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ระบบสารสนเทศ
สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
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วิธีการประมวลผล
การจัดการสารสนเทศ

แนวคิด
1. ขอมูลและสารสนเทศ
ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจ ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ
หรือเหตุการณตางๆ ซึ่งขอเท็จจริงเหลานี้อาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข
ขอความ ภาพ
เสียง และ วีดีทัศน
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนได เพราะไดผานการ
ประมวลผลดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง
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2. ระบบสารสนเทศ คือ การดําเนินงานกับขอมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรอาจใชฮารดแวรและซอฟตแวรเปนเครื่องมือที่ใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ตองการ
3. สวนประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเปนงานที่ตองใชสวน
ประกอบหลายอยางในการทําใหเกิดเปนกลไกในการนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนได
สวนประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศมี 5 สวน คือ บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฮารดแวร
ซอฟตแวรและขอมูล ทั้ง 5 สวนประกอบมีความเกีย่ วของกันเปนระบบ
4. ประเภทของขอมูล ขอมูล คือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ขอมูลแบงออก
เปนสองประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
5. การประมวลผลขอมูล เปนกระบวนการทีม่ ีกระบวนการยอยหลายกระบวนการ
ประกอบกัน ตั้งแต การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การรวบรวมเปนแฟมขอมูล
การจัดเรียงขอมูล การคํานวณ การทํารายงาน การจัดเก็บ การทําสําเนา รวมถึงการแจกจายและ
การสื่อสารขอมูล
6. วิธีการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรแบงตามสภาวะการนําขอมูลมา
ประมวลผล ได 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบเชื่อมตรง และการประมวลผลแบบกลุม
7. การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศเปนสิ่งที่มีประโยชน และจําเปนสําหรับ
การใชงานดานตางๆ การจัดการสารสนเทศจึงรวมถึงขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตขนั้ เริ่มตน
จนไดมาซึ่งสารสนเทศ การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศมีหลายขั้นตอน ดังนี้
การตรวจสอบขอมูล การรวบรวมเปนแฟมขอมูล การจัดเรียงขอมูล การคํานวณ การทํารายงาน
การจัดเก็บ การทําสําเนา การแจกจายและการสื่อสารขอมูล
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จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบายความหมายของขอมูลและสารสนเทศได
อธิบายขั้นตอนการทําขอมูลใหเปนสารสนเทศได
บอกสวนประกอบของระบบสารสนเทศได
บอกประเภทของสารสนเทศได
บอกประเภทและยกตัวอยางขอมูลแตละประเภทได
บอกวิธีการ ยกตัวอยาง การประมวลผลขอมูลแตละวิธีได
บอกขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน)
หนวยที่ 2 เรื่องสารสนเทศ
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X )
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอมูล หมายถึง
ก. เหตุการณที่เกีย่ วกับคน สัตว สิ่งของและสถานที่
ข. ขอเท็จจริงที่เกีย่ วของกับคน สัตว สิ่งของและสถานที่
ค. ขอเท็จจริง
ง. รายละเอียดตาง ๆ
2. สารสนเทศ หมายถึง
ก. ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ข. ขอมูลที่มีความแมนยําและถูกตอง
ค. ขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว
ง. ถูกทุกขอ
3. นักเรียนไดรับขาวสารตาง ๆ จากแหลงใดบาง
ก. การสื่อสารระหวางบุคคล
ข. โทรทัศน
ค. หนังสือพิมพ
ง. ถูกทุกขอ
4. เทคโนโลยีเกี่ยวของกับขอมูลอยางไร
ก. ความทันสมัย
ข. ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ค. ความรวดเร็วในการเก็บขอมูล
ง. ไมมีขอถูก
5. ยุคของสารสนเทศ หมายถึงขอใด
ก. ยุคของขอมูลขาวสาร
ข. ยุคที่สื่อถูกจํากัดอิสระทางความคิด
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ค. ยุคที่สื่อมีอิสระทางความคิด
ง. ขอ ก. และ ขอ ค. ถูก
6. ขอใดแสดงถึงการเปนสังคมยุคสารสนเทศ
ก. การฝากถอนเงินผานเครื่อง ATM
ข. การจองตั๋วเครือ่ งบินทางอินเทอรเน็ต
ค. การลงทะเบียนของนักศึกษาทางอินเทอรเน็ต
ง. ถูกทุกขอ
7. ขอใดแสดงความสัมพันธของขอมูลและสารสนเทศ
1. ขอมูล
2. ประมวลผล
3. สารสนเทศ
ก. 2-1-3
ข. 3-2-1
ค. 2-3-1
ง. 1-2-3
8. ขอใดเปนคุณสมบัติพื้นฐานของขอมูลที่ทําใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ดี
ก. ความถูกตอง
ข. ความสอดคลอง
ค. ความสมบูรณ
ง. ถูกทุกขอ
9. ขอใดไมใชวิธีการดําเนินการประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ
ก. การจัดแบงกลุมขอมูล
ข. การจัดเรียงขอมูล
ค. การสรางความสัมพันธของขอมูล
ง. การคํานวณ
10. จงเรียงลําดับขั้นตอนการทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ
1. การประมวลผล
2. การดูแลรักษาสารสนเทศ
3. การรวบรวมตรวจสอบ
ก. 1-2-3
ข. 3-2-1
ค. 3-1-2
ง. 3-2-1
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11. ขอมูลที่ผานการประมวลผล หมายถึงขอใด
ก. ขอมูล
ข. สารสนเทศ
ค. ขอมูลปฐมภูมิ
ง. ขอมูลทุติยภูมิ
12. การจัดทําสารสนเทศจะทําใหเกิดความรอบรู จะกอใหเกิดสิ่งใด
ก. การตัดสินใจ
ข. การประมวลผลขอมูล
ค. ขอมูลปฐมภูมิ
ง. ขอมูลทุติยภูมิ
13. สวนประกอบของสารสนเทศใดที่ทําหนาที่ในการจัดลําดับขั้นตอนของการ
ประมวลผลขอมูล
ก. ซอฟตแวร
ข. ฮารดแวร
ค. ขอมูล
ง. ขั้นตอนการปฏิบัติ
14. คอมพิวเตอร หมายถึง
ก. เทคโนโลยีสมัยใหม
ข. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย
ค. เครื่องคํานวณ
ง. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานตามชุดคําสั่ง
15. ขอใดถูกตอง
ก. การสัมภาษณเปนขอมูลทุติยภูมิ
ข. การสํารวจเปนขอมูลทุติยภูมิ
ค. สถิติผลการเรียนเปนขอมูลทุติยภูมิ
ง. การจดบันทึกเปนขอมูลทุติยภูมิ
16. ขอใดหมายถึงขอมูลปฐมภูมิ
ก. จํานวนนักเรียนชั้น ม 6 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข. รายไดของการทองเที่ยวป 2549
ค. สถิติการสงออกกุงแชแข็งป 2549
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17.

18.

19.

20.

ง. สัมภาษณการเลี้ยงผึ้งของชุมชนบานทุง ปรัง
ขอใดหมายถึงขอมูลทุติยภูมิ
ก. สอบถามถึงวิธีการทํากะปจากชุมชนมุสลิม
ข. สถิติผูปวยโรคหัวใจป 2549
ค. ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย
ง. ศึกษาวิธกี ารทําน้ํายาลางจานจากชาวบาน
การบันทึกประวัติของนักเรียนหมายถึงขอใด
ก. การจัดเก็บ
ข. การจัดเรียงขอมูล
ค. การเก็บรวบรวมขอมูล
ง. การทํารายงาน
ขอใด เปนการประมวลผลแบบกลุม
ก. การฝากถอนเงินผานเครือ่ ง ATM
ข. การทําโพลสํารวจความนิยมในการเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานคร
ค. การซื้อตั๋วเครื่องบิน
ง. การซื้อของในหางสรรพสินคา
ขอใดมิใชสารสนเทศที่แบงตามความตองการ
ก. สารสนเทศทั่วไป
ข. สารสนเทศประจํา
ค. สารสนเทศที่ตองทําตามกฎหมาย
ง. สารสนเทศที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
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สาระการเรียนรู/ เนื้อหา
1. ขอมูลและสารสนเทศ
นักเรียนคงคุนเคยกับคําว าข อมู ลมานานแลว
ในโรงเรี ยนมีขอมูลอยูมาก เชน
ขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ขอมูลวิชาเรียน ขอมูลเกี่ยวกับครูผูสอน ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในการ
ดําเนินการตาง ๆ จําเปนตองใชขอมูลมาประกอบในการพิจารณา
ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงที่เปน ตัวเลข ขอความ หรือรายละเอียด ซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบตางๆ เชน ภาพ , เสียง, วีดีโอ
ขอมูล คือ ขอเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเหตุการณ
ตาง ๆ
ขอมูล (Data) หมายถึง กลุมตัวอักขระที่เมื่อนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใด
อยางหนึ่งและมีความสําคัญควรคาแกการจัดเก็บเพื่อนําไปใชในโอกาสตอ ๆ ไป ขอมูลมักเปน
ขอความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนําไป
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได

รูปที่ 2.1 แสดงตัวอยางระเบียนประวัตขิ องนักเรียน
(ที่มา : http://www.nkpw.ac.th/pornsak/41201/chap_202.htm)
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จากขอมูลระเบียนประวัติของนักเรียนในรูปที่ ทําใหทราบวา เพชร แข็งขัน เปน
นักเรียนชาย เกิดวันที่ 12 เดือนมกราคม ปพุทธศักราช 2525 ดังนั้น ขอความ "เพชร แข็งขัน"
"ชาย" และ "12 ม.ค. 2525" ที่อยูบนระเบียนประวัตินักเรียนจึงเปนขอมูล
สรุปขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่เราสนใจจะเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเหตุการณ
ตางๆ ที่อยูในรูปแบบตัวเลข ขอความ ภาพ เสียง ที่ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆเชน โทรทัศน
หนังสือพิมพ คอมพิวเตอร วิทยุ

รูปที่ 2.2 แหลงขอมูล
(ที่มา : http://58.147.80.166/media/media_webnamo
/sec/job/tech_it1/data02.html)
ตัวอยาง โรงเรียนเปนสถานที่ แหงหนึ่งที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลไว เชน เมื่อนักเรียน
สมัครเขาโรงเรียนก็จะมีการบันทึกประวัตินักเรียนไว ขอมูลของนักเรียน ที่โรงเรียนเก็บสวนใหญ
จะเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู บานเลขที่ ชื่อผูปกครอง บิดา มารดา นอกจากนี้ยังมีการบันทึก
การมาเรียนของนักเรียน บันทึกผลการเรียน ขอมูลเหลานี้เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจนํามาใช
ประโยชนไดในภายหลัง แตขอเท็จจริงที่บันทึกไวนี้ไมอาจทําใหรูจักและเขาใจนักเรียนแตละคนได
อยางถองแท เพราะมีขอมูลอยางอื่นของนักเรียนที่ไมไดบันทึกไวอีกมาก เชน สีผม สีตา ตําหนิ
ความสูง น้ําหนัก อาหารที่ชอบ วิชาที่ชอบ ความถนัด และงานอดิเรก
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูล ที่ผานการประมวลผลแลว ซึ่งถูกตองตรง
ตามความตองการของผูใชที่สามารถนําไปใชประโยชนได
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่มีความหมาย ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดเพราะได
ผานการประมวลผลดวยวิธีการที่เหมาะสม และถูกตอง
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สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลดิบที่ไดผานการประมวลผล ในหนวย
ประมวลผลกลางของคอมพิวเตอรมาแลว ไดแก ผานการคํานวณ การจัดเรียง การเปรียบเทียบ
การแบงกลุม เปนตน ผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนตอผูที่เกี่ยวของได
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย หรืออาจ
กลาวไดวา สารสนเทศเกิดจากการนําขอมูล ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและ
แปลความหมายเปนขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ ที่ไดรับการสรุป คํานวณ จัดเรียง
หรือประมวลแลวจากขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ จนไดเปนขอความรู
เพื่อนํามาเผยแพรและใชประโยชนในงานดานตางๆ

รูปที่ 2.3 แสดงความสัมพันธของขอมูลและสารสนเทศ
(ที่มา : http://www.schoolsr.com/Test/index10.html)
ถามีการนําขอมูลเกี่ยวกับปเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียนจากระเบียนประวัติไปแจกแจงตามปเกิด
ตามรูป

รูปที่ 2.4 รูปแสดงการแจกแจงขอมูลปเกิดของนักเรียนทัง้ โรงเรียน
(ที่มา : http://www.schoolsr.com/Test/index10.1.html)
จํานวนนักเรียนที่ไดจากการแจกแจงขอมูลตามปเกิดจะเปนสารสนเทศที่เกิดจากการนํา
ขอมูลไปทําการประมวลผล
สรุปสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลดวยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกตอง ซึ่งตรงกับความตองการของผูใชในรูปแบบที่ใชงานได และอยูในชวงเวลาที่ตองการเพื่อ
ใชในการตัดสินใจ
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รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการเกิดสารสนเทศ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

2. ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) คือ การดําเนินงานกับขอมูลตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรอาจใชฮารดแวร และซอฟตแวร เปนเครื่องมือที่ใหไดมาซึ่ง
สารสนเทศที่ตองการ
การจัดทําสารสนเทศจะทําใหเกิดความรอบรูที่จะใชชวยในการตัดสินใจหรือวางแผน
ในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการบันทึกขอมูลลงแบบฟอรม และเก็บขอมูลเปนแฟม
และมีการสรุปขอมูลเปนสารสนเทศเพื่อสรางรายงาน
ความรอบรู
สารสนเทศ
ขอมูล
รูปที่ 2.6 ขอมูลเปนฐานของสารสนเทศ และสารสนเทศเปนฐานของความรอบรู
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ตั ว อย า ง โรงเรี ย นแห ง หนึ่ ง ต อ งการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ ไปตอบคํ า ถามเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําการคัดเลือกนักเรียนจากขอมูลที่โรงเรียนจัดเก็บคือระดับคะแนนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายภาคและจากขอมูลระดับคะแนนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาค
เรียนที่4 มีนักเรียน3 คน ไดระดับคะแนน 4 อาจารยจึงไดพิจารณาระดับคะแนนทั้ง 4 ภาคเรียนของ
นักเรียน 3 คนดังนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอยางระดับคะแนนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 3 คน
ชื่อ / ระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4
ด.ช. รักดี
4
4
4
4
ด.ช. รักเรียน
3
2
2
4
ด.ช. ขยัน
2
3
2
4
ขอมูล

สารสนเทศ

ด.ช. รักดี มีผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ภาคเรียน ดีที่สดุ จึงได
เปนตัวแทนของโรงเรียนไปแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรอบรู
รูปที่ 2.7 การจัดทําสารสนเทศ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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ประเภทสารสนเทศที่แบงออกตามสภาพความตองการ
1. สารสนเทศที่ทําประจํา เปนสารสนเทศที่จัดทําขึ้นเปนประจํา และมีการ
ดําเนินการโดยสม่ําเสมอ เชน การทํารายงานสรุปจํานวนนักเรียนที่มาโรงเรียนแตละวัน
ทํารายงานเกีย่ วกับรายรับรายจายประจําวันของโรงเรียน การทํารายงานเกี่ยวกับผูมาติดตอ
หรือตรวจเยี่ยมโรงเรียนในแตละเดือน
2. สารสนเทศที่ตองทําตามกฎหมาย ตามขอกําหนดของแตละประเทศจะมีการให
ทํารายงานสงเพื่อการตางๆ เชน งบดุลของบริษัทที่ตองทําขึ้นเพื่อยื่นตอทางราชการและใชใน
การเสียภาษี
ในการดําเนินงานตางๆ
3. สารสนเทศที่ไดรับมอบหมายใหจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
บางครั้งจําเปนตองทํารายงานขอมูลมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจ เชนรัฐบาลตองการสรางเขื่อน
อเนกประสงค จําเปนตองไดขอมูลเพื่อสนับสนุนวาจะสรางดีหรือไม จึงตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อสรุปรายงานขึ้นเปนการเฉพาะ แลวนําสารสนเทศนั้นมาพิจารณาถึงขอดีขอเสีย เพื่อ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การดําเนินงานเพื่อใหไดสารสนเทศเหลานี้จึงเปนงานเฉพาะที่ทําเปน
ครั้งคราวเฉพาะตามโครงการหนึ่งๆ เทานั้น

3. สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเปนงานที่ตองใชสวนประกอบหลายอยาง ในการทําใหเกิดเปนกลไก
ในการนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนได
สวนประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศมี 5 สวน คือ บุคลากร ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ซอฟตแวร และขอมูล
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รูปที่ 2.8 สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1. บุคลากร เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และเขาใจวิธีการการใหไดมาซึ่งสารสนเทศ จะเปนผูดําเนินการในการทํางานทั้งหมด บุคลากรจึง
ตองมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในองคการเปนสวนประกอบที่จะ
ทําใหเกิดระบบสารสนเทศดวยกันทุกคน เชนรานขายสินคาแหงหนึ่ง บุคลากรที่ดําเนินการในราน
ทุกคน ตั้งแตผูจัดการถึงพนักงานขายเปนสวนประกอบที่จะทําใหเกิดสารสนเทศได

รูปที่ 2.9 บุคลากรทางดานคอมพิวเตอร
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ เปนระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บรักษาขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่จะใหเปนสารสนเทศได เชน กําหนดใหมกี ารปอนขอมูลทุกวัน ปอนขอมูลใหทัน
ตามกําหนดเวลา มีการแกไขขอมูลใหถูกตองอยูเสมอ กําหนดเวลาในการประมวลผลการทํารายงาน
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3. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เปนเครื่องมือที่ชวยในการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอรชวยประมวลผล คัดเลือก คํานวณ หรือพิมพรายงานผลตามที่ตองการ คอมพิวเตอร
เปนอุปกรณที่ทํางานไดรวดเร็วมีความแมนยําในการทํางานและทํางานไดตอเนื่อง คอมพิวเตอร
และอุปกรณตางๆ จึงเปนองคประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ

รูปที่ 2.10 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)
4. ซอฟตแวร คือ ลําดับขั้นตอนคําสั่งที่สั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว ซอฟตแวรจึงหมายถึง ชุดคําสั่งที่เรียงเปนลําดับขั้นตอนสั่งให คอมพิวเตอร
ทํางานตามตองการ และประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ

รูปที่ 2.11 ซอฟตแวร
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
5. ขอมูล เปนวัตถุดิบที่จะทําใหเกิดสารสนเทศ ขอมูลที่เปนวัตถุดิบจะตางกันขึ้นอยู
กับสารสนเทศที่ตองการ เชน ในสถาบันการศึกษามักจะตองการสารสนเทศที่เกี่ยวของกับขอมูล
นักเรียน ขอมูลผลการเรียน ขอมูลอาจารย ขอมูลการใชจายตางๆ ขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญประการ
หนึ่งที่มีบทบาททําใหเกิดสารสนเทศ การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ดี ขอมูลจะตองมี
คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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1) ความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชื่อถือ
ไมไดจะทําใหเกิดผลเสียอยางมาก ผูใชจะไมกลาอางอิงหรือนําเอาไปใชประโยชน ซึ่งเปนเหตุให
การตัดสินใจของผูบริหารขาดความแมนยํา และอาจมีโอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูลที่
ออกแบบตองคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพื่อใหไดความถูกตองแมนยํามากที่สุด โดยปกติ
ความผิดพลาดของสารสนเทศสวนใหญมาจากขอมูลที่ไมมีความถูกตองซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคน
หรือเครื่องจักร การออกแบบระบบจึงตองคํานึงถึงในเรื่องนี้
2) ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอ
ความตองการของผูใช มีการตอบสนองตอผูใชไดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณ
หรือความตองการ มีการออกแบบระบบการเรียกคน และรายงานตามความตองการของผูใช
3) ความสมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมขอมูล
และวิธีการทางการปฏิบัติดวย ในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตองสํารวจและสอบถามความ
ตองการใชขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณในระดับหนึ่งที่เหมาะสม
4) ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพื้นที่ใน
การจัดเก็บขอมูลมาก จึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได มีการ
ใชรหัสยอขอมูลใหเหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเขาไวในระบบคอมพิวเตอร
5) ความสอดคลอง ความตองการเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจ
เพื่อหาความตองการของหนวยงานและองคกร ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือความกวางของ
ขอบเขตของขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ
สวนประกอบทั้งหาสวนนี้ ทําใหเกิดสารสนเทศไดหากขาดสวนประกอบใด
หรือสวนประกอบใดไมสมบูรณก็อาจทําใหระบบสารสนเทศไมสมบูรณ การดําเนินการระบบ
สารสนเทศจึงตองใหความสําคัญกับสวนประกอบทั้งหานี้
4. ประเภทของขอมูล
ขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
1. ขอมูลปฐมภูมิ
หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม หรือบันทึกจาก
แหลงขอมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะไดจากการสอบถาม การสัมภาษณ การสํารวจ การจดบันทึก
ตลอดจนการจัดหามาดวยเครื่องจักรอัตโนมัติตางๆ ที่ดําเนินการจัดเก็บขอมูลให เชน เครื่องอาน
รหัสแทง เครื่องอานแถบแมเหล็ก ขอมูลปฐมภูมิจึงเปนขอมูลพื้นฐานที่ไดมาจากจุดกําเนิดของ
ขอมูลนั้นๆ
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รูปที่ 2.12 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
( ที่มา : http://202.183.216.170/data_math/collect.htm )
2. ขอมูลทุติยภูมิ หมายถึง ขอมูลที่มีผูอื่นรวบรวมไวใหแลวบางครั้งอาจจะมีการ
ประมวลผลเพื่อเปนสารสนเทศผูใชขอมูลไมจําเปนตองไปสํารวจเอง ดังตัวอยาง ขอมูลสถิติตางๆ ที่
หนวยงานรัฐบาลทําไวแลว เชน สถิติจํานวนประชากรแตละจังหวัด สถิติการสงสินคาออก สถิติ
การนําสินคาเขา ขอมูลเหลานี้ มีการตีพิมพเผยแพรเพื่อใหใชงานไดหรือนําเอาไปประมวลผลตอ

รูปที่ 2.13 การทําสถิติของวิชาการเรียนในภาคเรียนที่ 2
(ที่มา : http://st.mengrai.ac.th/users/paisan/e-learning/information/content/info4_files/p6.gif)

5. การประมวลผลขอมูล
ในการนํ าข อ มู ล ไปใช ป ระโยชน ห รือ การทําข อมู ลให เ ปน สารสนเทศที่จ ะนํ า ไปใช
ประโยชนไดจําเปนตองมีการประมวลผลขอมูลกอน
การประมวลผลขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลอยางมีขั้นตอนเพื่อใหขาวสารที่ไดรับ
จากการประมวลผลอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําไปใชงานตอไป

18

การประมวลผลขอมูลเปนกระบวนการที่มีกระบวนการยอยหลายกระบวน ประกอบกัน
ตั้งแตการรวบรวมขอมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกตอง การคํานวณ การจัดลําดับ
การรายงานผล รวมถึงการสงขอมูลหรือการแจกจายขอมูล
การประมวลผลขอมูล จึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ เพราะขอมูลที่มีอยูรอบๆ ตัวเรา
มีเปนจํานวนมากในการใชงานจึงตองมีการประมวลผล เพื่อใหเกิดประโยชน กิจกรรมหลักของการ
ใหไดมาซึ่งสารสนเทศ จึงประกอบดวยกิจกรรมการ เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
ความถูกตองดวย กิจกรรมการประมวลผลซึ่งอาจจะเปนการแบงแยกขอมูล การจัดเรียงขอมูล
การคํานวณ และกิจกรรมการเก็บรักษาขอมูลซึ่งอาจตองมีการทําสําเนา ทํารายงาน เพื่อแจกจาย
6. วิธีการประมวลผล
การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร สามารถแบงไดตามสภาวะการนําขอมูลมา
ประมวลผล ซึ่งไดแก
1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) หมายถึง การทํางานใน
ขณะที่ขอมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมตอจากเครื่องปลายทาง (terminal) ไปยังฐานขอมูลของ
เครื่องหลักที่ใชในการประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเปนการประมวลผลโดยทันทีทันใด เชน การ
จองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินคาในหางสรรพสินคา การฝากถอนเงินทางเอทีเอ็ม การประมวลผล
แบบเชื่อมตรงจึงเปนวิธีที่ใชกันมากวิธีหนึ่ง

รูปที่ 2.14 การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (การฝาก-ถอนเงินทางเอทีเอ็ม
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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2. การประมวลผลแบบกลุม (batch processing) หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่
สนใจเปนครั้งๆ เชน เมื่อตองการทราบขอมูลผลสํารวจความนิยมของประชาชนตอการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน หรือที่เรียกวา โพล (poll) ก็มีการสํารวจขอมูลเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแล วก็ นํามาปอนเขาเครื่องคอมพิวเตอร แล วนําขอมูลนั้ นมาประมวลผลตาม
โปรแกรมที่ไดกําหนดไว เพื่อรายงานหรือสรุปผลหา คําตอบ กรณีการประมวลผลแบบกลุมจึง
กระทําในลักษณะเปนครั้งๆ เพื่อใหไดผลลัพธโดยจะตองมีการรวบรวมขอมูลไวกอน
หาขอมูล

ประมวลผล

แสดงขอมูลในสารสนเทศ

รูปที่ 2.15 การประมวลผลแบบกลุม
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
7. การจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศเปนสิ่งที่มีประโยชนและจําเปนสําหรับการใชงานดานตาง ๆ การจัดการ
สารสนเทศจึงรวมถึงขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจนไดมาซึ่งสารสนเทศ การดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึง่ สารสนเทศมีหลายขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ถานักเรียนตองการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเรื่องอาชีพ
ของคนในหมูบาน นักเรียนอาจเริ่มตนดวยการออกแบบสอบถามสําหรับการไปสํารวจขอมูล
เพื่อใหครอบครัวตางๆ ในหมูบานกรอกขอมูล มีการสงแบบสอบถามไปยังผูกรอกขอมูลเพื่อทํา
การกรอกรายละเอียด มีการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลมีเทคนิคและวิธีการหลาย
อยาง เชน การใชเครื่องจักรชวยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการตรวจกราดรหัสแทงหรืออานขอมูลที่ใช
ดินสอดําระบายตําแหนง ที่กรอกขอมูล
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2. การตรวจสอบขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลวจําเปนตองตรวจสอบขอมูล
ดูแลเรื่องความถูกตองของขอมูลมีการตรวจทานหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง ขอมูลที่จัดเก็บตองมี
ความถูกตองนาเชื่อถือ เพราะหากขอมูลไมนาเชื่อถือสารสนเทศที่ไดจากขอมูลก็ไมนาเชื่อถือดวย
3. การรวบรวมเปนแฟมขอมูล การรวบรวมขอมูลที่เก็บไวใหเปนแฟมขอมูล
เปนขั้นตอนทีส่ ําคัญขั้นตอนหนึ่ง การไปสํารวจขอมูลไมวาในเรื่องอะไรสวนใหญจะเก็บขอมูลมา
หลายเรื่อง จึงจําเปนตองแบงแยกขอมูลออกเปนกลุมเปนเรื่องไวเปนแฟมขอมูลเพื่อใหการ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไปจะไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
4. การจัดเรียงขอมูล ขอมูลที่เก็บไวเปนแฟมควรมีการจัดเรียงลําดับขอมูล
เพื่อสะดวกตอการคนหาหรืออางอิงในภายหลัง การจัดเรียงขอมูลเปนวิธีการประมวลผลใหเปน
สารสนเทศวิธีหนึ่ง
5. การคํานวณ ขอมูลที่จัดเก็บมีทั้งขอมูลที่เปนตัวอักษร ขอความและตัวเลขดังนั้น
อาจมีความจําเปนในการคํานวณตัวเลขที่ไดมาจากขอมูล เชน หาคาเฉลี่ย หาผลรวม
6. การทํารายงาน การสรุปทํารายงานใหตรงกับความตองการของการใชงานจะทําให
การใชสารสนเทศมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เพราะการทํารายงานเปนวิธีการที่จะจัดรูปแบบ
ขอมูลใหเปนสารสนเทศตามความตองการ
7. การจัดเก็บ ขอมูลที่สํารวจหรือรวบรวมมาและมีการประมวลผลใหเปนสารสนเทศ
จะตองดําเนินการจัดเก็บเอาไวเพื่อใชในภายหลัง การจัดเก็บสมัยใหมจะเปลี่ยนขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกหรือซีดีรอม
8. การทําสําเนา หากตองการใชขอมูลก็สามารถคัดลอกหรือทําสําเนาขึ้นใหมได
การคัดลอกขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรทาํ ไดงายและรวดเร็ว
9. การแจกจายและการสื่อสารขอมูล เมื่อตองการแจกจายขอมูลใหผูอื่นใชสามารถ
กระทําการแจกจายไดโดยงาย เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมทําใหจัดส งขอมูลไดอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ชวยใหการเผยแพรทําไดงายและรวดเร็ว

รูปที่ 2.16 การจัดการสารสนเทศ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 2
เรื่อง สารสนเทศ
1. ใหจับคูขอ ความทางดานซายกับคําทางดานขวา
ขอความ
1.1 การจองตัว๋ รถไฟ
1.2 การบันทึกประวัตนิ ักเรียนที่เขาเรียน
1.3 ขอมูลที่ผานการประมวลผล
1.4 สวนประกอบหนึ่งของกระบวนการสารสนเทศ
ที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
1.5 ขั้นตอนที่กําหนดไวในระบบสารสนเทศ
1.6 ปริมาณการสงขาวออกจําหนายตางประเทศที่ไป
ขอคัดลอกมาจากกระทรวงพาณิชย
1.7 สวนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนแตละคน
1.8 การหาคาเฉลี่ยของคะแนนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คํา
ก. ขอมูลปฐมภูมิ
ข. ขอมูลทุติยภูมิ
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ
ง. การเก็บรวบรวมขอมูล
จ. การประมวลผลแบบ
เชื่อมตรง
ฉ. สารสนเทศ
ช. การคํานวณ
ซ ซอฟตแวร

ใหอธิบายถึงความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ
ใหอธิบายสวนประกอบของระบบสารสนเทศ
ขอมูลที่ดีจะตองมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานอยางไรบาง
ใหบอกความหมายพรอมยกตัวอยางขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ใหยกตัวอยางแหลงที่จะหาขอมูลทุติยภูมิ
การประมวลผลแบบเชื่อมตรงตางกับการประมวลผลแบบกลุมอยางไร
พรอมยกตัวอยาง
8. การจัดการสารสนเทศมีขั้นตอนอะไรบาง
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เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่ 2
เรื่อง สารสนเทศ
1. ใหจับคูขอความทางดานซายกับคําทางดานขวา
ขอความ
1.1 การจองตัว๋ รถไฟ
1.2 การบันทึกประวัตนิ ักเรียนที่เขาเรียน
1.3 ขอมูลที่ผานการประมวลผล
1.4 สวนประกอบหนึ่งของกระบวนการสารสนเทศ
ที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
1.5 ขั้นตอนทีก่ ําหนดไวในระบบสารสนเทศ
1.6 ปริมาณการสงขาวออกจําหนายตางประเทศที่ไป
ขอคัดลอกมาจากกระทรวงพาณิชย
1.7 สวนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนแตละคน
1.8 การหาคาเฉลี่ยของคะแนนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คํา
จ. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
ง. การเก็บรวบรวมขอมูล
ฉ. สารสนเทศ
ซ ซอฟตแวร
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ
ข. ขอมูลทุติยภูมิ
ก. ขอมูลปฐมภูมิ
ช การคํานวณ

2. ใหอธิบายถึงความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข, ขอความ หรือรายละเอียด ซึ่งอาจอยู
ในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ, เสียง, วีดิโอ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูล ที่ผานการประมวลผลแลว
ซึ่งถูกตองตรงตามความตองการของผูใช ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ขอมูล

การประมวลผล
ขั้นตอนการเกิดสารสนเทศ

สารสนเทศ
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การดําเนินงานสารสนเทศ จัดทําอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการดําเนินการ ทีเ่ รียกวา
ระบบสารสนเทศ
การจัดทําสารสนเทศ จะทําใหเกิดความรอบรู ที่จะชวยในการตัดสินใจ หรือวางแผนใน
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ความรอบรู
สารสนเทศ
ขอมูล
รูปแสดง ขอมูลเปนฐานของสารสนเทศและสารสนเทศเปนฐานของความรอบรู
3. ใหอธิบายสวนประกอบของระบบสารสนเทศ
สวนประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
1. บุคลากร เปนสวนประกอบที่สําคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
เขาใจวิธีการการใหไดมาซึ่งสารสนเทศ จะเปนผูดําเนินการในการทํางานทั้งหมด บุคลากร จึงตองมี
ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ เปนระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บรักษาขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่จะใหเปนสารสนเทศได เชน กําหนดใหมีการปอนขอมูลทุกวัน
3. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เปนเครื่องมือที่ชวยในการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอรชวยประมวลผล คัดเลือก คํานวณหรือพิมพรายงานผลตามที่ตองการ คอมพิวเตอร
เปนอุปกรณที่ทํางานไดรวดเร็วมีความแมนยําในการทํางานและทํางานไดตอเนื่อง
4. ซอฟตแวร หมายถึง ชุดคําสั่งที่เรียงเปนลําดับขั้นตอนสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
ตามตองการและประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ
5. ขอมูล เปนวัตถุดิบที่จะทําใหเกิดสารสนเทศ ขอมูลที่เปนวัตถุดิบจะตางกันขึ้นอยู
กับสารสนเทศที่ตองการ เชน ในสถาบันการศึกษามักจะตองการ สารสนเทศที่เกี่ยวของกับขอมูล
นักเรียน ขอมูลผลการเรียน ขอมูลอาจารย ขอมูลการใชจายตางๆ
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4. ขอมูลที่ดีจะตองมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานอยางไรบาง
ขอมูลที่ดีจะตองมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
1) ความถูกตอง เมื่อไดขอมูลที่ถูกตองก็จะไดสารสนเทศที่ถูกตองดวย
2) ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน ขอมูลที่ดีตองเปนปจจุบันอยูเสมอและทันตอความ
ตองการของผูใช มีการตอบสนองตอผูใชไดเร็ว
3) ความสมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการ
ทางการปฏิบัติ
4) ความชัดเจนและกะทัดรัด ขอมูลที่ดีตองกะทัดรัดและสื่อความหมายไดชดั เจน
5) ความสอดคลอง ลักษณะของขอมูลสอดคลองกับความตองการของผูใช
5. ใหบอกความหมายพรอมยกตัวอยางขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิ หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม หรือบันทึกจากแหลงขอมูล
โดยตรง ซึ่งอาจจะไดจากการสอบถาม การสัมภาษณ การสํารวจ การจดบันทึก ขอมูลปฐมภูมิ
จึงเปนขอมูลพืน้ ฐานที่ไดมาจากจุดกําเนิดของขอมูลนั้นๆ เชน การสํารวจสํามะโนประชากรของ
องคการบริหารสวนตําบล สัมภาษณการทํากะปจากกุง เคย การจดบันทึกการเลี้ยงผึ้งโพรงของ
ชาวบานตําบลสระแกว
ขอมูลทุติยภูมิ หมายถึง ขอมูลที่มีผูอื่นรวบรวมไวแลว เปนขอมูลสถิติตางๆ
ที่หนวยงานรัฐบาลทําไว เชน สถิติจํานวนประชากรแตละจังหวัด สถิติการสงสินคาออก สถิติการ
นําสินคาเขา สถิติผูปวยเปนโรคหัวใจ
6. ใหยกตัวอยางแหลงที่จะหาขอมูลทุติยภูมิ
แหลงที่จะหาขอมูลทุติยภูมิ เชน กระทรวงตาง ๆ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
โรงพยาบาล ศาลากลางจังหวัด ทีว่ าการอําเภอ และสวนราชการตาง ๆ
7. การประมวลผลแบบเชื่อมตรงตางกับการประมวลผลแบบกลุมอยางไร พรอมยกตัวอยาง
การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) หมายถึง การทํางานในขณะ
ที่ขอมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมตอจากเครื่องปลายทาง (terminal) ไปยังฐานขอมูลของเครื่อง
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การประมวลผลแบบกลุม (batch processing) หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่
สนใจเปนครั้งๆ เชน เมื่อตองการทราบขอมูลผลสํารวจความนิยมของประชาชนตอการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน หรือที่เรียกวา โพล (poll) การประมวลผลแบบกลุมจึงกระทําในลักษณะเปน
ครั้งๆ เพื่อใหไดผลลัพธโดยจะตองมีการรวบรวมขอมูลไวกอน
8. การจัดการสารสนเทศมีขั้นตอนอะไรบาง
การจัดการสารสนเทศมีขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล มีเทคนิคและวิธีการหลายอยาง เชน การใชเครื่องจักร
ชวยเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บตองมีความถูกตองนาเชื่อถือ เพราะหากขอมูล
ไมนาเชื่อถือสารสนเทศที่ไดจากขอมูลก็ไมนาเชื่อถือ
3. การรวบรวมเปนแฟมขอมูล เพื่อใหการดําเนินการในขั้นตอนตอไปจะไดสะดวก
และรวดเร็วขึ้น
4. การจัดเรียงขอมูล เพื่อสะดวกตอการคนหาหรืออางอิงในภายหลัง
5. การคํานวณ ขอมูลที่จัดเก็บมีทั้งขอมูลที่เปนตัวอักษร ขอความและตัวเลขดังนั้น
อาจมีความจําเปนในการคํานวณ
6. การทํารายงาน ทําใหการใชสารสนเทศมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
7. การจัดเก็บ เพื่อไวใชในภายหลัง การจัดเก็บสมัยใหมมักเปลี่ยนขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึก หรือซีดีรอม
8. การทําสําเนา เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล หรือเพื่อความสะดวกในการใช
9. การแจกจายและการสื่อสารขอมูล เมื่อตองการแจกจายขอมูลใหผูอื่นใชสามารถ
กระทําการแจกจายไดโดยงาย และสะดวก
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน)
หนวยที่ 2 เรื่องสารสนเทศ
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอมูล หมายถึง
ก. เหตุการณที่เกีย่ วกับคน สัตว สิ่งของและสถานที่
ข. ขอเท็จจริงที่เกีย่ วของกับคน สัตว สิ่งของและสถานที่
ค. ขอเท็จจริง
ง. รายละเอียดตาง ๆ
2. สารสนเทศ หมายถึง
ก. ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ข. ขอมูลที่มีความแมนยําและถูกตอง
ค. ขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว
ง. ถูกทุกขอ
3. นักเรียนไดรับขาวสารตาง ๆ จากแหลงใดบาง
ก. การสื่อสารระหวางบุคคล
ข. โทรทัศน
ค. หนังสือพิมพ
ง. ถูกทุกขอ
4. เทคโนโลยีเกี่ยวของกับขอมูลอยางไร
ก. ความทันสมัย
ข. ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ค. ความรวดเร็วในการเก็บขอมูล
ง. ไมมีขอถูก
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5. ยุคของสารสนเทศ หมายถึงขอใด
ก. ยุคของขอมูลขาวสาร
ข. ยุคที่สื่อถูกจํากัดอิสระทางความคิด
ค. ยุคที่สื่อมีอิสระทางความคิด
ง. ขอ ก. และ ขอ ค. ถูก
6. ขอใดแสดงถึงการเปนสังคมยุคสารสนเทศ
ก. การฝากถอนเงินผานเครื่อง ATM
ข. การจองตั๋วเครือ่ งบินทางอินเทอรเน็ต
ค. การลงทะเบียนของนักศึกษาทางอินเทอรเน็ต
ง. ถูกทุกขอ
7. ขอใดแสดงความสัมพันธของขอมูลและสารสนเทศ
1. ขอมูล
2. ประมวลผล
3. สารสนเทศ
ก. 2-1-3
ข. 3-2-1
ค. 2-3-1
ง. 1-2-3
8. ขอใดเปนคุณสมบัติพื้นฐานของขอมูลที่ทําใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ดี
ก. ความถูกตอง
ข. ความสอดคลอง
ค. ความสมบูรณ
ง. ถูกทุกขอ
9. ขอใดไมใชวิธีการดําเนินการประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ
ก. การจัดแบงกลุม ขอมูล
ข. การจัดเรียงขอมูล
ค. การสรางความสัมพันธของขอมูล
ง. การคํานวณ
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10. จงเรียงลําดับขั้นตอนการทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ
1. การประมวลผล
2. การดูแลรักษาสารสนเทศ
3. การรวบรวมตรวจสอบ
ก. 1-2-3
ข. 3-2-1
ค. 3-1-2
ง. 3-2-1
11. ขอมูลที่ผานการประมวลผล หมายถึงขอใด
ก. ขอมูล
ข. สารสนเทศ
ค. ขอมูลปฐมภูมิ
ง. ขอมูลทุติยภูมิ
12. การจัดทําสารสนเทศจะทําใหเกิดความรอบรู จะกอใหเกิดสิ่งใด
ก. การตัดสินใจ
ข. การประมวลผลขอมูล
ค. ขอมูลปฐมภูมิ
ง. ขอมูลทุติยภูมิ
13. สวนประกอบของสารสนเทศใดที่ทําหนาที่ในการจัดลําดับขั้นตอนของการ
ประมวลผลขอมูล
ก. ซอฟตแวร
ข. ฮารดแวร
ค. ขอมูล
ง. ขั้นตอนการปฏิบัติ
14. คอมพิวเตอร หมายถึง
ก. เทคโนโลยีสมัยใหม
ข. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย
ค. เครื่องคํานวณ
ง. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานตามชุดคําสั่ง
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15. ขอใดถูกตอง
ก. การสัมภาษณเปนขอมูลทุติยภูมิ
ข. การสํารวจเปนขอมูลทุติยภูมิ
ค. สถิติผลการเรียนเปนขอมูลทุติยภูมิ
ง. การจดบันทึกเปนขอมูลทุติยภูมิ
16. ขอใดหมายถึงขอมูลปฐมภูมิ
ก. จํานวนนักเรียนชั้น ม 6 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข. รายไดของการทองเที่ยวป 2549
ค. สถิติการสงออกกุงแชแข็งป 2549
ง. สัมภาษณการเลี้ยงผึ้งของชุมชนบานทุงปรัง
17. ขอใดหมายถึงขอมูลทุติยภูมิ
ก. สอบถามถึงวิธีการทํากะปจากชุมชนมุสลิม
ข. สถิติผูปวยโรคหัวใจป 2549
ค. ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย
ง. ศึกษาวิธกี ารทําน้ํายาลางจานจากชาวบาน
18. การบันทึกประวัติของนักเรียนหมายถึงขอใด
ก. การจัดเก็บ
ข. การจัดเรียงขอมูล
ค. การเก็บรวบรวมขอมูล
ง. การทํารายงาน
19. ขอใด เปนการประมวลผลแบบกลุม
ก. การฝากถอนเงินผานเครื่อง ATM
ข. การทําโพลสํารวจความนิยมในการเลือกตัง้ ผูวากรุงเทพมหานคร
ค. การซื้อตั๋วเครื่องบิน
ง. การซื้อของในหางสรรพสินคา
20. ขอใดมิใชสารสนเทศที่แบงตามความตองการ
ก. สารสนเทศทั่วไป
ข. สารสนเทศประจํา
ค. สารสนเทศที่ตองทําตามกฎหมาย
ง. สารสนเทศที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน/หลังเรียน
หนวยที่ 2 เรื่องสารสนเทศ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ข
ง
ง
ค
ง
ง
ง
ง
ค
ค

ขอที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําตอบ
ข
ก
ง
ง
ค
ง
ข
ค
ข
ก
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