
หนวยท่ี 1  ขอมูลและสารสนเทศ 
 
 ในปจจุบนัการแขงขันทางธุรกิจตองอาศัยขอมูลเปนหลักจึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยจดัการขอมูลอยางมาก 
ดังจะเห็นไดจากการแขงขันการใหบริการของธนาคารพาณิชยการใชขอมูลในการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจลงทุน
ซ้ือขายหลักทรัพย ขอมูลเปนหัวใจของการดําเนินงานเปนแหลงความรูที่ใชประกอบการตัดสินใจ บริษัทหรือองคการ จึง
ดําเนินการ อยางจริงจังใหไดมาซึ่งขอมูล และปกปองดูแลขอมูลของตนเปนอยางดี เพราะขอมูลเปนสิ่งมีคามีราคา การ
โจรกรรม ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆจึงเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น ดังที่ปรากฏเปนขาวทั้งในประเทศและตางประเทศ   
     ขอมูล (DATA) คือ ขอเท็จจริง หรือเหตกุารณที่เกีย่วของกับสิ่งตาง ๆ เชน คน สัตว ส่ิงของ สถานที่ ฯลฯ ขอมลู จึงเปน
เร่ืองที่เกี่ยวกับเหตุการณของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการ รวบรวม ขอมูลอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ดงัจะเห็น
จาก กระบวนการเลือกตั้ง หลายพรรค การเมือง มีการใชเทคโนโลยีรวบรวมขอมูล หาวิธีการที่จะใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว 
และเมื่อ สถานการณหรือเหตุการณบางอยางเกิดผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแกสถานการณ จะดําเนนิการไดอยาง
ทันทวงที   
       จากที่กลาวมาแลว ขอมลูคือ ขอเท็จจริงหรือเหตุการณเกีย่วกับสิ่งตาง ๆ เชน คน สถานที่ ส่ิงของตาง ๆ ซ่ึงมีการเก็บ
รวบรวมเอาไว และสามารถเรียกมาใชประโยชนไดในภายหลัง ขอมูลจงึจําเปน ตองเปนขอมูลที่ดีมี ความถูกตองแมนยํา 
        สําหรับสารสนเทศ หมายถึง ส่ิงที่ไดจากการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาประมวลผล เพื่อนํามาใชประโยชน ตาม
วัตถุประสงค สารสนเทศจึงหมายถึงขอมูลที่ผานการเลือกสรรใหเหมาะกับการใชงานไดทันเวลาและอยูในรูปแบบ 
ที่ใชได สารสนเทศที่ดีตองมาจากขอมูลที่ดี การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ จะตองมีการควบคุม ดูแลเปนอยางดี เชน 
อาจจะมกีารกาํหนด ใหผูใดบางเปนผูมีสิทธิ์ใชขอมูลได ขอมูลที่เปนความลับ จะตองมีระบบขั้นตอนการควบคมุกําหนด
สิทธิ์ในการแกไขหรือการกระทํากับขอมูลวาจะกระทําไดโดยใครบาง นอกจากนี้ขอมูลที่เก็บไวแลวตองไมเกิดการสูญ
หายหรือถูกทําลายโดยไมไดตั้งใจ 
  
คุณสมบัตขิอมูลท่ีด ี
 การจัดเก็บขอมูลจําเปนตองมีความพยายามและตั้งใจดําเนินการ หรือกลาวไดวาการไดมาซึ่งขอมูลที่จะนํามาใช 
ประโยชน องคการจําเปนตองลงทุน ทั้งในดานตวัขอมลู เครื่องจักร และอุปกรณ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรขึ้นมา
รองรับ เพื่อใหใชงานอยางมปีระสิทธิภาพ การจัดการระบบขอมูลจึงตองคํานึงถึงปญหาเหลานี้ และพยายามมองปญหา
แบบที่เปนจริง สามารถดําเนินการได ใหประสิทธผิลคุมคากับการลงทุน ดังนั้นการดาํเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ
ที่ดี ขอมูลจะตองมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
        1. ความถูกตอง หากมกีารเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชื่อถือไมไดจะทําใหเกดิผลเสียอยางมาก ผูใชไมกลา
อางอิงหรือนําเอาไปใชประโยชน ซ่ึงเปนเหตุใหการตัดสินใจของผูบริหารขาดความแมนยํา และอาจมีโอกาสผิดพลาดได 
โครงสราง ขอมูล ที่ออก แบบตองคํานึงถึงกรรมวิธีการดาํเนินงานเพื่อใหไดความถูกตองแมนยํามากที่สุด โดยปกติความ
ผิดพลาดของสารสนเทศ สวนใหญ มาจากขอมูลที่ไมมีความถูกตองซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบ
ระบบจึงตองคาํนึงถึงในเรื่องนี้ 
 
 



        2. ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอความตองการของผูใช มีการตอบสนองตอผู
ใชไดตี ความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณหรือความตองการ มีการออกแบบระบบการเรยีนคน และรายงานตาม
ผูใช 
        3. ความสมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศขึ้นกบัการรวบรวมขอมูลและวิธีการทางปฏิบัติดวย ในการดําเนินการ
จัดทําสารสนเทศตองสํารวจและสอบถามความตองการใชขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณในระดบัหนึ่งที่เหมาะสม 
        4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลมากจึงจําเปนตอง
ออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทดัรัดสื่อความหมายได มีการใชรกัสหรือยนยอขอมูลใหเหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเขาไว
ในระบบคอมพิวเตอร 
        5. ความสอดคลอง ความตองการเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจเพื่อหาความตองการของหนวยงานและ
องคการ ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือความกวางของขอบเขตของขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ 
การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
 
ชนิดและลักษณะของขอมูล 
ขอมูลสําหรับการประมวลผล แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
(1)  ขอมูลชนดิจํานวน (Numeric Data) หมายถึง ขอมูลที่สามารถนําไปคํานวณได ขอมูลชนิดนี้เขยีนไดหลายรูปแบบ เชน 
 ก)  จํานวนเตม็  หมายถึง ตวัเลขที่ไมมีจุดทศนิยม เชน 12, 9, 137, -46 
 ข)  จํานวนทศนิยม  หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม อาจมคีาเปนจํานวนเต็ม เชน 12.0 หรือเปนจํานวนที่มีทศนิยมก็
      ได เชน 12.763 
เลขทศนิยมนีส่ามารถเขียนได 2 รูปแบบ คือ 
 -   แบบที่ใชกนัทั่วไป เชน 9.0, 17.63, 119.3267, -17.34 
 -   แบบที่ใชในงานทางวิทยาศาสตร เชน 
 123.0 x 104  ซ่ึงหมายถึง  1230000.0 
 13.76 x 10-3  ซ่ึงหมายถึง  0.01376 
 -1764.0 x 102  ซ่ึงหมายถึง  -176400.0 
 -1764.0 x 10-2  ซ่ึงหมายถึง  -17.64 
 
(2)  ขอมูลชนดิอักขระ (Character Data)  หมายถึง  ขอมลูที่ไมสามารถนําไปคํานวณได  แตอาจนําไปเรียงลําดับได   ขอมูล
อาจเปนตวัหนงัสือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายใด ๆ เชน COMPUTER, ON-LINE, 171101, &76 
 
สารสนเทศ 
จากที่กลาวมาแลววา ขอมูล คือ ขอเท็จจริงหรือเหตุการณเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมเอาไว และสามารถเรียก
เอามาใชประโยชนไดในภายหลัง ขอมูลจึงจําเปนตองเปนขอมูลที่ดี มีความถูกตองแมนยํา 
 

สําหรับสารสนเทศ หมายถึง ส่ิงที่ไดจากการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาผานกระบวนการประมวลผล เพื่อนํามาใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค กระบวนการประมวลผลอาจเปนการแยกแยะ จดัเก็บ จัดลําดับ คํานวณ โดยเลือกและ



จัดรูปแบบใหเหมาะสม ทันตอความตองการและทันสมยักับเหตุการณ สารสนเทศที่ดีตองมาจากขอมูลที่ดี การจดัเก็บ
ขอมูลสารสนเทศจะตองมีการควบคุมดูแลเปนอยางดี และมีการกําหนดสิทธิ์ในการใชขอมูล 
 
การจัดเก็บขอมูลที่ดีจะตองมีการกําหนดรปูแบบของขอมูลใหมีลักษณะงายตอการจดัเก็บและมีรูปแบบเดยีวกัน ขอมูลแต
ละชุดควรมีความหมายที่ชัดเจน นอกจากนีไ้มควรมีการเก็บขอมูลซํ้าซอน เพราะเปนการสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บขอมลูและ
อาจสรางปญหาในการแกไขขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากขอมูลประวัติของนักเรยีนในรูปที่ 2.1 ทําใหทราบวา เพชร  แข็งขัน  เปนนักเรียนชาย  เกิดวันที่ 12 ม.ค. 
2525  ดังนั้นขอความ “เพชร แข็งขัน” “ชาย” และ “12 ม.ค. 2525” ที่อยูบนระเบียนประวัตนิักเรยีนจงึเปนขอมูล ถามีการ
นําขอมูลเกี่ยวกบัปเกิดของนกัเรียนทั้งโรงเรียนจากระเบยีนประวัติไปแจกแจงตามปเกิด ตามรูปที่ 2.2 จํานวนนักเรียนที่ได
จากการแจกแจงขอมูลตามปเกิด เปนสารสนเทศที่เกดิจากการนําขอมูลไปทําการประมวลผล 

 

รูปท่ี 2.2 การแจกแจงขอมูลปเกิดของนกัเรียนทั้งโรงเรียน 

การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
        การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศที่จะเปนประโยชนตอการใชงาน จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ดําเนินการ เร่ิมตั้งแตการรวบรวมและตรวจสอบขอมูล การดําเนินการประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ และการ
ดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใชงาน 
     
1. การรวบรวมและตรวจสอบขอมูล ควรประกอบดวย 
        1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนเรื่องของการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมีจํานวนมาก และตองเก็บใหไดอยางทันเวลา เชน 
ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ขอมูลประวัติบุคลากร ปจจุบันมีเทคโนโลยีชวยในการจดัเกบ็อยูเปนจํานวนมาก 



เชน การปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร การอานขอมูลจากรหัสแทง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดาํใน
ตําแหนงตาง ๆ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชนกัน 
       1.2 การตรวจสอบขอมูล เมื่อมีการเกบ็รวบรวมขอมูลแลวจําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูล เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ขอมูลที่เก็บเขาในระบบจะตองมีความเชื่อถือได หากพบที่ผิดพลาดตองแกไข การตรวจสอบขอมูลมีหลายวิธี เชน 
การใชผูปอนขอมูลสองคนปอนขอมูลชุดเดยีวกันเขาเครื่องคอมพิวเตอรแลวเปรียบเทยีบกัน 
 
2. การดําเนินการประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ อาจประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี ้
       2.1 การจัดแบงขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บจะตองมีการแบงแยกกลุม เพื่อเตรียมไวสําหรับการใชงาน การแบงแยกกลุมมี
วิธีการที่ชัดเจน เชน ขอมูลในโรงเรียนมีการแบงเปนแฟมประวัตินกัเรยีน และแฟมลงทะเบียน สมุดโทรศัพทหนาเหลืองมี
กรแบงหมวดหมูสินคา และบริการ เพื่อความสะดวกในการคนหา 
       2.2 การจัดเรียงขอมูล เมื่อจัดแบงกลุมเปนแฟมแลว ควรมกีารจดัเรียงขอมูลตามลําดับ ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือ
เพื่อใหเรียกใชงานไดงายประหยัดเวลา ตัวอยางการจัดเรียงขอมูล เชน การจัดเรียงบัตรขอมูลผูแตงหนังสือในตู
บัตรรายการของหองสมุดตามลําดับตัวอักษร การจัดเรยีงชื่อคนในสมดุรายนามผูใชโทรศัพท ทําใหคนหาไดงาย 
       2.3 การสรุปผล บางครัง้ขอมูลที่จัดเกบ็มีเปนจํานวนมาก จําเปนตองมีการสรุปผลหรือสรางรายงานยอ เพื่อนําไปใช
ประโยชน ขอมูลที่สรุปไดนี้อาจสื่อความหมายไดดีกวา เชนสถิติจํานวนนักเรยีนแยกตามชั้นเรียนแตละชั้น 
 
       2.4 การคํานวณ ขอมูลที่เก็บมีเปนจํานวนมาก ขอมลูบางสวนเปนขอมูลตัวเลขที่สามารถนําไปคํานวณเพื่อหาผลลัพธ
บางอยางได ดงันั้นการสรางสารสนเทศจากขอมูลจึงอาศัยการคํานวณขอมูลที่เก็บไวดวย 
 
3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใชงาน ประกอบดวย 
      3.1 การเกบ็รักษาขอมูล การเก็บรักษาขอมูลหมายถึงการนําขอมูลมาบันทึกเก็บไวในสื่อบันทึกตางๆ เชน แผนบันทึก
ขอมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และทําสําเนาขอมูล เพื่อใหใชงานตอไปในอนาคตได 
      3.2 การคนหาขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บไวมีจุดประสงคที่จะเรียกใชงานไดตอไปการคนหาขอมูลจะตองคนไดถูกตอง
แมนยํารวดเรว็ จึงมกีารนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการทํางาน ทําใหการเรยีกคนกระทําไดทันเวลา 
      3.3 การทําสําเนาขอมูล การทําสําเนาเพือ่ที่จะนําขอมลูเก็บรักษาไว หรือนําไปแจกจายในภายหลัง จึงควรจัดเก็บขอมูล
ใหงายตอการทําสําเนา หรือนําไปใชอีกครัง้ไดโดยงาย 
      3.4 การสื่อสาร ขอมูลตองกระจายหรือสงตอไปยังผูใชงานที่หางไกลไดงาย การสือ่สารขอมูลจึงเปนเรื่องสําคัญและม ี
บทบาทที่สําคัญยิ่งทจะทําใหการสงขาวสารไปยังผูใชทําไดรวดเร็วและทันเวลา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลในคอมพิวเตอร 
 

 คอมพิวเตอรทาํงานดวยหลักการทางอิเล็กทรอนิกสที่ใชสัญญาณทางไฟฟาแทนตวัเลขศูนยและหนึง่ ซ่ึงเปน
ตัวเลขในระบบเลขฐานสอง แตละหลักเรียกวา “บิต” (Binary Digit) : Bit) และเมือ่นําตัวเลขหลาย ๆ บิตมา
เรียงกัน จะใชสรางรหัสแทนจํานวน อักขระ สัญลักษณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได และเพื่อใหการแลกเปลีย่น
ขอความระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรเปนไปในแนวเดยีวกัน จึงมกีารกําหนดมาตรฐานรหสัแทนขอมูลในระบบ
เลขฐานสองขึ้น โดยรหัสมาตรฐานที่นิยมใชกันมากมีสองกลุม คือ รหัสแอสกีและรหัสเอบซีดิก  
 
1.  ระบบเลขฐานสอง  
 ในชีวิตประจําวันของมนษุยตองไดพบเจอกับจํานวนและการคํานวณอยูทุกวัน หากเราสังเกตจะพบวาจํานวนทีเ่รา
คุนเคยอยูทกุวนันั้น ไมวาจะเปนการซื้อของเปนเงิน 39,587 บาท จํานวนเงินฝากในธนาคาร 1,426,000 บาท หรือ จํานวน
เงินในใบแจงหนี้คาโทรศัพทเปน 2,560 บาท  ลวนแลวแตประกอบขึ้นจากตัวเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
และ 9 ทั้งสิ้น ตัวเขทั้ง 10 ตัวนี้ถือไดวาเปนเครื่องมือที่ชวยในการนับจํานวนของมนุษย การที่มนษุยเลือกเลข 10 ตัวในการ
แทนการนับ อาจเนื่องจากมนุษยมนีิ้วมือทีส่ามารถใชเปนอุปกรณชวยนับไดเพยีง 10 นิ้ว จึงกําหนดระบบตัวเลขนีข้ึ้นมา
และเรียกวา “ระบบเลขฐานสิบ” (Decimal)  
 

 ตอมาเมื่อมีการใชงานคอมพวิเตอร ซ่ึงเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานแบบดจิิตอล และใชระดับแรงดันไฟฟา
แสดงสถานะเพียง 2สถานะ คือ ปด (แทนดวย 0) และเปด (แทนดวย 1) หรืออาจกลาวไดวาเครื่องคอมพิวเตอรรูจกัตัวเลข
เพียง 2 ตวัเทานั้น คือ 0 และ 1 หากมนษุยตองการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยทํางาน มนุษยตองเรียนรูระบบเลขที่
ประกอบดวยตัวเลขเพียง 2 ตัวเชนกัน จึงไดมีการคิดคนระบบเลขฐานสอง (Binary) ขึ้นเพื่อชวยในการสื่อสารกับ
เครื่องคอมพิวเตอร โดยระบบเลขฐานสองเปนระบบตวัเลขที่ประกอบดวยตัวเลขเพยีง 2 ตัว คือ 0 และ 1 เทานั้น ตวัอยาง
เลขฐานสอง เชน 1102  101102  
 

 นอกจากระบบเลขฐานสองแลว ในการทํางานของคอมพิวเตอรนัน้ยังอาจเกี่ยวของกบัระบบตัวเลขระบบอื่นอีก 
เชน ระบบเลขฐานแปดและระบบเลขฐานสบิหก ซ่ึงระบบเลขฐานทั้งสองจะมีแนวคดิในทํานองเดยีวกันกับระบบ
เลขฐานสองและฐานสิบ กลาวคือ ระบบเลขฐานแปดก็คอืระบบเลขที่ประกอบดวยตัวเลขเพียง 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 และ 7 ตัวอยางเลขฐานแปด เชน 16738  765138 ในขณะที่ระบบเลขฐานสิบหกนัน้จะประกอบดวยตัวเลขทั้ง 10 ตัวที่ใช
อยูในระบบเลขฐานสิบ และเพิ่มตัวอักขระภาษาอังกฤษ A, B, C, D, E และ F แทนจํานวน 10, 11, 12, 13, 14 
และ 15 ตามลําดับ ตัวอยางเลขฐานสิบหก เชน A154916 F7DA216 874316  
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการเขียนเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหกนัน้ มกัจะเขียนตวัเลข 2 8 และ 16 
กํากับอยูที่ตวัสุดทาย ทั้งนี้เพื่อปองกันความสับสน เชน 8743 หากเราไมเขียนตวัเลขกํากับไว ตัวเลขนี้อาจเปนเลขฐานสิบ
หรือฐานสิบหกก็ได เราก็จะไมทราบวาตัวเลขที่เขียนนั้นเปนเลขฐานใด ตารางดานลางนี้เปนตารางแสดงคาของตัวเลขใน
ระบบเลขฐานทั้ง 4 ระบบที่กลาวถึงขางตน 



 

   
 ดังที่กลาวแลววามนุษยตองอาศัยระบบเลขฐานสองในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการเก็บ
ขอมูลหรือการสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นเราตองสามารถแปลงคาเลขฐานสิบใหอยูในรูปแบบของเลขฐานสองได 
ในขณะเดยีวกนัก็ตองสามารถแปลงเลขฐานสองใหอยูในรูปแบบของเลขฐานสิบไดเชนกัน ในบทนี้จะกลาวถึงวธีิการใน
การแปลงเลขระหวางเลขฐานสองและฐานสิบ  
 
(1)  การแปลงเลขฐานสิบเปนฐานสอง  
 
คําศัพทที่จําเปนตองทําความรูจักเพื่อใหเขาใจตรงกันในการดําเนินการตาง ๆ ในระบบเลขฐานสอง มีดังนี ้
ก)  บิต (Bit)  คือ หลักแตละหลักในระบบเลขฐานสอง เชน 1102 ประกอบดวย 3 บิต 
ข)  บิตที่มีนัยสําคัญสูงสุด (Most Significant Bit : MSB)  คือ บิตที่อยูซายมือสุด เปนบิตที่มีคาประจําหลัก
มากที่สุด เชน 1002 บิตที่มีนัยสําคัญสูงสุดคือ 1 มีคาประจําหลักเปน 22 
ค) บิตที่มีนัยสําคัญต่ําสุด (Least Significant Bit : LSB) คือ บิตที่อยูขวามือสุด เปนบิตที่มีคาประจําหลัก
นอยที่สุด เชน 1102 บิตที่มีนัยสําคัญสูงสุดคือ 0 มีคาประจําหลักเปน 20 (สังเกตวาคาประจําหลักของบิตที่มีนัยสําคญัต่ําสุด
จะมีคาเปน 20 เสมอ)  
 
 การแปลงเลขฐานสิบใหเปนฐานสองนั้น เราอาจใชวิธีการหาร โดยใหตัวเลขฐานสิบเปนตัวตั้ง แลวหารดวยเลข 2 
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลหารเปน 0 และในการหารแตละครั้ง ตองเขียนเศษที่ไดจากการหารไว หลังจากที่หารจนผลหาร
เปน 0 เราจะไดเลขฐานสองที่มีคาเทากับเลขฐานสิบที่เปนตัวตั้ง โดยการเขียนเศษที่ไดจากการหารแตละครั้งจากลางขึ้นบน 
ดังตัวอยางตอไปนี้  
 



 
ตัวอยางท่ี 2.2 แสดงการแปลง 29 ซึ่งเปนเลขฐานสิบใหอยูในรูปเลขฐานสอง 

 

(2)  การแปลงเลขฐานสองเปนฐานสิบ  

 การแปลงเลขฐานสองกลับเปนเลขฐานสิบตองอาศัยคาประจําหลักของแตละบิตในเลขฐานสองที่ตองการแปลง 
โดยเราจะแยกตัวเลขแตละบติมาคูณดวยคาประจําหลัก แลวนําผลลัพธจากการคณูดังกลาวมารวมกนั จะไดเลขฐานสิบที่มี
คาตรงกับเลขฐานสอง ดังตวัอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 เมื่อมนุษยสามารถแปลงเลขฐานสิบเปนฐานสอง และแปลงเลขฐานสองกลับเปนเลขฐานสิบได ก็สามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อส่ังการใหคอมพิวเตอรทํางานไดตามที่ตองการ และพัฒนาวิธีการในการสื่อสารหรือส่ังการคอมพิวเตอรมา
เร่ือย ๆ จนในปจจุบันผูใชคอมพิวเตอรทั่วไปอาจไมตองทําความเขาใจการทํางานของคอมพิวเตอรอยางลึกซึ้งเชนนี้ 
เนื่องจากมีบุคลากรที่ทําหนาที่คิดคนโปรแกรมที่สามารถรับขอความหรือคําสั่งในรูปแบบของภาษาและระบบตวัเลขที่
ผูใชคุนเคย แลวแปลความหมายเปนเลขฐานสองกอนสงใหเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล  

2  รหัสแทนขอมูล  
 (1)  รหัสแอสกี (American Standard Code Information Interchange : ASCII) 
เปนมาตรฐานที่นิยมใชกันมากในระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารขอมูล รหัสแทนขอมูลชนิดนี้ใชเลขฐานสองจํานวน 
8 บิต หรือเทากับ 1 ไบต แทนอักขระหรือสัญลักษณแตละตัว ซ่ึงหมายความวาการแทนอักขระแตละตัวจะประกอบดวยตวั
เลขฐานสอง 8 บิตเรียงกัน ซ่ึงลําดับของแตละบิตเปนดังนี้  

 

 

 

 

 

  

 จากหลักการของระบบเลขฐานสอง แตละบิตสามารถแทนคาได 2 แบบ คอื เลข 0 หรือเลข 1 ถาเราเขียน
เลขฐานสองเรียงกัน 2 บิตในการแทนอักขระ เราจะมีรูปแบบในการแทนอักขระได 22 หรือ 4 รูปแบบ คือ 00, 01, 10 และ 
11 ดังนั้นในการใชรหัสแอสกีซ่ึงมี 8 บิตในการแทนอกัขระแลว เราจะมีรูปแบบที่ใชแทนไดถึง 28 หรือ 256 รูปแบบ ซ่ึง
เมื่อใชแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแลวยังมีเหลืออยู สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ สมอ. จึงไดกําหนด
รหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อใหใชงานรวมกัน ตามตารางดังรูปที่ 2.3  



  

รูปท่ี 2.3 ตารางแสดงรหัส ASCII แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

(2) รหัสเอบซีดิก (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code : EBCDIC) 
พัฒนาโดยบรษิัทไอบีเอ็ม รหัสแทนขอมูลนี้ไมเปนทีน่ิยมใชแลวในปจจุบัน การกําหนดรหัสจะใช 8 บิตตอหนึ่ง
อักขระเหมือนกับรหัสแอสก ีแตแบบของรหัสที่กําหนดจะแตกตางกัน โดยรหัสเอบซีดิกจะเรียงลําดบัแตละบิตที่
ใชแทนอกัขระ ดังนี ้

 

 

 

 



 

 

  

  

 
 
 
 
 
(3)  รหัสยูนิโคด (Unicode) 
 เปนรหัสที่สรางขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสรางแบบตัวอักษรของภาษาตาง ๆ รหัสยูนโิคดเปนรหัสที่ตางจาก 2 
ชนิดที่ไดกลาวมาขางตน คอื ใชเลขฐานสอง 16 บิตในการแทนตัวอักษร เนื่องจากทีม่าของการคิดคนรหัสชนิดนี ้คือ เมื่อมี
การใชงานคอมพิวเตอรในหลายประเทศและมีการสรางแบบตัวอักษร (Font) ของภาษาตาง ๆ ทั่วโลก ในบางภาษา เชน 
ภาษาจนีและภาษาญี่ปุน เปนภาษาที่เรียกวาภาษารูปภาพ ซ่ึงมีตัวอักษรเปนหมื่นตวั หากใชรหัสที่เปนเลขฐานสอง 8 บิต 
เราสามารถแทนรูปแบบตัวอักษรไดเพียง 256 รูปแบบดังที่ไดอธิบายมาขางตน ซ่ึงไมสามารถแทนตัวอักษรไดครบ จึง
สรางรหัสใหมขึ้นมาแทน และสามารถแทนตัวอักขระไดถึง 65,536 ตัว ซ่ึงมากพอและสามารถแทนสัญลักษณกราฟกและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอีกดวย 

2.3.3  การจัดเกบ็ขอมูลในหนวยความจํา  
 หนวยความจําหลักของคอมพิวเตอรเปนทีเ่ก็บขอมูลและคําสั่งในขณะประมวลผล การเก็บขอมูลในหนวยความจํา
เปนการเก็บรหัสตัวเลขฐานสอง ขอมูลที่ใชในการประมวลผลทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรจะไดรับการแทนเปนตัวเลขฐานสอง 
แลวเก็บไวในหนวยความจํา เชน ขอความวา BANGKOK เก็บในคอมพิวเตอรจะแทนเปนรหัสเรียงกันไป ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2.4 แสดงตัวอยางการแทนขอมูลดวยรหัสเลขฐานสองในหนวยความจํา 



aaaaaหนวยความจําของไมโครคอมพิวเตอรที่ใชกันอยูในขณะนี ้มีขนาดความกวาง 8 บิต และเก็บขอมูลเรียงกันไป โดยมี
การกําหนดตําแหนงซึ่งเรยีกวา เลขที่อยู (address) 
aaaaaเพื่อใหขอมูลที่เก็บมีความถูกตอง การเขียนหรืออานทุกครั้งจึงตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วิธีที่งายและ
นิยมใชกันคือการเพิ่มอีก 1 บิต เรียกวา บติพาริตี (parity bit) บิตพาริตีที่เพิ่มเติมเขาไปจะทําใหขอมูลทั้งหมดในสวนนั้นมี
เลข 1 เปนจํานวนคู หรือจํานวนคี่ เชน ในไมโครคอมพิวเตอรเพิ่มอีก 1 บิต เพื่อทําใหเลขหนึ่งเปนจํานวนคู เรียกวาพาริตีคู 
(even parity) บิตพาริตีที่เติมสําหรับขอมูลตัวอักษร A และ E เปนดังนี ้
  A 01000001 0 <-- บิตพาริตี 
 E 01000101 1 <-- บิตพาริตี 
 ขอมูล A มีเลข 1 สองตัว ซ่ึงเปนจํานวนคูอยูแลว ดังนั้นจงึใสบิตพาริตีเปนเลข 0 
 ขอมูล E มีเลข 1 เปนจํานวนคี่ จึงใสบิตพาริตีเปน 1 เพื่อใหมีเลข 1 เปนจํานวนคู 
 ขอความ BANGKOK เมื่อเก็บในหนวยความจําหลักของไมโครคอมพิวเตอรที่มีบิตพาริตีดวยจะเปนดังรูปที ่2.7 

 หนวยความจํา บิตพาริตี 

B 01000010 0 

A 01000001 0 

N 01001110 0 

G 01000111 0 

K 01001011 0 

O 01001111 1 

K 01001011 0 

รูปที่ 2.8 แสดงตัวอยางการแทนขอความในหนวยความจําแบบมีบิตพาริตี 

การแทนคําสั่งในหนวยความจํา 
aaaaaหนวยควบคุมของคอมพิวเตอรที่อยูในซีพีย ูทําการอานคําสั่งจากหนวยความจาํมาแปลความหมายและกระทําตาม 
คําสั่งคอมพิวเตอรพื้นฐานทีสุ่ดเรียกวา ภาษาเครื่อง (machine langauge) ภาษาเครื่องมีลักษณะเปนรหัสที่ใชตัวเลขฐานสอง 
ตัวเลขฐานสองเหลานี้แทนชดุรหัสคําสั่ง คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งมีคําสั่งที่ใชไดหลายรอยคําสั่งแตละคําสั่งจะมีความหมาย  
เฉพาะ  เชน  คาํสั่งนําขอมูลที่มีคาเปน 3 จากหนวยความจําตําแหนงที่ 8000 มาบวกกบัขอมูลที่มีคาเปน 5 ในตําแหนงที่ 
8001 ผลลัพธที่ไดใหเก็บไวในหนวยความจําตําแหนงที ่8002 เมื่อเขียนคําสั่งเปนภาษาเครื่องจะมลัีกษณะเปนตวั
เลขฐานสองเรียงตอกันเปนจาํนวนมาก ซ่ึงเขาใจไดยาก จงึมักใชตวัอักษรแทนรหัสภาษาเครื่องเหลานี้ ดังตัวอยาง 

แอสเซมบลี ภาษาเครื่อง 

LD A,(8000) 00111010,00000000,10000000 

LD B,A 01000111 

LD A,(8001) 00111010,00000001,10000000 

ADD A,B 10000000 



LD (8002),A 00110010,00000010,10000000 

รูปที่ 2.9 แสดงตัวอยางการแทนคําสั่งภาษาเครื่อง 

aaaaaรหัสภาษาเครื่องเมื่อเก็บอยูในหนวยความจําของคอมพิวเตอรจะมีลักษณะเรยีงตอกันไป สมมติใหสวนของ
โปรแกรมเก็บในหนวยความจําตําแหนงเริ่มจาก 1000 และขอมูลเก็บไวที่ตําแหนงเริม่จาก 8000 ดังรูปที่ 2.10 

แอสแซมบลี ตําแหนง หนวยความจํา บิตพาริต ี
LD A,(8000) 1000 00111010 0 

 1001 00000000 0 
 1002 10000000 1 

LD B,A 1003 01000111 0 
LD A,(8001) 1004 00111010 0 

 1005 00000001 1 
 1006 10000000 1 

ADD A,B 1007 10000000 1 
LD (8002),A 1008 00110010 1 

 1009 00000010 1 
 1010 10000000 1 
 . . . 
 . . . 
 . . . 

ขอมูล 8000 00000011 0 

 8001 00000101 0 

ผลลัพธ 8002 00001000 1 

รูปที่ 2.10 การเก็บขอมูลและคําสั่งลงในหนวยความจําดวยรหัสเลขฐานสอง 

aaaaaภาษาสั่งการพื้นฐานทีใ่ชรหัสตัวเลขฐานสองนี้เรียกวา ภาษาเครื่อง คอมพิวเตอรที่ใชซีพียูตางตระกูลกันจะมี
ภาษาเครื่องทีต่างกัน เชน เครื่องที่ใชซีพียูเพนเทียมกับซีพียูที่ใชในเครือ่งแมกอินทอช มีรหัสคําสั่งตางกัน 

ในปจจุบนัสังคมเปนสังคมสารสนเทศ ขอมูลถือเปนทรัพยากรที่มีคาของทุก ๆ หนวยงาน ไมวาขนาดเล็ก
หรือใหญ หนวยงานที่สามารถจัดการขอมูลไดดีกวายอมไดเปรียบกวาในทุก ๆ ดาน ดงันั้นจึงไดมีความพยายามนํา
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการขอมลู โดยมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูลของหนวยงานมีความถกูตอง 
แมนยํา ทนัสมัย และสะดวกตอการเรียกใชงานมากที่สุด หากจะพิจารณาถึงการจัดการขอมูลยอมจะหมายถึง การจัดเก็บ
ขอมูล การเรียกใชขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชงาน ลองพิจารณาถึงคลินิกแหงหนึง่ ซ่ึงเปนหนวยงานเล็ก 
ๆ ก็ยังตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลคนไขที่มารับการรักษา ขอมูลที่ตองการเก็บ ไดแก ประวัติสวนตัวของคนไข อาการ
ที่มารับการรักษา วิธีการรักษา และผลการรักษา วิธีหนึ่งทีท่ํากันก็คือการจดบันทึกขอมลูทั้งหมดลงบนกระดาษและเก็บ
กระดาษนั้นไว ซ่ึงมีหัวขอทีซํ้่ากัน เชน ขอความของหัวขอ ช่ือคนไข และที่อยู ฯลฯ หากเจาหนาทีต่องเขียนทุกใบก็จะเปน
การเสียเวลา ดงันั้นทางคลินกิอาจใชวิธีจางโรงพิมพพิมพแบบฟอรมขึ้นมา เพื่อใหการกรอกขอมูลงายขึ้น รูปที่ 2.8 แสดง
ตัวอยางของแบบฟอรมที่คลินิกแหงหนึ่งใช 



 

รูปท่ี 2.8 ตัวอยางแบบฟอรมบัตรคนไข 

เมื่อพิจารณาบตัรคนไข  จะเห็นวา  ขอมูลที่อยูบนบัตรมคีวามหมายตาง ๆ กัน  การทีข่อมูลแสดง
ความหมายได  จะตองประกอบดวยสวนขอมูลที่พิมพบนบัตรกับสวนขอมูลที่กรอกเพิ่มเติม ขอมูลที่พิมพบนบัตรคือสวน
ที่อธิบายลักษณะของขอมูลที่ตองการ ทําใหสวนขอมูลทีก่รอกเพิ่มเติมชัดเจน การจะใชงานขอมูลใหไดผลดี จึงตองมีทั้ง
ตัวขอมูลและคําอธิบายลักษณะของขอมูล 

ในการจดัเก็บขอมูลเหลานี้  ทางคลินิกใชตูเก็บเอกสารขนาดใหญสําหรับเก็บแบบฟอรมและเรียงไวใน
ล้ินชัก เมื่อมีคนไขใหมเพิ่มขึ้นก็เพิ่มแบบฟอรมแผนใหมเขาไป และในการเรียกใชขอมูลเมื่อมีคนไขมาติดตอ เจาหนาที่
ตองคนหาขอมูลเดิมของคนไข วิธีหนึ่งที่ทาํไดคือตรวจดขูอมูลบนบัตรคนไขทลีะใบตั้งแตใบแรกจนพบ การคนหาวิธีนี้
อาจเสียเวลามาก แตถาจัดเกบ็ขอมูลโดยเรียงชื่อตามตัวอักษรไวแลว จะทําไดรวดเรว็ข้ึน 

การจัดการขอมูลจึงเปนสิ่งที่จําเปนและเกีย่วของกับการใชงานในชวีิตประจําวนั และมีการนํา
คอมพิวเตอรเขามาชวยประมวลผล เพื่อไดขอมูลที่ถูกตองอยางรวดเรว็ การประมวลผลดวยคอมพิวเตอรจําเปนตองมี
หลักการและวธีิการที่เปนระบบ และการเกบ็ขอมลูควรพยายามลดขนาดของขอมูลใหเล็กที่สุด แตยังคงความหมายใน
ตัวเองมากที่สุด 

ดังที่กลาวมาแลววาการจดัเกบ็ขอมูลในคอมพิวเตอรนัน้ เปนการเก็บขอมูลไวในสื่อบนัทึก เชน เทป
แมเหล็ก แผนบันทึก หรือจานแมเหล็ก โดยท่ีขอมูลนั้นอยูในรูปของเลขฐานสองหลายบิตเรียงกัน ดงันั้นในการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการประมวลผลจึงตองกําหนดรูปแบบหรือโครงสรางของขอมูล เพื่อใหผูใชงานและคอมพิวเตอร
สามารถเขาใจไดตรงกัน โดยโครงสรางของขอมูลจะประกอบดวย 5 ลําดับ ดังนี ้

(1)  บิต (Bit) ดังที่เคยกลาวไปแลววา บิต คือตัวเลขโดดในระบบเลขฐานสอง ซ่ึงมีคาไดเพยีง 0 หรือ 1 บิต เปนหนวย
ขอมูลที่เล็กที่สุดในการแทนขอมูลในคอมพิวเตอร 

(2)  ตัวอักขระ (Character) หมายถึง ตัวอักขระแตละตวั ซ่ึงอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายใด ๆ การแทนตัว
อักขระแตละตวัในคอมพวิเตอรใชเลขฐานสองจํานวน 8 บิต ซ่ึงเราเรียกอีกอยางวา “ไบต” (Byte) 



(3) เขตขอมูล (Field)  หมายถึง หนวยขอมูลหนวยหนึ่งทีก่ําหนดขึ้นมาแทนความหมายใดความหมายหนึ่ง เขตขอมูลแตละ
เขตประกอบดวยตวัอักขระตัง้แตหนึ่งตัวขึน้ไป 

(4) ระเบยีนขอมูล (Record) หมายถึงกลุมของเขตขอมูลที่มีความเกีย่วของกัน ระเบยีนขอมูลประกอบดวยเขตขอมูลตั้งแต 
1 เขตขึ้นไป 

(5)  แฟมขอมูล (File)  หมายถึง กลุมของระเบียนขอมูลแบบเดยีวกัน ซ่ึงประกอบดวยระเบียนขอมลูตั้งแตหนึ่งระเบียนขึน้
ไป 

 

รูปท่ี 2.9 แสดงความสัมพันธของโครงสรางขอมูลภายในแฟมขอมูล 

พิจารณาการเก็บประวตัิของนักเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่ง ประวัติของนักเรียนคนหนึ่ง ๆ จะบันทกึลงใน
ระเบียนประวตัิหนึ่งใบ โดยประกอบดวยเขตขอมูลตาง ๆ  เชน ช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด ฯลฯ  โดยที่ขอมูลเหลานี้อาจ
เปนตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได และใบระเบยีนประวัติของนักเรยีนในโรงเรียนจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมเดียวกัน ดังรูป
ที่ 2.10 

 

รูปท่ี 2.10 แสดงการจัดเก็บประวัตินกัเรียน 



จากรูปจะเหน็วา นักเรียนแตละคนมีใบประวัติ 1 ใบ หรือ 1 ระเบียน เก็บอยูในแฟมประวัตินกัเรียนทั้งโรงเรียน เมื่อดึง
ประวัตินกัเรียน 1 คนมาพิจารณา จะประกอบดวยเขตขอมูล (รายละเอียดดังรูปที่ 2.10 สวนทางขวามือ) และจากรปูที่ 2.10 
สามารถสรุปไดวา 

ระเบียนประวตัิของนักเรียนทั้งหมดเรียกวา “แฟมขอมูล” ประวัตินกัเรยีนของโรงเรียน 

ระเบยีนประวตัิของนักเรียนแตละคนเรยีกวา “ระเบยีนขอมูล” ประวตันิักเรียน 

ขอมูลแตละคาในระเบยีนประวัติเรียกวา “เขตขอมูล” ประวัตนิักเรยีน ซ่ึงอาจเปนตัวเลขหรือตัวหนงัสือ 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงการจัดเก็บประวัตินกัเรียนในคอมพวิเตอร 
โดยขอมูลของนักเรียนแตละคนเก็บใน 1 ระเบียน และแตละระเบียนประกอบดวย 7 เขตขอมูล 

สําหรับการจัดเก็บขอมูลเพื่อการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรนัน้ จะเหมือนกบัการจัดเก็บขอมูล
ทั่วไป คือ เปนแฟมขอมูล ระเบียนขอมูล และเขตขอมูล จากรูปการจดัการขอมูลทั่วไปในรูปที่ 2.11 นั้น สามารถจัดเก็บใน
คอมพิวเตอรไดดังรูปที่ 2.11 โดยจะเหน็วาแฟมขอมูลอยูในรูปตารางสองมิติ แตละแถวจะแสดงระเบียนแตละระเบียน 
และแตละสดมภจะแสดงเขตขอมูลตาง ๆ แตละเขตขอมลูมีช่ือกํากับบอกไว จะสังเกตไดวาความสมัพันธของขอมูลจะ
สัมพันธกันในแตละระเบยีน โดยมีความหมายในตวัเองและไมเกีย่วของกับลําดับระเบียน 

ในการจดัเก็บขอมูลตองกําหนดคณุสมบัติของขอมูลใหชัดเจน ตลอดจนวิธีการเตรียมขอมูลเพื่อการประมวลผลดังตอไปนี ้

1)   กําหนดชือ่และจํานวนเขตขอมูลในระเบียนขอมูล 

เชน ในขอมูลระเบียนนักเรยีนดังรูปที่ 2.11 อาจประกอบดวยเขตขอมูลจํานวน 6 เขต คือ 

เขตขอมูลที่ 1 ช่ือเขตขอมูล ID หมายถึง เลขประจําตัวนักเรียน 

เขตขอมูลที่ 2 ช่ือเขตขอมูล NAME หมายถึง ช่ือ – สกุลนักเรียน 

เขตขอมูลที่ 3 ช่ือเขตขอมูล GENDER หมายถึง เพศของนักเรียน 



เขตขอมูลที่ 4 ช่ือเขตขอมูล BIRTHDAY หมายถึง วนั เดือน ปเกดิของนักเรียน 

เขตขอมูลที่ 5 ช่ือเขตขอมูล FA_NAME หมายถึง ช่ือบิดาของนักเรียน 

เขตขอมูลที่ 6 ช่ือเขตขอมูล MO_NAME หมายถึง ช่ือมารดาของนักเรยีน 

2)   กําหนดชนิดและขนาดของเขตขอมูลแตละเขต 

เชน เขตขอมูล NAME เปนตวัอักษร ขนาด 30 ตัวอักษร 

3)   กําหนดวิธีการและสื่อในการจัดเก็บขอมูล 

แฟมขอมูลจะไดรับการนําไปเก็บไวในหนวยความจําของคอมพิวเตอร โดยขอมูลนี้อาจไดรับการเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมหรือ
ตัดออกได 

ตารางที่ 2.2 การกําหนดลักษณะการจดัเกบ็ขอมูลของแฟมขอมูลประวัตินักศกึษา 

 

ตารางที่ 2.3 ตัวอยางโครงสรางแฟมขอมูลประวัตินกัเรียน 

 



เมื่อนําเขตขอมูลทั้งหมดมาวางเรียงกัน จะเกดิรูปแบบที่เรียกวา “โครงสรางระเบียน” ซ่ึงสามารถใชเปนเครื่องบงบอกถึง
โครงสรางของแฟมนั้นได เชน แฟมประวตัินักเรียน มีโครงสรางระเบียนตามตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 ตัวอยางโครงสรางระเบียนของแฟมขอมูลนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัดความจุของขอมูลในคอมพิวเตอร 

  8 Bit  1 Byte  

1 Byte 1 ตัวอักษร 

1 KB   1,024 Byte 

1 MB  1,024 KB 

1 GB  1,024 MB 

1 TB   1,024 GB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 เรื่อง ขอมลูและสารสนเทศ 
 
      ช่ือ-สกุล............................................................. ช้ัน........ เลขที่ ................. 
1. ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของขอมูล   
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
2. ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของสารสนเทศ   
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... ........................................................................................................... 
3. ใหนกัเรียนอธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ    
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... ........................................................................................................... 
4.  คุณสมบัติของขอมูลที่ดีควรมีลักษณะอยางไร    
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ....................................................... 
5. ใหนกัเรียนบอกวิธีการไดมาซึ่งขอมูล    
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
6. ใหนกัเรียนยกตวัอยางกิจกรรมการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ   
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  



................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
7. การดําเนินการประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ อาจประกอบดวยการดําเนินการดังตอไปนี้    
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
 
 
 
 


