
ข้อมูลและสารสนเทศ





ข้อมูล

ข้อมูล (Data)
คือ ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เป็นได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง เช่น คะแนนสอบ เพศ ชื่อ อายุ เป็นต้น

ข้อความ

ชนิดของข้อมูล

123

ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ เสียง



ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง ทําให้ได้

ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เพราะ
สามารถควบคุมลักษณะการเก็บข้อมูล ได้ตามที่
ต้องการ เช่น การตอบแบบสอบถาม การสํารวจ การ 
สัมภาษณ์ การวัด การสังเกต การทดลอง เป็นต้น

คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดย
มีผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ทําการเก็บรวบรวมหรอื
เรียบเรียงไว้ เช่น ข้อมูลจากระเบียนสะสม รายงาน
ประจําปี สารานุกรม และเอกสาร เผยแพร่ เป็นต้น

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)



การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) คือ การนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม 
ด้วยวิธีต่างๆตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้

การสังเกตการณ์ 
(observation) 

การสัมภาษณ์ 
(interview)

การทดลอง
(experiment)

ข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data)

ข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary data)

• พิจารณาตัวบุคคลผู้เขียนเอกสารเหล่านั้นว่าเป็นผูม้ีความรู้และมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนมีความนา่เชื่อถอื

• พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมว่าเป็นข้อมูลที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์

• ควรเก็บรวบรวมมาจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและ
หาข้อผิดพลาด



การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ (Search Engine)

เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) หรือโปรแกรมค้นหาข้อมูล คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครือ่งมือสําหรับใช้ค้นหา
ข้อมูล ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลจะเรียกว่า เว็บเสิร์ช เอนจิน 
(Web Search Engine) ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลโดยที่เราต้องกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือคําค้นหา ต่าง ๆ ลงไป ซึ่ง
คําเหล่านั้นเราจะเรียกว่า คําค้น (Keyword)



หลักการทํางานของ Search Engine

ใช้โปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ 
(Spider หรือ Web Robot) 1. ใช้สืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก

รวดเร็ว
2. สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทุก
สถานที่
3. ให้ผลลัพธ์ทีต่รงกับความต้องการ
4. รองรับการค้นหาได้หลายภาษา

ประโยชน์ของ Search Engine

จัดทํารายการดรรชนี หรือฐานข้อมูล 
(Database)

โปรแกรมค้นหา 
(Search Engine)



เทคนิคการสืบค้นข้อมูลใน Google

1) การเชื่อมคําด้วยการใช้เครื่องหมายบวก (+) จะทําให้ Google ให้ความสําคัญกับ คําสําคัญที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมาก
ขึ้น



เทคนิคการสืบค้นข้อมูลใน Google

2)การตัดคําที่ไม่ต้องการด้วยการใช้เครื่องหมายลบ (-) หากผู้สืบค้นไม่ต้องการให้ Google สืบค้นเว็บไซต์ที่มีคําสําคัญที่ผู้
สืบค้นไม่ต้องการอยู่ในข้อมูล ผู้สืบค้นสามารถใช้เครื่องหมายลบ ในคําสําคัญที่ต้องการสืบค้น



เทคนิคการสืบค้นข้อมูลใน Google

3) การค้นหากลุ่มคําสําคัญด้วยการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ("") เหมาะสําหรับ การสืบค้นด้วยคําสําคัญที่มีลักษณะเป็น
ประโยค วลี หรือกลุ่มคําที่ผู้สืบค้นต้องการให้แสดงผลทุกคํา ในประโยค โดยไม่แยกคําและเรียงลําดับคําตามลําดับในคํา
สําคัญ



เทคนิคการสืบค้นข้อมูลใน Google

4) การค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นด้วยการใช้คําว่า OR เป็นการสั่งให้ Google ค้นหา ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น



สารสนเทศ

มีความถูกต้อง 
แม่นย า 

(accuracy)

ทันต่อเวลา 
(timeline)

มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน 

(complete)

มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ

ผู้ใช้ 
(relevancy)

สามารถพิสูจน์ได้ 
(verifiable)

การนําข้อมูลมาผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์ และแปลความหมายออกมาเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้มากมาย การได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่นํามาเพื่อให้ได้
สารสนเทศนั้นควรมีคุณลักษณะ ดังนี้



ระบบสารสนเทศ

ระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล 
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ สําหรับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่สําคัญ มี 5
องค์ประกอบ ดังนี้

ฮาร์ดแวร์ 
(hardware)

ซอฟต์แวร์ 
(software)

บุคลากร 
(peopleware)

ข้อมูล 
(data)

กระบวนการ 
(process)



การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

ประกอบด้วยขั้นตอนหลักในการทํางานหลายส่วน เป็นไปตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information 
processing cycle) โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วย แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

การน าเข้าข้อมูล
(input)

กระบวนการ
(process)

การเก็บรักษาข้อมูล
(storage)

การแสดงผล
(output)



การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

การกระทําของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูล เช่น การรวบรวมข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูล การคํานวณ  การเปรียบเทียบ การ
เรียงลําดับ การจัดกลุ่มข้อมูล การทํารายงาน เป็นต้น

ข้อมูลเข้า
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

การประมวลผล
ประมวลผลโดยการเรียงข้อมูล 

และการจัดกลุ่มข้อมูล

ข้อมูลออก
จัดท ารายงาน, ข้อมูลสารสนเทศ

หรือ กราฟแสดงข้อมูล

การรวบรวม
เป็นแฟ้มข้อมูล

การพิมพ์ข้อมูลและบันทึกไว้เป็น
แฟ้มข้อมูล (file) ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การค านวณ การน าข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขค านวณด้วย
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

การเปรียบเทียบ
การด าเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ 
เช่น มากกว่า น้อยกว่า

การเรียงล าดับ การเรียงข้อมูลตามล าดับตัวเลข
หรือตัวอักษร

การท ารายงาน การสรุปผลและสร้างรายงาน

การจัดกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูลตามกลุ่มต่าง ๆ
เช่น เพศ, ปีเกิด





ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํา (Word Processing Software)

เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในการสร้าง แก้ไข เพิ่ม 
แทรก ลบ และจัดการรูปแบบเอกสาร ทําให้เอกสารมี
รูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจ ซึ่งเอกสารที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้จะ
ถูกจัดเป็นแฟ้มข้อมูล (File) สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
และสั่ งพิ มพ์ ทาง เ ครื่ อ งพิ มพ์ ไ ด้ ด้ วย  ซอฟต์ แวร์
ประมวลผลคําที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Office Word , 
Adobe Indesign , CorelDraw เป็นต้น



ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management Software)

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่
สร้างฐานข้อมูลและจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้
ง่ายต่อการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียกค้นข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การเพิ่มข้อมูล และ
การลบข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น 
Dbase , Paradox , Foxbase , Microsoft Access 
เป็นต้น



ซอฟต์แวร์ทําการคํานวณ (Caculation Software)

เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคํานวณ มีเครื่องคํานวณ
เตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความ
หรือสูตร สามารถสั่งให้คํานวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่
กําหนด และสามารถสร้างกราฟ เพื่อนําเสนอได้อย่าง
ง่ายดาย เช่น Microsoft Office Excel , OpenOffice 
Cale ในโปรแกรมชุด Pladao Office เป็นต้น



ซอฟต์แวร์นําเสนอข้อมูล (Presentation Software)

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยตัวอักษร รูปภาพ แผนผัง 
ภาพเคลื่อนไหว นิยมใช้ในการนําเสนอข้อมูลในการ
บรรยายในชั้นเรียนหรือการประชุม ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ 
เช่น Microsoft Office PowerPoint



ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software)

เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทํางานด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย 
เช่น ตกแต่งภาพ วาดรูป ปรับเสียง ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
สร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงการ
สร้างและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบสวยงาม 
ทันสมัย เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภท



ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร (Web Site and Communications Software)

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้
มีผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเพิ่มขึ้น เช่น 
โปรแกรมสําหรับตรวจสอบอีเมล การท่องเว็บไซต์ การ
จัดการและดูแลเว็บไซต์ การส่งข้อความ รวมถึงการ
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย เป็นต้น


