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แบบทดสอบกอ่นเรยีน

1. ขอ้มูล(Data) หมำยถงึขอ้ใด
ก. ตวัเลข

ข. สิง่ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ

ค. สิง่ทีไ่ม่ไดน้ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ

ง. ขอ้ ข และ ค ถกู

2.ขอ้ใดถกูตอ้ง

ก. ขอ้มูลเหมอืนกบัสำรสนเทศ

ข. ขอ้มูลไม่เหมอืนกบัสำรสนเทศ

ค. ขอ้มูลไม่เกีย่วขอ้งกบัสำรสนเทศ

ง. ขอ้มูลเป็นสว่นหน่ึงของสำรสนเทศ

3. ขอ้ใดเป็นคณุสมบตัขิองสำรสนเทศ

ก. ควำมถกูตอ้ง

ข. ควำมรวดเรว็

ค. ควำมสมบูรณ์

ง. ถกูทกุขอ้

4.สำรสนเทศหมำยถงึขอ้ใด

ก. ขอ้มูลควำมรูท้ีไ่ดร้บักำรประมวลผลแลว้

ข. ขอ้มูลคะแนน

ค. ขอ้มูลทีน่ ำมำใชป้ระโยชน์

ง. ขอ้มูลทีม่กีำรเปลีย่นแปลง

5. สำรสนเทศทีด่เีป็นอยำ่งไร
ก. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีเ่ป็นจรงิ

ข. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีน่ ำไปใชไ้ดป้ระโยชนต์รงตำมตอ้งกำร

ค. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีด่มีคีวำมหมำย

ง. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีม่คีวำมแม่นย ำ
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6. ขอ้ใดไม่ใชอ่งคป์ระกอบของสำรสนเทศ
ก. ขอ้มูล ตวัเลข เสยีง และภำพ

ข. เครือ่งคดิเลข

ค. กำรจดัเก็บ บนัทกึขอ้มูล

ง. คอมพวิเตอร ์

7. ขอ้มูลและสำรสนเทศตำ่งกนัทีใ่ด

ก. ควำมเป็นจรงิของขอ้มูล

ข. สิง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ช ้

ค. มกีำรรบัรองขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง

ง. มกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ

8. ขอ้ใดไม่ใชข่อ้มูลสำรสนเทศ
ก. เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ข. รำยงำนพยำกรณอ์ำกำศ

ค. สถตินัิกเรยีนประจ ำวนัของโรงเรยีน

ง. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนักเรยีน

9. ขอ้ใดเป็นประโยชนส์ำรสนเทศทีส่ ำคญัทีส่ดุ

ก. คุม้คำ่ หำง่ำย สะดวก

ข. สสีนัสวยงำม เรยีบรอ้ย

ค. ถกูตอ้ง รวดเรว็ เป็นปัจจบุนั

ง. เป็นสญัลกัษณแ์ละเป็นรหสัสัน้ ๆ

10. ขัน้ตอนกำรประมวลผลขอ้มูลทีส่ ำคญัทีส่ดุคอืขอ้ใด

ก. กำรจดัเก็บขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ

ข. กำรจดัหำขอ้มูล

ค. กำรประมวลผลขอ้มูล

ง. กำรเพิม่ขอ้มูลตำมตอ้งกำร
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ควำมหมำยของขอ้มลู
ข้อมูล หมำยถงึ ข้อเท็จจรงิหรือเหตุกำรณ์ทีเ่กีย่วกบัสิง่

ต่ำงๆ ได้แก ่คน สตัว์ สิง่ของ สถำนที ่รวมถงึสิง่ตำ่งๆ ทีเ่รำรบัรู ้
ได้โดยกำร ดู ฟงั ดมกลิ่น สมัผสั และชิมรสชำติ

1. ข้อมูลรอบตวั ในแต่ละวนัเรำจะพบเห็นสิง่ตำ่งๆ มำกมำย 
สิง่ทีเ่รำพบเห็นน้ีคอืขอ้มูลนั่นเอง ได้แก่

1) ข้อมูลเกีย่วกบับุคคล เช่น ข้อมูลของนกัเรียน ข้อมลูของคณุ
พ่อคุณแม ่เป็นต้น

2) ข้อมูลเกีย่วกบัสถำนที ่เช่น ข้อมูลของโรงเรียน ข้อมูลของ
รำ้นคำ้ ข้อมูลของวดั ข้อมูลของหอ้งสมุด เป็นต้น
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3) ข้อมูลเกีย่วกบัสิง่ของ เช่น ข้อมูลเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
เกีย่วกบัเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ ข้อมูลเกีย่วกบัหน้งสือเรียน ข้อมูล
เกีย่วกบัอุปกรณ์เครือ่งใช ้ข้อมูลเกีย่วกบัอำหำร เป็นต้น

4) ข้อมูลเกีย่วกบัสตัว์ เช่น ข้อมูลของแมวพนัธุ์ตำ่งๆ ข้อมูลของ
นกแกว้ ข้อมูลของปลำหำงนกยูง เป็นต้น

5) ข้อมูลเกีย่วกบัพืช เช่นขอ้มูลเกีย่วกบัป่ำไม ้ข้อมูลเกีย่วกบักำร
ท ำนำท ำไร ่ข้อมูลเกีย่วกบัพนัธุ์ขำ้ว ข้อมูลเกีย่วกบัพนัธุ์ขำ้วโพด 
เป็นต้น
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6) ข้อมูลเกีย่วกบัธรรมชำต ิเช่น ข้อมูลเกีย่วกบัดนิ น ้ำ อำกำศ แร่
ธำตุ ป่ำไม ้ภยัธรรมชำต ิเป็นต้น

7) ข้อมูลเกีย่วกบัเหตุกำรณ์ตำ่งๆ เช่น ข้อมูลกำรเดนิทำง 
ท่องเทีย่ว ข้อมูลกำรคมนำคม เป็นต้น

8. กำรรบัรูข้อ้มูล เรำสำมำรถรบัรูข้อ้มูลผำ่นประสำทสมัผสั ท ัง้ 5 
คือ ตำ หู จมูก ลิ้น และผิวหนงั ดงัน้ี
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ประเภทของขอ้มลู
ข้อมูลแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี

1. ข้อมูลภำพ หมำยถงึ ข้อมูลทีเ่ป็นรูปภำพในลกัษณะตำ่งๆ ทีเ่รำ
มองเห็น อำจเป็นภำพน่ิงหรือภำพเคลือ่นไหว หรือข้อมูลภำพของ
สิง่ต่ำงๆ ท ัง้สิง่ทีม่ีชีวติและไมม่ีชีวิตทีเ่รำมองเห็นดว้ย เช่น

2. ข้อมูลตวัอกัษร หมำยถงึ ข้อมูลทีป่ระกอบดว้ยตวัอกัษร ท ัง้
ภำษำไทย ภำษำตำ่งประเทศ และตวัเลขทีไ่มใ่ชใ้นกำรค ำนวณ

3. ข้อมูลตวัเลข หมำยถงึ ข้อมูลทีป่ระกอบดว้ยตวัเลข 0 ถงึ 9 ซึง่
ใช้ในกำรคดิค ำนวณได้
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4. ข้อมูลอืน่ๆ เป็นข้อมูลทีไ่มใ่ช่ขอ้มูลภำพ ข้อมูลตวัอกัษร หรือ
ข้อมูลตวัเลข เช่น ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง สี ควำมรอ้นหรือเย็น ควำม
มืดหรือสว่ำง กลิ่น เป็นต้น

ประโยชน์ของขอ้มูล
ข้อมูลในชีวติประจ ำวนัมีมำกมำย ซึง่คนเรำน ำขอ้มูลเหล่ำน้ี

มำใช้ประโยชน์ เช่น กำรน ำขอ้มูลสภำพอำกำศมำประมวลผลแลว้
ใช้ในกำรพยำกรณ์อำกำศ กำรน ำขอ้มูลประชำกรมำวำงแผนกำร
พฒันำประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลมีประโยชน์ในดำ้นตำ่งๆ ดงัน้ี
1. ช่วยในกำรตดัสนิใจหรือแกไ้ขปญัหำ เพือ่ให้

ตดัสนิใจหรือแกไ้ขปญัหำไดถู้กตอ้ง เช่น

- เมือ่เรำรูข้อ้มูลว่ำคะแนนสอบวิชำภำษำไทยของตนเองไม่
คอ่ยดี เรำจึงควรขยนัและต ัง้ใจเรียนใหม้ำกขึน้

- เมือ่เรำรูข้อ้มูลเกีย่วกบัโรคไขห้วดัใหญ ่2009 เรำจึงควรหำ
วิธีป้องกนัตวัเอง เพือ่ไมใ่หเ้ป็นโรคน้ีได ้เป็นต้น

2. ช่วยพฒันำตนเอง ท ำใหเ้รำเป็นคนฉลำด รอบรู ้
สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำน กำรเรียน และปฏบิตัิงำนตำมหน้ำที่ที่
ได้รบัมอบหมำยไดเ้ป็นอยำ่งดียิง่

3. ช่วยพฒันำชุมชนและสงัคม เช่น ผู้ดูแลชุมชนมี
ข้อมูลว่ำมีเด็กๆ ในชุมชนเพิม่ขึน้จ ำนวนมำก จึงสรำ้งสนำมเด็ก
เล่น เพือ่ใหเ้ด็กๆ ได้ใช้ออกก ำลงักำย เป็นต้น
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ปจัจุบนัค ำวำ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือเรียกส ัน้ ๆ ว่ำ ไอที 
นัน้ มกัน ำมำใช้อยำ่งกวำ้งขวำง เกือบทุกวงกำร ล้วนเห็น
ควำมส ำคญัของเทคโนโลยีสำรสนเทศกนัแทบท ัง้สิน้ หรือโลกแหง่
ยุคไอที ในควำมเป็นจริง ค ำว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศนัน้ 
ประกอบด้วยค ำว่ำ เทคโนโลยี และค ำว่ำ สำรสนเทศ มำรวมกนัโดย
แต่ละค ำมีควำมหมำย ดงัน้ี

1. เทคโนโลยี (Technology) คือ กำรประยุกต์ควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์มำใช้ใหเ้กดิประโยชน์ทีเ่กีย่วกบักำรผลิต กำร
สรำ้งวิธีกำรด ำเนิน และรวมถงึอปุกรณ์ตำ่งๆ ทีไ่มไ่ด้มีในตำม
ธรรมชำตโิลกแหง่เทคโนโลยียุคน้ี ท ำใหม้นุษย์ไดร้บัสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกจำกเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กบักำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวนัไมถ่ว้น
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2. สำรสนเทศ (Information) คือ ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำร
ประมวลผลขอ้มูลดบิ (Raw data)ดว้ยกำรรวบรวมขอ้มูลดบิจำก
แหล่งต่ำงๆ และน ำมำผำ่นกระบวนกำรประมวลผล ไมว่่ำจะเป็นกำร
จดัข้อมูล กำรเรียงล ำดบัขอ้มูล กำรค ำนวณและสรุปผล จำกนั้นก็
น ำมำเสนอในรูปแบบของรำยงำนทีเ่หมำะสมตอ่กำรใชง้ำนทีก่่อเกดิ
ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินชีวิตมนุษย์ ในชีวิตประจ ำวนั ข่ำวสำร 
ควำมรูด้ำ้นวิชำกำร และธุรกจิ

เมือ่น ำเอำค ำวำ่ เทคโนโลยี และ สำรสนเทศ รวมเข้ำไว้ดว้ยกนัแล้ว 
จึงสรุปควำมหมำยโดยรวมไดว้ำ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Information Technology) คือกำรประยุกต์เอำควำมรูท้ำงดำ้น
วิทยำศำสตร์มำจดักำรสำรสนเทศทีต่อ้งกำร โดยอำศยัเครือ่งมือทำง
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่นเทคโนโลยีดำ้นคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีด้ำน
เครือขำ่ยโทรคมนำคมและกำรสือ่สำร ตลอดจนอำศยัควำมรูใ้น
กระบวนกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศในข ัน้ตอนตำ่งๆ ต ัง้แต่กำร
แสวงหำ กำรวิเครำะห์กำรจดัเก็บ รวมถงึกำรจดักำรเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นสำรสนเทศดว้ย เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพควำมถกูต้อง 
ควำมแมน่ย ำ และควำมรวดเร็วทนัตอ่กำรน ำมำใชป้ระโยชน์ได้
น ั่นเอง
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1. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นวิธีกำรรวบรวมขอ้มูลเขำ้สู่ระบบ 
อำจเห็นพนกังำนกำรไฟฟ้ำไปทีบ่ำ้นพรอ้มเครือ่งคอมพวิเตอร์
ขนำดเล็ก เพือ่บนัทกึขอ้มูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ในกำรสอบแขง่ขนัทีม่ี
ผู้สอบจ ำนวนมำก ก็มีกำรใช้ดนิสอระบำยตำมช่องทีเ่ลือกตอบ 
เพือ่ใหเ้ครือ่งอำ่นเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้เมือ่ไปซ้ือสนิคำ้ที่
หำ้งสรรพสนิคำ้ก็มีกำรใช้รหสัแทง่ (Bar code) พนกังำนจะน ำ
สนิคำ้ผำ่นกำรตรวจของเครือ่งเพือ่อำ่นขอ้มูลกำรซ้ือสนิคำ้ทีบ่รรจุ
ในรหสัแทง่ เมือ่ไปทีห่อ้งสมุดก็พบว่ำหนงัสือมีรหสัแท่ง
เช่นเดียวกนั กำรใช้รหสัแทง่เพือ่ใหง้่ำยตอ่กำรเก็บรวบรวม

2. กำรประมวลผล ข้อมูลทีเ่ก็บมำไดม้กัจะเก็บหนงัสือตำ่งๆ เช่น 
แผ่นบนัทกึ แผ่นซีดี หรือเทป เป็นต้น ข้อมูลเหล่ำน้ีจะถูกน ำมำ
ประมวลผลตำมตอ้งกำร เช่น แยกแยะขอ้มูลเป็นกลุม่เรียงล ำดบั
ข้อมูล ค ำนวณ หรือจดักำรคดัแยกขอ้มลูทีจ่ดัเก็บเหล่ำนั้น
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3. กำรแสดงผลลพัธ์ อุปกรณ์ทีใ่ช้เทคโนโลยีในกำรแสดงผล
ลพัธ์มีมำก สำมำรถแสดงเป็นตวัหนงัสือ เป็นรูปภำพตลอดจน
พิมพ์ออกมำทีก่ระดำษ กำรแสดงผลลพัธ์มีท ัง้ทีแ่สดงเป็นภำพ เป็น
เสียง เป็นวีดีทศัน์

4. กำรท ำส ำเนำ เมือ่มีข้อมูลทีจ่ดัเก็บในสือ่อเิล็กทรอนิกส์ตำ่งๆ 
กำรท ำส ำเนำจะท ำไดง้ำ่ยและท ำไดเ้ป็นจ ำนวนมำก

5. กำรสือ่สำรโทรคมนำคม เป็นวิธีกำรทีจ่ะสง่ขอ้มูลจำกที่
หนึ่งไปยงัอีกทีห่นึง่หรือกระจำยออกไปยงัปลำยทำงคร ัง้ละมำกๆ 
ปจัจุบนัมีอุปกรณ์ระบบสือ่สำร โทรคมนำคมหลำยประเภท ต ั้งแต่
ตวัเลขโทรศพัท์ เสน้ใยน ำแสง เคเบลิใตน้ ้ำ คลืน่วิทยุไมโครเวฟ
และดำวเทียม เป็นต้น
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กำรแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งขอ้มูลและสำรสนเทศ

กิจกรรม ข้อมูล สำรสนเทศ

กำรขำยสนิคำ้ รำยกำรขำยสนิคำ้และ

บรกิำรทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ทุก

วนั

สรุปยอดขำยจ ำแนกตำม

ประเภทสนิคำ้และบรกิำร

สนิค้ำ มูลค่ำกำรขำยสนิคำ้แต่ละ

รำยกำรทุกประเภทในแต่ละวนั

สรุปยอดขำยสนิคำ้ทงัหมด

สรุปจ ำนวนสนิคำ้แต่ละ

ประเภททีข่ำย

รำยงำนยอดสนิคำ้คงเหลือ

แสดงจุดส ั่งซ้ือตำมเงื่อนไข

ทำงตรรกะ

ภำษีอำกร ภำษีทีเ่ก็บจำกผู้เสียภำษี

แต่ละรำยในแต่ละวนั ทุกวนั

สรุปรำยได้จำกภำษี จ ำแนก

ภำษีทีเ่ก็บได้จำกเงนิได้แต่ละ

ประเภทและจดัล ำดบั

ประเมนิผลกำรเรียน คะแนนสอบแต่ละวชิำ 

ของนกัศกึษำแต่ละคน

ผลกำรเรียน ระดบั

คะแนน ระดบัคะแนนเฉลีย่ ระดบั

คะแนนเฉลีย่สะสม
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สารสนเทศมคีวามส าคญัและเป็นประโยชนต์่อ
การจดัการทุกระดบัขององคก์าร ท ัง้ในการปฏบิตังิาน และ
การบรกิาร ใชช้ว่ยในการตดัสนิใจ การวางแผน และการ
ประเมนิผลเปรยีบเทยีบชว่ยเพิม่ระดบัความรู ้
(Knowledge) ความเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิ สารสนเทศ
จะมคี่าหรอืความหมายมากขึน้เมือ่มกีารใชง้านมากขึน้
และสารสนเทศนัน้ส่งผลกระทบถงึการตดัสนิใจหรอืการ
กระท าทีด่ าเนินการ

ขอ้มูลและสารสนเทศในความหมายของผูใ้ช ้
ผูใ้ชข้อ้มูลและสารสนเทศแต่ละคน จะมกีารรบัรูต้่อขอ้มูล
และสารสนเทศเดยีวกนัแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ
การใชง้านและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สารสนเทศส าหรบั
คนๆหนึง่อาจเป็นขอ้มูลดบิส าหรบัคนอืน่กไ็ด ้เชน่ ใบส ัง่
ใหส้่งเอกสาร เป็นสารสนเทศของพนกังานส่งเอกสาร แต่
เป็นขอ้มูลดบิของงานสารบรรณ ตวัอย่างการด าเนินการ
เกีย่วกบัเอกสารใบส ัง่ซ ือ้สนิคา้ จะมคีวามหมายและคุณค่า
ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งแตกต่างกนัออกไปตามหน้าทีท่ีต่อ้ง
ปฏบิตัิ ดงันี ้
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1. พนกังำนขำย ถือว่ำใบส ั่งซ้ือสนิคำ้ทีไ่ดจ้ำกลูกคำ้เป็นสำรสนเทศ
ของเขำ เพรำะเขำจะตอ้งจดัสนิคำ้ตำมรำยกำรนัน้

2. ผู้จดักำรฝ่ำยขำย ถือว่ำใบส ั่งซ้ือสนิคำ้ทีไ่ดจ้ำกลูกคำ้ เป็นข้อมูล
ของเขำ แต่เมือ่น ำใบส ั่งซ้ือท ัง้หมดมำประมวลสรุปเป็นรำยงำน
ประจ ำเดือนจงึจดัเป็นสำรสนเทศของเขำ
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4. พนกังำนอืน่ๆ เช่น วิศวกร นกัวิจยั ถือว่ำใบส ั่งซ้ือสนิคำ้เป็น
เพียงขอ้มูลทีเ่ขำไมต่อ้งเกีย่วขอ้งดว้ยโดยตรง คำ่แรงของลูกจ้ำง
ต่อสปัดำห์ เป็นสำรสนเทศของลูกจ้ำงแตล่ะคนทีจ่ะไดร้บัคำ่แรง
แต่เป็นขอ้มูลของผูบ้รหิำร และเมือ่รวมคำ่แรงท ัง้หมดทีต่อ้งจำ่ย
ใน1 สปัดำห์แลว้ จึงจะถือวำ่เป็นสำรสนเทศส ำหรบัผูบ้ริหำร

3. พนกังำนบญัชี ถือว่ำใบส ั่งซ้ือสนิคำ้เป็นขอ้มลูแต่เมือ่ใบส ั่งซ้ือ
สนิคำ้น้ีถกูด ำเนินกำรตอ่ใหเ้ป็นใบสง่ของ ส ำหรบัน ำไปเก็บเงนิ
ลูกคำ้และท ำบนัทกึบญัชีตอ่ไป จึงจะเป็นสำรสนเทศของเขำ ซึง่จะ
ได้เป็นบญัชีลูกหน้ี บญัชีเงนิสด และรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้
ซึง่เกดิจำกขอ้มูลในใบส ั่งซ้ือนัน้
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กำรจดัเก็บขอ้มูลจ ำเป็นตอ้งมีควำมพยำยำมและต ัง้ใจ
ด ำเนินกำร หรือกล่ำวไดว้่ำกำรไดม้ำซึง่ขอ้มูลทีจะน ำมำใช้
ประโยชน์ องค์กำรจ ำเป็นตอ้งลงทุน ท ัง้ในดำ้นตวัขอ้มูล 
เครือ่งจกัร และอูปกรณ์ตลอดจนกำรพฒันำบุคลำกรขึน้มำ
รองรบัระบบ เพือ่ใหใ้ช้งำนไดอ้ยำ่งมีประสทิธภิำพ กำรจดักำร
ระบบข้อมูลจึงตอ้งค ำนึงถงึปญัหำเหลำ่น้ี และพยำยำมมอง
ปญัหำแบบทีเ่ป็นจรงิ สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้หป้ระสทิธิผลคุม้คำ่
กบักำรลงทุน ดงันัน้กำรด ำเนินกำรเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สำสนเทศทีด่ี 
ข้อมูลจะตอ้งมีคณุสมบตัขิ ัน้พื้นฐำน ดงัน้ี

1. ควำมถูกตอ้ง หำกมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลแล้วขอ้มูลแล้ว
ข้อมูลเหลำ่นัน้เชือ่ถอืไมไ่ดจ้ะท ำใหเ้กดิผลเสยีอย่ำงมำก ผู้ใช้จะ
ไมก่ล้ำอำ้งองิและหรือน ำเอำไปใชป้ระโยชน์ ซึง่เป็นเหตุใหก้ำร
ตดัสนิใจของผูบ้ริหำรขำดควำมแมน่ย ำ และอำจมีโอกำส
ผิดพลำดได ้โครงสรำ้งขอ้มูลทีอ่อกแบบตอ้งค ำนึงถงึกรรมวธิี
กำรด ำเนินงำนเพือ่ใหไ้ดค้วำมถกูตอ้งแมน่ย ำทีส่ดุ โดยปกติ
ควำมผดิพลำดของสำรสนเทศสว่นใหญ ่มำจำกขอ้มูลทีไ่มม่ี
ควำมถูกตอ้งซึง่อำจมีสำเหตุมำจำกคนหรือเครือ่งจกัรกำร
ออกแบบระบบจึงตอ้งค ำนึงถงึในเรือ่งน้ีดว้ย
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2. ควำมรวดเร็วและเป็นปจัจุบนั กำรไดม้ำของขอ้มูลจ ำเป็นตอ้ง
ใหท้นัตอ่ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้ มีกำรตอบสนองตอ่ผูใ้ช้ไดเ้ร็ว 
ตีควำมหมำยสำรสนเทศไดท้นัตอ่เหตุกำรณ์หรือควำมตอ้งกำร มี
กำรรออกแบบระบบกำรเรียกคน้ และรำยงำนตำมควำมตอ้งกำร
ของผู้ใช้
3. ควำมสมบูรณ์ ควำมสมบูรณ์ของสำรสนเทศขึน้กบักำรรวบรวม
ข้อมูลและวธิีกำรทำงปฏบิตัดิว้ย ในกำรด ำเนินกำรจดัท ำ
สำรสนเทศตอ้งส ำรวจและสอบถำมควำมตอ้งกำรใช้ขอ้มูลเพือ่ให้
ได้ข้อมูลทีม่คีวำมสมบูรณ์ในระดบัหนึง่ทีเ่หมำะสม
4. ควำมชดัเจนและกะทดัรดั กำรจดัเก็บขอ้มูลจ ำนวนมำกจะต้อง
ใช้พื้นทีใ่นกำรจดัเก็บขอ้มูลมำก จึงจ ำเป็นตอ้งออกแบบโครงสรำ้ง
ข้อมูลใหก้ะทดัรดั สือ่ควำมหมำยได ้มีกำรใช้รหสัหรือย่นยอ่ขอ้มูล
ใหเ้หมำะสมเพือ่ทีจ่ะจดัเก็บเขำ้ไวใ้นระบบคอมพวิเตอร์
5. ควำมสอดคลอ้ง ควำมตอ้งกำรเป็นเรือ่งทีส่ ำคญั ดงันั้นจึงตอ้งมี
กำรส ำรวจเพือ่หำควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนและองค์กร ดูแล
สภำพกำรใชข้อ้มูล ควำมลึกหรือควำมกวำ้งของขอบเขตของ
ข้อมูลทีส่อดคล้องกบัควำมตอ้งกำร
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ข้อมูลถือไดว้ำ่เป็นองค์ประกอบทีส่ ำคญัส ำหรบักำร
ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ในยุคโลกำภวิตัน์ 
(Globalization) ทีก่ำรตดิตอ่สือ่สำรแบบไรพ้รมแดนเกดิขึน้
อย่ำงมำกมำยท ำใหข้อ้มูลถกูเผยแพรแ่ละกระจำยกำรใช้งำนกนั
อย่ำงท ั่วถงึ โดยปกตแิล้ว ข้อมูลส ำหรบักำรน ำมำประมวลผลดว้ย
คอมพิวเตอร์นัน้จะไดม้ำจำกแหล่งทีม่ำ 2 ประเภทดว้ยกนั คือ

1. แหล่งข้อมูลภำยใน เป็นแหล่งขอ้มูลทีอ่ยูภ่ำยใน
องค์กรท ั่วไป ข้อมูลทีไ่ดม้ำนัน้อำจมำจำกพนกังำนหรือมีอยูแ่ลว้
ในองค์กร เช่น ยอดขำยประจ ำปี ข้อมูลผู้ถือหุน้ รำยงำนก ำไร
ขำดทุนรำยชือ่พนกังำนเปิดเผยใหก้บับุคคลภำยนอกทรำบหรือไม่
ก็ได้ หำกข้อมูลนัน้เป็นขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนหลกั
ขององค์กรและมคีวำมส ำคญัมำก เช่น ข้อมูลผลติภณัฑ์ที่จะสง่ออก
สูต่ลำดใหมข่อ้มูลกำรทดลองแปรรูปสนิคำ้ หน่วยงำนนัน้อำจมีกำร
ปกปิดไว้เพือ่ป้องกนักำรร ั่วไหลของขอ้มูลได้
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2. แหล่งข้อมูลภำยนอก เป็นแหล่งขอ้มูลทีอ่ยูภ่ำยนอกองค์กร 
โดยท ั่วไปแล้ววสำมำรถน ำขอ้มูลตำ่งๆ เหล่ำนัน้มำใช้ประโยชน์
ในองค์กรหรือน ำมำใชป้ระมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์เพือ่ใหไ้ด้
ระบบงำนทีส่มบูรณ์ขึน้ได้ ข้อมูลลูกคำ้ เจ้ำหน้ี อตัรำดอกเบี้ย
สถำนบนักำรเงนิ กฎหมำยและอตัรำภำษีของรฐับำล หรืออำจ
รวมถงึข้อมูลบรษิทัคูแ่ขง่ดว้ย ซึง่ไมใ่ช่ขอ้มูลทีอ่ยูภ่ำยในบรษิทั
หรือองค์กรแตอ่ยำ่งใด เรำสำมำรถหำขอ้มูลจำกแหล่งภำยนอกน้ี
ได้จำกบริษทัผูใ้หบ้รกิำรขอ้มูลหรือจำกหนงัสอืพมิพ์ วิทยุ 
โทรทศัน์ หรือสือ่อืน่ๆ ได้ท ั่วไป

วธิีกำรรวบรวมขอ้มลู จำกแหลง่ทีม่ำท ัง้สองน้ี
อำจจะไดม้ำ 2 รูปแบบ คือ

1. ข้อมูลปฐมภูม ิหมำยถงึ ข้อมูลทีไ่ดจ้ำกกำรเก็บรวบรวมหรือ
บนัทึกจำกแหลง่ขอ้มูลโดยตรง ซึง่อำจจะไดส้อบถำม กำร
สมัภำษณ์ กำรส ำรวจ กำรจดบนัทกึ ตลอดจนกำรจดัหำมำดว้ย
เครือ่งจกัรอตัโนมตัติำ่งๆทีด่ ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลใหไ้ด ้เช่น 
เครือ่งอำ่นรหสัแทง่ เครือ่งอำ่นแถบแมเ่หล็ก ข้อมูลปฐมภูมจิึงเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนทีไ่ดม้ำจำกจุดก ำเนิดของขอ้มูลนัน้ๆ
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2. ข้อมูลทุตยิภูม ิหมำยถงึ ข้อมูลทีม่ีผูอ้ืน่รวบรวมใหแ้ลว้ บำงคร ัง้
อำจจะมีกำรประมวลผล เพือ่เป็นสำรสนเทศผูใ้ช้ขอ้มูลไม่
จ ำเป็นตอ้งไปส ำรวจเอง ดงัตวัอยำ่งขอ้มูลสถติติำ่งๆ ทีห่น่วยงำน
รฐับำลท ำไว้แล้ว เช่น สถติิจ ำนวนประชำกรแตล่ะจงัหวดั สถติิ
กำรสง่ออกสนิคำ้ สถติิกำรน ำเสนอสนิคำ้ ข้อมูลเหลำ่นน้ีมีกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่เพือ่ใหใ้ช้งำนไดห้รือน ำเอำไปประมวลผลตอ่
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วิธีกำรน ำเสนอสำรสนเทศเพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและใช้
ประโยชน์จำกสำรสนเทศ สำมำรถแสดงผลออกภำยนอกไดด้งัน้ี
ลกัษณะของสำรสนเทศทีน่ ำเสนอ
1. ข้อมูลตวัเลข (numerical data) ได้แก ่กลุ่มตวัเลขท ัง้ทีเ่ป็น
จ ำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจ ำนวนจรงิ ข้อมูลลกัษณะน้ีใช้กนัใน
กำรศึกษำ ค ำนวณทำงวทิยำศำสตร์ กำรพยำกรอำกำศ เศรษฐกจิ 
ข้อมูลดชันีหุน้ของตลำดหลกัทรพัย์ เป็นต้น

2. ข้อมูลตวัอกัขระ (alphabetical data) ได้แก ่ตวัอกัษรที่
ใช้ในกำรเขียนภำษำตำ่งๆ ทุกภำษำ เช่น ตวัอกัษร A-Z ,ก-ฮ,
สระ,วรรณยุกต์ รวมท ัง้สญัลกัษณ์และเครือ่งหมำยตำ่งๆซึง่จะ
ท ำใหส้ำมำรถครอบคลุมสำรสนเทศทีใ่ช้กนัท ั่วไปในทุกวงกำร 
ท ัง้กำรศกึษำ คน้คว้ำ วิจยั วิทยำศำสตร์และธุรกจิกำรพำณิชย์
เป็นต้น
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3. ข้อมูลกรำฟิก (Graphic data) ได้แก ่ข้อมูลทีม่ีลกัษณะเป็น
รูปภำพ รูปจ ำลองรูปวำด กำรวิเครำะห์ขอ้มูลตวัเลขแลละ
แสดงผลในรูปของแผนผงั แผนภูม ิกรำฟตำ่ง ๆ

4. ข้อมูลเสียง (Voice Data) ได้แก ่ข้อมูลทีใ่ช้ในกำร
สือ่สำรด้วยภำษำพูด เสียงรอ้ง เสียงกริง่ เสียงจำกวทิยุ ฯลฯ 
โดยท ั่วไปมกัจะใช้ขอ้มูลหลำยประเภทควบคูก่นัไปในกำรสื่อสำร
และปฏบิตัิงำน เช่น ใช้ขอ้มูลเสยีงในกำรสือ่สำร พูดคุย ประชุม
และส ั่งงำน เขียนบนัทกึขอ้ควำมในกำรส ั่งกำรและสือ่สำร และ
อำ่นข้อมูลท ัง้ทีเ่ป็นตวัอกัษร รูปภำพ เป็นต้น
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เทคนิคกำรน ำเสนอสำรสนเทศ ในกำรน ำเสนอสำรสนเทศ ให้
น่ำสนใจสำมำรถดงึดูดควำมสนใจของใช้ใหเ้กดิควำมประทบัใจ
และง่ำยตอ่กำรน ำไปใช้งำนนัน้ มีเทคนิคทีช่่วยใหก้ำรน ำเสนอมี
ประสทิธภิำพ ดงัน้ี
1. ลดหรือตดัขอ้มูลขำ่วสำรทีไ่มจ่ ำเป็นออก น ำเสนอเฉพำะสิง่ที่
เป็นแกน่สำรสำระส ำคญัเทำ่นัน้

2. จดัวำงใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีเ่หมำะสม ระมดัระวงัในกำร
จดัรูปแบบ มีกำรเวน้วรรคตอน และจดัวำงในต ำแหน่งที่
เหมำะสม ท ัง้บนหน้ำจอและหน้ำกระดำษ จดัรูปแบบตำมลกัษณะ 
คุณสมบตัิของขอ้มูลทีน่ ำเสนอ เช่น น ำเสนอตวัเลข ในรูปแบบ
ตำรำง รูปกรำฟ สรุปแสดงในรูปแบบของกำรเปรียบเทียบเป็น
อตัรำสว่น อตัรำรอ้ยละ ซึง่จะท ำใหเ้ขำ้ใจงำ่ยขึน้

3. ใช้สีสนัมำช่วยในกำรน ำเสนอ กำรเน้นขอ้มูลทีส่ ำคญั 
ด้วยสีตำ่ง ๆ จะท ำใหน่้ำสนใจ มองเห็นไดง้่ำยยิง่ขึน้ แต่ถำ้ใช้สี
มำกเกนิไปก็จะท ำใหเ้กดิกำรสบัสนดูยำก ไมส่บำยตำ

4. กำรใช้กรำฟิกมำช่วยในกำรน ำเสนอ รูปภำพหรือ
กรำฟิกนัน้สำมำรถอธบิำยควำมหมำยของขอ้มูลตำ่งๆ แทน
ข้อควำมไดม้ำกมำยโดยใชเ้วลำอนัส ัน้ ช่วยลดเวลำในกำรอำ่น
และเก็บรำยละเอยีดหรือท ำใหเ้ขำ้ใจเน้ือหำสำระไดใ้นระยะเวลำ
อนัส ัน้
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รูปแบบของสำรสนเทศ
สำรสนเทศจะตอ้งมีกำรจดัเก็บไวอ้ยำ่งเป็นระบบเพือ่ให้

สะดวกตอ่กำรน ำไปใช้งำนและกำรเผยแพรใ่นรูปแบบตำ่งๆ ใน
ปจัจุบนัเทคโนโลยีกำ้วหน้ำขึน้ ท ำใหไ้มจ่ ำเป็นตอ้งจดัแสดง
สำรสนเทศทีม่ีอยูใ่นรูปของกระดำษเทำ่นัน้ แต่อำจอยูใ่นรูปแบบ
ของสือ่อืน่ๆอกี ซึง่แต่ละแบบมีท ัง้ขอ้ดีและขอ้จ ำกดั ดงัน้ี

1. สิง่พิมพ์ เป็นสือ่ทีแ่พร่หลำยและเป็นทีคุ่น้เคย อำจอยูใ่นรูป
ของหนงัสอื วำรสำร แบบฟอร์ม เอกสำรรำยงำนหรืออำจอยูใ่น
รูปแบบบนัทึก เช่น บนัทึกสว่นตวั บนัทึกกำรปฏบิตักิำรใน
หอ้งทดลอง

ข้อดีของสิง่ตีพมิพ์
1. ผู้ใช้คุน้เคยกบักำรใช้สือ่สิง่พมิพ์
2. มีระบบกำรผลติเผยแพร่ทีก่ว้ำงขวำงท ั่วโลก กำรจดัพมิพ์ท ำ
ได้สะดวก
3. มีรำคำถูก
4. ผู้ใช้ไมต่อ้งใช้เครือ่งมือหรืออุปกรณ์พเิศษในกำรอำ่น กำร
เขียน
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ขอ้จ ำกดัของสิง่พมิพ์
1. ไมค่งทนถำวร เมือ่เวลำผำ่นไปอำจกรอบและเสียหำย
2. กำรจดัสง่แพง เมือ่เทียบกบัวสัดุยอ่สว่นและสือ่อเิล็กทรอนิกส์
แล้ว เพรำะมีน ้ำหนกัมำก กำรจดัสง่ตอ้งใช้ระบบด ัง้เดมิ คือ ระบบ
ไปรษณีย์หรือบริกำรจดัสง่สิง่พมิพ์ตำ่งๆ
3. วสัดุย่อสว่น (microform) ซึง่มกัเป็นแผน่ฟิล์มขนำด 16 มม. 
หรือ 35 มม. อำจเป็นลกัษณะฟิล์มมว้น (Microfilm) หรือเป็น
แผ่น (microfiche) ก็ได้ ในแผน่ฟิล์มจะเป็นรูปถำ่ยยอ่ของ
เอกสำรคอืเป็นหน้ำหนงัสือ จดัเรียงกนัไปตำมล ำดบัจำกหน้ำแรก
ไปจนถงึหน้ำสุดทำ้ย แผ่นฟิล์มหนึ่งแผน่สำมำรถบรรจุเอกสำรได้
หลำยหน้ำ ขึน้อยู่กบัอตัรำสว่นในกำรยอ่ กำรอำ่นจะตอ้งใชร้่วมกบั
เครือ่งอำ่นโดยเฉพำะ

ขอ้ดีของวสัดยุอ่สว่น
1. ประหยดัพื้นทีใ่นกำรจดัเก็บกว่ำในรูปของกระดำษมำก
2. มีควำมคงทนถำวร หำกมีกำรจดัเก็บอยำ่งถกูวธิี สำมำรถจดัเก็บ
ได้นำนถงึประมำณ 100 ปี จึงนิยมจดัเก็บส ำเนำตน้ฉบบัสิ่งพมิพ์ 
เช่น หนงัสือพิมพ์ซึง่ใช้กระดำษทีม่ีคณุภำพต ่ำมำผลติ
3. สะดวกในกำรจดัสง่เพรำะมีน ้ำหนกัเบำ กะทดัรดั
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ขอ้จ ำกดัของวสัดยุอ่สว่น
1. ต้องใช้กบัเครือ่งอำ่นโดยเฉพำะหำกไมม่ีเครือ่งอำ่นจะอำ่น
ไมไ่ด้
2. กำรอำ่นจะตอ้งเลือ่นจำกหน้ำตน้ไปตำมล ำดบัจนถงึหน้ำที่
ต้องกำร หำกเป็นไมโครฟิล์มทีม่ีลกัษณะเป็นมว้น ผู้อำ่นจะตอ้ง
เริ่มไล่จำกหน้ำหนึ่งไปจนถงึหน้ำทีต่อ้งกำร หำกเป็นชนิดทีเ่ป็น
แผ่น อำจเริ่มจำกหน้ำทีต่น้แถวไล่ไปตำมล ำดบัแถว จึงช้ำและไม่
สะดวก
3. ไมเ่หมำะกบักำรนั่งอำ่นเป็นเวลำนำนๆ เพรำะผูอ้ำ่นจะต้องเพง่
อำ่นท ำใหเ้กดิอำกำรเมือ่ยตำหรือปวดศรีษะ
วสัดุย่อสว่นมกัจะใช้กบัสำรสนเทศทีม่ีกำรใช้งำนไมม่ำก จะใช้
เฉพำะทีจ่ ำเป็น ทีจ่ะต้องจดัเก็บไว้อยำ่งถำวรและเพือ่กำรศกึษำ
อำ้งองิ เช่น เอกสำรจดหมำยเหตุ วำรสำรฉบบัเกำ่ซึง่มีจ ำนวน
มำก

2. สือ่เทปเสยีงและวีดีทศัน์ หมำยถงึ สือ่ทีใ่ช้ในกำรบนัทกึขอ้มลู
เสียง และภำพเคลือ่นไหว สำมำรถใช้บนัทกึขอ้มูลไดอ้ยำ่งสะดวก 
ข้อมูลทีจ่ดัเก็บจะเรียงล ำดบักนัไปกนันบัแตต่น้จนจบ หำกตอ้งกำร
เข้ำถงึขอ้มูลตรงกลำงจะตอ้งเริ่มคน้นบัต ัง้แตต่น้ไล่ไปจนถงึ
ต ำแหน่งของขอ้มูลทีต่อ้งกำร
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ขอ้ดีของสือ่เทปเสยีงและวีดทีศัน์
1. สะดวกในกำรใช้งำน ท ัง้ในกำรบนัทกึ ปรบัปรุง 

แกไ้ข และใช้งำน
2. สำมำรถจดัเก็บขอ้มูลทีเ่ป็นท ัง้เสยีงและ

ภำพเคลือ่นไหวไว้ได้
3. มีรำคำถูกท ัง้เทปและอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนั

ข้อจ ำกดัของสือ่เทปเสยีงและวีดีทศัน์
1. ไมค่งทนถำวร โดยท ั่วไปจะมีอำยุกำรใช้งำน

ประมำณ 5-10 ปี
2. กำรเขำ้ถงึขอ้มูลไมส่ะดวกและเสยีเวลำ คือจะต้อง

เริ่มจำกตน้ไปตำมล ำดบั
3. กำรจดัเก็บ จะต้องระมดัระวงัไมใ่หส้ือ่เหล่ำน้ีเขำ้ใกล้

บริเวณสนำมแมเ่หล็ก เพรำะจะท ำใหข้อ้มูลเสยีหำยและไม่สำม
รถกูค้ืนมำได้

3. สือ่อเิล็กทรอนิกส์ (electronic publication) หมำยถงึ 
กำรจดัพิมพ์สำรสนเทศทีอ่ยูใ่นรูปของสือ่อเิล็กทรอนิกส์ ซึง่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์อำ่นได้

สือ่เหล่ำน้ีสำมำรถจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบตำ่งๆ เช่น แผ่น
ดิสก์เก็ตต์ จำนแมเ่หล็กในเครือ่งคอมพวิเตอร์ ซึง่เก็บขอ้มูลได้
เป็นจ ำนวนมำก เช่น ในแผ่นซีดีรอม (compact disk-read
only memory: CD-Rom) ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 4.5 น้ิว
จะมีควำมจุถงึ650เมกกะไบต์ (เทำ่กบั 681,574,400 ไบต์
) ซึง่ถำ้เป็นตวัอกัษรเก็บลงในกระดำษจะตอ้งใช้ประมำณ
246,000 หน้ำ
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นอกจำกน้ีสือ่อเิล็กทรอนิกส์ ยงัสำมำรถจดัสง่เผยแพร่
ผ่ำนระบบเครือขำ่ยคอมพวิเตอร์ได ้จึงช่วยท ำใหก้ำรเผยแพร่
สำรสนเทศท ำไดส้ะดวก รวดเร็ว และคล่องตวั

เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือขำ่ยที่
สำมำรถเชือ่มโยงเครือขำ่ยคอมพวิเตอร์ท ั่วโลกเขำ้ดว้ยกนั เป็น
ระบบสือ่สำรขอ้มูลและสำรสนเทศอเิล็กทรอนิกส์อยำ่งกว้ำงขวำง 
เกดิเป็นหนงัสืออเิล็กทรอนิกส์ (Electronic book หรือ e-
book) และวำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
(electronic journal) หรือ (e-journal) รวมท ัง้กำร
ติดต่อสือ่สำรระหวำ่งบุคคล องค์กร และธุรกจิ โดยอำศยัสือ่
อเิล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส ำคญั
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กำรท ำขอ้มูลใหเ้ป็นสำรสนเทศทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่
กำรใช้งำน จ ำเป็นตอ้งอำศยัเทคโนโลยีเขำ้มำช่วยในกำร
ด ำเนินกำร เริ่มต ัง้แตก่ำรรวบรวมและกำรตรวจสอบขอ้มูล กำร
ด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลใหก้ลำยเป็นสำรสนเทศ และกำรดูแล
รกัษำสำรสนเทศเพือ่กำรใช้งำน
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กำรรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล ควรประกอบดว้ย
1. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นเรือ่งของกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลซึง่มีจ ำนวนมำกและตอ้งเก็บใหไ้ดอ้ยำ่งทนัเวลำ 
เช่น ข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนของนกัเรียน ข้อมูลประวตัิ
บุคลำกร ปจัจุบนัมีเทคโนโลยีช่วยในกำรจดัเก็บอยูเ่ป็นจ ำนวน
มำก เช่น กำรป้อนขอ้มูลเขำ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ กำรอำ่นข้อมูล
จำกรหสัแทง่ กำรตรวจกำรลงทะเบยีนทีม่ีกำรฝนดนิสอด ำใน
ต ำแหน่งตำ่งๆ ก็เป็นวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเช่นกนั

2. กำรตรวจสอบขอ้มูล เมือ่มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้
จ ำเป็นตอ้งมีกำรตรวจสอบขอ้มูล เพือ่ตรวจสอบควำมถกูต้อง 
ข้อมูลทีจ่ดัเก็บเขำ้ในระบบตอ้งมีควำมเชือ่ถอืได ้หำกพบ
ข้อผิดพลำดตอ้งแกไ้ข กำรตรวจสอบขอ้มูลมีหลำยวธิี เช่น กำรใช้
ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนขอ้มูลชุดเดียวกนัเขำ้คอมพวิเตอร์แลว้
เปรียบเทียบกนั
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กำรด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูให้
กลำยเป็นสำรสนเทศ

อำจประกอบดว้ยกจิกรรม ดงัตอ่ไปน้ี
1. กำรจดัแบง่กลุม่ขอ้มูล ข้อมูลทีเ่ก็บจะตอ้งมีกำรแบ่งแยกกลุม่ 
เพือ่เตรียมไวส้ ำหรบักำรใช้งำน กำรแบง่แยกกลุ่มมีวธิกีำรที่
ชดัเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมกีำรแบง่เป็นแฟ้มประวตัิ
นกัเรียน และแฟ้มลงทะเบยีน สมุดโทรศพัท์หน้ำเหลือง มกีำร
แบง่หมวดสนิคำ้และบริกำรเพือ่ควำมสะดวกในกำรคน้หำ
2. กำรจดัเรียงขอ้มูล เมือ่จดัแบง่กลุ่มเป็นแฟ้ม ควรมีกำรจดัเรียง
ข้อมูลตำมล ำดบัตวัเลข หรือตวัอกัษร เพือ่ใหเ้รียกใชง้ำนไดง้ำ่ย 
ประหยดัเวลำ ตวัอยำ่งกำรจดัเรียงขอ้มลู เช่น กำรจดัเรียงบตัร
ข้อมูลผู้แตง่หนงัสือในตูบ้ตัรรำยกำรของหอ้งสมุดตำมล ำดบั
ตวัอกัษร กำรจดัเรียงชือ่ในหอ้งสมุดรำยนำมผูใ้ช้โทรศพัท์ ท ำให้
คน้หำไดง้่ำย
3. กำรสรุปผล บำงคร ัง้ขอ้มูลทีจ่ดัเก็บมีเป็นจ ำนวนมำก 
จ ำเป็นตอ้งมีกำรสรุปผลหรือสรำ้งรำยงำนยอ่ เพือ่น ำไปใช้
ประโยชน์ ข้อมูลทีส่รุปไดน้ี้อำจสือ่ควำมหมำยไดด้ีกวำ่ เช่น สถติิ
จ ำนวนนกัเรียนแยกตำมชัน้เรียนในแตล่ะช ัน้
4. กำรค ำนวณ ข้อมูลทีเ่ก็บมีจ ำนวนมำก ข้อมูลบำงสว่นเป็น
ข้อมูลตวัเลขทีส่ำมำรถ
น ำไปค ำนวณเพือ่หำผลลพัธ์บำงอยำ่งได ้ดงันัน้กำรสรำ้ง
สำรสนเทศจำกขอ้มูลจึงอำศยักำรค ำนวณขอ้ทีเ่ก็บไว้ดว้ย
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กำรดูแลรกัษำสำรสนเทศเพือ่กำรใช้งำน ประกอบด้วย
1. กำรเก็บรกัษำขอ้มูล หมำยถงึ กำรน ำขอ้มูลมำ

บนัทึกเก็บไวใ้นสือ่บนัทกึตำ่งๆ เช่น แผ่นบนัทกึขอ้มูล นอกจำกน้ี
ยงัรวมถงึกำรดูแล และน ำส ำเนำขอ้มูลเพือ่ใหใ้ชง้ำนต่อไปใน
อนำคตได้

2. กำรคน้หำขอ้มลู ข้อมูลทีเ่ก็บไว้มีจุดประสงค์ทีจ่ะ
เรียกใช้งำนไดต้อ่ไป กำรคน้หำขอ้มูลจะคน้ไดถู้กตอ้งแมน่ย ำ 
รวดเร็ว จึงมีกำรน ำคอมพวิเตอร์เขำ้มำมีสว่นช่วยในกำรท ำงำน 
ท ำใหก้ำรเรียกคน้กระท ำไดทนัเวลำ

3. กำรท ำส ำเนำถกูขอ้มูล กำรเพือ่ทีจ่ะน ำขอ้มลูเก็บ
รกัษำไว้ หรือน ำไปแจกจ่ำยในภำยหลงั จึงควรจดัเก็บขอ้มูลให้
ง่ำยตอ่กำรท ำส ำเนำ หรือน ำไปใชอ้ีกคร ัง้ไดโ้ดยง่ำยกำรสือ่สำร
ข้อมูลต้องกระจำ่ยหรือสง่ตอ่ ไปยงัผูใ้ช้งำนทีห่ำ่งไกลไดง้ำ่ย กำร
4. สือ่สำรข้อมูลจึงเป็นเรือ่งส ำคญัยิง่ทีจ่ะท ำใหก้ำรสง่ขำ่วไปยงั
ผู้ใช้ท ำไดร้วดเร็ว และทนัเวลำ

ปจัจุบนัผู้บรหิำรสำมำรถปฏบิตังิำนใหร้วดเร็วขึน้ เพือ่
ตอบสนองตอ่กำรแขง่ขนัตลอดจนกำรผลกัดนัของสงัคมทีม่ีกำร
ใช้ระบบสือ่สำรขอ้มูลทีท่นัสมยัมำกขึน้ กำรแขง่ขนัในธุรกจิจึง
มำกขึง้ตำมล ำดบั มีกำรใช้เทคนิคทำงคอมพวิเตอร์มำวิเครำะห์ 
แยกแยะ และจดัสรรขอ้มูลใหเ้ป็นสำรสนเทศเพือ่กำรตดัสนิใจ
ควำมกำ้วหน้ำกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยีท ำใหค้อมพิวเตอร์มี
ควำมสำมำรถมำกขึน้
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ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมใหถ้กูตอ้งและไดใ้จควำม

1.ข้อมูลหมำยถงึ อะไร...................................................
.............................................................................

2. รูปแบบของสำรสนเทศมีรูปแบบใดบำ้ง............................
..................................................................................
.................................................................................

3. เรำจะน ำเสนอขอ้มูลสำรสนเทศไดก้ีว่ธิี  อะไรบำ้ง
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

4. ข้อมูลมีกีป่ระเภท  อะไรบำ้ง..........................................
..................................................................................

5. ข้อมูลกรำฟิก มีลกัษณะอยำ่งไร.......................................
....................................................................................
...................................................................................

แบบฝึกกจิกรรมทำ้ยบท
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แบบทดสอบหลงัเรยีน

1. ขอ้มูล(Data) หมำยถงึขอ้ใด
ก. ตวัเลข

ข. สิง่ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ

ค. สิง่ทีไ่ม่ไดน้ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ

ง. ขอ้ ข และ ค ถกู

2.ขอ้ใดถกูตอ้ง

ก. ขอ้มูลเหมอืนกบัสำรสนเทศ

ข. ขอ้มูลไม่เหมอืนกบัสำรสนเทศ

ค. ขอ้มูลไม่เกีย่วขอ้งกบัสำรสนเทศ

ง. ขอ้มูลเป็นสว่นหน่ึงของสำรสนเทศ

3.สำรสนเทศหมำยถงึขอ้ใด

ก. ขอ้มูลควำมรูท้ีไ่ดร้บักำรประมวลผลแลว้

ข. ขอ้มูลคะแนน

ค. ขอ้มูลทีน่ ำมำใชป้ระโยชน์

ง. ขอ้มูลทีม่กีำรเปลีย่นแปลง

4. ขอ้ใดเป็นคณุสมบตัขิองสำรสนเทศ

ก. ควำมถกูตอ้ง

ข. ควำมรวดเรว็

ค. ควำมสมบูรณ์

ง. ถกูทกุขอ้

5. ขอ้มูลและสำรสนเทศตำ่งกนัทีใ่ด

ก. ควำมเป็นจรงิของขอ้มูล

ข. สิง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ช ้

ค. มกีำรรบัรองขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง

ง. มกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ
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6. ขอ้ใดไม่ใชอ่งคป์ระกอบของสำรสนเทศ
ก. ขอ้มูล ตวัเลข เสยีง และภำพ

ข. เครือ่งคดิเลข

ค. กำรจดัเก็บ บนัทกึขอ้มูล

ง. คอมพวิเตอร ์

7. สำรสนเทศทีด่เีป็นอยำ่งไร
ก. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีเ่ป็นจรงิ

ข. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีน่ ำไปใชไ้ดป้ระโยชนต์รงตำมตอ้งกำร

ค. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีด่มีคีวำมหมำย

ง. เป็นขอ้มูลควำมรูท้ีม่คีวำมแม่นย ำ

8. ขอ้ใดเป็นประโยชนส์ำรสนเทศทีส่ ำคญัทีส่ดุ

ก. คุม้คำ่ หำง่ำย สะดวก

ข. สสีนัสวยงำม เรยีบรอ้ย

ค. ถกูตอ้ง รวดเรว็ เป็นปัจจบุนั

ง. เป็นสญัลกัษณแ์ละเป็นรหสัสัน้ ๆ

9. ขัน้ตอนกำรประมวลผลขอ้มูลทีส่ ำคญัทีส่ดุคอืขอ้ใด

ก. กำรจดัเก็บขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ

ข. กำรจดัหำขอ้มูล

ค. กำรประมวลผลขอ้มูล

ง. กำรเพิม่ขอ้มูลตำมตอ้งกำร

10. ขอ้ใดไม่ใชข่อ้มูลสำรสนเทศ
ก. เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ข. รำยงำนพยำกรณอ์ำกำศ

ค. สถตินัิกเรยีนประจ ำวนัของโรงเรยีน

ง. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนักเรยีน
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พชิญช์ามา  พนัธุราช            
ครู วทิยฐานะช านาญการ

โรงเรยีนอนุบาลธรรมศริวิทิยาคาร

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 2
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศกึษาธกิาร


