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ก เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) ชุดน้ีได้จัดทําขึ้น

เพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ง
32101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพรุพีพิทยา
คม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบ้ืองต้นทั้งน้ีได้สรุปผลในด้านเน้ือหาให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น   

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) ชุดน้ีมีทั้งหมด 
8 เล่ม แต่ละเล่มมีความต่อเน่ืองของความรู้ ดังน้ันผู้เรียนจึงควรศึกษาตามข้ันตอนทีละชุดไม่ควรข้าม
เพราะอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา สําหรับเอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 3  (ง32101)  เล่มที่ 1  เรื่อง ระบบสารสนเทศ ผู้เรียนควรอ่านคําแนะนําการใช้ให้
เข้าใจก่อนเป็นลําดับแรกและปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองเพ่ือผลที่ดีในการสร้างองค์ความรู้
ที่ย่ังยืนแก่ตัวผู้เรียน เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน การเรียนรู้ ทําให้
เข้าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นรวมทั้งจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจนําไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางการจัดทําสื่อการเรียนการสอนต่อไป 

 
ฏรินทร  คงมณี 
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ค เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) 
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) เป็นเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนพรุพีพิทยา
คม มีจํานวนทั้งหมด  8  เล่ม  ประกอบด้วย 

เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 
เล่มที่ 2  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
เล่มที่ 3  หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
เล่มที่ 4  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
เล่มที่ 5  ระบบการสื่อสารข้อมูล 
เล่มที่ 6  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เล่มที่ 7  อินเทอร์เน็ต 
เล่มที่ 8  จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) เป็นเอกสาร

ประกอบการเรียนที่ได้รวบรวม และเรียบเรียงเน้ือหาให้มีความชัดเจน ตรงตามสาระการเรียนรู้
แกนกลาง โดยได้จัดเรียงเน้ือหาตามประสบการณ์ที่ได้สอนผู้เรียนโดยตรง ทําให้ผู้เรียนสามารถ
นําไปใช้ประกอบการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน  โดยยึดหลักการว่านักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้รวมทั้งการยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง น่ันคือ ผู้เรียนแต่ละ
คนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้รับความรู้ และความเพลิดเพลิน 
ตลอดจนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

คําช้ีแจง



 
 

 

ง เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

 
 
 
1.  บทบาทของครูผู้สอน  

1.1 ครูผู้สอนเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ เอกสารประกอบการเรียน 
เทคนิคการสอน และการเตรยีมสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ครบตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือใหกิ้จกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและบรรลุวัตถุประสงค์  

1.3 ก่อนทํากิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องอธิบาย ช้ีแจงวิธีปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือให ้นักเรียน
เข้าใจตรงกัน จึงจะทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  

1.4 ครูควรเน้นให้นักเรียนทกุคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นการให้ นักเรียนรู้จัก
การทํางานร่วมกัน ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่และกล้าแสดงออก  

1.5 ขณะดําเนินกิจกรรม ครตู้องสังเกตกระบวนการทํางานของกลุ่มของนักเรียนแต่ละ กลุ่มและ
บันทึกผลในแบบบันทึกผลการประเมินนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  

1.6 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสรจ็สิ้น ครูเป็นผู้ประเมินการเรียนของนักเรียน โดยให้
นักเรียนทําใบงาน และทําแบบทดสอบหลังเรียน  

 
2.  สิ่งที่ครูต้องเตรียม  

2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ 
2.2 เอกสารประกอบการเรียน 
2.3 คู่มือประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
2.4 แบบบันทกึผลการประเมินนักเรียน  
2.5 กระดาษคําตอบ  

3. การประเมินผลการเรียนรู้  
3.1 ประเมินผลจากใบงาน 
3.2 ประเมินผลการทํางานแบบกลุ่ม  
3.3 ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
 
 

 
 

คําช้ีแจงสําหรับครู 



 
 

 

จ เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

คําช้ีแจง

 

1. บทบาทของนักเรียน   
เพ่ือให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์และมี ประสิทธิภาพ ให้นักเรียน

ปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
1.1 ก่อนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไปตามลําดับ ของ

แผนการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม  
1.2 เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และอารมณ์ของตนเองให้พร้อมสําหรับ การปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในห้องเรียนหรือภายในกลุ่มกับเพ่ือนร่วมช้ัน เพ่ือให้เรียนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

1.3 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกับครูและเพ่ือนภายในกลุ่มหรือเพ่ือนร่วม ช้ันเรียน
โดยปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต้ังใจ  

 
2. กิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  

2.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน และอ่านคําช้ีแจงแต่ละกิจกรรม  
2.2 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อมีปัญหาในการเรียนแต่ละครั้ง ปรึกษา

เพ่ือนร่วมกลุ่มหรือครู ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันทุกคนอย่างมีเหตุผล  
 

3. การประเมินผล  
3.1 ประเมินผลจากใบงาน  
3.2 ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
3.3  ประเมินผลการทํางานรายบุคคล และกลุ่ม  

 
 
 
 



 
 

 

ฉ เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เหน็คุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 

 
ตัวชีว้ัด 

ง 3.1 ม.4-6/1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ง 3.1 ม.4-6/10  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมลูให้เป็นสารสนเทศเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ 
 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล กลุม่ องค์กรในงานต่างๆ 
 
สาระสําคญั 

ระบบสารสนเทศ เป็นการปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารจานวนมาก การทํางานในรูปแบบการ
ทําด้วยมือ (Manual) จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนาน และขาดความน่าเช่ือถือ ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในรูปแบบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ส่งผล
ให้ทํางานได้อย่างรวดเร็ว และสารสนเทศที่ได้มีความถูกต้องมากขึ้น 
  



 
 

 

ช เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 
คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
*************************************************************************** 
1. ข้อใดคือองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

ก. ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล บุคลากร องค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ค. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล การจัดเก็บ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ง. ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ผลตอบกลับ 

2. ข้อมูลใดมีผลกระทบต่อความเปน็ส่วนตัวของเจ้าของนอ้ยที่สุด 
ก. อีเมล์  
ข. เลขบัตรประชาชน 
ค. ประวัติการศึกษา 
ง. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

3. ข้อใดเปน็สารสนเทศ 
ก. ราคาสินค้า 
ข. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ค. รายช่ือนักเรียนใหม ่
ง. รูปภาพที่รวบรวมมาได้ 

4. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี 
ก. ข้อมูลทีส่อดคล้องกัน 
ข. ข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็ว 
ค. ข้อมูลทีส่มบูรณ์ และครบถ้วน 
ง. ข้อมูลที่มคีวามถูกต้องและแมน่ยํา 

5. การหาค่าเฉลีย่ความสงูของนักเรียนในชั้นเรียน อยู่ในขัน้ตอนใด 
ก. การจัดเก็บ 
ข. การแสดงผล 
ค. การรวบรวม 
ง. การประมวลผล 

 
 



 
 

 

ซ เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 

6. ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึงอะไร 
ก. ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์มาทํางานแทนมนุษย์ 
ข. กระบวนการต่างๆ ที่นําสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ค. การรวบรวม จัดเก็บ และจัดการกับข้อมูล สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
ง. การนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้จดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. สารสนเทศ (Information) หมายถึงอะไร 
ก. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ 
ข. การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ค. ข้อมูลที่มคีุณคา่เหมาะแก่การจัดเก็บ 
ง. ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผลอย่างเป็นระบบ 

8. ข้อมูลลักษณะใดที่ไม่เหมาะสําหรบันาํไปใช้ในระบบสารสนเทศ 
ก. รวดเร็วและมีจํานวนมาก 
ข. สมบูรณ์และเช่ือถือได้ 
ค. ถูกต้อง และแม่นยํา 
ง. มีความสอดคลอ้ง 

9. องค์ประกอบใดที่สําคัญทีสุ่ดของระบบสารสนเทศ 
ก. บุคลากร 
ข. ซอฟต์แวร์ 
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

10. ข้อใดคือลักษณะของสารสนเทศ 
ก. ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผลแล้ว 
ข. ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมลู 
ค. ข้อมูลที่มคีวามสด ใหม่ และรวดเร็ว 
ง. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์
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หัวข้อ 
 ความหมายข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศ 
 ลักษณะข้อมูลที่ดี 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศได ้
 จําแนกองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 
 บอกขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศได้ 
 บอกลักษณะของข้อมูลที่ดีได้ 
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1. ความหมายข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสรสนเทศในปัจจุบัน ทําให้ในแต่ละวันมีการผลิตข้อมูลขึ้นมา
จํานวนมาก ข้อมูลบางส่วนจะถูกนํามาประมวลผล เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ตัวอย่างข้อมูล
จากเว็บไซต์ที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ีได้
เพียงค้นหาข้อความ รูปภาพ หรือวิดีทัศน์ ที่ตรงกับความสนใจเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ี
มาประมวลผลและแสดงความรู้ที่แฝงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม 
โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสํารวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น บันทึก
ไว้เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์  

ตัวอย่างของข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้เป็นประจํา เช่น เกรดที่นักเรียนได้รับ
ในแต่ละวิชา ราคาของสินค้าชนิดต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า รูปภาพ และข้อความต่างๆ ที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ ดังรูปที่ 1.1 

       

 
 

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างข้อมูล 
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สารสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการนําข้อมูลมาประมวลผล เพ่ือให้ได้สิ่ง

ที่เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้งานมากขึ้น เช่น ส่วนสูงของนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย แต่ละคน
ในช้ันเรียนเป็นข้อมูล จะสามารถสร้างสารสนเทศจากข้อมูลเหล่าน้ีได้หลายแบบ เพ่ือนําไปใช้ใน
จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การนําข้อมูลเหล่าน้ีมาเรียงลําดับจากมากไปน้อย หรือการหา
ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงนักเรียน สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศแสดงดังรูปที่ 1.2 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ 
 
เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างของข้อมูล และสารสนเทศอย่างชัดเจนมากขึ้น จึงได้

แสดงตัวอย่างของการเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นสารสนเทศอย่างง่าย ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ 1.1  ถ้าเราต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงส่วนสูงของนักเรียนที่เข้าเรียนในช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1   เพ่ือเปรียบเทียบว่า ส่วนสูงของนักเรียนในช้ันดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร ต้องนําข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย โดยหาค่าเฉลี่ย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 20 ปี แล้วมาเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ส่วนสูงของนักเรียนได้ตามต้องการ ดังรูปที่ 1.3  
 

 
รูปที่ 1.3 ตัวอย่างข้อมูลส่วนสูงรายปีของนักเรียน 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างสารสนเทศ ซึ่งในที่น้ีคือ ส่วนสูงเฉลี่ยของ
นักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะสามารถถูกนําไปใช้เพ่ือวิเคราะห์และตอบคําถามว่า ส่วนสูงของ
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสารสนเทศเหล่าน้ีจะถูกนําไปใช้เพ่ือ

ข้อมูล สารสนเทศประมวลผล
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สนับสนุนการตัดสินใจอ่ืนๆ เช่นการตัดสินใจด้านโภชนาการ หรือการจัดหลักสูตรวิชาพลานามัย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับนักเรียนในปัจจุบัน 

 
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการรวบรวมบันทึกประมวลผล

ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและแจกจ่ายสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนควบคุมการทํางานและช่วยใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  บุคลากร  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 1.4  

 

 
 

รูปที่ 1.4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบ
สารสนเทศโดยฮาร์ดแวร์ที่สําคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 1.5 ซึ่งมี
องค์ประกอบการทํางานดังน้ี 

(1) หน่วยรับเข้า (Input Unit) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทําหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูล
เรียกว่าอุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) ได้แก่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) กล้องดิจิทัล 
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(Digital Camera) สแกนเนอร์ (Scanner) และไมโครโฟน (Microphone)  เป็นต้น ตัวอย่างอุปกรณ์
หน่วยรับข้อมูล ดังรูปที่ 1.6 

 

 

รูปที่ 1.5 องค์ประกอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
(ที่มา : http://thn23722.blogspot.com) 

 

 
รูปที่ 1.6 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล 

(2) หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (Central Processing Unit หรือ 
CPU) มีลักษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ชิป (Chip) ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ 
(Transistor)และอุปกรณ์อ่ืนๆรวมอยู่ด้วยกันจํานวนมาก ดังรูปที่ 1.7 
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รูปที่ 1.7 ตัวอย่างหน่วยประมวลผลกลาง 
 

(3) หน่วยความจําหลัก (Main Memory Unit) เป็นหน่วยที่ทํางานในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วมากที่สุด ได้แก่ แรม (RAM : Random AccessMomory) รอม (ROM : 
Read-Only Memoty) และซีมอส (CMOS :Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 
ตัวอย่างดังรูปที่ 1.8  

 
รูปที่ 1.8 ตัวอย่างหน่วยความจําหลัก 

 
(4) หน่วยความจํารอง (Secondary Memory Unit)  เป็นฮาร์ดแวร์สํารอง

ข้อมูล ได้แก่ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)  แผ่นซีดี (CD : Compact Disc)  แผ่นดีวีดี (DVD : Digital 
Versatile Disc) เป็นต้น 

 
 

รูปที่ 1.9 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยความจํารอง 
 

(5) หน่วยส่งออก (Output Unit) ทําหน้าที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลจากซีพียูมาให้ผู้ใช้งานรับทราบ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการมองเห็น (ภาพหรือข้อความ) 
หรือการส่งเป็นสัญญาณเสียง 

2.2 ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคําสั่งที่เรียงเป็นลําดับขั้นตอนเพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทํางานและประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ มี 2 ประเภท ดังน้ี 
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รูปที่ 1.10 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยส่งออก 
 

2.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ  ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ต้ังแต่การ
รับข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย 
ระบบปฏิบัติการและตัวแปรภาษา ตัวอย่างเช่น Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows 7, Macintosh, Linux, Open Solaris, Chrome OS เป็นต้น 

2.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่
ผู้ใช้งานระดับบุคคลอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการทํางานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ สาหรับในระดับ
องค์กรมักจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละองค์กรโดยนักเขียน
โปรแกรมในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรน้ันๆ 

2.3 บุคลากร  คือ บุคคลที่ใช้งานจัดการและควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่งหากบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องส่งผลให้
ระบบสารสนเทศทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ  บุคคลที่เก่ียวข้องในการ
จัดการระบบสารสนเทศมีดังน้ี 

2.3.1 นักวิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบ (System Analyst) คือผู้ทํา
หน้าที่วิเคราะห์ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศท่ีต้องการโดยศึกษา
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 
รูปที่ 1.11 นักเขียนโปรแกรม 
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2.3.2 นักเขียนโปรแกรม (Programmer) คือผู้ที่ทําหน้าที่รับระบบสารสนเทศ
จากนักวิเคราะห์ระบบที่ได้จัดทําไว้มาเขียนหรือสร้างให้เป็นโปรแกรมเพ่ือสั่งงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
ทําหน้าที่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีออกแบบมา ซึ่งต้องมีความรู้เก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ตัวอย่าง
โปรแกรมเมอร์แสดงดังรูปที่  1.11 

2.3.3 ผู้ดูแลระบบ  เป็นผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญในการจัดการระบบ ได้แก่ 
การบํารุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัย แก้ปัญหาเมื่อระบบเกิดปัญหา การควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบ 
โดยมีการกําหนดสิทธ์ิในการใช้งานระบบที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้แต่ละราย เช่นให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล
ได้อย่างเดียว หรือแก้ไขข้อมูลส่วนใดของระบบได้บ้าง นอกจากน้ีต้องวางแผนป้องกันกรณีเกิดความ
เสียหายกับระบบ  ได้แก่ การสํารองข้อมูล (Backup) และการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย 

2.3.4 ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยตรงผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ดี
จะต้องมีความรู้เก่ียวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 

2.4 ข้อมูล  คือ องค์ประกอบที่ช้ีวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ
ข้อมูลที่ดีซึ่งเหมาะแก่การนําไปใช้งานต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและมีความน่าเช่ือถือโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วนอกจากนี้ระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเพ่ือ
ความสะดวกต่อการค้นหา 

2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  คือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แก่ 

- การรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- ประมวลผลข้อมูล 
- จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมลู 
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ใบงานท่ี 1.1 
ความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

 
คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปน้ี 
1. ข้อมูล (……………….) คือ   .........................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 
2. สารสนเทศ (...........................) คือ ........................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 
3. ระบบสารสนเทศ (................................................) คือ .............................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 
4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วย ............ ส่วนได้แก่ 
...................................................... 
................................................................................................................................................................
...... 
................................................................................................................................................................
...... 
 
5. จงบอกตัวอย่างขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่กําหนดต่อไปน้ี 
หน่วยรับข้อมูลได้แก่.............................................................................................................................. 
หน่วยความจําได้แก่ .............................................................................................................................. 
หน่วยแสดงผลได้แก่............................................................................................................................... 
ซอฟต์แวร์ระบบได้แก่............................................................................................................................ 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้แก่........................................................................................................................ 
บุคลากรได้แก่....................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมี 4 ขั้นตอนได้แก่............................................................................................. 
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................................................................................................................................................................

. 
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3. ข้ันตอนการทํางานของระบบสารสนเทศ 
 
ระบบสารสนเทศประกอบด้วยกระบวนการทํางานหลักๆ แสดงดังรูปที่ 1.12 ดังต่อไปน้ี 
3.1 การนําข้อมูลเข้า (Input) เป็นการนําข้อมูลดิบ (Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวม

เข้าสู่ระบบเพ่ือนําไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น  บันทึกรายการขายรายวัน  บันทึก
คะแนนเก็บของนักเรียน หรือ จํานวนนักเรียนที่ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นต้น 

3.2 การประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิดคํานวณหรือแปลงข้อมูลดิบให้เป็น
สารสนเทศอาจทําได้ด้วยการเรียงลําดับ  การคํานวณ  การจัดรูปแบบ  และการเปรียบเทียบ  
ตัวอย่างเช่น การคํานวณรายได้ของผู้ปกครอง  การหาค่าเฉลี่ยความสูงของนักเรียนทั้งห้อง   เป็นต้น 

3.3 การแสดงผล (Output) เป็นการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงใน
รูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการเพ่ือส่งเสริมหรือช่วยในการตัดสินใจ 

3.4 การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูล หรือสารสนเทศท้ังหมดที่
เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ  โดยเมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบจะมีการจัดเก็บจนถึงระยะเวลาหน่ึงแล้วจึง
นําไปประมวลผล  สําหรับสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลก็ต้องจัดเก็บ เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ใน
อนาคตนั่นเอง 

 
รูปที่ 1.12 แผนผังกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

 
4. ลักษณะของข้อมูลที่ดี 

มีคํากล่าวเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลไว้อย่างน่าฟังว่า ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ สิ่งที่ออกมา
ก็จะเป็นขยะด้วย (garbage in, garbage out) ซึ่งหมายความว่า ถ้าข้อมูลที่นําไปประมวลผลเป็น
ข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็ย่อมด้วยคุณภาพไปด้วย ดังน้ันเราจึงความตระหนักถึง

การนําข้อมูลเข้า 
ตย.บันทึกคะแนน 
บันทึกรายการขาย
ประจําวัน เป็นตน้ 

การประมวลผล
การคํานวณ 
การจัดเรียง 

การเปรียบเทียบ

การแสดงผล 
จอภาพ 

เครื่องพิมพ์ 

การจัดเก็บ 
เพ่ือนํากลับมาใช้
ใหม่ในอนาคต 

การจัดเก็บ 
เพ่ือรอถึงระยะเวลา
หนึ่งแลว้จึงนําไป

ประมวลผล 
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ความสําคัญของการเก็บข้อมูล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเบ้ืองด้นด้วย โดยข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะ
ดังน้ี 

4.1 ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) เป็นลักษณะสําคัญย่ิงของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่
ถูกต้องแล้ว เราจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้เลย ซึ่งประเด็นน้ีเป็นเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการตรวจสอบก่อนจะนํามาใช้เสมอ 

นอกจากน้ีข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลเสียงที่เก็บจากไมโครโฟน ดังรูปที่ 1.13 
อาจมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณเสียงรบกวนเกิดขึ้น ดังน้ันข้อมูลประเภทน้ี จึงต้องได้รับการปรับปรุง
คุณภาพหรือเรียกว่า กระบวนการลดสัญญาณรบกวน จึงจะสามารถนําไปใช้งานได้ 

  

  
รูปที่ 1.13 ข้อมูลเสียงที่เก็บจากไมโครโฟน 

สําหรับข้อมูลที่ได้รับการบันทึกด้วยมนุษย์ โดยมากมักต้องผ่านการตรวจสอบก่อน
เสมอ ซึ่งอาจตรวจสอบโดยมนุษย์ หรือ ตรวจสอบโดยระบบ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่มีความสําคัญอาจ
ต้องป้อนสองครั้ง ดังรูปที่ 1.14  เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ซึ่งนักเรียนสามารถเห็นตัวอย่างของข้อมูล
เหล่าน้ีได้จากการป้อนรหัสผ่านเวลาลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่นักเรียนมักต้องป้อนรหัสผ่าน 
หรืออีเมล์สองครั้ง เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด นอกจากน้ีข้อมูลที่เป็นรหัสตัวเลขสําคัญ มักจะมีตัวเลขซึ่ง
เป็นหลักตรวจสอบแฝงไว้เสมอ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก เมื่อนํามาผ่านกระบวนการ
ประมวลผล จะสามารถตรวจสอบได้ว่า หายเลขบัตรเครดิตน้ันถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น 
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รูปที่ 1.14 แสดงหน้าจอของเว็บไซต์ที่ต้องป้อนข้อมูลสองครั้ง เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
 

4.2 ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy)  ได้แก่ การเก็บเฉพาะข้อมูล
ที่ผู้ใช้ต้องการเท่าน้ัน  ไม่ควรเก็บ ข้อมูลอ่ืนๆที่ไม่จําเป็นหรือไม่เก่ียวข้องกับการใช้งานเพราะจะทําให้
เสียเวลาและเสียเน้ือที่ในหน่วยเก็บข้อมูลแต่ทั้งน้ี ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 

4.3 ข้อมูลมีความทันสมัย (Timeliness) ข้อมูลที่ดีน้ันนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องเช่ือถือได้แล้วจะ  ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถนําเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้
ทันเวลา  น่ันคือจะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพ่ือทันความต้องการของผู้ใช้ 

4.4 ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนําไปใช้งาน ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน 
จัดเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลประวัติคนไข้ ดังรูปที่ 1.15   หากไม่มีหมู่เลือดของ
คนไข้ จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูลต้องการข้อมูลหมู่เลือดคนไข้ หรือข้อมูลที่อยู่ของ
นามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ หรือจังหวัด ข้อมูลเหล่าน้ันก็ไม่
สามารถนํามาใช้ได้เช่นกัน  

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการติดตามตําแหน่งของรถยนต์ด้วยระบบจีพีเอส สําหรับบริษัท
ที่ต้องทํางานการติดตามรถยนต์ ข้อมูลตําแหน่งรถยนต์ จะต้องได้รับการปรับให้เป็นจริงตลอดเวลา 
หากข้อมูลน้ันปรับทุกๆ หน่ึงช่ัวโมงจะไม่มีประโยชน์ในการติดตามตําแหน่งของรถยนต์ ดังน้ันในเรื่อง
ของความถูกต้องตามเวลาของข้อมูล จึงเป็นเรื่องสําคัญประการหน่ึงที่ต้องนํามาพิจารณาเมื่อต้องมี
การจัดเก็บข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูล 
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รูปที่ 1.15 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

 
4.5 ความถูกต้องตามเวลา   ในบางกรณีข้อมูลผูกอยู่กับเง่ือนไขของเวลา ซึ่งถ้าผิดจาก

เง่ือนไขของเวลาไปแล้ว ข้อมูลน้ันอาจลดคุณภาพลงไป หรือแม้กระทั่งอาจไม่สามารถใช้ได้ เช่น ระบบ
ติดตามรถยนต์ด้วยจีพีเอส (GPS) ดังรูปที่ 1.16  ข้อมูลการให้ยาของคนไข้ในโรงพยาบาล ดังรูปที่ 
1.17 ในทางการแพทย์แล้ว ข้อมูลนี้จะต้องถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลที่คนไข้ได้รับยา เพ่ือให้แพทย์คน
อ่ืนๆ ได้ทราบว่า คนไข้ได้รับยาชนิดน้ีเข้าไปแล้ว แต่ข้อมูลเรื่องการให้ยาของคนไข้น้ี อาจไม่
จําเป็นต้องได้รับการปรับทันทีสําหรับแผนกการเงิน เพราะทางแผนกการเงินจะคิดเงินก็ต่อเมื่อญาติ
คนไข้มาตรวจสอบ หรือคนไข้กําลังจะออกจากโรงพยาบาล 

 

รูปที่ 1.16 ระบบติดตามรถยนต์ด้วยจีพีเอส 
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รูปที่ 1.17 ตัวอย่างข้อมูลการให้ยาคนไขใ้นโรงพยาบาล 
 

4.6 ความสอดคล้องกันของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง จะเกิดปัญหาขึ้น
ในเรื่องของความสอดคล้องกันของข้อมูล เช่น ในบริษัทแห่งหน่ึงซึ่งเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้า หากต้องการ
นําข้อมูลไปควบรวมกับบริษัทอีกแห่งหน่ึงซึ่งมีข้อมูลของลูกค้าอยู่เช่นกัน แต่ข้อมูลในการจัดส่ง
เอกสารของบริษัทแห่งแรก เป็นที่อยู่ของที่พักอาศัยของลูกค้า ในขณะที่ข้อมูลในบริษัทที่สองเป็นที่อยู่
ของสถานที่ทํางานของลูกค้า ข้อมูลจากทั้งสองบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องตามเวลาทั้งคู่ แต่
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้าเพียงที่อยู่เดียว ก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังรูปที่ 1.18 

 
รูปที่ 1.18 ตัวอย่างของการไม่สอดคล้องกันของข้อมูล 

 
4.7 ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนําไปใช้งาน  ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน 

จัดเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพได้ ตัวอย่างเช่น  ข้อมูลประวัติคนไข้หากไม่มีหมูเลือดของคนไข้  จะไม่
สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูลต้องการข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้  หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่
กรอกผ่านแบบฟอร์ม  ถ้ามีช่ือและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูล บ้านเลขที่ ถนน แขวง/ตําบล เขต/หรือ
จังหวัด  ข้อมูลเหล่าน้ันก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้เช่นกัน  

 

นายสมใจ  คิดดี  40/2  ถ.พัฒนาการ  
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

นายสมใจ  คิดดี  364  ม.2  ต.บางบ่อ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
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ใบงานท่ี 1.2 
ขั้นตอนการทาํงานของระบบสารสนเทศ 

 
คําชี้แจง : จงเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. ขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศมี.............ขั้นตอนได้แก่ 
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 
2. จงวาดรูปแบบขั้นตอนการทํางานเพ่ือประมวลผลข้อมลูเป็นสารสนเทศ 

 
 
3. ลักษณะของข้อมูลที่ดีต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปน้ี 
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
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เล่มที่ 1  ระบบสารสนเทศ 
คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
*************************************************************************** 
 
1. ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึงอะไร 

ก. ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์มาทํางานแทนมนุษย์ 
ข. กระบวนการต่างๆ ที่นําสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ค. การรวบรวม จัดเก็บ และจัดการกับข้อมูล สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
ง. การนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้จดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2. สารสนเทศ (Information) หมายถึงอะไร 
ก. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ 
ข. การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ค. ข้อมูลที่มคีุณคา่เหมาะแก่การจัดเก็บ 
ง. ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผลอย่างเป็นระบบ 

3. ข้อมูลลักษณะใดที่ไม่เหมาะสําหรบันาํไปใช้ในระบบสารสนเทศ 
ก. รวดเร็วและมีจํานวนมาก 
ข. สมบูรณ์และเช่ือถือได้ 
ค. ถูกต้อง และแม่นยํา 
ง. มีความสอดคลอ้ง 

4. องค์ประกอบใดที่สําคัญทีสุ่ดของระบบสารสนเทศ 
ก. บุคลากร 
ข. ซอฟต์แวร์ 
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

5. ข้อใดคือลักษณะของสารสนเทศ 
ก. ข้อมูลที่มคีวามสด ใหม่ และรวดเร็ว 
ข. ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผลแล้ว 
ค. ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมลู 
ง. ข้อที่ได้จากการสัมภาษณ ์
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6. ข้อใดคือองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 
ก. ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล บุคลากร องค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ค. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล การจัดเก็บ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ง. ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ผลตอบกลับ 

7. ข้อมูลใดมีผลกระทบต่อความเปน็ส่วนตัวของเจ้าของนอ้ยที่สุด 
ก. เลขบัตรประชาชน 
ข. อีเมล์  
ค. ประวัติการศึกษา 
ง. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

8. ข้อใดเปน็สารสนเทศ 
ก. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ข. รายช่ือนักเรียนใหม ่
ค. รูปภาพที่รวบรวมมาได้ 
ง. ราคาสินค้า 

9. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี 
ก. ข้อมูลทีส่อดคล้องกัน 
ข. ข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็ว 
ค. ข้อมูลทีส่มบูรณ์ และครบถ้วน 
ง. ข้อมูลที่มคีวามถูกต้องและแมน่ยํา 

10. การหาค่าเฉลีย่ความสงูของนักเรียนในชั้นเรียน อยู่ในขัน้ตอนใด 
ก. การรวบรวม 
ข. การประมวลผล 
ค. การจัดเก็บ 
ง. การแสดงผล 
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