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แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ข ้อมูล(Data) หมำยถึงข ้อใด
ก. ตัวเลข
่ น
่ ำมำใช ้ในกำรคำนวณ
ข. สิงที
่ ไม่
่ ได ้นำมำใช ้ในกำรคำนวณ
ค. สิงที
ง. ข ้อ ข และ ค ถูก
2.ข ้อใดถูกต ้อง
ก. ข ้อมูลเหมือนกับสำรสนเทศ
ข. ข ้อมูลไม่เหมือนกับสำรสนเทศ
่
ค. ข ้อมูลไม่เกียวข
้องกับสำรสนเทศ
ง. ข ้อมูลเป็ นส่วนหนึ่ งของสำรสนเทศ
3. ข ้อใดเป็ นคุณสมบัตข
ิ องสำรสนเทศ
ก. ควำมถูกต ้อง
ข. ควำมรวดเร็ว
ค. ควำมสมบูรณ์
ง. ถูกทุกข ้อ

4.สำรสนเทศหมำยถึงข ้อใด
่ ้ร ับกำรประมวลผลแล ้ว
ก. ข ้อมูลควำมรู ้ทีได
ข. ข ้อมูลคะแนน
่ ำมำใช ้ประโยชน์
ค. ข ้อมูลทีน
่ กำรเปลียนแปลง
่
ง. ข ้อมูลทีมี
่ เป็ นอย่ำงไร
5. สำรสนเทศทีดี
่ นจริง
ก. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีเป็
่ ำไปใช ้ได ้ประโยชน์ตรงตำมต ้องกำร
ข. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีน
่ มค
ค. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีดี
ี วำมหมำย
่ ควำมแม่นยำ
ง. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีมี
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6. ข ้อใดไม่ใช่องค ์ประกอบของสำรสนเทศ
ก. ข ้อมูล ตัวเลข เสียง และภำพ
่ ดเลข
ข. เครืองคิ
ค. กำรจัดเก็บ บันทึกข ้อมูล
ง. คอมพิวเตอร ์
่
7. ข ้อมูลและสำรสนเทศต่ำงกันทีใด
ก. ควำมเป็ นจริงของข ้อมูล
่ เป็
่ นประโยชน์ตอ
ข. สิงที
่ ผู ้ใช ้
่ กต ้อง
ค. มีกำรร ับรองข ้อมูลทีถู
่
ง. มีกำรเปลียนแปลงตลอดเวลำ

8. ข ้อใดไม่ใช่ข ้อมูลสำรสนเทศ
่
ก. เครืองคอมพิ
วเตอร ์
ข. รำยงำนพยำกรณ์อำกำศ
ค. สถิตน
ิ ักเรียนประจำวันของโรงเรียน
์
ง. ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนของนักเรียน
่ ำคัญทีสุ
่ ด
9. ข ้อใดเป็ นประโยชน์สำรสนเทศทีส
ก. คุ ้มค่ำ หำง่ำย สะดวก
ข. สีสน
ั สวยงำม เรียบร ้อย
ค. ถูกต ้อง รวดเร็ว เป็ นปัจจุบน
ั
้ ๆ
ง. เป็ นสัญลักษณ์และเป็ นรหัสสัน

่ ดคือข ้อใด
่ ำคัญทีสุ
้
้อมูลทีส
10. ขันตอนกำรประมวลผลข
ก. กำรจัดเก็บข ้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ
ข. กำรจัดหำข ้อมูล
ค. กำรประมวลผลข ้อมูล
่ ้อมูลตำมต ้องกำร
ง. กำรเพิมข

2

ควำมหมำยของข้อมูล
ข้อมูล หมำยถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุกำรณ์ ทเี่ กีย่ วกับสิง่
ต่ำงๆ ได้แก่ คน สัตว์ สิง่ ของ สถำนที่ รวมถึงสิง่ ต่ำงๆ ทีเ่ รำรับรู ้
ได้โดยกำร ดู ฟัง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชำติ
1. ข้อมูลรอบตัว ในแต่ละวันเรำจะพบเห็นสิง่ ต่ำงๆ มำกมำย
สิง่ ทีเ่ รำพบเห็นนี้คอื ข้อมูลนั่นเอง ได้แก่
1) ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล เช่น ข้อมูลของนักเรียน ข้อมูลของคุณ
พ่อคุณแม่ เป็ นต้น

2) ข้อมูลเกีย่ วกับสถำนที่ เช่น ข้อมูลของโรงเรียน ข้อ มูลของ
ร้ำนค้ำ ข้อมูลของวัด ข้อมูลของห้องสมุด เป็ นต้น
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3) ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ของ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับคอมพิ วเตอร์ ข้อมูล
เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำ ข้อมูลเกีย่ วกับหน้งสือเรียน ข้อมูล
เกีย่ วกับอุปกรณ์ เครือ่ งใช้ ข้อมูลเกีย่ วกับอำหำร เป็ นต้น

4) ข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์ เช่น ข้อมูลของแมวพันธุ์ตำ่ งๆ ข้อมูลของ
นกแก้ว ข้อมูลของปลำหำงนกยูง เป็ นต้น

5) ข้อมูลเกีย่ วกับพืช เช่นข้อมูลเกีย่ วกับป่ ำไม้ ข้อมู ลเกีย่ วกับกำร
ทำนำทำไร่ ข้อมูลเกีย่ วกับพันธุ์ขำ้ ว ข้อมูลเกีย่ วกับพันธุ์ขำ้ วโพด
เป็ นต้น

4

6) ข้อมูลเกีย่ วกับธรรมชำติ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับดิน น้ำ อำกำศ แร่
ธำตุ ป่ ำไม้ ภัยธรรมชำติ เป็ นต้น

7) ข้อมูลเกีย่ วกับเหตุกำรณ์ ตำ่ งๆ เช่น ข้อมูลกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ ว ข้อมูลกำรคมนำคม เป็ นต้น

8. กำรรับรูข
้ อ้ มูล เรำสำมำรถรับรูข
้ อ้ มูลผ่ำนประสำทสัมผัส ทัง้ 5
คือ ตำ หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ดังนี้
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ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลภำพ หมำยถึง ข้อมูลทีเ่ ป็ นรูปภำพในลักษณะต่ำงๆ ทีเ่ รำ
มองเห็น อำจเป็ นภำพนิ่งหรือภำพเคลือ่ นไหว หรือข้อมูลภำพของ
สิง่ ต่ำงๆ ทัง้ สิง่ ทีม
่ ีชีวต
ิ และไม่มีชีวิตทีเ่ รำมองเห็ นด้วย เช่น

2. ข้อมูลตัวอักษร หมำยถึง ข้อมูลทีป
่ ระกอบด้วยตัวอักษร ทัง้
ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ และตัวเลขทีไ่ ม่ใช้ในกำรคำนวณ

3. ข้อมูลตัวเลข หมำยถึง ข้อมูลทีป
่ ระกอบด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 ซึง่
ใช้ในกำรคิดคำนวณได้
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4. ข้อมูลอืน
่ ๆ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลภำพ ข้อมูลตัวอักษร หรือ
ข้อมูลตัวเลข เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับเสียง สี ควำมร้อนหรื อเย็น ควำม
มืดหรือสว่ำง กลิ่น เป็ นต้น

ประโยชน์ของข้อมูล
ข้อมูลในชีวต
ิ ประจำวันมีมำกมำย ซึง่ คนเรำนำข้อมูลเหล่ำนี้
มำใช้ประโยชน์ เช่น กำรนำข้อมูลสภำพอำกำศมำประมวลผลแล้ว
ใช้ในกำรพยำกรณ์ อำกำศ กำรนำข้อมูลประชำกรมำวำงแผนกำร
พัฒนำประเทศ เป็ นต้น
ข้อมูลมีประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ช่วยในกำรตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำ เพือ่ ให้
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง เช่น
- เมือ่ เรำรูข้ อ้ มูลว่ำคะแนนสอบวิชำภำษำไทยของตนเองไม่
้
ค่อยดี เรำจึงควรขยันและตัง้ ใจเรียนให้มำกขึน
- เมือ่ เรำรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เรำจึงควรหำ
วิธีป้องกันตัวเอง เพือ่ ไม่ให้เป็ นโรคนี้ได้ เป็ นต้น
2. ช่วยพัฒนำตนเอง ทำให้เรำเป็ นคนฉลำด รอบรู ้
สำมำรถวำงแผนกำรทำงำน กำรเรียน และปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่
ได้รบั มอบหมำยได้เป็ นอย่ำงดียงิ่
3. ช่วยพัฒนำชุมชนและสังคม เช่น ผู้ดูแลชุมชนมี
้ จำนวนมำก จึงสร้ำงสนำมเด็ก
ข้อมูลว่ำมีเด็กๆ ในชุมชนเพิม
่ ขึน
เล่น เพือ่ ให้เด็กๆ ได้ใช้ออกกำลังกำย เป็ นต้น
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ปัจจุบน
ั คำว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือเรียกสัน
้ ๆ ว่ำ ไอที
นัน
้ มักนำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำง เกือบทุกวงกำร ล้วนเห็น
ควำมสำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศกันแทบทัง้ สิน
้ หรือโลกแห่ง
ยุคไอที ในควำมเป็ นจริง คำว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศนัน
้
ประกอบด้วยคำว่ำ เทคโนโลยี และคำว่ำ สำรสนเทศ มำรวมกันโดย
แต่ละคำมีควำมหมำย ดังนี้
1. เทคโนโลยี (Technology) คือ กำรประยุกต์ควำมรู ้
ด้ำนวิทยำศำสตร์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทเี่ กีย่ วกับกำรผลิต กำร
สร้ำงวิธีกำรดำเนิน และรวมถึงอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ทีไ่ ม่ได้ มีในตำม
ธรรมชำติโลกแห่งเทคโนโลยียุคนี้ ทำให้มนุษย์ได้รบั สิ่งอำนวย
ควำมสะดวกจำกเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กบั กำรดำเนิน
ชีวิตประจำวันไม่ถว้ น
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2. สำรสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ทเี่ กิดจำกกำร
ประมวลผลข้อมูลดิบ (Raw data)ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลดิบจำก
แหล่งต่ำงๆ และนำมำผ่ำนกระบวนกำรประมวลผล ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
จัดข้อมูล กำรเรียงลำดับข้อมูล กำรคำนวณและสรุปผล จำกนั้นก็
นำมำเสนอในรูปแบบของรำยงำนทีเ่ หมำะสมต่อกำรใช้งำนทีก่ ่อเกิด
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินชีวิตมนุษย์ ในชีวิตประจำวัน ข่ ำวสำร
ควำมรูด
้ ำ้ นวิชำกำร และธุรกิจ

เมือ่ นำเอำคำว่ำ เทคโนโลยี และ สำรสนเทศ รวมเข้ำไว้ดว้ ยกันแล้ว
จึงสรุปควำมหมำยโดยรวมได้วำ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology) คือกำรประยุกต์เอำควำมรูท
้ ำงด้ำน
วิทยำศำสตร์มำจัดกำรสำรสนเทศทีต
่ อ้ งกำร โดยอำศัยเครือ่ งมื อทำง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยีดำ้ นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้ำน
เครือข่ำยโทรคมนำคมและกำรสือ่ สำร ตลอดจนอำศัยควำมรูใ้ น
กระบวนกำรดำเนินงำนสำรสนเทศในขัน
้ ตอนต่ำงๆ ตัง้ แต่กำร
แสวงหำ กำรวิเครำะห์กำรจัดเก็บ รวมถึงกำรจัดกำรเผยแพร่และ
แลกเปลีย่ นสำรสนเทศด้วย เพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภำพควำมถูกต้ อง
ควำมแม่นยำ และควำมรวดเร็วทันต่อกำรนำมำใช้ประโยชน์ ได้
นั่นเอง
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1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นวิธีกำรรวบรวมข้อมูลเข้ำสู่ระบบ
อำจเห็นพนักงำนกำรไฟฟ้ ำไปทีบ
่ ำ้ นพร้อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขนำดเล็ก เพือ่ บันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ ำ ในกำรสอบแข่งขันทีม
่ ี
ผู้สอบจำนวนมำก ก็มีกำรใช้ดน
ิ สอระบำยตำมช่องทีเ่ ลือกตอบ
เพือ่ ให้เครือ่ งอ่ำนเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เมือ่ ไปซื้อสิน ค้ำที่
ห้ำงสรรพสินค้ำก็มีกำรใช้รหัสแท่ง (Bar code) พนักงำนจะนำ
สินค้ำผ่ำนกำรตรวจของเครือ่ งเพือ่ อ่ำนข้อมูลกำรซื้อสิน ค้ำทีบ
่ รรจุ
ในรหัสแท่ง เมือ่ ไปทีห
่ อ้ งสมุดก็พบว่ำหนังสือมีรหัสแท่ง
เช่นเดียวกัน กำรใช้รหัสแท่งเพือ่ ให้ง่ำยต่อกำรเก็บรวบรวม

2. กำรประมวลผล ข้อมูลทีเ่ ก็บมำได้มกั จะเก็บหนังสือต่ำงๆ เช่น
แผ่นบันทึก แผ่นซีดี หรือเทป เป็ นต้น ข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกนำมำ
ประมวลผลตำมต้องกำร เช่น แยกแยะข้อมูลเป็ นกลุม
่ เรียงลำดับ
ข้อมูล คำนวณ หรือจัดกำรคัดแยกข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเหล่ำนั้น
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3. กำรแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีในกำรแสดงผล
ลัพธ์มีมำก สำมำรถแสดงเป็ นตัวหนังสือ เป็ นรูปภำพตลอดจน
พิมพ์ออกมำทีก่ ระดำษ กำรแสดงผลลัพธ์มีทง้ ั ทีแ
่ สดงเป็ นภำพ เป็ น
เสียง เป็ นวีดีทศั น์

4. กำรทำสำเนำ เมือ่ มีข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตำ่ งๆ
กำรทำสำเนำจะทำได้งำ่ ยและทำได้เป็ นจำนวนมำก

5. กำรสือ่ สำรโทรคมนำคม เป็ นวิธีกำรทีจ่ ะส่งข้อมูลจำกที่
หนึ่งไปยังอีกทีห
่ นึง่ หรือกระจำยออกไปยังปลำยทำงครัง้ ละมำกๆ
ปัจจุบน
ั มีอุปกรณ์ ระบบสือ่ สำร โทรคมนำคมหลำยประเภท ตั้งแต่
ตัวเลขโทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลืน
่ วิทยุไ มโครเวฟ
และดำวเทียม เป็ นต้น
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กำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลและสำรสนเทศ
กิจกรรม

ข้อมูล

กำรขำยสินค้ำ

รำยกำรขำยสินค้ำและ
้ ในแต่ละวัน ทุก
บริกำรทีเ่ กิดขึน
วัน

สินค้ำ

มูลค่ำกำรขำยสินค้ำแต่ละ
รำยกำรทุกประเภทในแต่ละวัน

สำรสนเทศ
สรุปยอดขำยจำแนกตำม
ประเภทสินค้ำและบริกำร
สรุปยอดขำยสินค้ำทังหมด
สรุปจำนวนสินค้ำแต่ละ
ประเภททีข
่ ำย
รำยงำนยอดสินค้ำคงเหลือ
แสดงจุดสั่งซื้อตำมเงื่อนไข
ทำงตรรกะ

ภำษี อำกร

ภำษี ทเี่ ก็บจำกผู้เสียภำษี
แต่ละรำยในแต่ละวัน ทุกวัน

สรุปรำยได้จำกภำษี จำแนก
ภำษี ทเี่ ก็บได้จำกเงินได้แต่ล ะ
ประเภทและจัดลำดับ

ประเมินผลกำรเรียน

คะแนนสอบแต่ละวิชำ
ของนักศึกษำแต่ละคน

ผลกำรเรียน ระดับ
คะแนน ระดับคะแนนเฉลีย่ ระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสม
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สารสนเทศมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อ
้
บต
ั งิ าน และ
การจัดการทุกระดับขององค ์การ ทังในการปฏิ
การบริการ ใช้ชว่ ยในการตัดสินใจ การวางแผน และการ
่
ประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพิมระดั
บความรู ้
่
(Knowledge) ความเข้าใจเกียวกับข้
อเท็จจริง สารสนเทศ
้ อมี
่ การใช้งานมากขึน
้
จะมีค่าหรือความหมายมากขึนเมื
้ งผลกระทบถึงการตัดสินใจหรือการ
และสารสนเทศนันส่
กระทาทีด่ าเนิ นการ
ข้อมู ลและสารสนเทศในความหมายของผู ใ้ ช้
ผู ใ้ ช้ขอ้ มู ลและสารสนเทศแต่ละคน จะมีการร ับรู ้ต่อข้อมู ล
และสารสนเทศเดียวกันแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
่
การใช้งานและหน้าทีความร
ับผิดชอบ สารสนเทศสาหร ับ
่
่ ได้ เช่น ใบสัง่
คนๆหนึ งอาจเป็
นข้อมู ลดิบสาหร ับคนอืนก็
ให้ส่งเอกสาร เป็ นสารสนเทศของพนักงานส่งเอกสาร แต่
เป็ นข้อมู ลดิบของงานสารบรรณ ตัวอย่างการดาเนิ นการ
่
่ อสิ
้ นค้า จะมีความหมายและคุณค่า
เกียวกับเอกสารใบสั
งซื
่
่ ต้
่ อง
ต่อผู ท
้ เกี
ี ่ ยวข้
องแตกต่างกันออกไปตามหน้าทีที
ปฏิบต
ั ิ ดังนี ้

13

1. พนักงำนขำย ถือว่ำใบสั่งซื้อสินค้ำทีไ่ ด้จำกลูกค้ำเป็ นสำรสนเทศ
ของเขำ เพรำะเขำจะต้องจัดสินค้ำตำมรำยกำรนัน
้

2. ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย ถือว่ำใบสั่งซื้อสินค้ำทีไ่ ด้จำกลู กค้ำ เป็ นข้อมูล
ของเขำ แต่เมือ่ นำใบสั่งซื้อทัง้ หมดมำประมวลสรุปเป็ นรำยงำน
ประจำเดือนจึงจัดเป็ นสำรสนเทศของเขำ
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3. พนักงำนบัญชี ถือว่ำใบสั่งซื้อสินค้ำเป็ นข้อมูลแต่เมือ่ ใบสั่งซื้อ
สินค้ำนี้ถก
ู ดำเนินกำรต่อให้เป็ นใบส่งของ สำหรับนำไปเก็บเงิน
ลูกค้ำและทำบันทึกบัญชีตอ่ ไป จึงจะเป็ นสำรสนเทศของเขำ ซึง่ จะ
ได้เป็ นบัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด และรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
ซึง่ เกิดจำกข้อมูลในใบสั่งซื้อนัน
้

4. พนักงำนอืน
่ ๆ เช่น วิศวกร นักวิจยั ถือว่ำใบสั่งซื้อสินค้ำเป็ น
เพียงข้อมูลทีเ่ ขำไม่ตอ้ งเกีย่ วข้องด้วยโดยตรง ค่ำแรงของลูกจ้ำง
ต่อสัปดำห์ เป็ นสำรสนเทศของลูกจ้ำงแต่ละคนทีจ่ ะได้รบั ค่ำแรง
แต่เป็ นข้อมูลของผูบ
้ ริหำร และเมือ่ รวมค่ำแรงทัง้ หมดทีต
่ อ้ งจ่ำย
ใน1 สัปดำห์แล้ว จึงจะถือว่ำเป็ นสำรสนเทศสำหรับผูบ
้ ริหำร
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กำรจัดเก็บข้อมูลจำเป็ นต้องมีควำมพยำยำมและตัง้ ใจ
ดำเนินกำร หรือกล่ำวได้ว่ำกำรได้มำซึง่ ข้อมูลทีจะนำมำใช้
ประโยชน์ องค์กำรจำเป็ นต้องลงทุน ทัง้ ในด้ำนตัวข้อมูล
้ มำ
เครือ่ งจักร และอูปกรณ์ ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรขึน
รองรับระบบ เพือ่ ให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำร
ระบบข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหำเหล่ำนี้ และพยำยำมมอง
ปัญหำแบบทีเ่ ป็ นจริง สำมำรถดำเนินกำรได้ให้ประสิทธิผลคุม
้ ค่ำ
กับกำรลงทุน ดังนัน
้ กำรดำเนินกำรเพือ่ ให้ได้มำซึง่ สำสนเทศทีด
่ ี
ข้อมูลจะต้องมีคณ
ุ สมบัตข
ิ น
้ ั พื้นฐำน ดังนี้
1. ควำมถูกต้อง หำกมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลแล้ ว
ข้อมูลเหล่ำนัน
้ เชือ่ ถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่ำงมำก ผู้ใช้จะ
ไม่กล้ำอ้ำงอิงและหรือนำเอำไปใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็ นเหตุให้กำร
ตัดสินใจของผูบ
้ ริหำรขำดควำมแม่นยำ และอำจมีโอกำส
ผิดพลำดได้ โครงสร้ำงข้อมูลทีอ่ อกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธี
กำรดำเนินงำนเพือ่ ให้ได้ควำมถูกต้องแม่นยำทีส่ ด
ุ โดยปกติ
ควำมผิดพลำดของสำรสนเทศส่วนใหญ่ มำจำกข้อมูลทีไ่ ม่มี
ควำมถูกต้องซึง่ อำจมีสำเหตุมำจำกคนหรือเครือ่ งจักรกำร
ออกแบบระบบจึงต้องคำนึงถึงในเรือ่ งนี้ดว้ ย
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2. ควำมรวดเร็วและเป็ นปัจจุบน
ั กำรได้มำของข้อมูลจำเป็ นต้อง
ให้ทน
ั ต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ มีกำรตอบสนองต่อผูใ้ ช้ได้เร็ว
ตีควำมหมำยสำรสนเทศได้ทน
ั ต่อเหตุกำรณ์ หรือควำมต้องกำร มี
กำรรออกแบบระบบกำรเรียกค้น และรำยงำนตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้
้ กับกำรรวบรวม
3. ควำมสมบูรณ์ ควำมสมบูรณ์ ของสำรสนเทศขึน
ข้อมูลและวิธีกำรทำงปฏิบตั ด
ิ ว้ ย ในกำรดำเนินกำรจัดทำ
สำรสนเทศต้องสำรวจและสอบถำมควำมต้องกำรใช้ขอ้ มูลเพือ่ ให้
ได้ข้อมูลทีม
่ ค
ี วำมสมบูรณ์ ในระดับหนึง่ ทีเ่ หมำะสม
4. ควำมชัดเจนและกะทัดรัด กำรจัดเก็บข้อมูลจำนวนมำกจะต้อง
ใช้พื้นทีใ่ นกำรจัดเก็บข้อมูลมำก จึงจำเป็ นต้องออกแบบโครงสร้ำง
ข้อมูลให้กะทัดรัด สือ่ ควำมหมำยได้ มีกำรใช้รหัสหรือย่นย่อข้อมูล
ให้เหมำะสมเพือ่ ทีจ่ ะจัดเก็บเข้ำไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
5. ควำมสอดคล้อง ควำมต้องกำรเป็ นเรือ่ งทีส่ ำคัญ ดังนั้นจึงต้องมี
กำรสำรวจเพือ่ หำควำมต้องกำรของหน่ วยงำนและองค์กร ดูแล
สภำพกำรใช้ขอ้ มูล ควำมลึกหรือควำมกว้ำงของขอบเขตของ
ข้อมูลทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำร
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ข้อมูลถือได้วำ่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ ำคัญสำหรับกำร
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในยุคโลกำภิวตั น์
้
(Globalization) ทีก
่ ำรติดต่อสือ่ สำรแบบไร้พรมแดนเกิดขึน
อย่ำงมำกมำยทำให้ขอ้ มูลถูกเผยแพร่และกระจำยกำรใช้งำนกัน
อย่ำงทั่วถึง โดยปกติแล้ว ข้อมูลสำหรับกำรนำมำประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์นน
้ ั จะได้มำจำกแหล่งทีม
่ ำ 2 ประเภทด้วยกัน คือ
1. แหล่งข้อมูลภำยใน เป็ นแหล่งข้อมูลทีอ่ ยูภ
่ ำยใน
องค์กรทั่วไป ข้อมูลทีไ่ ด้มำนัน
้ อำจมำจำกพนักงำนหรือมี อยูแ
่ ล้ว
ในองค์กร เช่น ยอดขำยประจำปี ข้อมูลผู้ถือหุน
้ รำยงำนกำไร
ขำดทุนรำยชือ่ พนักงำนเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภำยนอกทรำบหรื อไม่
ก็ได้ หำกข้อมูลนัน
้ เป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนหลัก
ขององค์กรและมีควำมสำคัญมำก เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออก
สูต
่ ลำดใหม่ขอ้ มูลกำรทดลองแปรรูปสินค้ำ หน่ วยงำนนัน
้ อำจมีกำร
ปกปิ ดไว้เพือ่ ป้ องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลได้
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2. แหล่งข้อมูลภำยนอก เป็ นแหล่งข้อมูลทีอ่ ยูภ
่ ำยนอกองค์กร
โดยทั่วไปแล้ววสำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนัน
้ มำใช้ประโยชน์
ในองค์กรหรือนำมำใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้ได้
ระบบงำนทีส่ มบูรณ์ ขน
ึ้ ได้ ข้อมูลลูกค้ำ เจ้ำหนี้ อัตรำดอกเบี้ย
สถำนบันกำรเงิน กฎหมำยและอัตรำภำษี ของรัฐบำล หรืออำจ
รวมถึงข้อมูลบริษท
ั คูแ
่ ข่งด้วย ซึง่ ไม่ใช่ขอ้ มูลทีอ่ ยูภ
่ ำยในบริษท
ั
หรือองค์กรแต่อย่ำงใด เรำสำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งภำยนอกนี้
ได้จำกบริษท
ั ผูใ้ ห้บริกำรข้อมูลหรือจำกหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ หรือสือ่ อืน
่ ๆ ได้ท่วั ไป

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล จำกแหล่งทีม
่ ำทัง้ สองนี้
อำจจะได้มำ 2 รูปแบบ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ หมำยถึง ข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรเก็บรวบรวมหรือ
บันทึกจำกแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึง่ อำจจะได้สอบถำม กำร
สัมภำษณ์ กำรสำรวจ กำรจดบันทึก ตลอดจนกำรจัดหำมำด้วย
เครือ่ งจักรอัตโนมัตต
ิ ำ่ งๆทีด
่ ำเนินกำรจัดเก็บข้อมู ลให้ได้ เช่น
เครือ่ งอ่ำนรหัสแท่ง เครือ่ งอ่ำนแถบแม่เหล็ก ข้อมูลปฐมภูมจิ ึงเป็ น
ข้อมูลพื้นฐำนทีไ่ ด้มำจำกจุดกำเนิดของข้อมูลนัน
้ ๆ
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2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ หมำยถึง ข้อมูลทีม
่ ีผอู้ น
ื่ รวบรวมให้แล้ว บำงครัง้
อำจจะมีกำรประมวลผล เพือ่ เป็ นสำรสนเทศผูใ้ ช้ขอ้ มูลไม่
จำเป็ นต้องไปสำรวจเอง ดังตัวอย่ำงข้อมูลสถิตต
ิ ำ่ งๆ ทีห
่ น่ วยงำน
รัฐบำลทำไว้แล้ว เช่น สถิติจำนวนประชำกรแต่ละจังหวัด สถิติ
กำรส่งออกสินค้ำ สถิติกำรนำเสนอสินค้ำ ข้อมูลเหล่ำนนี้มีกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่เพือ่ ให้ใช้งำนได้หรือนำเอำไปประมวลผลต่อ
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วิธีกำรนำเสนอสำรสนเทศเพือ่ ให้เกิดควำมเข้ำใจและใช้
ประโยชน์จำกสำรสนเทศ สำมำรถแสดงผลออกภำยนอกได้ดงั นี้
ลักษณะของสำรสนเทศทีน
่ ำเสนอ
1. ข้อมูลตัวเลข (numerical data) ได้แก่ กลุ่มตัวเลขทัง้ ทีเ่ ป็ น
จำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง ข้อมูลลักษณะนี้ใช้ กน
ั ใน
กำรศึกษำ คำนวณทำงวิทยำศำสตร์ กำรพยำกรอำกำศ เศรษฐกิจ
ข้อมูลดัชนีหน
ุ้ ของตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

2. ข้อมูลตัวอักขระ (alphabetical data) ได้แก่ ตัวอักษรที่
ใช้ในกำรเขียนภำษำต่ำงๆ ทุกภำษำ เช่น ตัวอักษร A-Z ,ก-ฮ,
สระ,วรรณยุกต์ รวมทัง้ สัญลักษณ์ และเครือ่ งหมำยต่ำงๆซึง่ จะ
ทำให้สำมำรถครอบคลุมสำรสนเทศทีใ่ ช้กน
ั ทั่วไปในทุกวงกำร
ทัง้ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจยั วิทยำศำสตร์และธุรกิจกำรพำณิชย์
เป็ นต้น
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3. ข้อมูลกรำฟิ ก (Graphic data) ได้แก่ ข้อมูลทีม
่ ีลกั ษณะเป็ น
รูปภำพ รูปจำลองรูปวำด กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตัวเลขแลละ
แสดงผลในรูปของแผนผัง แผนภูมิ กรำฟต่ำง ๆ

4. ข้อมูลเสียง (Voice Data) ได้แก่ ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำร
สือ่ สำรด้วยภำษำพูด เสียงร้อง เสียงกริง่ เสียงจำกวิทยุ ฯลฯ
โดยทั่วไปมักจะใช้ขอ้ มูลหลำยประเภทควบคูก่ นั ไปในกำรสื่อสำร
และปฏิบตั ิงำน เช่น ใช้ขอ้ มูลเสียงในกำรสือ่ สำร พูดคุย ประชุม
และสั่งงำน เขียนบันทึกข้อควำมในกำรสั่งกำรและสือ่ สำร และ
อ่ำนข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวอักษร รูปภำพ เป็ นต้น
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เทคนิคกำรนำเสนอสำรสนเทศ ในกำรนำเสนอสำรสนเทศ ให้
น่ ำสนใจสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของใช้ให้เกิดควำมประทับใจ
และง่ำยต่อกำรนำไปใช้งำนนัน
้ มีเทคนิคทีช
่ ่วยให้กำรนำเสนอมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้
1. ลดหรือตัดข้อมูลข่ำวสำรทีไ่ ม่จำเป็ นออก นำเสนอเฉพำะสิง่ ที่
เป็ นแก่นสำรสำระสำคัญเท่ำนัน
้
2. จัดวำงให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมำะสม ระมัดระวังในกำร
จัดรูปแบบ มีกำรเว้นวรรคตอน และจัดวำงในตำแหน่ งที่
เหมำะสม ทัง้ บนหน้ำจอและหน้ำกระดำษ จัดรูปแบบตำมลักษณะ
คุณสมบัติของข้อมูลทีน
่ ำเสนอ เช่น นำเสนอตัวเลข ในรู ปแบบ
ตำรำง รูปกรำฟ สรุปแสดงในรูปแบบของกำรเปรียบเทียบเป็ น
้
อัตรำส่วน อัตรำร้อยละ ซึง่ จะทำให้เข้ำใจง่ำยขึน
3. ใช้สีสน
ั มำช่วยในกำรนำเสนอ กำรเน้นข้อมูลทีส่ ำคัญ
้ แต่ถำ้ ใช้สี
ด้วยสีตำ่ ง ๆ จะทำให้น่ำสนใจ มองเห็นได้ง่ำยยิง่ ขึน
มำกเกินไปก็จะทำให้เกิดกำรสับสนดูยำก ไม่สบำยตำ
4. กำรใช้กรำฟิ กมำช่วยในกำรนำเสนอ รูปภำพหรือ
กรำฟิ กนัน
้ สำมำรถอธิบำยควำมหมำยของข้อมูลต่ำงๆ แทน
ข้อควำมได้มำกมำยโดยใช้เวลำอันสัน
้ ช่วยลดเวลำในกำรอ่ำน
และเก็บรำยละเอียดหรือทำให้เข้ำใจเนื้อหำสำระได้ในระยะเวลำ
อันสัน
้
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รูปแบบของสำรสนเทศ
สำรสนเทศจะต้องมีกำรจัดเก็บไว้อย่ำงเป็ นระบบเพือ่ ให้
สะดวกต่อกำรนำไปใช้งำนและกำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ ใน
้ ทำให้ไม่จำเป็ นต้องจัดแสดง
ปัจจุบน
ั เทคโนโลยีกำ้ วหน้ำขึน
สำรสนเทศทีม
่ ีอยูใ่ นรูปของกระดำษเท่ำนัน
้ แต่อำจอยูใ่ นรูปแบบ
ของสือ่ อืน
่ ๆอีก ซึง่ แต่ละแบบมีทง้ ั ข้อดีและข้อจำกัด ดังนี้
1. สิง่ พิมพ์ เป็ นสือ่ ทีแ
่ พร่หลำยและเป็ นทีค
่ น
ุ้ เคย อำจอยูใ่ นรูป
ของหนังสือ วำรสำร แบบฟอร์ม เอกสำรรำยงำนหรืออำจอยูใ่ น
รูปแบบบันทึก เช่น บันทึกส่วนตัว บันทึกกำรปฏิบตั ก
ิ ำรใน
ห้องทดลอง

ข้อดีของสิง่ ตีพม
ิ พ์
1. ผู้ใช้คน
ุ้ เคยกับกำรใช้สอื่ สิง่ พิมพ์
2. มีระบบกำรผลิตเผยแพร่ทก
ี่ ว้ำงขวำงทั่วโลก กำรจัดพิมพ์ทำ
ได้สะดวก
3. มีรำคำถูก
4. ผู้ใช้ไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ พเิ ศษในกำรอ่ำน กำร
เขียน
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ข้อจำกัดของสิง่ พิมพ์
1. ไม่คงทนถำวร เมือ่ เวลำผ่ำนไปอำจกรอบและเสียหำย
2. กำรจัดส่งแพง เมือ่ เทียบกับวัสดุยอ่ ส่วนและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
แล้ว เพรำะมีน้ำหนักมำก กำรจัดส่งต้องใช้ระบบดัง้ เดิม คื อ ระบบ
ไปรษณี ย์หรือบริกำรจัดส่งสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ
3. วัสดุย่อส่วน (microform) ซึง่ มักเป็ นแผ่นฟิ ล์มขนำด 16 มม.
หรือ 35 มม. อำจเป็ นลักษณะฟิ ล์มม้วน (Microfilm) หรือเป็ น
แผ่น (microfiche) ก็ได้ ในแผ่นฟิ ล์มจะเป็ นรูปถ่ำยย่อของ
เอกสำรคือเป็ นหน้ำหนังสือ จัดเรียงกันไปตำมลำดับจำกหน้ ำแรก
ไปจนถึงหน้ำสุดท้ำย แผ่นฟิ ล์มหนึ่งแผ่นสำมำรถบรรจุเอกสำรได้
้ อยู่กบั อัตรำส่วนในกำรย่อ กำรอ่ำนจะต้องใช้ร่วมกับ
หลำยหน้ำ ขึน
เครือ่ งอ่ำนโดยเฉพำะ

ข้อดีของวัสดุยอ่ ส่วน
1. ประหยัดพื้นทีใ่ นกำรจัดเก็บกว่ำในรูปของกระดำษมำก
2. มีควำมคงทนถำวร หำกมีกำรจัดเก็บอย่ำงถูกวิธี สำมำรถจัดเก็บ
ได้นำนถึงประมำณ 100 ปี จึงนิยมจัดเก็บสำเนำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสือพิมพ์ซงึ่ ใช้กระดำษทีม
่ ีคณ
ุ ภำพต่ำมำผลิต
3. สะดวกในกำรจัดส่งเพรำะมีน้ำหนักเบำ กะทัดรัด
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ข้อจำกัดของวัสดุยอ่ ส่วน
1. ต้องใช้กบั เครือ่ งอ่ำนโดยเฉพำะหำกไม่มีเครือ่ งอ่ำนจะอ่ำน
ไม่ได้
2. กำรอ่ำนจะต้องเลือ่ นจำกหน้ำต้นไปตำมลำดับจนถึงหน้ำ ที่
ต้องกำร หำกเป็ นไมโครฟิ ล์มทีม
่ ีลกั ษณะเป็ นม้วน ผู้อำ่ นจะต้อง
เริ่มไล่จำกหน้ำหนึ่งไปจนถึงหน้ำทีต
่ อ้ งกำร หำกเป็ นชนิดทีเ่ ป็ น
แผ่น อำจเริ่มจำกหน้ำทีต
่ น
้ แถวไล่ไปตำมลำดับแถว จึงช้ำและไม่
สะดวก
3. ไม่เหมำะกับกำรนั่งอ่ำนเป็ นเวลำนำนๆ เพรำะผูอ้ ำ่ นจะต้องเพ่ง
อ่ำนทำให้เกิดอำกำรเมือ่ ยตำหรือปวดศีรษะ
วัสดุย่อส่วนมักจะใช้กบั สำรสนเทศทีม
่ ีกำรใช้งำนไม่มำก จะใช้
เฉพำะทีจ่ ำเป็ น ทีจ่ ะต้องจัดเก็บไว้อย่ำงถำวรและเพือ่ กำรศึกษำ
อ้ำงอิง เช่น เอกสำรจดหมำยเหตุ วำรสำรฉบับเก่ำซึง่ มีจำนวน
มำก
2. สือ่ เทปเสียงและวีดีทศั น์ หมำยถึง สือ่ ทีใ่ ช้ในกำรบันทึกข้อมูล
เสียง และภำพเคลือ่ นไหว สำมำรถใช้บน
ั ทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวก
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บจะเรียงลำดับกันไปกันนับแต่ตน
้ จนจบ หำกต้องกำร
เข้ำถึงข้อมูลตรงกลำงจะต้องเริ่มค้นนับตัง้ แต่ตน
้ ไล่ไปจนถึง
ตำแหน่ งของข้อมูลทีต
่ อ้ งกำร
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ข้อดีของสือ่ เทปเสียงและวีดท
ี ศั น์
1. สะดวกในกำรใช้งำน ทัง้ ในกำรบันทึก ปรับปรุง
แก้ไข และใช้งำน
2. สำมำรถจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นทัง้ เสียงและ
ภำพเคลือ่ นไหวไว้ได้
3. มีรำคำถูกทัง้ เทปและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของสือ่ เทปเสียงและวีดีทศั น์
1. ไม่คงทนถำวร โดยทั่วไปจะมีอำยุกำรใช้งำน
ประมำณ 5-10 ปี
2. กำรเข้ำถึงข้อมูลไม่สะดวกและเสียเวลำ คือจะต้อง
เริ่มจำกต้นไปตำมลำดับ
3. กำรจัดเก็บ จะต้องระมัดระวังไม่ให้สอื่ เหล่ำนี้เข้ำใกล้
บริเวณสนำมแม่เหล็ก เพรำะจะทำให้ขอ้ มูลเสียหำยและไม่ สำม
รถกูค
้ ืนมำได้
3. สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (electronic publication) หมำยถึง
กำรจัดพิมพ์สำรสนเทศทีอ่ ยูใ่ นรูปของสือ่ อิเล็กทรอนิ กส์ ซึง่ ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์อำ่ นได้
สือ่ เหล่ำนี้สำมำรถจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบต่ำงๆ เช่ น แผ่น
ดิสก์เก็ตต์ จำนแม่เหล็กในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ซึง่ เก็บข้อมูลได้
เป็ นจำนวนมำก เช่น ในแผ่นซีดีรอม (compact disk-read
only memory: CD-Rom) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 4.5 นิ้ว
จะมีควำมจุถงึ 650เมกกะไบต์ (เท่ำกับ 681,574,400 ไบต์
) ซึง่ ถ้ำเป็ นตัวอักษรเก็บลงในกระดำษจะต้องใช้ประมำณ
246,000 หน้ำ
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นอกจำกนี้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ ยังสำมำรถจัดส่ง เผยแพร่
ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ได้ จึงช่วยทำให้กำรเผยแพร่
สำรสนเทศทำได้สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ ต (Internet) ระบบเครือข่ำยที่
สำมำรถเชือ่ มโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่วั โลกเข้ำด้วยกัน เป็ น
ระบบสือ่ สำรข้อมูลและสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงกว้ ำงขวำง
เกิดเป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book หรือ ebook) และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
(electronic journal) หรือ (e-journal) รวมทัง้ กำร
ติดต่อสือ่ สำรระหว่ำงบุคคล องค์กร และธุรกิจ โดยอำศัย สือ่
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นกลไกสำคัญ
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กำรทำข้อมูลให้เป็ นสำรสนเทศทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ตอ่
กำรใช้งำน จำเป็ นต้องอำศัยเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำร
ดำเนินกำร เริ่มตัง้ แต่กำรรวบรวมและกำรตรวจสอบข้อมูล กำร
ดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลให้กลำยเป็ นสำรสนเทศ และกำรดู แล
รักษำสำรสนเทศเพือ่ กำรใช้งำน
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กำรรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นเรือ่ งของกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึง่ มีจำนวนมำกและต้องเก็บให้ได้อย่ำงทันเวลำ
เช่น ข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติ
บุคลำกร ปัจจุบน
ั มีเทคโนโลยีช่วยในกำรจัดเก็บอยูเ่ ป็ นจำนวน
มำก เช่น กำรป้ อนข้อมูลเข้ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ กำรอ่ำนข้ อมูล
จำกรหัสแท่ง กำรตรวจกำรลงทะเบียนทีม
่ ีกำรฝนดินสอดำใน
ตำแหน่ งต่ำงๆ ก็เป็ นวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน

2. กำรตรวจสอบข้อมูล เมือ่ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
จำเป็ นต้องมีกำรตรวจสอบข้อมูล เพือ่ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเข้ำในระบบต้องมีควำมเชือ่ ถือได้ หำกพบ
ข้อผิดพลำดต้องแก้ไข กำรตรวจสอบข้อมูลมีหลำยวิธี เช่น กำรใช้
ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้ อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้ำคอมพิว เตอร์แล้ว
เปรียบเทียบกัน
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กำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลให้
กลำยเป็ นสำรสนเทศ
อำจประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กำรจัดแบ่งกลุม
่ ข้อมูล ข้อมูลทีเ่ ก็บจะต้องมีกำรแบ่งแยกกลุม
่
เพือ่ เตรียมไว้สำหรับกำรใช้งำน กำรแบ่งแยกกลุ่มมีวธิ ก
ี ำรที่
ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีกำรแบ่งเป็ นแฟ้ มประวัติ
นักเรียน และแฟ้ มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้ำเหลือง มีกำร
แบ่งหมวดสินค้ำและบริกำรเพือ่ ควำมสะดวกในกำรค้นหำ
2. กำรจัดเรียงข้อมูล เมือ่ จัดแบ่งกลุ่มเป็ นแฟ้ ม ควรมี กำรจัดเรียง
ข้อมูลตำมลำดับตัวเลข หรือตัวอักษร เพือ่ ให้เรียกใช้งำนได้งำ่ ย
ประหยัดเวลำ ตัวอย่ำงกำรจัดเรียงข้อมูล เช่น กำรจัดเรียงบัตร
ข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตูบ
้ ตั รรำยกำรของห้องสมุดตำมลำดับ
ตัวอักษร กำรจัดเรียงชือ่ ในห้องสมุดรำยนำมผูใ้ ช้โทรศัพท์ ทำให้
ค้นหำได้ง่ำย
3. กำรสรุปผล บำงครัง้ ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บมีเป็ นจำนวนมำก
จำเป็ นต้องมีกำรสรุปผลหรือสร้ำงรำยงำนย่อ เพือ่ นำไปใช้
ประโยชน์ ข้อมูลทีส่ รุปได้นี้อำจสือ่ ควำมหมำยได้ดีกว่ำ เช่น สถิติ
จำนวนนักเรียนแยกตำมชัน
้ เรียนในแต่ละชัน
้
4. กำรคำนวณ ข้อมูลทีเ่ ก็บมีจำนวนมำก ข้อมูลบำงส่วนเป็ น
ข้อมูลตัวเลขทีส่ ำมำรถ
นำไปคำนวณเพือ่ หำผลลัพธ์บำงอย่ำงได้ ดังนัน
้ กำรสร้ำง
สำรสนเทศจำกข้อมูลจึงอำศัยกำรคำนวณข้อทีเ่ ก็บไว้ดว้ ย
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กำรดูแลรักษำสำรสนเทศเพือ่ กำรใช้งำน ประกอบด้วย
1. กำรเก็บรักษำข้อมูล หมำยถึง กำรนำข้อมูลมำ
บันทึกเก็บไว้ในสือ่ บันทึกต่ำงๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจำกนี้
ยังรวมถึงกำรดูแล และนำสำเนำข้อมูลเพือ่ ให้ใช้งำนต่อไปใน
อนำคตได้
2. กำรค้นหำข้อมูล ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้มีจุดประสงค์ทีจ่ ะ
เรียกใช้งำนได้ตอ่ ไป กำรค้นหำข้อมูลจะค้นได้ถูกต้องแม่นยำ
รวดเร็ว จึงมีกำรนำคอมพิวเตอร์เข้ำมำมีสว่ นช่วยในกำรทำงำน
ทำให้กำรเรียกค้นกระทำไดทันเวลำ
3. กำรทำสำเนำถูกข้อมูล กำรเพือ่ ทีจ่ ะนำข้อมูลเก็บ
รักษำไว้ หรือนำไปแจกจ่ำยในภำยหลัง จึงควรจัดเก็บข้อ มูลให้
ง่ำยต่อกำรทำสำเนำ หรือนำไปใช้อีกครัง้ ได้โดยง่ำยกำรสือ่ สำร
ข้อมูลต้องกระจ่ำยหรือส่งต่อ ไปยังผูใ้ ช้งำนทีห
่ ำ่ งไกลได้งำ่ ย กำร
4. สือ่ สำรข้อมูลจึงเป็ นเรือ่ งสำคัญยิง่ ทีจ่ ะทำให้กำรส่งข่ำวไปยัง
ผู้ใช้ทำได้รวดเร็ว และทันเวลำ
้ เพือ่
ปัจจุบน
ั ผู้บริหำรสำมำรถปฏิบตั งิ ำนให้รวดเร็วขึน
ตอบสนองต่อกำรแข่งขันตลอดจนกำรผลักดันของสังคมทีม
่ ี กำร
้ กำรแข่งขันในธุรกิจจึง
ใช้ระบบสือ่ สำรข้อมูลทีท
่ น
ั สมัยมำกขึน
มำกขึง้ ตำมลำดับ มีกำรใช้เทคนิคทำงคอมพิวเตอร์มำวิเครำะห์
แยกแยะ และจัดสรรข้อมูลให้เป็ นสำรสนเทศเพือ่ กำรตัดสิน ใจ
ควำมก้ำวหน้ำก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทำให้คอมพิวเตอร์มี
้
ควำมสำมำรถมำกขึน
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แบบฝึ กกิจกรรมท้ำยบท
คำชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคำถำมให้ถก
ู ต้องและได้ใจควำม
1.ข้อมูลหมำยถึง อะไร...................................................
.............................................................................
2. รูปแบบของสำรสนเทศมีรูปแบบใดบ้ำง............................
..................................................................................
.................................................................................
3. เรำจะนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศได้กวี่ ธิ ี อะไรบ้ำง
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4. ข้อมูลมีกป
ี่ ระเภท อะไรบ้ำง..........................................
..................................................................................
5. ข้อมูลกรำฟิ ก มีลกั ษณะอย่ำงไร.......................................
....................................................................................
...................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
1. ข ้อมูล(Data) หมำยถึงข ้อใด
ก. ตัวเลข
่ น
่ ำมำใช ้ในกำรคำนวณ
ข. สิงที
่ ไม่
่ ได ้นำมำใช ้ในกำรคำนวณ
ค. สิงที
ง. ข ้อ ข และ ค ถูก
2.ข ้อใดถูกต ้อง
ก. ข ้อมูลเหมือนกับสำรสนเทศ
ข. ข ้อมูลไม่เหมือนกับสำรสนเทศ
่
ค. ข ้อมูลไม่เกียวข
้องกับสำรสนเทศ
ง. ข ้อมูลเป็ นส่วนหนึ่ งของสำรสนเทศ
3.สำรสนเทศหมำยถึงข ้อใด
่ ้ร ับกำรประมวลผลแล ้ว
ก. ข ้อมูลควำมรู ้ทีได
ข. ข ้อมูลคะแนน
่ ำมำใช ้ประโยชน์
ค. ข ้อมูลทีน
่ กำรเปลียนแปลง
่
ง. ข ้อมูลทีมี

4. ข ้อใดเป็ นคุณสมบัตข
ิ องสำรสนเทศ
ก. ควำมถูกต ้อง
ข. ควำมรวดเร็ว
ค. ควำมสมบูรณ์
ง. ถูกทุกข ้อ
่
5. ข ้อมูลและสำรสนเทศต่ำงกันทีใด
ก. ควำมเป็ นจริงของข ้อมูล
่ เป็
่ นประโยชน์ตอ
ข. สิงที
่ ผู ้ใช ้
่ กต ้อง
ค. มีกำรร ับรองข ้อมูลทีถู
่
ง. มีกำรเปลียนแปลงตลอดเวลำ
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6. ข ้อใดไม่ใช่องค ์ประกอบของสำรสนเทศ
ก. ข ้อมูล ตัวเลข เสียง และภำพ
่ ดเลข
ข. เครืองคิ
ค. กำรจัดเก็บ บันทึกข ้อมูล
ง. คอมพิวเตอร ์
่ เป็ นอย่ำงไร
7. สำรสนเทศทีดี
่ นจริง
ก. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีเป็
่ ำไปใช ้ได ้ประโยชน์ตรงตำมต ้องกำร
ข. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีน
่ มค
ค. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีดี
ี วำมหมำย
่ ควำมแม่นยำ
ง. เป็ นข ้อมูลควำมรู ้ทีมี
่ ำคัญทีสุ
่ ด
8. ข ้อใดเป็ นประโยชน์สำรสนเทศทีส
ก. คุ ้มค่ำ หำง่ำย สะดวก
ข. สีสน
ั สวยงำม เรียบร ้อย
ค. ถูกต ้อง รวดเร็ว เป็ นปัจจุบน
ั
้ ๆ
ง. เป็ นสัญลักษณ์และเป็ นรหัสสัน

้
่ ำคัญทีสุ
่ ดคือข ้อใด
9. ขันตอนกำรประมวลผลข
้อมูลทีส
ก. กำรจัดเก็บข ้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ
ข. กำรจัดหำข ้อมูล
ค. กำรประมวลผลข ้อมูล
่ ้อมูลตำมต ้องกำร
ง. กำรเพิมข
10. ข ้อใดไม่ใช่ข ้อมูลสำรสนเทศ
่
ก. เครืองคอมพิ
วเตอร ์
ข. รำยงำนพยำกรณ์อำกำศ
ค. สถิตน
ิ ักเรียนประจำวันของโรงเรียน
์
ง. ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนของนักเรียน
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