
หน่วยที่  7  เรื่อง   ข้อมูลและสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

(ขอบคุณภาพประกอบจาก Google.com) 

สาระที่  3            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ง  3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 

                        การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม. 1       อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล  วิธีการประมวลผลข้อมูล   การจัดการสารสนเทศ  และ  

                                 ระดับของสารสนเทศ  

              ปจัจบุนัการแข่งขันทุกวงการต้องอาศัยข้อมูลเป็นหลัก  โดยน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารข้อมูลอย่างจริงจัง เพราะ
ข้อมูลถือเป็นหัวใจของการด าเนินงานและการตัดสินใจ   ผู้ใช้ข้อมูลต้องด าเนินการเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลอย่างถูกต้อง  
เพ่ือประมวลผลให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์  และรักษาดูแลข้อมูลเป็นอย่างดี   เพราะข้อมูลเป็นสิ่งมีค่ามีราคา  ไม่ให้เกิดการ
โจรกรรมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น    

              หน่วยการเรียนนี้  ไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล  โครงสร้างข้อมูล  
การวัดขนาดข้อมูล  คุณสมบัติของข้อมูล  วิธีการประมวลผลข้อมูล  และ การจัดการสารสนเทศ 

 

 

 

 



1.  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 

 

 

ภาพที่  7.1  แสดงลักษณะของข้อมูล 

                 ข้อมูล (Data)  คือ  สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ เช่น  คน สัตว์  สิ่งของ สถานที่  ที่ได้รับจากประสาทสัมผัส 
หรือสื่อต่าง ๆ  โดยการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  น าเทคโนโลยีมาจัดการอย่างเหมาะสม  สามารถเรียกมาใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารและตัดสินใจ  ลักษณะของข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือ (Accuracy)  ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้  (Relevancy)  และมีความทันสมัย  (Timeliness) 

            สารสนเทศ  (Information)  คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูล  ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การรวม  จ าแนก
หมวดหมู่  เรียงล าดับ  ค่าเฉลี่ย  สรุป  หาค่าทางสถิติ  หรือใช้เทคนิคขั้นสูง  เช่น  การวิจัย  เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่สัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกัน  เหมาะกับการใช้งาน  ทันเวลา  และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวางแผน การพัฒนา 
การควบคุม และการตัดสินใจ  สารสนเทศที่ดีจะต้องมาจากข้อมูลที่ดี   โดยมีรูปแบบการน าเสนอท่ีสวยงาม ชัดเจน น่าสนใจ 
และเข้าใจได้ง่าย 

 

 

ภาพที่ 7.2  แสดงการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  

            การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  จะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี  เช่น  การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ข้อมูลได้  ข้อมูลที่
เป็นความลับจะต้องมีข้ันตอนการควบคุมสิทธิ์การแก้ไขหรือกระท ากับข้อมูล  ต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกท าลายโดยไม่ได้ตั้งใจ  

2.  ประเภทของข้อมูล 
          ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้  จ าแนกเป็น  2  ชนิด  คือ 

                1.  ข้อมูลชนิดตัวเลข  (Numeric Data)  หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจ านวนที่สามารถน า ไปค านวณ  ได้แก่ 
                             ก.  เลขจ านวนเต็ม  หมายถึง  ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม  เช่น  12 , 9 , 137 , 8319 , -46 
                             ข.  เลขทศนิยม หมายถึง  ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม เช่น  12  หรือ 12.763  เขียนได้ 2 รูปแบบคือ 
                                     -  แบบที่ใช้กันทั่วไป  เช่น  12.0 , 9.0 , 17.63 , 119.3267 , -17.34 
                                     -  แบบที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์   เช่น  123.0 x 104  หมายถึง   1230000.0 
                 2.  ข้อมูลชนิดตัวอักขระ (Character  Data) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถน าไปใช้ในการค านวณ  แต่จัดการ
กับข้อมูลได้  เช่น  การเรียงล าดับตัวอักษร   มีลักษณะเป็นตัวหนังสือ   ตัวเลข  หรือเครื่องหมาย  เช่น  COMPUTER , ***** , 
1111101 ,  $99   เป็นต้น 

  



          ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ  พิจารณาจากลักษณะที่มาหรือการได้รับข้อมูล  จ าแนกเป็น  2  ประเภทคือ 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ  ข้อมูลที่ได้จากจุดก าเนิดของข้อมูลนั้น ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมหรือ 

บันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การส ารวจ การจดบันทึก ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด  ได้แก่ ข้อมูลการมาโรงเรียนสายของนักเรียนรอบ 1 เดือน 

                 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  คือ  การน าข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้แล้วมาใช้งาน ผู้ใช้
ไม่จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือบันทึกด้วยตนเอง  จัดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต  มักผ่านการประมวลผลแล้ว  บางครั้งจึงไม่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้  และข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน  ไม่ทันสมัย  ได้แก่ สถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน  พ.ศ. 2550 

3.  โครงสร้างข้อมูล  (Data  Structure) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  7.3  แสดงโครงสร้างข้อมูล 

                 1.  บติ (Bit) คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กท่ีสุด เป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและน าไปใช้งานได้แทนค่าด้วย
เลข 0 หรือ เลข 1  เท่านั้น  

                  2.  ตัวอักขระ (Character) หรือไบต์ (Byte) คือ ตัวเลข  ตัวอักษร  เช่น  0, 9, A,  Z  และเครื่องหมายต่าง ๆ  
โดย 1 ไบต์ หรือ 1 ตัวอักขระ เท่ากับ  8 บิต   

                  3.  เขตข้อมูล หรือฟิลด์ (Field)  คือ  ตัวอักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปมารวมกัน  เช่น  เลขประจ าตัว (ID)  ชื่อ 
(name)  เป็นต้น  

                  4.  ระเบียน หรือ เรคคอร์ด (Record) คือ เขตข้อมูลตั้งแต่ 1 เขตข้อมูลขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมกัน
เป็นเรคคอร์ด  เช่น  ข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว ยอดขาย รวมเป็น 1  เรคคอร์ด  

                  5.  แฟ้มข้อมูล หรือ ไฟล์ (Files) คือ ระเบียนหลาย ๆ  ระเบียนรวมกันเป็นเรื่องหรือข้อมูลลักษณะเดียวกัน  
เช่น  แฟ้มข้อมูลพนักงาน  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติของพนักงานทุกคนในบริษัท  เป็นต้น 

                  6.  ฐานข้อมูล (Database)  คือ  การเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มที่เก่ียวข้องกันมารวมเข้าด้วยกัน  
เช่น  แฟ้มข้อมูลพนักงานทุกแผนกมารวมกันเป็นฐานข้อมูลพนักงานของบริษัท 



 4.  การวัดขนาดข้อมูล   พิจารณาปริมาณข้อมูลมากน้อยเพียงไรจากขนาดของข้อมูล  ดังนี้  

                                                8  Bit       =      1   Byte   (ไบต์)   
                                           1,024  Byte    =      1   KB     (กิโลไบต์) 
                                            1,024  KB      =      1   MB    (เมกกะไบต์) 
                                            1,024  MB     =      1   GB     (กิกะไบต์) 
                                            1,024  GB      =      1   TB     (เทระไบต์) 

5.  คุณสมบัติของข้อมูล   

                  ทุกวันนี้เราจะพบว่า  ข้อมูลที่เราได้พบมีมากมายและมาจากหลาย ๆ ที่ที่แตกต่างกัน  เช่น  โทรทัศน์  วิทยุ  
หนังสือพิมพ์  หรือจากการที่คน 2 คนได้พูดคุยกัน  ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งท่ีเป็นจริงบ้างเป็นเท็จบ้าง  ดังนั้น  ถ้าต้องการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลควรต้องรู้คุณสมบัติของข้อมูลทีดี่  เพ่ือที่จะได้ประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ   คุณสมบัติของข้อมูลมีดังนี้ 
                  1.  มีความถูกต้อง  หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าข้อมูลที่ได้มาเชื่อถือไม่ได้ ก็จะท าให้เกิดผลเสีย ผู้ใช้จะไม่
กล้าที่จะน าข้อมูลนั้นมาใช้อ้างอิง  ดังภาพ 

    
 
 

 
 

ภาพที่  7.4  แสดงความส าคัญของข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

               2.  ข้อมูลต้องมีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  ข้อมูลจ าเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการออกแบบ
ระบบการเรียกใช้  ค้นหาและรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 
               3.  มีความสมบูรณ์  ความสมบูรณ์ของข้อมูล ต้องข้ึนอยู่กับการรวบรวมและวิธีการที่ปฏิบัติ ก่อนที่จะท าการ
ประมวลผลข้อมูล ต้องส ารวจความต้องการของผู้ใช้ก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  
               4.  ข้อมูลต้องมีความชัดเจนกะทัดรัด ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ดังนั้นการออกแบบจึงเป็น
เรื่องส าคัญในการที่จะให้ข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บน้อยที่สุด (กะทัดรัด) แต่มีความชัดเจนมากที่สุด  
               5.  มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ความต้องการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นต้องดูสภาพการใช้ข้อมูล
ขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ  

 

 

 

 

ภาพที่  7.4  แสดงความสอดคล้องของข้อมูลกับความต้องการของผู้ใช้ 



6.  วิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ          

                  การประมวลผลขอ้มูล  เพ่ือให้ไดผ้ลลัพธ์เป็นสารสนเทศเป็นกิจกรรมทีมี่ความส าคัญ  เพราะข้อมูลท่ีมีเปน็จ านวน
มากในการน าข้อมูลไปใช้ จึงต้องมีการประมวลผลเพ่ือใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศกระท า
ได้  3  ลักษณะคือ  การประมวลผลด้วยมือ  ด้วยเครื่องจักร  หรือด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้วิธีการต่าง  ๆ  ดังนี้   

                  6.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจ านวนมาก จากหลากหลายแหล่งข้อมูล  และต้อง
เก็บให้ทันเวลา  ปัจจุบันน าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บ  เช่น  ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน  ข้อมูล
ประวัติบุคลากร  ข้อมูลเพลง  ข้อมูลภาพยนตร์  เป็นต้น  

 

                         

 

ภาพที่  7.5  แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

                 6.2  การตรวจสอบข้อมูล   เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในคอมพิวเตอร์จะต้องมีความเชื่อถือได้  หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี 
เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน   

                  6.3   การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการแบ่งกลุ่มอย่างเป้นระบบ ชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการใช้งาน  เช่น  ข้อมูลประวัตินักเรียน  การลงทะเบียน  สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองแบ่งหมวดสินค้าและบริการ 
                  6.4   การจัดเรียงข้อมูล   เมื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็นแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ แล้ว  ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามล าดับ  
โดยเลือกเรียงล าดับตัวเลขหรือตัวอักษร  เพ่ือให้เรียกใช้ได้ง่าย  เช่น การจัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนังสือตามล าดับตัวอักษร  
การจัดเรียงรายชื่อนักเรียนตามล าดับเลขประจ าตัวนักเรียน  เป็นต้น  
                  6.5  การสรุปผล  บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจ านวนมาก อาจต้องสรุปหรือรายงานผลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ  ข้อมูลที่สรุปผลนี้สามารถสื่อความหมายได้ดีกว่า  เช่น  สถิติจ านวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียน  รายงานงบดุล 
                  6.6  การค านวณ  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็นจ านวนมาก     บางส่วนเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข ที่สามารถน าไป
ค านวณหาผลลัพธ์หรือยอดรายการบางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลจึงเกิดจากการค านวณข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย   

                 6.7  การแสดงผลลัพธ์  สามารถแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวหนังสือ แผนภูมิ  ภาพนิ่ง  วีดีทัศน์  หรือเสียง   
และน าเสนอให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลเป็นการสรุปผลและรายงาน 

                  6.8  การท าส าเนา   เป็นการท าส าเนาข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์  เพ่ือสะดวกต่อการ
เก็บรักษาและการน าไปใช้  

                 6.9  การสื่อสารโทรคมนาคม  เป็นวิธีการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้อุปกรณ์ได้แก่  โทรศัพท์  
โทรสาร  วิทยุ  โทรทัศน์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  คลื่นวิทยุ  ดาวเทียม   เป็นต้น 



4.  การจัดการสารสนเทศ          

          การจัดการสารสนเทศ  เป็นงานทีต่อ้งใช้ส่วนประกอบหลายอยา่งท าให้เกิดเป็นกลไกของการน าข้อมูลมาประมวลผลให้
เป็นสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์  อาจจะจัดการสารสนเทศด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขึ้นอยู่กับปริมาณ
ข้อมูล  ส่วนประกอบส าคัญอยู่  5   องค์ประกอบ  คือ  บุคลากร  การปฏิบัติงาน  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และข้อมูล  ดังภาพ 

 

 

 

     

 

 

ภาพที่  7.6  แสดงองค์ประกอบส าคัญของการจัดการสารสนเทศ 

              ส่วนประกอบท้ังห้านี้  ล้วนมีส่วนที่ท าให้เกิดสารสนเทศได้  หากขาดส่วนประกอบใดหรือส่วนประกอบใดไม่สมบูรณ์  
อาจท าให้ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับงานจะท าให้งานล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน   การ
ด าเนินการระบบสารสนเทศจึงต้องให้ความส าคัญกับส่วนประกอบทั้งห้านี้   
              


