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เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับนี้  ผู้จัดทํา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้จัดทําได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 เล่ม ประกอบด้วย 

  เล่มท่ี 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

เล่มที่ 2 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ 

เล่มที่ 3 เรื่อง ระบบสารสนเทศ 

เล่มที่ 4 เรื่อง ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เล่มที่ 5 เรื่อง ผลกระทบและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เล่มที่ 6 เรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  1  เล่ม ท่ี  1 
เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบด้วย คําชี้แจงสําหรับครู 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ
หลังเรียน พร้อมทั้งแนวคําตอบกิจกรรม เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําและควรมีวินัยในตนเอง 

ผู้ จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ เ ล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนและสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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คําชี้แจง 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

 
 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
เล่มน้ีเป็น เล่มท่ี 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ  ใช้เวลาเรียน  
4 ชั่วโมง ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ ทั้งหมด 6 เล่ม เวลาเรียน 18 ชั่วโมง  
เป็นนวัตกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าจัดทําข้ึน เพื่อนํามาแก้ปัญหา และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละเล่ม 
ประกอบด้วย  

1. คําชี้แจงสําหรับเอกสารประกอบการเรียนรู้  
2. คําชี้แจงสําหรับครู  
3. คําชี้แจงสําหรับนักเรียน  
4. จุดประสงค์การเรยีนรู ้ 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 10 ข้อ  

ใช้วัดความรูพ้ื้นฐานของนักเรียน  
6. เน้ือหาสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นตอน 

จํานวน 3 ตอน เป็นเนื้อหาที่ใช้อธิบายความรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หรือใช้อธิบายในการทํากิจกรรม  

7. กิจกรรม เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  
8. แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังจากศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้  
9. ภาคผนวก ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน แนวคําตอบ

กิจกรรม และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
10. บรรณานุกรม 
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คําชี้แจงสําหรับครู 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ เล่มที่ 1 เรื่อง 
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ฉบับน้ี เป็นเอกสารท่ีผู้สอนจัดทําข้ึน เพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ชั่วโมง ซ่ึงผู้สอนควร
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

1. ครูควรศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู ้และแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
เข้าใจ  

2. ใช้ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลักสูตรกําหนด  

3. ให้คาํแนะนําการใช้เอกสารประกอบการเรยีนรู้ตามข้ันตอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้แก่นักเรยีน  

4. ครูควรใหค้ําปรึกษาแก่นักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหา  
5. หลังการจัดกจิกรรมการจัดการเรยีนรู้ ให้นักเรียนทําแบบทดสอบ 

หลังเรียน  
6. ผลการปฏบัิติกิจกรรม สามารถนําไปประเมินผลเป็นคะแนนระหว่าง

เรียนโดยครผูู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
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คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
 
 

 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทําข้ึนเพ่ือให้
นักเรียน ได้ศึกษาด้วยตนเองจากเน้ือหาตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ด้วยการปฏิบัติ 
ตามคําแนะนําต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด  

1. ทําความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้  
และผังมโนทัศน์  

2. ก่อนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อน
เรียนแล้วบันทึกคะแนนไว้ห้ามดูเฉลย  

3. ศึกษาเน้ือหาตามข้ันตอนจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มน้ี
ให้เข้าใจ แล้วทํากิจกรรม  

4. เมื่อทํากิจกรรมแล้ว จึงตรวจดูแนวคําตอบที่อยู่ในภาคผนวก ถ้าตอบผิด
ให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาแล้วตอบคําถามอีกครั้ง เม่ือตอบถูกต้องแล้ว 
จึงศึกษาเนื้อหาเรื่องต่อไป  

5. นักเรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนทํากิจกรรมหรือแบบทดสอบ ต้องมีความ
ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  

6. นักเรียนต้องศึกษาบทเรียนนี้ด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัย 
ให้ปรึกษาครูผู้สอนทันที  

7. ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงบนกระดาษอ่ืน หรือกระดาษคําตอบที่ครู
แจกให้ และห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียนรู้  

8. ใช้เอกสารเล่มนี้ฝึกการทํากิจกรรมนอกเวลาและค้นคว้าด้วยตนเองได้  
9. เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบ  

จากเฉลย จากนั้นนําผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 
 
 

1. อธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้ 
2. บอกประเภทของข้อมูลและความหมายของแฟ้มข้อมูลได้ 
3. บอกประเภทและรูปแบบของสารสนเทศได้ 
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ผังมโนทัศน์ 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ 
เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

ประเภทของ
สารสนเทศ 

- ประเภทของสารสนเทศ 
  1. สารสนเทศหยุดนิ่ง 
  2. สารสนเทศที่มีพลังผลักเคล่ือน 
- รูปแบบของสารสนเทศ 
- ความต้องการสารสนเทศ 

ประเภทของข้อมูล 

- การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 
- การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
- การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์ 
- แฟ้มข้อมูล 

ความหมายของข้อมูล 
และสารสนเทศ 

- ความหมายของข้อมูล 
- ความหมายของสารสนเทศ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 
 
 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ 

ที่ครูแจกให้ 
 

 
1. ข้อใดหมายถึงข้อมูล 
    ก.  ส่ิงต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้ 
   ข.  ส่ิงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
    ค.  ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน  
    ง.  ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของส่ิงที่เราสนใจ 
 
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล 
    ก.  มีความถูกต้อง  
    ข.  มีความทนัสมัย 
    ค.  มีความสวยงาม 
   ง.  มีความนา่เชื่อถือ 
 
3. ข้อใดใช้รบัข้อมูลในรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 
    ก.  ประสาทสัมผัสของร่างกาย  
    ข.  ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ 
    ค.  ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ง.  ซอฟต์แวร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
    ก.  ข้อมูลที่ได้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     ข.  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
    ค.  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ 
     ง.  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
 
5. ข้อใดคือข้อมูล 
    ก.  น้ําหนักตัว  
     ข.  คะแนนสะสม  
    ค.  กราฟแสดงคะแนนสอบ 
    ง.  แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน 
 
6. ข้อใดคือนามสกุลต่อท้ายชื่อข้อมูลภาพที่จัดเก็บในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
    ก.  .bmp  
    ข.  .doc  
    ค.  .mp3  
   ง.  .wav 
 
7. ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ 
    ก.  ข้อมูลที่มีจํานวนมากท่ีสุด 
    ข.  ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ 
    ค.  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล  
    ง.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
 
8. สารสนเทศท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร 
    ก.  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย 
    ข.  ส้ันได้ใจความ น่าเชื่อถือ และทันสมัย 
    ค.  ครบถ้วน ทันสมัย และใช้เวลานําเสนอน้อย 
    ง.  ถูกต้อง ส้ันได้ใจความ และใช้เวลานําเสนอน้อย 
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9. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นําเสนอ 
    ก.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นเสียง 
    ข.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นข้อความ 
    ค.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นต้นแบบ 
    ง.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ 
 
10. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง 
    ก.  ตรงต่อความต้องการมากท่ีสุด 
    ข.  เป็นข้อมูลท่ีผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว ้
    ค.  เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร ์
    ง.  สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง 
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กิจกรรมท่ี 1  
เร่ือง ความหมายของข้อมูล 

และสารสนเทศ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เรื่อง ความหมายของข้อมลู 

 
 
 
 

ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของส่ิงที่เราสนใจ  
ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ 
อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียง และ วดีิทัศน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดังน้ัน การเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของส่ิงที่
เราสนใจนั่นเอง ข้อมูล จึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของส่ิง
ที่เราสนใจนั่นเอง  

 

ข้อมูลข้อความ ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ 

ข้อมูลวีดโีอ 
ที่มา : https://www.google.co.th/search 
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คุณสมบัติข้ันพื้นฐานของข้อมูล    มีดังน้ี 
 
       1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้
จะทําให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้ไม่กล้าอ้างอิงหรือนําเอาไปใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยําและอาจมีโอกาสผิดพลาด
ได้  โครงสร้างข้อมูลท่ีออกแบบต้องคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพ่ือให้ได้
ความถูกต้องแม่นยํามากที่สุด  โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศส่วนใหญ่  
มาจากข้อมูลท่ีไม่มีความถูกต้องซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร  
การออกแบบระบบจึงต้องคํานึงถึงในเรื่องน้ี 
 
       2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจําเป็นต้องให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้  มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว  ตีความหมายสารสนเทศได้
ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการออกแบบระบบการเขียนค้นและรายงาน
ตามผู้ใช้ 
 
       3. ความสมบูรณ์  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศข้ึนกับการรวบรวมข้อมูล
และวิธีการทางปฏิบัติด้วย  ในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศต้องสํารวจและ
สอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับหน่ึงท่ีเหมาะสม 
 
       4. ความชัดเจนและกะทัดรัด  การจัดเก็บข้อมูลจํานวนมากจะต้องใช้พื้นที่
ในการจัดเก็บข้อมูลมากจึงจําเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัด 
ส่ือความหมายได้  มีการใช้หรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือที่จะจัดเก็บเข้าไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 
 
       5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องท่ีสําคัญ ดังน้ันจึงต้องมีการ
สํารวจเพ่ือหาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ  ดูสภาพการใช้ข้อมูล  
ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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ลักษณะของข้อมูลที่ดี 
 
          มีคํากล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลไว้อย่างน่าฟังว่า ถ้าข้อมูลเข้าเป็น
ขยะ ส่ิงที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย (Garbage In, Garbage Out) ซ่ึงหมายความวา่ 
ถ้าข้อมูลท่ีนําไปประมวลผลเป็นข้อมูลท่ีด้อยคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมด้อย
คุณภาพไปด้วย ดังนั้น เราควรจะตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บข้อมูล รวมถึง
การประมวลผลข้อมูลเบ้ืองต้นด้วย 
 

1. ความถูกต้องของข้อมูล เป็นลักษณะสําคัญยิ่งของข้อมูล  
ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องแล้ว เราจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้เลย ซ่ึงประเด็นนี้
เป็นเรื่องสําคัญที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และไม่มีการ
ตรวจสอบ เช่น ข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบก่อน
นํามาใช้เสมอ 

 
2. ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนําไปใช้งาน ข้อมูลบางประเภท

หากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูลท่ีด้อยคุณภาพได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลประวัติคนไข้ 
หากไม่มีหมู่เลือดของคนไข้ จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูลต้องการ
ข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้ หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า ที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม ถ้ามีชื่อ
และนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ถนน แขวง/ตําบล เขต/หรือจังหวัด ข้อมูล
เหล่านั้นก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้เช่นกัน ข้อมูลการติดตามตําแหน่งของรถยนต์ด้วย
ระบบจีพีเอส สําหรับบริษัทท่ีต้องทํางานติดตามรถยนต์ ข้อมูลตําแหน่งรถยนต์ 
จะต้องได้รับการปรับให้เป็นจริงตลอดเวลา หากข้อมูลนั้นปรับทุก ๆ หนึ่งช่ัวโมง  
จะไม่มีประโยชน์ในการติดตามตําแหน่งของรถยนต์ ดังนั้นในเรื่องความถูกต้องตาม
เวลาของข้อมูล จึงเป็นเรื่องสําคัญประการหนึ่งท่ีต้องนํามาพิจารณาเมื่อต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูล 

 
  

ที่มา : http://comedu.nstru.ac.th/ 
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3. ความถูกต้องตามเวลา ในบางกรณีข้อมูลผูกอยู่กับเง่ือนไข 

ของเวลา ซ่ึงถ้าผิดจากเง่ือนไขของเวลาไปแล้ว ข้อมูลนั้นอาจลดคุณภาพลงไป  
หรือแม้กระทั่งไม่สามารถใช้ได้ เช่น ข้อมูลการให้ยาของคนไข้ในโรงพยาบาล 
ในทางการแพทย์แล้ว ข้อมูลนี้จะต้องถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลที่คนไข้ได้รับยา
เพ่ือให้แพทย์คนอ่ืนๆ ได้ทราบว่า คนไข้ได้รับยาชนิดนี้เข้าไปแล้ว แต่ข้อมูลเรื่อง
การให้ยาของคนไข้นี้ อาจไม่จําเป็นต้องได้รับการปรับทันที สําหรับแผนกการเงิน 
เพราะแผนกการเงินจะคิดเงินก็ต่อเมื่อญาติคนไข้มาตรวจสอบ หรือคนไข้กําลังออก
จากโรงพยาบาล 

 
4. ความสอดคล้องกันของข้อมูล  ในกรณที่ข้อมูลมาจากหลาย

แหล่งจะเกิดปัญหาค้นในเรื่องของความสอดคล้องกันของข้อมูล เช่น ในบริษัท 
แห่งหนึ่งซ่ึงเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้า หากต้องการนําข้อมูลไปควบรวมกับบริษัทอีก 
แห่งหนึ่งซ่ึงมีข้อมูลของลูกค้าอยู่เช่นกัน แต่ข้อมูลในการจัดส่งเอกสารของบริษัท
แห่งแรกเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยของลูกค้า ในขณะที่ข้อมูลในบริษัทที่สองเป็นที่อยู่ของ
สถานท่ีทํางานลูกค้า ข้อมูลจากทั้งสองบริษัทนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องตาม
เวลาท้ังคู่ แต่ถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้าเพียงท่ีอยู่เดียวก็จะเกิดปัญหาข้ึนได้ 

 

ที่มา : pirun.kps.ku.ac.th 
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 
เรื่อง ความหมายของข้อมลู 

 
 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด แล้วทําเครื่องหมาย 
 หรือ  หน้าข้อความให้ถูกต้อง 

 

............... 1. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงของส่ิงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ 
ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

............... 2. ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของข้อความเพียงอย่างเดียว 

............... 3. ความผิดพลาดของสารสนเทศส่วนใหญเ่กิดจากข้อมูลที่ไม่มีความ
ถูกต้อง 

............... 4. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันเป็นคุณสมบัติข้ันพื้นฐานของข้อมูล 

............... 5. การย่นย่อข้อมูลให้มีความกะทัดรัดเพ่ือความเหมาะสมในการ
จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

............... 6. ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ ส่ิงที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย  
(Garbage In , Garbage Out) 

............... 7. ความสวยงามของข้อมูลคือลักษณะของข้อมูลที่ดี 

............... 8. ความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก 

............... 9. ข้อมูลบางประเภทหากไมค่รบถ้วนจัดเป็นข้อมูล 
ที่ด้อยคณุภาพ 

............... 10. ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งจะทําให้เกิดปัญหาในเรือ่งของความ
สอดคล้องกันของข้อมูล 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เรื่อง ความหมายของสารสนเทศ 

 
 
 

สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ เพราะได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกต้อง เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้งานได้  
และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องการ เช่น เมื่อต้องการสารสนเทศไปใช้ในการวาง
แผนการขาย สารสนเทศท่ีต้องการก็ควรจะเป็นรายงานสรุปยอดการขายแต่ละ
เดือนในปีที่ผ่านมาที่เพียงพอแก่การตัดสินใจ ซ่ึงสารสนเทศมีประโยชน์ คือ 

 
   1. ให้ความรู้ 
   2. ทําให้เกดิความคิดและความเข้าใจ 
   3. ทําให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหนา้หรือตกตํ่า 
   4. สามารถประเมินค่าได้ 
 

  

ที่มา : http://203.172.128.116/moodle/course/ 
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ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. มีความถูกต้องแม่นยํา (accuracy) สารสนเทศท่ีดีจะต้องตรงกับความ

เป็นจริงและเช่ือถือได้ สารสนเทศบางอย่างมีความสําคัญ หากไม่ตรงกับความเป็น
จริงแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ สารสนเทศท่ีถูกต้องแม่นยําจะต้องเกิดจาก
การป้อนข้อมูลรวมถึงโปรแกรมที่ประมวลผลจะต้องถูกต้อง  

  

ที่มา : https://sites.google.com/site/kroonom/laksna-khxng-sarsnthes-thi-di 
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        2. ทันต่อเวลา (timeliness) สารสนเทศท่ีดีต้องทันต่อการใช้งาน หมายถึง 
ข้อมูลที่ ป้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีความเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ปกครองนักเรียน จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย หากหมายเลขโทรศัพท์
ล้าสมัยก็จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  
 
        3. มีความสมบูรณ์ครบถ้วน (complete) สารสนเทศท่ีดีจะต้องมีความ
ครบถ้วน สารสนเทศที่มีความครบถ้วนเกิดจากการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน หากเก็บ
ข้อมูลเพียงบางส่วนก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนักเรียน ก็จะต้องมีการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน 
ให้ได้มากที่สุด เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ โรคประจําตัว 
คะแนนท่ีได้รับในแต่ละวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หากไม่มีข้อมูลของหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ก็จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้เช่นเดียวกัน  
 
        4. มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (relevancy) สารสนเทศ
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ กล่าวคือ การเก็บข้อมูลต้องมีการ
สอบถามการใช้งานของผู้ใช้ว่าต้องการในเรื่องใดบ้าง จึงจะสามารถสรุปสารสนเทศ
ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากต้องการเก็บข้อมูลของ
นักเรียนก็ต้องถามครูว่าต้องการเก็บข้อมูลใดบ้าง เพ่ือให้ครูสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

 
        5. สามารถพิสูจน์ได้ (verifiable) สารสนเทศที่ ดีจะต้องตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศได้ 
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 
เรื่อง ความหมายของสารสนเทศ 

 
 
 
 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
1. สารสนเทศ หมายถึง 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

2. สารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
3. อธิบายลักษณะของสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องแม่นยํา 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
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4. ยกตัวอยา่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

5. เพราะเหตุใดสารสนเทศที่ดีจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
 

ที่มา : http://peerawat2770.blogspot.com/ 

19



 

กิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง ประเภทของข้อมูล
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ใบความรู้ที่ 2.1 
เรื่อง ประเภทของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแบ่งข้อมูลได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การแบ่งขอ้มูลตามลักษณะของข้อมูล เป็นการแบ่งข้อมูลโดยพิจารณา
จากการรับข้อมูลของประสาทสัมผัสของร่างกาย  ได้แก่  
     - ข้อมูลภาพที่ได้รับจากการมองเห็นด้วยดวงตา 
     - ข้อมูลเสียงท่ีได้รับจากการฟังด้วยหู 
     - ข้อมูลกล่ินที่ได้รับจากการสูดดมด้วยจมูก 
     - ข้อมูลรสชาติที่ได้รับจากการรับรสชาติด้วยล้ิน 
     - ข้อมูลสัมผัสท่ีได้รับจากความรู้สึกด้วยผิวหนัง  
  

การแบ่งประเภทของข้อมูลข้ึนอยู่กับ 
     - ความต้องการของผู้ใช้   
     - ลักษณะของข้อมูลที่นําไปใช้   
     - เกณฑ์ที่นํามาพิจารณา 
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2. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลท่ีได้รับ โดยพิจารณาจากลักษณะของ

ที่มาหรือการได้รับข้อมูล  ได้แก่  
 
 

-  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  คือ  ข้อมูล ท่ี ไ ด้จากการ 
เก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น จากการ
สอบถามการสัมภาษณ์การสํารวจการจดบันทึกตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่  
ข้อมูลการมาโรงเรียนสายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงได้จากการจด
บันทึกในรอบ  1 เดือนที่ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
-  ข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิ  ( Secondary Data)  คื อ  กา ร นํ า ข้ อมู ล 

ที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้มาใช้งาน ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องเก็บรวบรวมและ
บันทึกด้วยตนเอง จัดเป็นข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต  มักผ่านการประมวลผลแล้ว 
ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่  สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในปี พ.ศ.2550 
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3. การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะคล้าย

การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล  แต่มีการแยกลักษณะข้อมูลตามชนิดและ
นามสกุลของข้อมูลน้ัน ๆ ได้แก่  

 
-  ข้อมูลตัวอักษร  เ ช่น  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  และสัญลักษณ์   

ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .txt  และ  .doc  
 
 
 
 
 
- ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่าง ๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล 

ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .bmp  .gif  และ .jpg  
 
 
 
 
 
- ข้อมูลเสียง  เช่น  เสียงพูด  เสียงดนตรี  และเสียงเพลง  

ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .wav  .mp3  และ  .au  
 
 
 
 
 
- ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคล่ือนไหว ภาพมิวสิกวีดีโอ  

ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .avi  
 
  

ที่มา : www.google.co.th/search 

ที่มา : www.google.co.th/search 

ที่มา : www.google.co.th/search 

ที่มา : www.google.co.th/search 
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4. การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียง

กับการแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาก แต่มุ่งเน้นพิจารณา 
การแบ่งประเภทตามการนําข้อมูลไปใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่  

 
- ข้อมูลเชิงจํานวน  มีลักษณะเป็นตัวเลข 

ที่สามารถนํามาคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ได้  เช่น จํานวนเงิน
ในกระเป๋า จํานวนค่าโดยสารรถประจําทาง และจํานวน
นักเรียนในห้องเรียน 

 
- ข้อมูลอักขระ  มีลักษณะเป็นตัวอักษร  

ตัวหนังสือ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถนําเสนอข้อมูล
และเรียงลําดับได้แต่ไม่สามารถนํามาคํานวณได้ เช่น 
หมายเลขโทรศัพท์  เลขที่บ้านและช่ือของนักเรียน 

 
-  ข้ อมู ลกราฟิ ก  เ ป็น ข้อมู ล ท่ี เ กิ ดจาก 

จุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์ ทําให้เกิดรูปภาพหรือแผนท่ี เช่น 
เครื่องหมายการค้า แบบก่อสร้างอาคาร และกราฟ 

 
- ข้อมูลภาพลักษณ์  เป็นข้อมูลแสดง

ความเ ข้มและสีของรูปภาพที่ เกิ ดจากการสแกน 
ของสแกนเนอร์เป็นหลัก ซ่ึงสามารถนําเสนอข้อมูล  
ย่อหรือขยาย และตัดต่อได้ แต่ไม่สามารถนํามาคํานวณ
หรือดําเนินการ อย่างอ่ืนได้ 
 

ที่มา : all-free-download.com 

ที่มา : https://clipartfest.com/ 

ที่มา : www.pinsdaddy.com 

ท่ีมา : https://www.bhphotovideo.com 
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 
เรื่อง ประเภทของข้อมูล 

 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
1. การแบ่งรปูแบบข้อมูลใดพิจารณาจากการรับข้อมูลของประสาทสัมผัสของ

ร่างกาย 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

2. ข้อมูลที่พิจารณาจากการรับข้อมูลของประสาทสัมผัสของร่างกาย ได้แก ่
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
3. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ได้แก่ 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
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4. บอกชนิดของข้อมูลตามนามสกุลของข้อมูล  

- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .txt  และ  .doc 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 
- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .bmp  .gif  และ .jpg 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 
- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .wav  .mp3  และ  .au 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 
- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .avi 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
5. การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับการแบ่ง

ข้อมูลชนิดใดและมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
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ใบความรู้ที่ 2.2 
เรื่อง แฟ้มข้อมูล 

 
 
 
 
 
แฟ้มข้อมูล 
 

แฟ้มข้อมูล (File) คือ หน่วยของข้อมูลซ่ึงเกิดจากการนําข้อมูลหลายๆ 
ระเบียน ที่มีลักษณะ ของเขต ข้อมูลเหมือนกันมาจัดเก็บรวมกัน เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูลระเบียนของนักศึกษา หลายๆ คน รวมกันเป็นแฟ้มข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น 
ซ่ึงข้อมูลแต่ละระเบียนที่นํามารวมกันจะต้องมี เขตข้อมูล อย่างน้อย 1 เขต ข้อมูล
ที่แยกความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละระเบียนได้หลายๆ คน รวมกันเป็น
แฟ้มข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น  
 
  

ที่มา : www.google.co.th/search 
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ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File type) 
 

แฟ้มข้อมูลสามารถจําแนกได้ตามลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บบันทึกไว้ 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

 
1. แฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) เป็นแฟ้มข้อมูลซ่ึงเก็บข้อมูล 

ที่ สําคัญ เช่น แฟ้มข้อมูลประวัติลูกค้า (Customer master file) แฟ้มข้อมูล
ประวั ติ ผู้ จั ด ส่ ง สินค้ า  (Supplier master file) แฟ้ม ข้อมูล  สินค้ าคง เห ลือ 
(Inventory master file) แฟ้มข้อมูลบัญชี (Account master file) เป็นต้น 

 
2. แฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction file) เป็นแฟ้มท่ีบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลหลักที่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน รายการท่ีเกิดข้ึน
จะต้องนําไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลักเพ่ือให้ แฟ้มข้อมูลหลักมีข้อมูลท่ีทันสมัย
ตลอด 
 

การรวบรวมข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงาน การรวบรวมข้อมูลที่ดี
จะได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา ครบถ้วน ดังนั้น ความรวดเร็วของข้อมูล 
จึงผูกพันกับเทคโนโลยี ซ่ึงมีหลายวิธี เช่น การใช้ไปรษณีย์อิ เ ล็กทรอนิกส์  
การเชื่อมต่อกับระบบปลายทางเพื่อรับข้อมูล การใช้โทรสาร การใช้ระบบ 
อ่านข้อมูลอัตโนมัติ เช่น เครื่องกราดตรวจ (scanner) อ่านข้อมูลที่เป็นรหัสแท่ง 
(bar code) 

ที่มา : ageless-fitness.com 
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 
เรื่อง แฟ้มข้อมูล 

 
 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
 
1. อธิบายความหมายของแฟ้มข้อมูลมาโดยละเอียด 
 …………………………………………………………………………………………………… 

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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2. แฟ้มข้อมูลมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร 

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. ยกตัวอยา่งแฟ้มข้อมูลหลักมา 3 รายการ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 3 
เร่ือง ประเภทของสารสนเทศ 
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ใบความรู้ที่ 3.1 
เรื่อง ประเภทของสารสนเทศ 

 
 
 
สารสนเทศ  

จําแนกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการแสวงหา คอื 
1. สารสนเทศท่ีหยุดนิ่ง หรือสารสนเทศท่ีได้รับการจัดเก็บ (static หรือ 

stored information) เป็นสารสนเทศท่ีได้รับการบันทึกไว้และจัดเก็บในแหล่ง  
จึงเป็น source oriented information ในแง่เศรษฐกิจ สารสนเทศเป็นสินค้า
อุปโภคบริโภค (Commodity) ในแง่วิทยาศาสตร์ สารสนเทศเป็นพลังงาน 
(Energy) และสสาร (Matter) กล่าวคือ สารสนเทศมีที่อยู่ (location) ถ่ายเทได้ 
(transported) เปล่ียนแปลงได้ (altered) อย่างไรก็ตามสารสนเทศไม่สามารถ 
วัด ชั่ง และตวงปริมาณได้ 

 
2. สารสนเทศท่ีมีพลังผลักเคลื่อน หรือสารสนเทศในกระแสปฏิบัติ  

หรือสารสนเทศดําเนินงาน (Dynamic information หรือ Active information 
หรือ Operative information) เป็นกระบวนการ หรือเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ ได้แก่ การท่ีบุคคลแสวงหาทั้งสารสนเทศเชิงวิชาการ (Academic 
information) และสารสนเทศเชิงปฏิบัติ (Practical information) เป็นสารสนเทศ
ที่ มี ผู้ รั บ  เ รี ยกสารสนเทศประเภทนี้ ว่ า  Receiver oriented information  
เป็นสารสนเทศในสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน 

 
 
ลักษณะพื้นฐานประการหน่ึงของสารนิเทศ คือ สารนิเทศมีการสั่งสม  

สืบทอดต่อกันมา กล่าวคือ สารนิเทศเรื่องหน่ึง ๆ เกิดข้ึนได้โดยอาศัยสารนิเทศ 
ที่เกิดข้ึนมาก่อน สารนิเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร มีการเปล่ียนแปลง 
อยู่เสมอระหว่างการถ่ายทอดสื่อสาร 
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ความต้องการสารสนเทศ 
 

ความต้องการค้นสารสนเทศอาจเป็นความต้องการค้นส่ิงพิมพ์ของผู้เขียน
คนใดคนหนึ่ง หรือหนังสือชื่อใดชื่อหนึ่ง เป็นความต้องการการค้นท่ีมีข้อมูล
เฉพาะเจาะจง จึงเป็นบริการแบบจัดส่งเอกสาร (Document delivery system) 
ส่วนความต้องการค้นส่ิงพิมพ์ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นบริการแบบการค้นคืน
สารสนเทศ (Information retrieval) 

ความต้องการสารสนเทศในเรื่ องใดเรื่ องห น่ึงมี  ๒  ประเภท  คือ  
ความต้องการเพื่อแก้ปัญหา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Problem-solving 
information) และความต้องการข่าวสารทันสมัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(Current awareness need)  ความต้องการสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาน้ันผู้ให้
บริการต้องค้นเอกสารย้อนหลัง (Retrospective search หรือ demand search) 
ผู้ ใ ช้ เ ป็น ผู้ริ เริ่มและมาค้นอย่างมีวัตถุประสงค์แน่นอน เ ป็นการค้นอย่าง
เฉพาะเจาะจง ในขณะที่ความต้องการข่าวสารทันสมัยน้ันบริการสารสนเทศเป็น
ฝ่ายริเริ่ม 
 
ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหา  
 

สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ 
1. ความต้องการข้อเท็จจริง 
2. ความต้องการเอกสารในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง เช่น บทความล่าสุด

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
3. ความต้องการค้นอย่างกว้างขวางในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง ในช่วง

ระยะใดระยะหนึ่ง 
 

 
 
 

ที่มา : www.thaigoodview.com/library/ 
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ใบกิจกรรมท่ี 3.1 
เรื่อง ประเภทของสารสนเทศ 

 
 

 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
1. สารสนเทศจําแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
 ................................................................................................................. 

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

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

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

................................................................................................................. 
 
 
2. สารสนเทศท่ีหยุดน่ิง หรือสารสนเทศที่ได้รับการจัดเก็บ คือ 

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

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

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

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

................................................................................................................. 
 
 
3. สารสนเทศท่ีมีพลังผลักเคล่ือน หรอืสารสนเทศในกระแสปฏบัิติ  

หรือสารสนเทศดําเนินงาน คือ 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
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4. อธิบายความหมายของความต้องการสารสนเทศ 

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

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

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

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

................................................................................................................. 
 
 
5. ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหา สามารถแบ่งได้กี่ระดับ 

อะไรบ้าง 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

ที่มา : xdx-ontology.org/page/2/ 
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ใบความรู้ที่ 3.2 
เรื่อง รูปแบบของสารสนเทศ 

 
 
 
การแบ่งสารสนเทศสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ  เช่น  
 
                1. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ  ได้แก่  สารสนเทศแข็ง
และสารสนเทศอ่อน 
 
 
                2. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกําเนิด  ได้แก่  สารสนเทศภายใน
องค์กรและสารสนเทศภายนอกองค์กร 
 
 
                3. การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู้  ได้แก่  สารสนเทศสาขา
มนุษยศาสตร์  สารสนเทศสาขาสังคมศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และสารสนเทศสาขาอ่ืน ๆ 
 
 
                4. การแบ่งตามการนําสารสนเทศไปใช้งาน  ได้แก่  สารสนเทศ 
ด้านการตลาด  สารสนเทศด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร  และสารสนเทศ 
ด้านการเงิน  
 
 
                5. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ  ได้แก่    
สารสนเทศท่ีเน้นวิชาการ  สารสนเทศท่ีเน้นเทคนิค  สารสนเทศท่ีเน้นบุคคล  และ
สารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 
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6. การแบ่งตามข้ันตอนของการพัฒนาสารสนเทศ  ได้แก่   

สารสนเทศระยะแรกเริ่มและ สารสนเทศระยะยาว  
 
 
               7. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทํา  ได้แก่  
สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศปรุงแต่ง  
 
 
                8. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นําเสนอ  ได้แก่  สารสนเทศที่มี
ลักษณะเป็นเสียง  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นข้อความ  สารสนเทศท่ีมีลักษณะ
เป็นโสตทัศนวัสดุ  และสารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
               9. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดทําข้ึน  ได้แก่  
สารสนเทศท่ีทําประจํา สารสนเทศที่ต้องทําตามกฎหมาย  และสารสนเทศท่ีได้รับ
หมอบหมายให้จัดทําข้ึนโดยเฉพาะ     
 

ที่มา : chaiinw123.blogspot.com 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 
เรื่อง รูปแบบของสารสนเทศ 

 
 
 
 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนจับคูข้่อความที่ตรงกันของการแบ่งสารสนเทศให้ถูกต้อง 
 
 

…………… 1. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ 

…………… 2. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกําเนิด 

…………… 3. การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู ้

…………… 4. การแบ่งตามการนําสารสนเทศไปใช้งาน 

…………… 5. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ 

…………… 6. การแบ่งตามข้ันตอนของการพัฒนาสารสนเทศ 

…………… 7. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทํา 

…………… 8. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นําเสนอ 

…………… 9. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการท่ีจัดทําข้ึน   
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ก.  สารสนเทศด้านการตลาด สารสนเทศด้านการวจิัยและพัฒนาบุคลากร  
และสารสนเทศด้านการเงิน 

ข.  สารสนเทศระยะแรกเริ่มและสารสนเทศระยะยาว 

ค.  สารสนเทศท่ีเน้นวิชาการ  สารสนเทศที่เน้นเทคนิค  สารสนเทศท่ีเน้นบุคคล  
และสารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 

ง.  สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน 

จ.  สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศภายนอกองค์กร 

ฉ.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นเสียง  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นข้อความ  
สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ  และสารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ 

ช.  สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศปรุงแต่ง 

ซ.  สารสนเทศท่ีทําประจํา สารสนเทศที่ต้องทําตามกฎหมาย  และสารสนเทศท่ี
ได้รับหมอบหมายให้จัดทําข้ึนโดยเฉพาะ 

ฌ.  สารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์  สารสนเทศสาขาสังคมศาสตร์  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสารสนเทศสาขาอ่ืน ๆ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 
 

 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ 

ที่ครูแจกให้ 
 
 
1. ข้อใดหมายถึงข้อมูล 
    ก.  ส่ิงต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้ 
   ข.  ส่ิงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
    ค.  ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน  
    ง.  ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของส่ิงที่เราสนใจ 
 
2. ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ 
    ก.  ข้อมูลที่มีจํานวนมากทีสุ่ด 
    ข.  ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ 
    ค.  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล  
    ง.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
 
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล 
    ก.  มีความถูกต้อง  
    ข.  มีความทนัสมัย 
    ค.  มีความสวยงาม 
   ง.  มีความนา่เชื่อถือ 
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4. ข้อใดใช้รบัข้อมูลในรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 
    ก.  ประสาทสัมผัสของร่างกาย  
    ข.  ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ 
    ค.  ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ง.  ซอฟต์แวร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5. ข้อใดคือข้อมูล 
    ก.  น้ําหนักตัว  
     ข.  คะแนนสะสม  
    ค.  กราฟแสดงคะแนนสอบ 
    ง.  แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน 
 
6. สารสนเทศท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร 
    ก.  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย 
    ข.  ส้ันได้ใจความ น่าเชื่อถือ และทันสมัย 
    ค.  ครบถ้วน ทันสมัย และใช้เวลานําเสนอน้อย 
    ง.  ถูกต้อง ส้ันได้ใจความ และใช้เวลานําเสนอน้อย 
 
7. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นําเสนอ 
    ก.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นเสียง 
    ข.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นข้อความ 
    ค.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นต้นแบบ 
    ง.  สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ 
 
8. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง 
    ก.  ตรงต่อความต้องการมากท่ีสุด 
    ข.  เป็นข้อมูลท่ีผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว ้
    ค.  เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร ์
    ง.  สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง 
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9. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
    ก.  ข้อมูลที่ได้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     ข.  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
    ค.  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ 
     ง.  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
 
10. ข้อใดคือนามสกุลต่อท้ายช่ือข้อมูลภาพที่จัดเก็บในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

    ก.  .bmp  
    ข.  .doc  
    ค.  .mp3  
   ง.  .wav 
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ภาคผนวก 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

แนวคําตอบกิจกรรม 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ข้อที่ คําตอบ 

1 ง 

2 ค 

3 ก 

4 ข 

5 ก 

6 ก 

7 ค 

8 ก 

9 ค 

10 ข 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.1 
เรื่อง ความหมายของข้อมลู 

 
 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด แล้วทําเครื่องหมาย 
 หรือ  หน้าข้อความให้ถูกต้อง 

 

............... 1. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงของส่ิงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ 
ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

............... 2. ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของข้อความเพียงอย่างเดียว 

............... 3. ความผิดพลาดของสารสนเทศส่วนใหญเ่กิดจากข้อมูลที่ไม่มีความ
ถูกต้อง 

............... 4. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันเป็นคุณสมบัติข้ันพื้นฐานของข้อมูล 

............... 5. การย่นย่อข้อมูลให้มีความกะทัดรัดเพ่ือความเหมาะสมในการ
จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

............... 6. ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ ส่ิงที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย  
(Garbage In , Garbage Out) 

............... 7. ความสวยงามของข้อมูลคือลักษณะของข้อมูลที่ดี 

............... 8. ความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก 

............... 9. ข้อมูลบางประเภทหากไมค่รบถ้วนจัดเป็นข้อมูล 
ที่ด้อยคณุภาพ 

............... 10. ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งจะทําให้เกิดปัญหาในเรือ่งของความ
สอดคล้องกันของข้อมูล 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 
เรื่อง ความหมายของสารสนเทศ 

 
 
 
 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
1. สารสนเทศ หมายถึง 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

2. สารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
3. อธิบายลักษณะของสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องแม่นยํา 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

  

ข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะได้ผ่านการประมวลผล
ด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและถูกต้อง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตรงตาม 
ความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้งานได้  
และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ 

1. ให้ความรู ้
2. ทําให้เกิดความคิดและความเข้าใจ 
3. ทําให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปล่ียนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกตํ่า 
4. สามารถประเมินค่าได้ 
 

1. มีความถูกต้องแม่นยํา 
2. ทันต่อเวลา  
3. มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  
4. มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
5. สามารถพิสูจน์ได้ 
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4. ยกตัวอยา่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

5. เพราะเหตุใดสารสนเทศที่ดีจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
 

ที่มา : http://peerawat2770.blogspot.com/ 

อยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน 

เพ่ือให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศได้ 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2.1 
เรื่อง ประเภทของข้อมูล 

 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
1. การแบ่งรปูแบบข้อมูลใดพิจารณาจากการรับข้อมูลของประสาทสัมผัสของ

ร่างกาย 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

2. ข้อมูลที่พิจารณาจากการรับข้อมูลของประสาทสัมผัสของร่างกาย ได้แก ่
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
3. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ได้แก่ 

……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 

การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 

- ข้อมูลภาพที่ได้รับจากการมองเห็นด้วยดวงตา 
- ข้อมูลเสียงท่ีได้รับจากการฟังด้วยหู 
- ข้อมูลกล่ินที่ได้รับจากการสูดดมด้วยจมูก 
- ข้อมูลรสชาติที่ได้รับจากการรับรสชาติด้วยล้ิน 
- ข้อมูลสัมผัสท่ีได้รับจากความรู้สึกด้วยผิวหนัง  
 

- ข้อมูลปฐมภูม ิ
- ข้อมูลทุติยภูม ิ
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4. บอกชนิดของข้อมูลตามนามสกุลของข้อมูล  

- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .txt  และ  .doc 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 
- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .bmp  .gif  และ .jpg 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 
- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .wav  .mp3  และ  .au 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 
- นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .avi 
คือ……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
5. การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับการแบ่ง

ข้อมูลชนิดใดและมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

 

ข้อมูลตัวอักษร 

ข้อมูลภาพ 

ข้อมูลเสียง 

ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว 

มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับการแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บ 
ในส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลเชิงจํานวน  ข้อมูลอักขระ  
ข้อมูลกราฟิก  ข้อมูลภาพลักษณ์   

49



เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2.2 
เรื่อง แฟ้มข้อมูล 

 
 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
 
1. อธิบายความหมายของแฟ้มข้อมูลมาโดยละเอียด 
 …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

แฟ้มข้อมูล (File) คือ หน่วยของข้อมูลซ่ึงเกิดจากการนํา
ข้อมูลหลายๆ ระเบียน ที่มีลักษณะ ของเขต ข้อมูลเหมือนกันมา
จัดเก็บรวมกัน ซ่ึงข้อมูลแต่ละระเบียนท่ีนํามารวมกันจะต้องมี เขต
ข้อมูล อย่างน้อย 1 เขต ข้อมูลท่ีแยกความแตกต่างของข้อมูลในแต่
ละระเบียนได้หลายๆ คน รวมกันเป็นแฟ้มข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น  
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2. แฟ้มข้อมูลมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร 

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. ยกตัวอยา่งแฟ้มข้อมูลหลักมา 3 รายการ 

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

 

2 ประเภท คอื  
1. แฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) เป็นแฟ้มข้อมูลซ่ึงเก็บ

ข้อมูลที่สําคัญ 
2. แฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction file) เป็นแฟ้มที่

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลหลักที่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน 
รายการที่เกิดข้ึนจะต้องนําไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลักเพ่ือให้ 
แฟ้มข้อมูลหลักมีข้อมูลที่ทันสมัยตลอด 

อยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 3.1 
เรื่อง ประเภทของสารสนเทศ 

 
 

 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
1. สารสนเทศจําแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
 ................................................................................................................. 

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

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

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

................................................................................................................. 
 
 
2. สารสนเทศท่ีหยุดน่ิง หรือสารสนเทศที่ได้รับการจัดเก็บ คือ 

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

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

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

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

................................................................................................................. 
 
 
3. สารสนเทศท่ีมีพลังผลักเคล่ือน หรอืสารสนเทศในกระแสปฏบัิติ  

หรือสารสนเทศดําเนินงาน คือ 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

  

2 ประเภท 
1. สารสนเทศท่ีหยุดน่ิง 
2. สารสนเทศท่ีมีพลังผลักเคล่ือน 

เป็นสารสนเทศท่ีได้รับการบันทึกไว้และจัดเก็บในแหล่ง จึงเป็น 
source oriented information กล่าวคือ สารสนเทศมีที่อยู่ 
ถ่ายเทได้ เปล่ียนแปลงได้ อย่างไรก็ตามสารสนเทศไม่สามารถ
วัด ชั่ง และตวงปริมาณได้ 

เป็นกระบวนการ หรือเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ได้แก่ 
การท่ีบุคคลแสวงหาทั้งสารสนเทศเชิงวิชาการ และสารสนเทศ 
เชิงปฏิบัติ เป็นสารสนเทศท่ีมีผู้รับ เรียกสารสนเทศประเภทนี้ว่า 
Receiver oriented information เป็นสารสนเทศในสภาพแวดล้อม
ของสังคมปัจจุบัน 
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4. อธิบายความหมายของความต้องการสารสนเทศ 

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

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

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

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

................................................................................................................. 
 
 
5. ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหา สามารถแบ่งได้กี่ระดับ 

อะไรบ้าง 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

เป็นความต้องการค้นส่ิงพิมพ์ของผู้เขียนคนใดคนหน่ึง หรือหนังสือชื่อ
ใดชื่อหนึ่ง เป็นความต้องการการค้นท่ีมีข้อมูลเฉพาะเจาะจง จึงเป็น
บริการแบบจัดส่งเอกสาร ส่วนความต้องการค้นส่ิงพิมพ์ในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงเป็นบริการแบบการค้นคืนสารสนเทศ  

สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ 
1. ความต้องการข้อเท็จจริง 
2. ความต้องการเอกสารในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น บทความ

ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
3. ความต้องการค้นอย่างกว้างขวางในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

ในช่วงระยะใดระยะหนึ่ง 

ที่มา : xdx-ontology.org/page/2/ 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 3.2 
เรื่อง รูปแบบของสารสนเทศ 

 
 
 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนจับคูข้่อความที่ตรงกันของการแบ่งสารสนเทศให้ถูกต้อง 
 
 

…………… 1. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ 

…………… 2. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกําเนิด 

…………… 3. การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู ้

…………… 4. การแบ่งตามการนําสารสนเทศไปใช้งาน 

…………… 5. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ 

…………… 6. การแบ่งตามข้ันตอนของการพัฒนาสารสนเทศ 

…………… 7. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทํา 

…………… 8. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นําเสนอ 

…………… 9. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการท่ีจัดทําข้ึน   

 
  

ง 

จ 

ฌ 

ก 

ค 

ข 

ช 

ฉ 

ซ 
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ก.  สารสนเทศด้านการตลาด สารสนเทศด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร  
และสารสนเทศด้านการเงิน 

ข.  สารสนเทศระยะแรกเริ่มและสารสนเทศระยะยาว 

ค.  สารสนเทศท่ีเน้นวิชาการ  สารสนเทศท่ีเน้นเทคนิค  สารสนเทศท่ีเน้นบุคคล  
และสารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 

ง.  สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน 

จ.  สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศภายนอกองค์กร 

ฉ .  สารสนเทศที่มี ลักษณะเป็นเสียง  สารสนเทศที่มี ลักษณะเป็นข้อความ  
สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ  และสารสนเทศที่มีลักษณะเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ 

ช.  สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศปรุงแต่ง 

ซ.  สารสนเทศท่ีทําประจํา สารสนเทศท่ีต้องทําตามกฎหมาย  และสารสนเทศที่
ได้รับหมอบหมายให้จัดทําข้ึนโดยเฉพาะ 

ฌ.  สารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์  สารสนเทศสาขาสังคมศาสตร์  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสารสนเทศสาขาอ่ืน ๆ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ข้อที่ คําตอบ 

1 ง 

2 ค 

3 ค 

4 ก 

5 ก 

6 ก 

7 ค 

8 ข 

9 ข 

10 ก 
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คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีโปรวิชั่น 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). (2558). คู่มอืครูหนังสือเรียนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการ 
(พว.) 

 
แหล่งข้อมูลออนไลน ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้งานอาชพีและ

เทคโนโลยี โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอ์ุปถัมป์)  (ออนไลน์).  
สืบค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 
http://www.seekan.ac.th/it_com/lesson_03_2.html 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 
http://www.sathukit.ac.th/datacom1/c1.html 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ออนไลน์). สืบค้นวันที่ 
10 พฤษภาคม 2558 เข้าถึงได้จาก
http://phungwit.ac.th/krootim/?page=subject_structure 

 

57


	รุฮัยน่า หมะจิ2
	01-E3-B37297-เบตง (วีระราษฎร์ประสาน)
	2 คำนำ
	3 สารบัญ
	เล่ม 1 แก้ไข
	4 คำชี้แจงเอกสาร
	5 คำชี้แจงสำหรับครู
	6 คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
	7 จุดประสงค์การเรียนรู้
	8 ผังมโนทัศน์
	9 แบบทดสอบก่อนเรียน
	10 กิจกรรมที่ 1
	10.1 ใบความรู้ที่ 1.1
	10.2 ใบกิจกรรมที่ 1.1
	10.3 ใบความรู้ที่ 1.2
	10.4 ใบกิจกรรมที่ 1.2
	11 กิจกรรมที่ 2
	11.1 ใบความรู้ที่ 2.1
	11.2 ใบกิจกรรมที่ 2.1
	11.3 ใบความรู้ที่ 2.2
	11.4 ใบกิจกรรมที่ 2.2
	12 กิจกรรมที่ 3
	12.1 ใบความรู้ที่ 3.1
	12.2 ใบกิจกรรมที่ 3.1
	12.3 ใบความรู้ที่ 3.2
	12.4 ใบกิจกรรมที่ 3.2
	14 แบบทดสอบหลังเรียน
	15 ภาคผนวก
	15.0 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
	15.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 - Copy
	15.2 ใบกิจกรรมที่ 1.2 - Copy
	15.3 ใบกิจกรรมที่ 2.1 - Copy
	15.4 ใบกิจกรรมที่ 2.2 - Copy
	15.5 ใบกิจกรรมที่ 3.1 - Copy
	15.6 ใบกิจกรรมที่ 3.2 - Copy
	16 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
	17 บรรณานุกรม





