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โดย  ครูวาสนา  ภูมิชัยวิจิตร์ 

              ข้อมูลและสารสนเทศ 
 

ในปัจจุบันการแข่งขัน ทางธุรกิจต้องอาศัยข้อมูลเป็นหลักจึงมีการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วย
จัดการข้อมูล อย่างมากดังจะเห็นได้จากการแข่งขันการให้บริการของธนาคารพาณิชย์การใช้ข้อมูล
ในการ ตัดสินใจประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลเป็นหัวใจของการด าเนินงาน
เป็นแหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ บริษัทหรือองค์การ จึงด าเนินการ อย่างจริงจังให้ได้มา
ซึ่งข้อมูล และปกป้องดูแลข้อมูลของตนเป็นอย่างด ีเพราะข้อมูลเป็นสิ่งมีค่ามีราคา การโจรกรรม 

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆจึงเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น ดังที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. ข้อมูลและสารสนเทศ 
 

ข้อมูล (DATA)  คือ  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่าง ๆ  เช่น  คน  สัตว์  สิ่งของ 
สถานที่  เป็นต้น  อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความ  ข้อมูลจึงเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  สามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง 
มีการใช้เทคโนโลยี  ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นย า 

 
 สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น  การหาค่าเฉลี่ย  หรือใช้เทคนิคชั้นสูง  เช่น  การวิจัย  เป็นต้น   เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูล
ทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน  ให้เหมาะกับการใช้งาน  ทันเวลาและใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี  สารสนเทศประกอบด้วย  ข้อมูล  
เอกสาร  เสียง  หรือรูปภาพต่าง ๆ ที่มีความหมาย 



การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  จะต้องมีการควบคุม  ดูแลเป็นอย่างดี  เช่น  การก าหนดสิทธ์ิ 
ผู้ใช้ข้อมูลได้  ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีขั้นตอนการควบคุมสิทธ์ิ  การแก้ไขหรือกระท ากับข้อมูล 
นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกท าลายโดยไม่ได้ตั้งใจ 
 

2. ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล  จ าแนกเป็น  2  ชนิดคือ 
     1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data)  หมายถึง  ข้อมูลที่ใช้แทนจ านวนที่สามารถน าไปค านวณได ้
ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลายรูปแบบคือ 
     1) เลขจ านวนเต็ม  หมายถึง  ตัวเลขที่ไม่มีจัดทศนิยม  เช่น  12,  9,  137, 8319-46 
     2) เลขทศนิยม  หมายถึง  ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม  ซึ่งอาจมีค่าเป็นจ านวนเต็ม  เช่น  12  หรือเป็น
จ านวนที่มีเศษทศนิยมก็ได้  เช่น  12.763   
     2. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character Data)  หมายถึง  ข้อมูลที่ไม่สามารถน าไปใช้ในการค านวณ 
แต่จัดหรือเรียงล าดับได้  เช่น  การเรียงล าดับตัวอักษร  โดยข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ  ตัวเลข  หรือ  
เครื่องหมายก็ได้ เช่น  COMPUTER,  ON-LINE, 1111101, &99  เป็นตัน 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้  จ าแนกเป็น  2   ประเภทคือ 
     1. ข้อมูลปฐมภูม ิหมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 
อาจได้จากการสอบถาม  การสัมภาษณ์  การส ารวจ  การจดบันทึก  ตลอดจนการจัดหามาด้วย 
เครื่องมืออัตโนมัติ  เช่น  เครื่องอ่านรหัสแท่ง  เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก 

2. ข้อมูลทุติยภูม ิ หมายถึง  ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว  บางคร้ังอาจมีการประมวลผล
เพื่อเป็นสารสนเทศ  เช่น  สถิติจ านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน  สถิติการขาดเรียน  
 

3. คุณสมบัติของข้อมูล 
  การจัดเก็บข้อมูลจ าเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจด าเนินการ  หรือการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประโยชน์  จ าเป็นต้องลงทุน  ตัวข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์  ตลอดจนการพัฒนา 
บุคลากรขึ้นมารองรับเพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการระบบข้อมูลจึงต้องค านึงถึงปัญหา
ให้ครอบคลุมและพยายามมองปัญหาแบบที่เป็นจริง  ด าเนินการได้  ให้ประสิทธิผลคุ้มค่ากับการลงทุน 
ดังนั้นการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี  ข้อมูลจึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. ความถูกต้อง  หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นเช่ือถือไม่ได้จะ
ท าให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้ไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจ



ของผู้บริหารขาดความแม่นย า และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้าง ข้อมูล ที่ออก แบบต้อง
ค านึงถึงกรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด โดยปกติความผิดพลาดของ
สารสนเทศ ส่วนใหญ่ มาจากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้องซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การ
ออกแบบระบบจึงต้องค านึงถึงในเร่ืองนี ้
          2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจ าเป็นต้องให้ทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ต ีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความ
ต้องการ มีการออกแบบระบบการเรียนค้น และรายงานตามผู้ใช้ 
          3. ความสมบูรณ ์ ความสมบูรณ ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและ
วิธีการทางปฏิบัติด้วย ในการด าเนินการจัดท าสารสนเทศต้องส ารวจและสอบถามความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที ่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม 
          4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลมากจึงจ าเป็น ต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได ้มีการใช้
รหัสหรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอม พิวเตอร์ 
          5. ความสอดคล้อง ความต้องการ เป็นเร่ืองที่ส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจเพื่อ
หาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของ
ขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ 
 

4. การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
        การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จ าเป็นต้องอาศัย

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน 
           1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย 
                  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเร่ืองของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจ านวนมาก และ
ต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอด าในต าแหน่ง
ต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน 
               1.2 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเช่ือถือได ้หากพบที่



ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุด
เดียวกันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เปรียบเทียบกัน 

     2. การด าเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังต่อไปนี ้
                2.1 การจัดแบ่งข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
การใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้มประวัติ
นักเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมีกรแบ่งหมวดหมู่สินค้า และบริการ  
เพื่อความสะดวกในการค้นหา 
                2.2 การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามล าดับ 
ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา  ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล เช่น 
การจัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามล าดับตัว อักษร การจัดเรียง
ช่ือคนในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ท าให้ค้นหาได้ง่าย 
                2.3 การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการสรุปผลหรือ
สร้างรายงานย่อ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจส่ือความหมายได้ดีกว่า เช่นสถิติ
จ านวนนักเรียนแยกตามช้ันเรียนแต่ละช้ัน 
                2.4 การค านวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจ านวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขที่
สามารถน าไปค านวณเพื่อหาผลลัพธ์บางอย่างได ้ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลจึงอาศัยการ
ค านวณข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย 

   3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย 
              3.1 การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงการน าข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ใน
สื่อบันทึกต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และท าส าเนาข้อมูล เพื่อให้ใช้
งานต่อไปในอนาคตได ้
              3.2 การค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ที่จะเรียกใช้งานได้ต่อไปการค้นหา
ข้อมูลจะ ต้องค้นได้ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว จึงมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการท างาน 
ท าให้การเรียกค้นกระท าได้ทันเวลา 
              3.3 การท าส าเนาข้อมูล การท าส าเนาเพื่อที่จะน าข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือน าไปแจกจ่าย
ในภายหลัง จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการท าส าเนา หรือน าไปใช้อีกครั้งไดโดยง่าย  
              3.4 การสื่อสาร ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การ
สื่อสารข้อมูลจึงเป็นเร่ืองส าคัญและมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้การส่งข่าวสารไปยังผู้ใช้ท าได้
รวดเร็วและทันเวลา 
 



ตัวอย่าง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ใบงาน 
เรื่อง  ข้อมูลและสารสนเทศ 

---------------------------------------- 
 

ชื่อ....................................................................นามสกุล..................................................................... 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer  แล้วเข้าเว็บไซต์ www.google.co.th  แล้วค้นหา 
ค าตอบที่ถูกต้องเติมลงในใบงานที่ก าหนดให้ 
1. ข้อมูล (DATA)  คือ.........................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
2. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
3. ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล  จ าแนกเป็น...........................ชนิดคือ  
    3.1………………………………………………หมายถึง..............................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
    3.2.......................................................................หมายถึง...............................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
4. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้  จ าแนกเป็น..........................ประเภทคือ  
    4.1....................................................หมายถึง..................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
    4.2....................................................หมายถึง..................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  

http://www.google.co.th/


5. สารสนเทศ  คือ................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
6. การประมวลผลข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศมีการด าเนินการอย่างไร 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
7. การดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
8. จงเขียนแผนผังของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

   



แบบทดสอบทบทวนความรู้แบบจับคู่  
เรื่อง  ข้อมูลและสารสนเทศ 

------------------------------------ 
 
ชื่อ........................................................................นามสกุล..................................................................  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง โดยอ่านค าถามด้านซ้ายมือแล้ว
เลือกค าตอบด้านขวามือ ถ้าคิดว่าข้อใดถูกต้องให้น าตัวอักษรที่อยู่หน้าค าตอบด้านซ้ายมือมาใส ่
หน้าข้อด้านขวามือ  แต่ละข้อ ทั้ง 10 ข้อ   
 

ค าถาม ค าตอบ 

……….1. ข้อเท็จจริงของส่ิงต่าง ๆ ที่อาจเป็นตัวเลข  ข้อความ 
                 รูปภาพ  เสียง  
............2. การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเรียน 
............3. ข้อมูลที่ผ่านการประเมิน 
............4. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ  ที่ส่ังให้คอมพิวเตอร์ 
                ท างานตามความต้องการของมนษุย์ 
............5. ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบบสารสนเทศ 
............6. ปริมาณการส่งข้าวออกจ าหน่ายต่างประเทศแต่ละปี  ที่ไปขอ 
                คดัลอกจากกระทรวงพานชิย์   
............7. ส่วนสูงของเพื่อนที่ไปถามเพื่อนแต่ละคน 
............8. การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ 
............9. การเก็บข้อมูลออกเป็นเร่ืองไว้ในแฟ้ม 
..........10. การใช้ตัวเลขฐานสองแทนอักขระ 
 

A. ข้อมูลปฐมภูม ิ
B. ข้อมูลทุติภูม ิ
C. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
D. การเก็บรวบรวม 
    ข้อมูล 
E. ข้อมูล 
F. สารสนเทศ 
G. แฟ้มข้อมูล 
H. ซอฟ์แวร์ 
I. รหัสแทนข้อมูล 
J. การค านวณ 

 
 
 
 


