์เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การประกาศจัดจ้างของภาครัฐในเว็บไซด์ 
www.mahadthai.com 

4.5 ภาครัฐืกับืประชาชนื(Government to Consumer – G2C) ในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพ่ือ
การค้าแล้ว แต่หากจะเป็นเรื่องการบร การของภาครัฐผ่านสื่ออ เล็กทรอน กส์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มี
ให้บร การแล้วหลายหน่วยงาน เช่น การค านวณและเสียภาษีผ่านอ นเทอร์เน็ต การให้บร การข้อมูลประชาชนผ่าน
อ นเทอร์เน็ต เป็นต้น และในส่วนของข้อมูลการต ดต่อการท าทะเบียนต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการท าเรื่องนั้นๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บางอย่างจากเว็บไซด์ได้ด้วย 
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ธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ื(E – Tourism) 
ธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ หรือ E – Tourism คือ การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการ

ท่องเที่ยว เพ่ือช่วยให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องง่าย ในปัจจุบัน E – Tourism ไม่ใช่เรื่องแปลกในระดับโลกอีกต่อไป 
เพราะธุรก จท่องเที่ยว บร ษัททัวร์ต่างๆ ที่เป็นบร ษัทระดับยักษ์ใหญ่ของโลกนั้น ต่างใช้ E – Tourism ในการด าเน น
ธุรก จ เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าท่ีกว้างขึ้น และให้การบร การด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก โดยผ่านอ นเทอร์เน็ต
ออนไลน์ อีกท้ังยังสร้างสรรค์โอกาสทางธุรก จใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
มากขึ้น 

ทั้งนี้ ส นค้าบร การท่องเที่ยว เป็นส นค้าที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน การจอง 
การสั่งซื้อจะเน้นความถูกต้อง นักท่องเที่ยวจะเร ่มจาการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่นั่ง เที่ยวบ น ตารางเวลา และราคา 
หลังจากนั้นจึงจะมีก จกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การจอง การยืนยันการสั่งซื้อ การตกลงสั่งซื้อ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
รายการก็จะท าการเปลี่ยนแปลงที่ตัวข้อมูลและสารสนเทศก่อนที่จะไปถึงตัวส นค้า บร การส นค้า และบร การ
ท่องเที่ยว (รศ.ดร. อรุณี อ นทร-ไพโรจน์, 2008) 

5. แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
กระแสโลกปัจจุบันพัฒนาสู่โลกอ เล็กทรอน กส์มากขึ้น E – Commerce ก็ย ่งมีบทบาทต่ออุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวมากเท่านั้น ภาคธุรก จท่องเที่ยวจะน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือสร้างผลก าไรให้กับองค์กรมากย ่งขึ้น แนวโน้ม
ตลาดการท่องเที่ยวของโลกในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 80% จะมีการหาข้อมูล พร้อมจองห้องพักผ่านทาง
อ นเทอร์เน็ต และมีแนวโน้มที่จะเพ ่มขึ้นทุกปี ธุรก จบร การในประเทศไทย ทั้งธุรก จท่องเที่ยว และธุรก จโรงแรมต่าง
พัฒนาธุรก จตนเองโดยจัดท า Website ให้สามารถที่จะอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านอ นเทอร์เน็ต
ในรูปแบบของ E - Tourism และการแข่งขันในปัจจุบันในแวดวงท่องเที่ยว จะเร ่มมี Website เก ดขึ้นเป็นจ านวน
มาก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

5.1 กลุ่มบริษัทเว็บไซด์ออนไลน์ที่เป็นเจ้าตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปและอเมร กา ตัวอย่างเช่น 
บร ษัทแซนแดนท์ ซึง่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น ทราเวล พอร์ต 

5.2 กลุ่มบริษัทที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการขาย โดยจะมีการซื้อห้องพักในราคา Hold Sale 
และขายห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป 
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5.3 กลุ่มโรงแรมที่ได้มีการเปิดืWebsite ส าหรับให้จองห้องพักได้ด้วย แต่การที่จะท าให้ Website 
เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวได้นั้น จุดหลักต้องพ่ึงการ PR ที่ดีที่เห็นผลชัดเจนทันที คือ การพ่วง Website ของ
ธุรก จเหล่านั้นผ่าน Search Engine ระดับ Top ในตลาดโลก ในประเทศไทยเอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ก็ได้
พัฒนา Website: asiahotel.co.th เพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท FIT (นักท่องเที่ยวที่เด นทางเที่ยวด้วย
ตนเองไม่ผ่านบร ษัททัวร์) ซึ่งการจองห้องพักผ่าน Website ของโรงแรมเอเชีย เต บโตอย่างต่อเนื่อง ปีละ 70 – 80% 
ในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวถึง 80% ค ดเป็นสัดส่วนรายได้ 15% ของโรงแรม คาดว่าในอีก 1 – 2 ปีต่อจากนี้ สัดส่วน
รายได้จะเพ ่มเป็น 20 – 25% และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ ่มข้ึนอีกในระยะยาว (http://www.thannews.th.com) 

6. ผลกระทบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบริการ 
การน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ท าธุรก จมาเป็นธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ (E – Tourism) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายด้าน ดัง
ตอไปนี้ 

6.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การใช้เทคโนโลยีอ นเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการท าธุรก จ ท าให้
ปัจจุบันผู้ผล ตทางการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บร ษัทรถเช่า สายการบ น สามารถให้ลูกค้าเข้าถึงได้โดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านตัวกลาง การท าธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ จึงมีผลกระทบต่อตัวกลางท่องเที่ยวโดยตรง เพราะผู้จัดหา
ส นค้าบร การท่องเที่ยวสามารถขายตรงไปยังผู้บร โภค ตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บร โภค และผู้จัดหาจึงต้องเผช ญ
กับปัญหาการตัดตัวกลางหรือถูกทดแทนด้วยตัวกลางออนไลน์ 

6.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ในการท าธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ ซึ่งข้อมูลทุก
อย่าง สามารถค้นได้จากระบบอ นเทอร์เน็ตออนไลน์นั้น ท าให้เก ดการสร้างผู้บร โภคแบบใหม่ ที่สามารถท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนท่องเที่ยวและวางแผนการเด นทางด้วยตัวเอง และการที่สามารถหาข้อมูลได้มาก ท าให้ผู้บร โภคขาดความ
จงรักภักดีต่อ แบรนด์หรือยี่ห้อเด มๆ 

6.3เกิดการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท าธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ 
เป็นปัจจัยที่ท าให้เก ดการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในระยะยาว ยกตัวอย่าง  ความต้องการพนักงานรับโทรศัพท์ 
(Operator) จะลดน้อยลง เมื่อองค์กรสามารถมีช่องทางอ่ืนในการต ดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น ผ่านเว็บบอร์ด อีเมลล์ 
หรือทางเครือข่ายอ นเทอร์เน็ตอื่นๆ เป็นต้น 
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6.4 เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  การเข้ามามี
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว และการที่ธุรก จท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตอบรับและ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ ท าให้ความต้องการในบุคลากรในสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เร ่มเปลี่ยนแปลง โดยนอกจากจะต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในสายงานแล้ว บุคลากรดังกล่าวยังต้องมีความรู้
และสามารถใช้เทคโนโลยีในองค์กรได้ 

สรุปท้ายบท 
 การท าธุรก จในรูปแบบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ถือเป็นตัวช่วยใหม่ในโลกของการท่องเที่ยว การเข้า

มาของเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต และการตอบรับจากภาคธุรก จท่องเที่ยวที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ จนเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของการท าธุรก จเข้าสู่รูปแบบของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ ส่งผลให้เก ดประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งผู้ผล ต ผู้ขาย และผู้ซื้อ ในหลายๆ ด้าน ซึ่งแนวโน้มการเต บโตของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทย น่าจะมีแนวโน้มเพ ่มข้ึนจากการตื่นตัวของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภาครัฐเอง คือ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน อย่างไรก็ตามธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ (E – Tourism) ก็ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน เช่น ท าให้เก ดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 
เปลี่ยนแปลพฤต กรรมนักท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัต ของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีก
ด้วย 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 6 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับธุรก จอ เล็กทรอน กส์ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานมากน้อยเพียงใด 

 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1. ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วบรรยายเนื้อหาให้ผู้เรียนเรื่อง... 

1.1. ความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
1.2. ลักษณะส าคัญของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
1.3. ประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
1.4. ประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
1.5. แนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ 
1.6. ผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การ 

2. ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญของความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ลักษณะส าคัญ
ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ แนวโน้มของ
ธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ และผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การเป็นข้อๆ พร้อมทั้ง
ให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปสาระส าคัญของความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ลักษณะส าคัญของธุร ก จอ เล็กทรอน กส์ 

ประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ แนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยว
อ เล็กทรอน กส์ และผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การเป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วม
แสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องความหมายของธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ ลักษณะส าคัญของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประเภทของการท าธุรก จ
อ เล็กทรอน กส์ แนวโน้มของธุรก จท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ และผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมบร การ 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 6 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงธุรก จอ เล็กทรอน กส์ 
9.2ื ขณะเรยีน 

 

1. ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาให้กับผู้เรียน แล้วครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็น
ข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ลักษณะส าคัญของ
ธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประโยชน์ของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ ประเภทของการท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ แนวโน้มของธุรก จ
ท่องเที่ยวอ เล็กทรอน กส์ และผลกระทบของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบร การ 

 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส์ 
สอนครั้งที่ื10 

จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่องืธุรกิจอิเล็กททรอนิกส ์

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืธุรก จอ เล็กททรอน กส์ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื6 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 20 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. อธ บายความหมายของธุรก จอ เล็กทรอน กส์มาพอสังเขป 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ลักษณะส าคัญของธุรก จอ เล็กทรอน กส์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธ บาย 

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

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

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

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

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

3. การท าธุรก จอ เล็กทรอน กส์ในลักษณะ B2C เป็นการท าธุรก จระหว่างผู้ใด จงอธ บาย 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืธุรก จอ เล็กททรอน กส์ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื6 หน้าที ่

2 

แผ่นที ่2 

 

4. การด าเน นธุรก จแบบอ เล็กทรอน กส์ก่อให้เก ดประโยชน์ต่อผู้บร โภคในเรื่องใดบ้าง จงอธ บาย 

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

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

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

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

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

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

5. การด าเน นธุรก จอ เล็กทรอน กส์ก่อให้เก ดผลกระทบในในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จงอธ บาย 

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

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

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

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

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

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
 

ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

1.  สาระส าคัญ 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เป็นกระบวนการในการ

พัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้มีความภักดีต่อส นค้า บร การ หรือแบรนด์ของเราให้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ จากกระแส
สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ผู้บร โภคในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น
พฤต กรรมผู้บร โภคในตลาดท่องเที่ยวจึงมีความภักดีต่อส นค้าน้อยลง กระนั้นก็ตามการท า CRM ในยุคใหม่คงจะไม่ใช่
มุ่งประเด็นให้ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเหมือนสมัยก่อน แต่ปัจจุบัน ท ศทางในการท า CRM กล่าวได้ว่ามุ่ง
เฉพาะให้ลูกค้าพอใจใช้แบรนด์เราให้มากกว่า บ่อยกว่าแบรนด์อื่นเท่านั้น 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายถึงความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ 
2. สามารถบอกความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การได้ 
3. สามารถบอกข้ันตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ 
4. สามารถบอกระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีที่จะช่วยองค์กรได้ 
5. สามารถบอกถึงประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยวได้ 
6. สามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
7. สามารถน าเอาเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบร หารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ได้ 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายถึงความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ 
3.1.2 สามารถบอกความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การได้ 
3.1.3 สามารถบอกข้ันตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ 
3.1.4 สามารถบอกระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีที่จะช่วยองค์กรได้ 
3.1.5 สามารถบอกถึงประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยวได้ 

 

3.2 ด้านทกัษะ 
3.2.1 สามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
3.2.2 สามารถน าเอาเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบร หารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ได้ 

 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 
(Information Technology for Customer Relationship Management) 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เป็นกระบวนการในการ
พัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้มีความภักดีต่อส นค้า บร การ หรือแบรนด์ของเราให้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ จากกระแส
สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ผู้บร โภคในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น
พฤต กรรมผู้บร โภคในตลาดท่องเที่ยวจึงมีความภักดีต่อส นค้าน้อยลง กระนั้นก็ตามการท า CRM ในยุคใหม่คงจะไม่ใช่
มุ่งประเด็นให้ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเหมือนสมัยก่อน แต่ปัจจุบัน ท ศทางในการท า CRM กล่าวได้ว่ามุ่ง
เฉพาะให้ลูกค้าพอใจใช้แบรนด์เราให้มากกว่า บ่อยกว่าแบรนด์อื่นเท่านั้น 

1. ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ื(CRM) 
 การบร หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือ Customer Relationship Management คือ การสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ เพ่ือเพ ่ มระดับการให้บร การแก่
ลูกค้า สร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านผล ตภัณฑ์ 
และการบร การ (http://www.thaicrmsoftware.com) ในความเป็นจร งแล้ว การท า CRM ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับ
ภาคธุรก จท่องเที่ยวในประเทศไทย บางธุรก จ โดยเฉพาะธุรก จท่องเที่ยวบางธุรก จท าอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่า การท า
ส ่งนั้น เรียกว่า CRM เช่น การที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionists) ของโรงแรม จ าได้หรือบันทึกไว้ว่าลูกค้า
ชอบทานผลไม้อะไร เมื่อลูกค้าคนนี้มาเช็คอ น (Check In) อีกครั้ง ในตะกร้าผลไม้ (Fruits Basket) ในห้องพักจึงมี
แต่ผลไม้ชน ดนั้นวางอยู่ เป็นต้น เรื่องของ CRM ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับธุรก จท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชีย เพราะ
เป็นส ่งที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ชอบดูแลเอาใจใส่อย่างคนไทย แต่ทั้งนี้ถึงแม้ CRM 
จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการท าให้ CRM เป็นเรื่องง่ายนั้นเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นภาคธุรก จจึง
ควรว เคราะห์การด าเน นงานของตน จะได้เลือกใช้เทคโนโลยี CRM เหมาะกับองค์กร 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

2. ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 
ในขณะที่องค์การธุรก จและผู้บร หารส่วนมากยอมรับว่าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ทางธุรก จที่มี

ความส าคัญต่อความส าเร็จในระยะยาวขององค์การ แต่ก็ม ได้หมายความว่าการที่องค์การมีการประกาศใช้กลยุทธ์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์แล้ว จะเป็นเครื่องรองรับว่าธุรก จจะประสบความส าเร็จ ผู้บร หารองค์การและพนักงานทุก
ระดับจะต้องมีความเข้าใจในความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมีผลต่อองค์การในด้านต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้
ดังนี้ (จ ระวรรณ เจียสกุล, 2545) 

2.1 ด้านองค์การ 
2.1.1 เป็นส ่งที่ช่วยก าหนดกรอบ ท ศทาง และแผนระยะยาวในการพัฒนาองค์การในทุกด้าน 
2.1.2 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายที่วัดค่าได้ ซึ่งทั้งองค์การจะรับจะรับรู้และมี

เป้าหมายร่วมกัน 
2.1.3 เพ่ือประเม นผลการด าเน นงาน 

2.2 ด้านการปฏิบัติการ 
ช่วยให้เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลด้านการปฏ บัต การ เนื่องจากมีการมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

และมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากจุดบร การ รวมถึงจากลูกค้าได้โดยตรง 
2.3 ด้านลูกค้า 

2.3.1 การรู้จักลูกค้า สามารถเข้าใจ และคาดการณ์ความประสงค์และความต้องการของลูกค้าได้ 
2.3.2 สามารถสร้าง รักษา และขยายฐานลูกค้าท่ีมีความภักดีต่อองค์การ 

2.4 ด้านการเงิน 
2.4.1 เพ ่มโอกาสในการสร้างรายได้ จากการเสนอขายผล ตภัณฑ์ และบร การที่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า 
2.4.2 ช่วยให้ผลประกอบการขององค์การมีก าไร และสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น 
2.4.3 ช่วยก าหนดกรอบ ท ศทาง และแผนกระยะยาวในการพัฒนาองค์การในทุกด้าน 
2.4.4 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายที่วัดค่าได้ ซึ่งทั้งองค์การจะรับรู้และมี

เป้าหมายร่วมกัน 
2.4.5 เพ่ือประเม นผลการด าเน นงาน 



 136 

 

 

 

แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

3. ขั้นตอนการด าเนินการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ื(CRM) 
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือ CRM นั้น มีขั้นตอนในการด าเน นงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ดร.

ดนัย เทียนพุฒ, www.bloggang.com) 

3.1 การแยกแยะลูกค้าืโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่มาจากทุกทางท่ีเป็นจุดสัมผัสของลูกค้า 
โดยมีค ากล่าวที่ว่า “เราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี และมีประส ทธ ภาพได้ จนกว่าเราจะ

เข้าใจในความต้องการของพวกเขา” ตัวอย่างส ่งที่เราควรทราบเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และลักษณะทางภูม ศาสตร์ เช่น อายุ การศึกษา ขนาดของครอบครัว หากลูกค้าของ
เราเป็นกลุ่มธุรก จ ข้อมูลที่ควรทราบ ได้แก่ รายชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวนพนักงาน และรายได้
ของพนักงานเหล่านั้น ฯลฯ นอกจากข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว ก จการยังควรท าการศึกษาว จัยตลาดเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ต้องการ (Needs) ทัศนคต  (Attitude) ที่มีต่อส นค้าและบร การ ภาพพจน์ของบร ษัท ตลอดจนบุคล กลักษณะ และ
พฤต กรรมการบร โภคของลูกค้าเป้าหมายด้วย จากนั้นแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) ที่มีลักษณะ 
และพฤต กรรมการบร โภคที่ใกล้เคียงกับส นค้าของเรา เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นในการ
วางแผนการตลาดต่อไป 

นอกจากนี้ เราควรแยกแยะลูกค้าเพ่ือให้ทราบถึง คุณค่าของลูกค้าว่าลูกค้าเป็นประเภทใด ด้วยการค้น
กาลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับองค์กรให้พบ ด้วยการใช้ทฤษฎี PARETO คือ 20:80 เราสามารถมองได้ว่า ถ้าหาก
เรามีลูกค้า 100 คน จะพบว่าเรามีลูกค้า 20 คน ที่สร้างรายได้หลักให้องค์กรถึง 80 % ของรายได้ทั้งหมด และพบว่า
มีลูกค้า 80 คน ที่สร้างรายได้ให้องค์กร เพียง 20 % ของรายได้ท้ังหมด (ทวีวรรณ กมลบุตร,www.topservicetraining.com) 

 
ภาพที่ 6.1 แสดงการจัดกลุ่มลูกค้า 20 : 80 

ที่มา : www.topservicetraining.com 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

ซึ่งเราต้องค้นหาลูกค้า 20 % ของลูกค้าทั้งหมดท่ีสร้างรายได้หลักในองค์กรถึง 80 % ของรายได้ทั้งหมด 
เรามีว ธีง่ายๆ ในการหาข้อมูลดังนี้ (ทวีวรรณ กมลบุตร, www.topservicetraining.com) 

3.1.1 ขอข้อมูลจากแผนกบัญชีการเง น ที่มีข้อมูลการเรียกเก็บเง นของลูกค้าทั้งหมด เป็นไฟล์ 
Excel และน ามาจัดเรียงข้อมูลของลูกค้าที่มียอดช าระเง นสูงสุด เทียบเป็น 20 % ของลูกค้าทั้งหมด จะเห็นได้ว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้ สร้างรายได้หลักให้องค์กรอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เราสามารถจัดกลุ่มเป็นลูกค้า VIP เพ่ือวางแผนดูแล
ลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็นพ เศษ 

3.1.2 ต่อจากนั้น ท าการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเง นกับบร การทันที โดยน ารายชื่อลูกค้า VIP มาหา
ความสัมพันธ์ในด้านการใช้บร การกับองค์กร มีบร การใดบ้าง ที่ลูกค้าใช้บร การอย่างต่อเนื่อง และก่อนหน้านี้เคยมี
ปัญหาในการใช้บร การมาก่อนหรือไม่ และปัญหานั้นได้จัดการเรียบร้อยหรือยัง รวมทั้งก่อนหน้านี้ ลูกค้าเคย
ร้องเรียนบร การเรื่องใดที่รุนแรงที่สุด และมีว ธีการดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างไร หาโอกาสเข้าพบและสร้างความ
ประทับใจให้เก ดข้ึนกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

3.1.3 น าข้อมูลกลุ่มลูกค้า VIP มาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัต ลูกค้า ใครเป็นคนส าคัญ ต าแหน่งระดับ
ใด เบอร์ต ดต่อที่ท างาน เบอร์มือถือ อีเมลล์ ใครเป็นผู้มีอ านาจตัดส นใจเลือกใช้บร การกับเรา และมีพฤต กรรมการใช้
บร การที่ชอบว ธีการในการส่งมอบบร การในรูปแบบใด 

3.1.4 น าข้อมูลค าถาม ที่ลูกค้าถามบ่อยครั้ง รวมถึงปัญหา และว ธีการแก้ไขปัญหาของทีมบร การ
มารวบรวมเก็บเป็นฐานข้อมูลภายใน ส าหรับทีมบร การเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับท าเป็น KM (Knowledge 
Management) สะสมเพ ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้เก ดเป็นฐานข้อมูลบร การ เพ่ือตอบค าถามลูกค้า และเราสารถเลือกจัดเก็บ
กลุ่มค าถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยครั้งให้อยู่ในรูปแบบ Top 20 Question หรือกลุ่มค าถามเฉพาะ 20 ค าถาม – 
ค าตอบ ยอดน ยมที่ลูกค้าถามบ่อยๆ เพ่ือให้ทีมบร การสามารถดึงข้อมูลค าถามที่ถามบ่อยครั้งมาช่วยอธ บาย และให้
ค าตอบลูกค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว เพ ่มความเป็นมืออาชีพของทีมบร การในสายตาของลูกค้าได้ด้วย 

3.2 สร้างความแตกต่างในลูกค้าจากความต้องการของลูกค้าและคุณค่าของลูกค้าต่อบริษัท 
มูลค่าของลูกค้าเป็นตัวตัดส นว่าเราจะเก็บลูกค้าไว้หรือเปล่า และการท าการตลาดในปัจจุบันนั้น เราจะ

ใช้มูลค่าของลูกค้า และความต้องการของลูกค้าในการสร้างความแตกต่างในการบร การ มูลค่าของลูกค้าเป็นตั ว
ตัดส น หรือท่ีเรียกว่า Customer Life Time Value เป็นตัวตัดส นว่าเราจะเก็บลูกค้าคนนั้นไว้หรือเปล่า สมัยก่อนไม่
รู้จะเก็บคนไหนหรือไม่เก็บคนไหน CRM จะตอบค าถามว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคน ที่สมควรจะเก็บไว้ ไม่จ าเป็นที่ต้องเก็บ
ลูกค้าทุกคน ลูกค้าบางคนสร้าง Value ให้องค์กรก็เก็บเขาไว้ ลูกค้าบางคนเป็น Costตลอดเวลา เช่น จู้จี้ ซื้อก็ไม่ซื้อ 
ด่าตลอด วุ่นวาย องค์กรต้องเอาใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็น Cost ไม่ได้เป็นรายได้ ไม่มีก าไรเลยจากลูกค้ารายนี้ เพราะ 
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รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

เพราะเป็น Cost ส่งไปอยู่กับคู่แข่ง ไม่ต้องเก็บ ลูกค้าบางรายสร้างผลก าไรให้องค์กรเป็นอย่างดี ลูกค้าบางรายมี
คุณค่ารองลงมาเก็บอย่างรองลงมา (ผอ.ว ทยา ด่านธ ารงกุล, www.bspaccount.blogspot.com) 

3.3 จัดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละคนเพื่อปรับปรุงความรู้ขององค์กรเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
แต่ละคน 

สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น CRM เป็นเรื่องของความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์บนการเรียนรู้ที่
เราเรียกว่า Learning Relationship เป็นการสร้างความสัมพันธ์บนความเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ย ่งเรียนรู้ลูกค้าได้มาก
เท่าไหร่ โอกาสที่จะเสนอส นค้าท่ีเป็น Cross Selling (ซื้อต่อเนื่อง) และ UP Selling (ซื้อต่อยอด) ก็จะมีมากข้ึน 

3.4 ผลิตภัณฑ์บริการที่เฉพาะและสื่อสารไปยังลูกค้าแต่ละคนื 
เช่น call Center และ Website ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ CRM 

มี 2 เรื่อง ก็คือ เรื่องของ Operational, Operational CRM ก็คือข้างหน้า ส่วนเรื่องของ Analytical CRM เป็น
เรื่องข้างหลัง ซึ่งหมายความว่า การว เคราะห์ลูกค้า พอมีฐานข้อมูลลูกค้าเสร็จ องค์กรก็ต้องว เคราะห์ลูกค้า จะต้องมี
กลไกหรือเทคโนโลยีหรือมี Softwareช่วย เป็นต้น(www.bspaccount.blogspot) 
4. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีช่วยองค์กรอย่างไร 

การมีระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี (CRM) จะท าให้สามารถช่วยองค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(http://www.thaicrmsoftware.com) 

4.1 เก็บข้อมูลลูกค้า และสามารถว เคราะห์ข้อมูลโดยทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย ่งต่อการออกแบบ
ส นค้า หรือบร การ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

4.2 สามารถให้บร การที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า เช่น การปรับแต่งการให้บร การที่เหมาะสมกับลูกค้า การ
ตอบข้อซักถาม หรือส่งส นค้าและบร การถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

4.3 สามารถระบุกลุ่มลูกค้าที่สร้างผลก าไรสูงสุดให้แก่องค์กรได้แม่นย า และมุ่งความสนใจไปยังกลุ่มนี้ 
ท าให้สามารถหลีกเลี่ยงธุรก จที่ไม่สร้างผลก าไร 

4.4 ลดค่าใช้จ่ายในการปฏ สัมพันธ์กับลูกค้า การว เคราะห์ข้อมูลลูกค้า หรือการสร้างรายงาน 
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5. ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวื(จิระวรรณืเจียสกุล,2545) 
5.1 เพิ่มรายได้และส่วนแบ่งการตลาดืโดยการที่ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เอ้ือให้องค์กร

สามารถ 
5.1.1 น าผล ตภัณฑ์และบร การเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง โดยแทบไม่มีขอบเขตจ ากัด ทั้งด้าน

ภูม ศาสตร์และเวลา เช่น การพัฒนาระบบส ารองห้องพักผ่านเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต การขายบัตรโดยสารผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสอบถามข้อมูลผ่านระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัต  เป็นต้น 

5.1.2 เก ดความรู้และความเข้าใจในลูกค้ามากขึ้น โดยการเก็บข้อมูลลูกค้าจากทุกๆ โอกาสที่ลูกค้า
ต ดต่อ และใช้บร การการท่องเที่ยวขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้าทางธุรก จ เช่น สายการบ นกับ
บร ษัทบัตรเครด ต โรงแรมกับบร ษัทน าเที่ยว เป็นต้น 

5.1.3 สร้างระบบการตลาดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีประส ทธ ภาพดีขึ้น 
5.1.4 ออกแบบและปรับปรุงการบร การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
5.1.5 สร้างโอกาสในการขายผล ตภัณฑ์หรือบร การอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (Cross – Selling)เมื่อลูกค้า

ต ดต่อเข้ามา เช่น ต ดต่อจองห้องพักโรงแรม พนักงานอาจเสนอขายบร การน าเที่ยว หรือรถเช่าเพ ่มด้วย เป็นต้น 

5.2 ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายืโดยการที่สามารถ 
5.2.1 เข้าถึงลูกค้าโดยตรง โดยผ่านสื่อใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสื่อสารทางอ นเทอร์เน็ต ซึ่งมีต้นทุนการ

ด าเน นการที่ต่ ากว่า การผ่านคนกลางหรือช่องทางอ่ืนๆ 
5.2.2 น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบร การลูกค้า โดยให้ลูกค้าใช้ระบบบร การตนเอง 

(Self Service) เช่น การส ารองท่ีนั่งและขายบัตรโดยสารอ เล็กทรอน กส์ผ่านเครื่องคีออส หรือเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต 
การบร การ Check Out ของโรงแรมโดยลูกค้าใช้ระบบผ่านจอโทรทัศน์ในห้องพัก เป็นต้น 

5.3 เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าืโดยการที่ธุรกิจสามารถ 
5.3.1 ให้บร การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
5.3.2 สามารถปรับผล ตภัณฑ์และบร การให้เหมาะกับลูกค้าเป็นรายบุคคล 
5.3.3 ลดระยะเวลาในการรอเพ่ือรับบร การ หรือการบร การให้รวดเร็ว ยกตัวอย่าง การใช้ระบบ 

CTI ใน Call Center ช่วยในการจัดล าดับในการรับสายโทรศัพท์เข้าของลูกค้า เช่น ลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 
หรือชั้นธุรก จจะได้รับบร การที่รวดเร็วกว่าลูกค้าในชั้นประหยัด และโดยการที่ระบบสามารถเรียกข้อมูลลูกค้า 
(Customer Profile) จากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงในขณะที่พนักงานให้บร การแก่ลูกค้าผู้นั้น 
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5.4 และขยายฐานลูกค้าืโดยการที่ 
5.4.1 มีระบบสารสนเทศลูกค้า เพ่ือบันทึก รวบรวมข้อมูลทุกด้านของลูกค้า ซึ่งเก ดขึ้นตลอด วงจร

ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน โดยระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบปฏ บัต การ และระบบสนับสนุนการ
ตัดส นใจ 

5.4.2 ว เคราะห์คุณค่าลูกค้า พนักงานสามารถรู้ความส าคัญของลูกค้าแต่ละคนว่าได้เอ้ือรายได้ต่อ
องค์กรในระดับใด 

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ 
5.5.1 พนักงานมีข้อมูลที่ต้องการใช้ในเวลาที่ต้องการ ช่วยให้สามารถบร การลูกค้าได้รวดเร็ว และมี

ประส ทธ ภาพ เช่น พนักงานรับค าร้องเรียน จะสามารถเรียกดูประวัต ในการใช้บร การและปัญหาที่เคยเก ดขึ้นกับ
ลูกค้า ช่วยให้การตัดส นใจเพ่ือแก้ไขปัญหาของลูกค้ามีความถูกต้อง เป็นต้น 

5.5.2 พนักงานมีความพึงพอใจ เนื่องจากมีความคล่องตัวและได้รับอ านาจในการบร การตามความ
จ าเป็น ตลอดจนมีของเขตของการปฏ บัต งานที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าการบร การแบบมุ่งที่การแบ่งงานเป็นขั้นตอน 
(Functional Oriented) 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า ในด้านต่างๆ ดั งนี้ 

(www.thaisoftware.com) 
6.1 ระบบการตลาดอัตโนมัติื(Market Automation) เป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยว เคราะห์ข้อมูล

เฉพาะบุคคล (Personalization) ประวัต ลูกค้า (ประเภทของส นค้าที่ซื้อ จ านวนมูลค่าในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ) 
6.2 การขายอัตโนมัติ (Sales Automation) กระบวนการขายเป็นกระบวนการที่ท าให้ส นค้าไปสู่มือ

ลูกค้า หรือการให้บร การกับลูกค้า 
6.3 บริการื(Service) เป็นงานให้บร การลูกค้า ได้แก่ ระบบ Call Center การตอบค าถามของลูกค้า 

การบร หาร Workflow การโต้ตอบผ่านระบบ IVR (Interactive Voice Response) ศูนย์บร การ การจัดท าเว็บไซด์ 
เพ่ือให้บร การดาวน์โหลดไฟล์ รับแจ้งปัญหาการใช้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

6.4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ื(E – Commerce) เป็นการท าธุรกรรมผ่านระบบอ นเทอร์เน็ตตั้งแต่การ
ให้ข้อมูลส นค้า การท ารายการซื้อขาย และระบบการช าระเง น ความปลอดภัย 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

7. เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
เทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการบร หารลูกค้าสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้ (www.thaisoftware.com) 
7.1 คลังข้อมูลื(Data Warehousing) เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลหลายฐานจากระบบปฏ บัต การ เช่น 

ระบบขาย ผล ต บัญชี มาจัดท าสรุปใหม่ หรือเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
7.2 การขุดค้นข้อมูล(Data Mining and OLAP) เป็นเครื่องมือ หรือ Software ที่ดึงข้อมูลและ

ว เคราะห์จากข้อมูลปฏ บัต การจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาว เคราะห์ทางสถ ต  การหาพฤต กรรมของลูกค้า 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งการแบ่งแยกตลาด เพ่ือสร้า งมูลค่าเพ ่มให้กับ
ธุรก จ 

7.3 การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตื(Internet Technology) เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง
ปฏ สัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การใช้เว็บเทคโนโลยี การใช้ E – Mail การใช้ระบบส่งข้อความ (Instant Messaging) เช่น 
MSN Messenger หรือ ICQ 

7.4 ระบบศูนย์บริการลูกค้าื(Call Center) การใช้ระบบ PC Telephony รวมถึง Internet 
Telephony ซึ่งเป็นการรวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของลูกค้า การขาย การเง น และ
ผล ตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

7.5 ระบบโทรศัพท์มือถือ (Mobile System) เนื่องจากจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งที่มีอยู่และอัตรา
การเต บโตที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้โทรศัพท์มือถือ มีบทบาทส าคัญในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

สรุปท้ายบท 

แนวทางปฏ บัต ทางธุรก จแบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) นั้น มีการท ามานานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท า
ธุรก จในประเทศแถบเอเชีย แต่ไม่เห็นเด่นชัดเพราะกลมกลืนกับวัฒนธรรม กล่าวโดยสรุปแล้ว CRM หรือ 
Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบร หารลูกค้าสัมพันธ์ ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี และการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ เพ่ือเพ ่มระดับการให้บร การแก่ลูกค้า สร้างความ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านผล ตภัณฑ์ และการบร การ 
ซึ่ง CRM นั้น นับว่ามีความส าคัญในการด าเน นธุรก จท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในการด าเน นก จกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
ต้องด าเน นตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเน นการให้เหมาะสม 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 7 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน

อุตสาหกรรมบร การว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานมากน้อยเพียงใด 
 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1.  ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วบรรยายเนื้อหาให้ผู้เรียนเรื่อง... 

1.1. ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
1.2. ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ 
1.3. ขั้นตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
1.4. ระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีช่วยองค์กรอย่างไร 
1.5. ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยว 
1.6. เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
1.7. เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบร หารลูกค้าสัมพันธ์ 

2. ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญของความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), 
ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ, ขั้นตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพัน ธ์ 
(CRM), ระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีช่วยองค์กรอย่างไร, ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จ
ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบร หารลูกค้าสัมพันธ์เป็นข้อๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
 

5.3ืการสรืุป 
สรุปสาระส าคัญของความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ความส าคัญของการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ, ขั้นตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
ช่วยองค์กรอย่างไร, ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศถูก
น ามาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบร หารลูกค้าสัมพันธ์เป็นข้อๆ 
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต ม 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7 
 
6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 

6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องความหมายของการ

จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ, ขั้นตอนการ
ด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีช่วยองค์กรอย่างไร, ประโยชน์ของระบบการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า  และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการบร หารลูกค้าสัมพันธ์ 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 7 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

มีการบูรณาการกับรายว ชางานบร การอาหารและเครื่องดื่ม และรายว ชาการจัดเลี้ยง 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
บร การ 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาให้กับผู้เรียน แล้วครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยสรุปสาระส าคัญของแต่ละเรื่องเป็น
ข้อๆ 

2. ให้ผู้เรียนแสดงความค ดเห็นเพ ่มเต มเกี่ยวกับความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), 
ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ, ขั้นตอนการด าเน นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM), ระบบบร หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีช่วยองค์กรอย่างไร, ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จ
ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการบร หารความสัมพันธ์กับลูกค้า และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบร หารลูกค้าสัมพันธ์ 

 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวมื4 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ สอนครั้งที่ื11 

จ านวน 4 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื7 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบข้อเขียนชน ดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน 
                    2.  ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 20 นาท ี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. อธ บายความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาพอสังเขป 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธ บายถึงความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ 

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

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

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

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

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

3. เทคโนโลยีใดบ้างถูกน ามาใช้ในการท า CRM จากลูกค้า 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบร การ 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื7 หน้าที ่

2 

แผ่นที ่2 

 

4. ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรก จท่องเที่ยวมีด้านใดบ้าง 

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

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

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

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

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

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

5. เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการใช้บร หารลูกค้าสัมพันธ์ 

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

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

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

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

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

 
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้คะแนน ........ คะแนน 
 

สร ุปผล   □       ผ่านเกณฑ์ 
            □       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

  
 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 

 
 
 

ช ื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที.่.......ระดับชั้น..............กล ุ่ม............... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

1.  สาระส าคัญ 
Google Sites คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บร การสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย 

ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอ สระ และรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น ว ดีโอปฏ ท นเอกสารอ่ืนๆ 
ท าให้ช่วยอ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก ในการแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มหรือทั้งองค์กรก็ได้ 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธ บายและท าการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ได ้
2. สามารถบอกความส าคัญของการท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3. สามารถบอกข้ันตอนการท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
4. สามารถบอกถึงประโยชน์ของการท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
5. สามารถน าเอาแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์มาใช้ในการเรียน สร้างผลงาน และส่งผลงานของตนเอง

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

3. จืุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู ้

3.1.1 สามารถอธ บายและท าการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ได ้
3.1.2 สามารถบอกความส าคัญของการท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.1.3 สามารถบอกข้ันตอนการท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.1.4 สามารถบอกถึงประโยชน์ของการท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 

 

3.2 ด้านทกัษะ 
3.2.1 สามารถสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ได้ 
3.2.2 สามารถน าเอาแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์มาใช้ในการเรียน สร้างผลงาน และส่งผลงานของตนเอง

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีว นัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน และมีจ ตสาธารณะ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

4.ืเนื้อหาสาระการเรืียนรู้ 
 

การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยืGoogle Sites 

การสร้างเว็บไซด์ืGoogle Sites 
Google Sites คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บร การสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย 

ปรับแต่งรูปลักษณไ์ด้อย่างอ สระ และรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น ว ดีโอปฏ ท นเอกสารอ่ืนๆ 
ท าให้ช่วยอ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก ในการแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มหรือทั้งองค์กรก็ได้  (ที่มา: คู่มือการ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ , ประไพพ ศ  เกษพาน ช. หน่วยศึกษาน เทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธ การ) 

รู้จัก Google Sites 
1. ให้บร การครั้งแรก เดือนพฤษภาคม 2551 
2. ให้บร การฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3. พ้ืนที่จัดเก็บ 10 GB 
4. ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บสูงสุด 10 GB 
5. เฉพาะพ้ืนที่เว็บไซด์ไม่เก น 100 MB แต่หากรวมเป็นสมาช กบร การอ่ืนๆ ของ Google ตัวอ่ืนๆ เช่น 

YouTube calendar Picasa ไม่เก น 10 GB 
6. มี Gadget มากมาย และสามารถท าในรูปแบบที่เราต้องการได้ 
7. ใช้งานร่วมกับ CSS (Cascading Style Sheet) ที่ออกแบบเองไม่ได้ 
8. เว็บไซด์อยู่ภายใต้ Google ท าให้ตั้งชื่อ Domain Name ยาวได้ 
9. ยังมีปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกับ Script อ่ืนๆ 
10. การใช้งาน Google Sites ท าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่ออ นเทอร์เน็ตเท่านั้น 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

1. การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) 

1.1 E-Portfolio คืออะไร 
ระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มผลงานของตนเอง ในรูปแบบของระบบออนไลน์ผ่านทาง

อ นเทอร์เน็ต โดย E-Portfolio จะเป็นการเก็บรวบรวมผลงานของตนเอง ปรัชญา เป้าหมาย ทักษะ ความสามารถ 
ผลงานของเจ้าของผ่านสื่ออ เล็กทรอน กส์ ข้อมูลและเนื้อหาสาระมาจากแฟ้มผลงาน เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลส าหรับการ
น าเสนอ ตรวจสอบการเรียนรู้หรือการท างานว่าประสบความส าเร็จในระดับใดโดยใช้เทคน คการน าเสนอในรูปแบบ
เว็บไซต์ 

1.2 ลักษณะแฟ้มสะสมงานื(Portfolio) 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1.2.1 เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ โดยใช้บันทึกส ่งที่เรียนรู้ การแสดงความค ดเห็นที่เก ดจากการ
ท างาน การค้นคว้าข้อมูล 

1.2.2 เครื่องมือที่ส าหรับแสดงสมรรถนะ แสดงความเชี่ยวชาญ ความรู้ ทัศนะและทัศนคต ของ
เจ้าของแฟ้มในงานของตน 

1.2.3 เครื่องมือส าหรับการประเม นท้ังการประเม นความก้าวหน้า ประเม นกระบวนการท างานและ
การประเม นผลลัพธ์ ประเม นผลงานที่เป็นผลจากการด าเน นงาน การประเม นจะต้องแสดงให้เห็นทั้งจุดอ่อนและจุด
แข็ง ส าหรับวางแผนการพัฒนาสมรรถนะในอนาคต 

1.3 องค์ประกอบของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างแฟ้มสะสมงานอ เล็กทรอน กส์ ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

1.3.1 จุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานอ เล็กทรอน กส์ 
1.3.2 เนื้อหาของแฟ้มสะสมงานอ เล็กทรอน กส์ 
1.3.3 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอ เล็กทรอน กส์ 
1.3.4 การประเม นตนเอง 
1.3.5 ระบบการจัดการอ เล็กทรอน กส์ 
1.3.6 การประเม นผลแฟ้มสะสมงานเล็กทรอน กส์ 
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1.4 การประยุกต์ใช้กับการศึกษา 

1.4.1 นักเรียน 
1) ตู้โชว์ความส าเร็จบนหน้าเว็บ 
2) รวบรวมและสะท้อนให้เห็นถึงการท างานของนักเรียน 
3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาและการท างานของนักเรียน 
4) สร้างงานแบบไดนาม ก 
5) สร้างแผนของการศึกษาออนไลน์และการท างานกับท่ีปรึกษาของนักเรียน 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
1) สร้างโครงการ/ผลงานที่มีเกณฑ์การให้คะแนน 
2) สร้างโครงการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายว ชาอ่ืน  
3) สามารถท างานออนไลน์ ให้นักศึกษาความเห็นและให้คะแนนได้  
4) สร้างแฟ้มผลงานที่ส่งเสร มการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน 
5) ตู้โชว์ความส าเร็จ 

1.4.3 สถาบันการศึกษา 
1) เก็บงานของนักเรียน เพ่ือการประเม นผล 
2) เลือกท างานแบบสุ่มและไม่ระบุชื่อ 
3) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงานที่ปรากฏ 
4) สร้างรายงานผลการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและง่ายย ่งขึ้น 
5) ส่งออกข้อมูลด บส าหรับการว เคราะห์ต่อไป 
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1.5 ข้อดีของืE-Portfolio 
1.5.1 ลดการใช้ทรัพยากรสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพ มพ์ เป็นต้น 
1.5.2 สะดวกต่อการบร หารจัดการ สามารถส่งข้อมูลที่เป็นทั้ง ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ได้

ทุกที่ ทุกเวลา 
1.5.3 สะดวกสาหรับผู้บร หารในการพ จารณาผลการประเม นสมรรถนะของบุคลากรในสายบังคับ

บัญชา 
1.5.4 น าเสนอผลงานซึงสามารถจัดแสดงผลงานได้อย่างตรงจุดในส ่งต้องการ น าเสนอ 
1.5.5 เข้าถึงผลงานได้โดยสะดวกและการจัดระบบผลงานท าให้ประหยัดเนื้อที่ที่เก็บผลงาน 
1.5.6 เก็บสะสมผลงานได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปภาพ เสียง ว ดีโอ ข้อความ สื่อ มัลต มีเดียต่างๆ 
1.5.7 แก้ไขและปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างสะดวก 
1.5.8 เชื่อมโยงข้อมูลผลงานโดยสามารถอ้างอ งผลงานร่วมกันได้  

1.6 ข้อจ ากัดของืE-Portfolio 
1.6.1 การแก้ไข E-Portfolio ในทุกครั้งต้องท าการแก้ไขบนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่ออ นเตอร์เน็ต 
1.6.2 ผู้ชมที่ไม่มีความรู้เรื่องอ นเตอร์เน็ตและคอมพ วเตอร์ ไม่สามารถเข้าชม e-Portfolio ได้ 
1.6.3 ผู้เรียนและผู้สอน มีความรู้ในการใช้คอมพ วเตอร์และอ นเทอร์เน็ต 
1.6.4 ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถท า E-Portfolio ด้วยตนเองได้ 
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2. การใช้งานืGoogle Docs 

 
การพ มพ์งานเป็นส่วนหนึ่งที่หลายท่านจ าเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะผู้ใช้คอมพ วเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค ตั้งแต่เด็ก

ถึงวัยท างาน และจนกระทั่งถึงวัยแก่ชรา ส ่งที่ใช้เป็นประจ า คือ การพ มพ์เอกสารหรือพ มพ์งาน โดยในอดีตหลาย
ท่านจะต้องเสียเง นส่วนหนึ่งซื้อซอฟต์แวร์พ มพ์งาน อย่าง Microsoft Office ซึ่งจะมีโปรแกรมย่อยอย่าง Word, 
Excel, PowerPoint มาใช้ในการท างาน หรือโปรแกรมตระกูล iWork ของ Mac เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถ
พ มพ์งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องต ดตั้งบนคอมพ วเตอร์  สามารถใช้งานได้ตลอดไป แค่พ มพ์ผ่านทางบน
เบราว์เซอร์ และผ่านแอพ ซึ่งบร การนี้เต บโตอย่างมาก คือ  Google Docs จาก Google นั่นเอง (ที่มา: 
https://www.it24hrs.com/2015/google-docs/) 

 

2.1 แนะน าืGoogle Documents 
Google Documents หรือ Google Docs คือ เว็บไซต์ที่ให้บร การพ มพ์งานทางออนไลน์ ให้เรา

สามารถจัดการเอกสารได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส ้น เพียงแค่คุณมีบัญชีของ Google เพียงบัญชีเดียวก็สามารถใช้
งานบร การ Google Docs ได้ โดยปัจจุบัน Google Docs มีโปรแกรมย่อยอยู่ 4 ตัว คือ Docs, Slide, Sheet 
และืForms 

แม้ว่า Google Docs นี้ หน้าตาและรูปแบบจะเหมือนทาง Microsoft Office แต่ Google Docsเป็น
รายแรกที่ให้บร การ Office บนเว็บไซต์ และสามารถใช้งานได้แบบฟรี โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์มาต ดตั้ง ไม่ต้อง
ดา วน์ โ ห ลด โปรแกรม  แ ละส ามา รถ ใ ช้ ง าน ได้ ทั นที บน เ ว็ บ เ บ ร า ว์ เ ซ อ ร์  อ ย่ า ง ง่ า ยๆ  เ พี ย ง เ ข้ า ที ่
docs.google.com แล้วเข้าท าการ sign in เพียงแค่นี้ก็สามารถดูเอกสารที่อยู่บน Google Drive หรือ Google 
Docs ได้ พร้อมทั้ง ยังสามารถสร้าง, แก้ไขเอกสาร และคล กเปิดอ่านเอกสารได้ทันที 

รวมทั้งยังสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกับเพ่ือนๆ ในหน้าเอกสารเดียวกันได้ด้วย เรียกกันว่าช่วยกันพ มพ์
พร้อมกับเพ่ือนได้เลยแม้อยู่สถานที่ต่างกันก็สามารถท างานพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา save และส่งไฟล์กลับไป
มาด้วย โดยเราจะเห็นหน้าจอเดียวกันว่า เราและเพ่ือนๆ ก าลังพ มพ์อะไรอยู่ใน เอกสารเดียวกัน รวมทั้งการแชร์
เอกสารก็สะดวกโดยการส่งล งค์ หรือแชร์กับเพ่ือนๆ ภายในกลุ่มได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องบันทึกลงบนคอมพ วเตอร์ , 
Hard Disk หรือ Flash Drive เลย 

 

https://www.it24hrs.com/2015/google-docs/
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ในส่วนบร การ Docs ชื่อเด ม คือ Writely.com  ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารออนไลน์ สร้างโดยบร ษัท Up 

startle เมื่อเดือนส งหาคม ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) 

 
และในส่วนของ Sheet นั้น Google ก็ได้เปิด ตัว  Google Spreadsheet ที่มีคุณสมบัต เหมือนกันกับ

โปรแกรมตารางของ Microsoft อย่าง Excel เมื่อเดือนม ถุนายน  2006 (พ.ศ. 2549) ซึ่งแต่เด มพัฒนาจาก 
บร ษัท  2Web Technologies ก่อนที่ Google จะท าการซื้อมาเป็นของตัวเอง เมื่อเดือนม ถุนายน 2005 (พ.ศ. 
2548) 

และบร การ Google docs เก ดขึ้นเมื่อ Google ซื้อก จการของ Up startle ผู้พัฒนาโปรแกรมแก้ไข
เอกสารออนไลน์ Writely.com เมื่อเดือนมีนาคม 2006 (พ.ศ. 2549) แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Google Docs มาจนถึง
ปัจจุบัน (หากคุณพ มพ์ writely.com ตอนนี้ก็จะเข้าสู่เว็บ Google docs) และสามารถท างานร่วมกันกับ Google 
Spreadsheets ได้ด้วย(ที่มา: https://www.it24hrs.com/2015/google-docs/) 

 
 

https://www.it24hrs.com/2015/google-docs/
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3. Google Presentations 
เป็นโปรแกรม ประยุกต์แบบออนไลน์ของ Google โดยทางานคล้ายกับโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ที่สามารถสร้าง เอกสารและงานน าเสนอได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว โดยไม่ต้องต ดตั้งโปรแกรมไว้ใน
เครื่อง ซึ่งเอกสารจะ ได้รับการสร้าง แก้ไข และถูกจัดเก็บแบบออนไลน์ อีกทั้งยัง สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้จาก
การใช้คอมพ วเตอร์เชื่อมต่อกับ อ นเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาอีกด้วย 

 
4. Google Sheets 

เป็นแอปพล เคชันในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Google มีลักษณะการท างาน
คล้ายกันกับ Microsoft Excel คือสามารถสร้าง Column, Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ และ
ค านวณสูตรต่างๆ ได ้

4.1 ข้อดีของการใช้ืGoogle Sheets  
4.1.1 เป็นบร การให้ใช้ฟรีจากGoogle 
4.1.2 สามารถท างานเป็นทีมได้ : สามารถท างานร่วมกันในสเปรดชีท (Spreadsheet) ได้ในเวลา

เดียวกัน  นอกจากนี้ยังสามารถแชร์งาน แก้ไขแบบเรียลไทม์ หรือแม้กระทั่งแชทและแสดงความค ดเห็นกับบุคคลใด
ก็ได ้ 

4.1.3 ไม่ต้องกด "บันทึก" อีกเลย เมื่อมีการท างานเก ดขึ้นในสเปรดชีท ทุกการพ มพ์จะถูกบันทึกไว้
ทั้งหมดโดยอัตโนมัต  และยังสามารถใช้ประวัต การแก้ไขเพ่ือดูเวอร์ชั่นเก่าๆ ของสเปรดชีทเดียวกัน โดยจัดเรียงตาม
วันที่และคนที่แก้ไข 

4.1.4 สามารถท างานได้กับMicrosoft Excel สามารถเปิด แก้ไข และบันทึกเป็นไฟล์ไมโครซอฟต์ 
เอกซ์เซล 

 

http://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3771-google-drive.html
http://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
http://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/microsoft/4424-microsoft-excel.html
http://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
http://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/microsoft/4424-microsoft-excel.html
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครัง้ที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

5. Google Form 

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบร การของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถ
น าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาท  เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความค ดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจ
ความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น 

ทั้งนี้การใช้งานกูเก ้ลฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือของ
Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่
ต้องต ดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งส ้น 
 
6. You Tube 

 Youtube (ยูทูป) คือ เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพว ดีโอที่มีชื่อเสียง (www.youtube.com) โดยใน
เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพว ดีโอเข้าไป เปิดดูภาพว ดีโอที่มีอยู่ และแบ่งภาพว ดีโอ เหล่านี้ให้คนอ่ืนดูได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหารวมถึงคล ปภาพยนตร์สั้นๆ และคล ปที่มาจากรายการโทรทัศน์ 
ม วส กว ดีโอ และว ดีโอบล็อกก ้ง (ซึ่งเป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพ ว ดีโอเป็นส่วนประกอบ 
โดยเฉพาะเป็นภาพว ดีโอที่เก ดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง) คล ปว ดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube ส่วนมาก
เป็นไฟล์คล ปสั้นๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถ่ายท าโดยประชาชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ YouTube โดย
มีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคล ปเอาไว้ด้วย เช่น ไฟล์ล่าสุด, ไฟล์ที่มีผู้ชมมากที่สุด, ไฟล์ที่ได้รับการโหวตมาก
ที่สุด ฯลฯ 

6.1 Youtube การประยุกต์ใช้กับสื่อการสอน 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน YouTube ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็น

เครื่องมืออีกตัวที่สามารถท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ด้านผู้สอน : มีการน า YouTube มาใช้เป็นสื่อทางการเรียนการสอน หรือมีการอัดว ดีโอการสอนเนื้อหา

ที่ตนเองได้รับผ ดชอบแล้วอัปโหลดในเว็บ YouTube เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา ในการเรียนการสอนเมื่อครูน า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาจะท าให้    ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากย ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มีเสียง หรือ
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการบรรยายส าคัญ  กว่านั้นคือการใช้ YouTube เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนจะส่งผลดี
แก่ผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ใน  วันและเวลาใดก็ได้ตามท่ีต้องการ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

ด้านผู้เรียน : ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ผ่านทาง YouTube ได้ตลอดเวลา ไม่เพียงทางด้านการ
เรียนเท่านั้น 

YouTube ยังมีว ดีโอที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เทคน คการถักผ้าพันคอ การร้อยมาลัย และยังมีเทคน ค
ว ธีการต่างๆที่น่าสนใจ อีกมากมาย อาจมีการแลกเปลี่ยนว ดีโอหรืองานต่างๆที่จัดท าในรูปแบบว ดีโอระหว่างเพ่ือน
ด้วยกัน 

YouTube จึงนับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ดีดีที่ช่วยส่งเสร ม พัฒนาครูและนักเรียน ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู้ ในยุคปฏ รูปการศึกษาและก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรธที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภ วัตน์ต่อไป 

 
7. Google Calendar 

Google Calendar เป็นแอพพล เคชั่นจาก Google ที่สามารถใส่นัดหมาย หรือเหตุการณ์ ส ่งที่จะต้อง
ท าต่างๆ ลงในไปปฏ ท นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณอย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถปรับเลือกสีสันเพ่ือแบ่ง
เหตุการณ์ นัดหมาย หรือส ่งที่จะต้องท าต่างๆ ได้ โดยสามารถดูแบบรายวัน , รายสัปดาห์ หรือรายเดือน อีกทั้งยัง
สามารถดึงนัดหมายต่างๆ จาก Gmail มาเก็บไว้เพ่ือท าการแจ้งเตือนหรือดูนัดหมายต่างๆ เพ่ือความสะดวกได้
เช่นกัน 

Google Calendar นั้นรองรับทั้งบนระบบปฏ บัต การ Android และ iOS พร้อมกันนี้สามรถเปิดใช้งาน
จากคอมพ วเตอร์และยังซ งค์ข้อมูลกันอีกด้วย และยังสามารถแชร์นัดหมายต่างๆ ไปยังเพ่ือนร่วมงาน หรือคนใน
ครอบครัวเพ่ือดูและรับนัดหมายเหล่านั้นพร้อมกันได้ด้วย 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/google-calendar-make-most/id909319292?mt=8
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ดว้ยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

5. Google Form 

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบร การของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน  Google Form ผู้ใช้สามารถ
น าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาท  เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความค ดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจ
ความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น 

ทั้งนี้การใช้งานกูเก ้ลฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือของ
Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่
ต้องต ดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งส ้น 
 
6. You Tube 

 Youtube (ยูทูป) คือ เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพว ดีโอที่มีชื่อเสียง (www.youtube.com) โดยใน
เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพว ดีโอเข้าไป เปิดดูภาพว ดีโอที่มีอยู่ และแบ่งภาพว ดีโอ เหล่านี้ให้คนอ่ืนดูได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหารวมถึงคล ปภาพยนตร์สั้นๆ และคล ปที่มาจากรายการโทรทัศน์ 
ม วส กว ดีโอ และว ดีโอบล็อกก ้ง (ซึ่งเป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพ ว ดีโอเป็นส่วนประกอบ 
โดยเฉพาะเป็นภาพว ดีโอที่เก ดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง) คล ปว ดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube ส่วนมาก
เป็นไฟล์คล ปสั้นๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถ่ายท าโดยประชาชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ YouTube โดย
มีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคล ปเอาไว้ด้วย เช่น ไฟล์ล่าสุด, ไฟล์ที่มีผู้ชมมากที่สุด, ไฟล์ที่ได้รับการโหวตมาก
ที่สุด ฯลฯ 

6.1 Youtube การประยุกต์ใช้กับสื่อการสอน 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน YouTube ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็น

เครื่องมืออีกตัวที่สามารถท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ด้านผู้สอน : มีการน า YouTube มาใช้เป็นสื่อทางการเรียนการสอน หรือมีการอัดว ดีโอการสอนเนื้อหา

ที่ตนเองได้รับผ ดชอบแล้วอัปโหลดในเว็บ YouTube เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา ในการเรียนการสอนเมื่อครูน า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาจะท าให้    ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากย ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มีเสียง หรือ
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการบรรยายส าคัญ  กว่านั้นคือการใช้ YouTube เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนจะส่งผลดี
แก่ผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ใน  วันและเวลาใดก็ได้ตามท่ีต้องการ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

5.1ืการนำเข้าสู่บทเรืียน 
 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 8 
3. ครูผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับ e-Portfolio ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานมากน้อยเพียงใด 

 

5.2ืการเรืียนร ู้ 
1. ครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการสอน แล้วบรรยายเนื้อหา สาธ ต และให้ผู้เรียนลงมือปฏ บัต ในเรื่อง... 

1.1. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites 
1.1.1 การใช้งาน Google Drive 
1.1.2 การใช้งาน Google Docs 
1.1.3 การใช้งาน Google Presentation 
1.1.4 การใช้งาน Google Sheet 
1.1.5 การใช้งาน Google Form 
1.1.6 การใช้งาน YouTube 
1.1.7 การใช้งาน Google Calendar 

2. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนท าการสร้างสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) ด้วย 
Google Sites ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว ธีการสร้างหัวข้อละ 1 สัปดาห์ โดย  2 ชั่วโมงแรก ในแต่ละหัวข้อนั้นผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ทั้งทฤษฎีพร้อมกับลงมือปฏ บัต ไปในตัว หลังจากนั้นเวลาที่เหลืออีก 2 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏ บัต สร้าง 
และออกแบบผลงานของตนเองต่อให้ส าเร็จ แล้วส่งผลงานให้ครูผ่านระบบ 
 

5.3ืการสรืุป 
ให้ผู้เรียนแต่ละคนท าการสร้างสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว ธีการสร้างหัวข้อละ 1 สัปดาห์ โดย  2 ชั่วโมงแรก ในแต่ละหัวข้อนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี
พร้อมกับลงมือปฏ บัต ไปในตัว หลังจากนั้นเวลาที่เหลืออีก 2 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏ บัต สร้าง และออกแบบ
ผลงานของตนเองต่อให้ส าเร็จ แล้วส่งผลงานให้ครูผ่านระบบ 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

5.4ืการวืัดและประเมืินผล 
 

ผลงานของผู้เรียนแต่ละบุคคลที่ส่งในแต่ละหัวข้องาน 

6. สื่อการเรืียนรู้/แหลื่งการเรียนรู ้ 
6.1ื ส่ือสืิ่งพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานอ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) 
 

6.2ื สืื่อโสตทืัศน์ื(ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท์ และอ นเทอร์เน็ต 

 

6.3ื หุ่นจ าลองหรืือของจริง (ืถ้ามี) 
 - 

 

6.4ื อืื่นๆื (ถื้ามืี) 
 - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรืียนรู้ื (ใบความรู้ื ใบงานื ใบมอบหมายงานืฯลฯ) 
 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 8, ใบงาน, ใบมอบหมายก จกรรม 
 

8. การบืูรณาการ/ืความสืัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

- 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหนว่ยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

9. การวดัและประเมืินผล 
 

9.1ืืก่อนเรืียน 
 

ให้ผู้เรียนช่วยกันอภ ปรายถึงค าว่า e-Portfolio ว่าคืออะไร 

9.2ื ขณะเรยีน 
 

1. ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหา สาธ ต และให้ผู้เรียนปฏ บัต ตาม ครูคอยตรวจเช็คงานผู้เรียนเป็นระยะๆ 
2. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนท าการสร้างสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) ด้วย 

Google Sites ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว ธีการสร้างหัวข้อละ 1 สัปดาห์ โดย  2 ชั่วโมงแรก ในแต่ละหัวข้อนั้นผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ทั้งทฤษฎีพร้อมกับลงมือปฏ บัต ไปในตัว หลังจากนั้นเวลาที่เหลืออีก 2 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏ บัต สร้าง 
และออกแบบผลงานของตนเองต่อให้ส าเร็จ แล้วส่งผลงานให้ครูผ่านระบบ 
 

9.3ื หลืังเรียน 
 

ให้ผู้เรียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 8 

 

10. บืันทืึกหลังสอน 
 

10.1ื ผลการใชื้แผนการจัดการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจืัดการเรืียนรืู หนื่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวมื24 ชั่วโมง ชื่อวิชาืเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ชื่อหน่วยืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-
Portfolio) ด้วยืGoogle Sites สอนครั้งที่ื12 – 17  

จ านวน 24 ชั่วโมง ชื่อเรื่องืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ื(e-Portfolio) ด้วยื
Google Sites 

10.2ื ผลการเรืียนรู้ของนืักเรืียน นืืักศืึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.3ื แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรืียนรู ้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ 
ืืืืืืื(e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื8 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ื 1 

 
 

ค าชีแ้จงืืืืืืื1.  แบบประเม นความรู้ฉบับนี้เป ็นแบบผลงานปฏ บัต  จ านวน 9 งาน งานละ 10 คะแนน 
                    2.  ให้นักศึกษาท าก จกรรมความรู้ต่อไปนี้ 
                    3. เวลาที่ใช้ในการท าก จกรรมละ 3 ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ (e-Portfolio) 
2. การใช้งาน Google Drive 

2.1 การเข้าเว็บไซต์ของ Google Drive 
2.2 การตั้งค่า Google Drive 
2.3 การอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ Google Drive และการสร้าโฟล์เดอร์ 
2.4 การดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ไปคอมพ วเตอร์ 
2.5 การแชร์ไฟล์ใช้ร่วมกัน 
2.6 การน าล งค์ไฟล์ที่แชร์ไปไว้บนเว็บ e-Portfolio 

3. การใช้งาน Google Docs 
3.1 การเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google Drive 
3.2 การเข้าใช้งาน Google Docs 
3.3 การตั้งค่าเอกสาร 
3.4 การใช้งานเมนูไฟล์ (File) 
3.5 การใช้งานเมนูแทรก (Insert) 
3.6 การใช้งานเมนูตาราง (Table) 
3.7 การบันทึกเอกสาร 
3.8 การแชร์เอกสารให้ผู้อื่นเข้าถึง 
3.9 การน าเอกสารที่แชร์ไปลงบนเว็บ e-Portfolio 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ 
ืืืืืืื(e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื8 หน้าที ่

2 

แผ่นที่ื 2 

4. การใช้งาน Google Presentations 
4.1 การเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google Drive 
4.2 การเข้าใช้งาน Google Presentations 
4.3 การตั้งค่า Google Presentations 
4.4 การแทรกข้อความลงในสไลด์ 
4.5 การแทรกภาพลงในสไลด์ 
4.6 การเพ ่มภาพสไลด์ 
4.7 การตรวจสอบงานน าเสนอ 
4.8 การบันทึกงาน 
4.9 การแชร์สไลด์ให้ผู้อ่ืนเข้าถึง 

5. การใช้งาน Google Sheet 
5.1 การเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google Drive 
5.2 การเข้าใช้งาน Google Sheet 
5.3 การตั้งชื่อเอกสาร 
5.4 การบันทึกเอกสารสเปรดชีต 
5.5 การแชร์เอกสารสเปรดชีตให้ผู้อื่นเข้าถึง 
5.6 การน าเอสารสเปรดชีตที่แชร์ไปลงบนเว็บ e-Portfolio 

6. การใช้งาน Google Form 
6.1 การเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google Drive 
6.2 การเข้าใช้งาน Google Form 

7. การใช้งาน YouTube 
7.1 การเข้าใช้งาน YouTube ผ่าน Google App 
7.2 การอัพโหลด VDO เข้า YouTube 
7.3 การน า YouTube ลงบนเว็บ e-Portfolio 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ 
ืืืืืืื(e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

แบบ 
ประเมินความรู ้
หน่วยที่ื8 หน้าที ่

3 

แผ่นที่ื 3 

8. การใชง้าน Google Calendar 

8.1 การเข้าใช้งานปฏิทิน (Google Calendar) 

8.2 การสรา้งปฏิทินใหม่ 

8.3 การก าหนดรายละเอียดใหก้ับปฏิทิน 

8.4 การน าเอกสารสเปรดชีตที่แชร์ไปลงลนเว็บ e-Portfolio 

9. การใชง้าน Google Maps บน Google Sites 

9.1 การน าแผนที่ไปลงบนเว็บ e-Portfolio 

9.2 การแสดงผลของการเลือกใช้ Google Maps 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ 
ืืืืืืื(e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

ใบงานที่ื4 
หน่วยที่ื8 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ 1 

 

ค าชีแ้จง 
1. ให้นักศึกษาแต่ละคนพ มพ์ข้อมูลลงใน e-Portfolio ของตนเองตามตัวอย่างท่ีให้ไว้ด้านล่าง 
2. ใส่รูปภาพนักศึกษาและตกแต่งให้สวยงาม 
3. คะแนน 10  คะแนน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประวัติส่วนตัว 
(การใช้งานืGoogle Doc) 

 
 

 
 
 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ชื่อเล่น 
วัน/เดือน/ปีเก ด 
อายุ 
กลุ่มเลือด 
ที่อยู่ 
ระดับชั้น 
สาขาว ชา 
ประเภทว ชา 
สถานศึกษา 
คต ประจ าใจ 

 

 

รูปถ่าย 
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สาขาวืิชา:ืการโรงแรม (ระบบทว ภาคีและระบบปกต ) 
ชือ่วืิชา:ืเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
รหืัสวิชา:ื3001 2001 
งาน:ืการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ เล็กทรอน กส์ 
ืืืืืืื(e-Portfolio) ด้วย Google Sites 

ใบงานที่ื5 
หน่วยที่ื8 หน้าที ่

1 

แผ่นที่ 1 

 

ค าชีแ้จง 
1. ให้นักศึกษาแต่ละคนพ มพ์ประวัต การศึกษาของตนเองโดยใช้โปรแกรม Google Doc ตามตัวอย่าง

ที่ให้ไว้ด้านล่าง 
2. คะแนน 5  คะแนน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประวัติการศึกษา 
(การใช้งานืGoogle Doc) 

 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ปีืพ.ศ.ืที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   

   

   

   

   

  

 


