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ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง ข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
รายวิชา เทคโนโลยี1 รหัส ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์ อธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ข้อมูล (data) หมายถึง ความจริงที่อยู่ในรูปของ ตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียง ข้อสังเกตที่รวบรวม
มาจากสถานการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้นิยามคาว่า
ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสาหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริง
หรือการคานวณ

ข้อมูลประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) อยู่ในรูปของตัวเลข เช่น จานวนเสือโคร่งอินโดจีนใน
ประเทศไทย ปริมาณกาลังไฟฟ้าที่ลดได้ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” จานวนคนร่วมชมการ
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ปริมาณน้าฝนรายเดือน
1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualtitative data) อยู่ในรูปข้อความ อธิบายความหมาย บรรยายค
คิดเห็นความรู้สึก บทสัมภาษณ์ เช่น สถานทีท่ ัศนศึกษาที่นักเรียนแต่ละห้อง ม.1/1สนใจ ความรู้สึกที่มีต่อการ
ชมภาพยนตร์ การบรรยายลักษณะนิสัยของบุคคล
ข้อมูลแบ่งตามลักษณะของการได้มาดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data) คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งกาเนิดข้อมูลหรือจุดเริ่มต้นของ
ข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลความสาเร็จเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ภูมปิ ัญญา ข้อมูลสถานการณ์ทางการเมือง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลปฐมภูมิเป็น
ข้อมูลที่เกิดจากการกระทา หรือการจดบันทึกของผู้มีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านั้น ข้อมูลปฐมภูมิ
นาเสนอรายละเอียดที่เป็นมุมมองของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สาระสาคัญ บุคคลและสถานที่
2.ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) คือ ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากแหล่งกาเนิดโดยตรง แต่ได้มา
จากการ อ้างอิงถึงข้อมูลปฐมภูมิ หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ ประมวลผล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของสถิติ
บทวิจารณ์ บทความ เอกสารต่างๆเป็นต้น
แหล่งข้อมูล เป็นแหล่งกาเนิดของข้อมูลหรือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
เหตุการณ์
สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และอยู่ในรูปแบบที่จัดเรียงเป็น
หมวดหมู่ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
อ้างอิง :: หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ) บทที่ 5 ข้อมูลและสารสนเทศ หน้าที่ 139-140

2

2. การจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย ขั้นตอนหลักในการทางานหลายอย่าง ซึ่งสามารถเป็นไป
ตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information processing cycle) ดังนี้

นาเข้ าข้ อมูล
แสดงผล

ประมวลผล
เก็บรักษา

วัฎจักรการประมวลผลสารสนเทศ
2.1 การนาเข้าข้อมูล
ประกอบด้วยขั้นตอน การรวบรวม การตรวจสอบ และจัดเตรียมข้อมูล ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และ
เหมาะสม การนาเข้าข้อมูลประกอบด้วย
2.1.1 การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลอาจเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งกาเนิดข้อมูลโดยใช้วิธีสังเกตหรือสอบถาม
เช่น ข้อมูลคะแนนสอบจากสมุดประจาตัวนักเรียน ใบฝากหรือถอนเงิน ข้อมูลจากการอ่านบาร์โค้ดของสินค้า
หรือรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลในวารสาร และรายงานการวิจัย
2.1.2 การตรวจสอบข้อมูล
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลแล้ว จาเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้า
ระบบต้องมีความน่าเชื่อถือ หากข้อมูลมีความผิดพลาด จะทาให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลผิดพลาดไปด้วย
หากตรวจพบต้องทาการแก้ไข
2.1.4 การเตรียมข้อมูล
ข้อมูลที่มีการรวบรวมมานั้น อาจมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทาให้การนาไปประมวลผล
อาจเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อความสะดวกในการ
ประมวลผลและให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
2.2 การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล คือ การดาเนินการต่างๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมี
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแบบฟอร์มหรือ
รายงานที่สะดวกต่อการนาไปใช้ หรือยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึก เพื่อนาไปประมวลผล
ในอนาคตต่อไป ในบางครั้งเราจะพบว่า มีการใช้คาว่า การประมวลผลสารสนเทศ แทนคาว่า การประมวลผล
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ข้อมูล ซึ่งมีความหมายที่ไม่แตกต่างกัน
วิธีการประมวลผลข้อมูลประกอบด้วยการทางานลักษณะต่างๆ ดังนี้
2.2.1 การจัดกลุ่มหรือจาแนกประเภท เป็นการจัดข้อมูลที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
ไว้กลุ่มเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการประมวลผล เช่น การจาแนกรายชื่อนักเรียนตาม
ระดับชั้น การจาแนกรายการเบิก-จ่ายเงินในบัญชีธนาคารตามประเภทของการฝาก การจัดกลุ่ม หรือจาแนก
ประเภทข้อมูลมีประโยชน์ในการจัดเก็บ ค้นหา หรือจัดส่งข้อมูลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 การเรียงลาดับ เป็นการจัดเรียงข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรตามลาดับที่ต้องการเพื่อให้
เรียกใช้งานได้ง่าย การเรียงอาจเรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก เช่น จัดเรียงเลขประจาตัว
ตามลาดับรายชื่อนักเรียน จัดเรียงรายการเบิก-จ่ายเงินในบัญชีธนาคารตามวันที่ของรายการเบิก-จ่าย จากอดีต
มาถึงปัจจุบัน การจัดเรียงข้อมูลช่วยให้สามารถเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูลทาได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา
2.2.3 การคานวณ ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ข้อความ และตัวเลข ดังนั้นอาจมี
ความจาเป็นต้องมีการคานวณข้อมูลที่ได้มาเพื่อหาผลลัพธ์แล้วนามาใช้ตามความต้องการ เช่น คานวณหา
คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนทั้งหมด คานวณหาดอกเบี้ยและภาษีของยอดเงินฝาก
ประจา คานวณวันและเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
2.2.4 การค้นคืน เป็นการเรียกใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่สนใจ เช่น คะแนนสอบของนักเรียนที่
มีเลขประจาตัว 40041113 คะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่เกิน 3.80
2.2.5 การรวมข้อมูล เป็นการรวมข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดเข้าด้วยกันอย่างมีลาดับ เช่น ข้อมูลนักเรียน
เก่ากับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ ข้อมูลลูกค้าในสาขาต่างๆ ของธนาคาร
2.2.6 วิเคราะห์แนวโน้ม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม ทิศทางความเป็นไปของข้อมูลที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป เช่น การพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์การเงินตลาดหลักทรัพย์
2.2.7 การสรุ ป เป็นการรวบรวมเฉพาะใจความส าคัญของข้อมูลในรูปแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้
สะดวกต่อการทาความเข้าใจหรือนามาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ เช่น สรุปจานวนนักเรียนที่สอบผ่าน สรุปจานวน
ลูกค้าที่เปิดบัญชีเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์
ในการประมวลผลนั้น ถ้าข้อมูลมีจานวนไม่มากและใช้ในงานขนาดเล็ก การประมวลผลก็สามารถทา
ด้วยมือได้ แต่ถ้าในงานขนาดใหญ่ มีข้อมูลมากขึ้น จะมีการนาเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2.3 การเก็บรักษาข้อมูล
เพื่อเก็บบันทึกผลลัพธ์บางส่วนที่ยังไม่ต้องการนาไปใช้งาน ในขณะนั้นลงสู่สื่อบันทึกข้อมูล ตลอดจน
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การเก็บรักษาข้อมูลที่ดีจะต้องคานึงถึงวิธีการนาข้อมูลที่เก็บรักษามา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บรักษาข้อมูลมีดังนี้
2.3.1 การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่มีการสารวจ รวบรวม หรือประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ จาเป็นต้องดาเนินการจัดเก็บไว้เพื่อ
ใช้ในภายหลัง การจัดเก็บสมัยใหม่มักเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
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ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และหน่วยความจาแบบแฟลช
2.3.2 การสาเนาข้อมูล
การจัดทาสาเนาข้อมูลจากชุดเดิมเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล และ
เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การทาสาเนาจะทาได้ง่าย และทาได้เป็นจานวนมาก อุปกรณ์ที่
ใช้ทาสาเนา เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สื่อบันทึก เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี และแผ่นดีวีดี
2.3.3 การปรับปรุงข้อมูล
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์และเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น การเปลี่ยนที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า การเปลี่ยนอัตราที่ใช้คานวณดอกเบี้ยหรือภาษี
สาหรับเงินฝากประจา
2.4 การแสดงผล
การแสดงผล คือ การจัดรูปแบบของสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบ
ของรายงาน ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ ฯลฯ เพื่อให้ส ะดวกในการศึกษา ง่ายต่อการทาความเข้าใจและ
สอดคล้ องกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ข องปั ญ หาการแสดงผลลั พธ์ มีทั้งที่ เป็น ข้อความ ภาพ เสี ยง วิ ดิทั ศน์ เป็นต้ น
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแสดงผลลัพธ์ เช่น การไฟฟ้าใช้เครื่องพิมพ์แสดงค่าไฟฟ้าประจาเดือน
ห้างสรรพสินค้าให้เครื่องพิมพ์แสดงรายการและราคาสินค้า การตรวจข้อสอบใช้เครื่องพิมพ์แสดงคะแนนที่ได้
จากการตรวจ โรงเรียนใช้เครื่องพิมพ์ทาสรุปรายงานคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน
ในปัจจุบันได้นาการสื่อสารข้อมูลมาใช้กับการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างกันได้ ซึ่งจะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยั งอีกที่หนึ่งหรือกระจายออกไปยังปลายทางจานวนมาก
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตส่งอีเมล์ หรือสนทนาผ่านเครือข่ายการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ฟังวิทยุหรือ
ดูโทรทัศน์

