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ใบความรู้ที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบสารสนเทศน่ารู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัส ง 31102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2   ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4       เรื่อง ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
 
1. ความหมายของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศเป็นการท างานเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นล าดับขั้นตอนจนท าให้เกิด 
ระบบสารสนเทศขึ้น ข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศมีความหมายดังนี้ 

 
 

ชนิดของข้อมูล  
ข้อมูลโดยท่ัวไปมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันทั้งชนิดและความหมาย และต้องจัดเก็บในสื่อชนิดใดชนิด

หนึ่งที่สามารถน าออกมาใช้ประโยชน์ได้ เราจ าแนกข้อมูลตามลักษณะการจัดเก็บได้ 4 ชนิด คือ  
1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric type) ใช้ระบุความหมายของสิ่งต่าง ๆ เชิงปริมาณ และสามารถ

น ามาค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การ บวก ลบ คูณ หาร ได้ เช่น ราคาสินคา้ จ านวนสิ่งของ ความสูง โดย
ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น ราคา 500 บาท จ านวน 2 กล่อง รวมเป็นเงิน 1,000 บาท เป็นต้น  

2. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character type) ใช้บรรยายความหมายแทนข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อคน 
ชื่อต้นไม้ เป็นต้น  

3. ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเลข (Alphanumeric type) หมายถึงมีทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
พิเศษ เช่น (!.,?*%$#@-+) ปนกัน ใช้บรรยายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ  

4. ข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม เช่น ภาพ เสียง ข้อความปนกัน เป็นต้น เป็น
ข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่กล่าวถึงกันมาก แต่ความจริงแล้วข้อมูลชนิดนี้ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปของ
ข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทแรก  

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้  
1. มีความถูกต้อง ข้อมูลที่ดีต้องถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ และอาจสร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นอันตรายร้ายแรงได้ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า
เครื่องจักรชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในลังรวมน้ าหนักได้ลังละ 500 กิโลกรัม แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมเอกสาร
ข้อมูลที่ส่งให้แก่กัปตันเรือบรรทุกสินค้า พิมพ์ข้อมูลผิดจาก 500 กิโลกรัม เป็น 50 กิโลกรัม และสมมุติว่าเรือ
รับน้ าหนักได้ 1,000 กิโลกรัม ซึ่งท าให้รับน้ าหนักได้จริงเพียง 2 กล่องเท่านั้น แต่น้ าหนักผิดท าให้การบรรจุ
สามารถใส่ได้ถึง 20 กล่อง เมื่อเทียบกับน้ าหนักจริงคือ 20,000 กิโลกรัม ซึ่งอาจท าให้เรือร่มได้เนื่องจาก
น้ าหนักเกิน เพราะเรือรับน้ าหนักได้เพียง 1,000 กิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ 

2. ทันเวลา ทันสมัย ข้อมูลต้องทันเวลาและทันสมัย เพราะถ้าข้อมูลล้าสมัยหรือเก่าเกินไป ก็จะไร้
ประโยชน์และอาจสร้างความเสียหายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลว่าทางการไฟฟ้าจะดับไฟฟ้าในบริเวณ

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ข้อความ 
ตัวเลขรูปภาพ และเสียง 



หน้า 2 จาก 3 
 

โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งเวลา 14.00น. แต่ข้อมูลส่งไปถึงโรงเรียนเวลา 13.55 น. กรณีนี้อาจทาให้วิศวกรผู้
ควบคุมเครื่องจักรเตรียมตัวหาไฟฟ้าส ารองหรือหยุดเครื่องไม่ทัน เมื่อไฟดับขณะท่ีเครื่องกาลังท างานอยู่ อาจ
ท าให้เครื่องด้ายท่ีกาลังทอขาด และยุ่งเหยิงยากแก่การเริ่มต้นท างานได้ใหม่ ท าให้เกิดความเสียหายหลายแสน
บาท เป็นต้น  

3. สอดคล้องกับงาน ข้อมูลต้องสอดคล้องกับงานที่ท า ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเดินทางไป
สถานที่แห่งหนึ่งของรถไฟ ข้อมูลที่เราต้องการคือตารางเวลาการเดินทางของรถไฟจากสถานที่เราจะไปขึ้น
รถไฟ ตารางเวลาเที่ยวบินของเครื่องบินโดยสารย่อมไม่มีประโยชน์ต่อการเดินทางของเรา เป็นต้น  

4. สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าถูกต้อง น่าเชื่อถือหรือไม่ และรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น ผลิตรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งบอกว่ารถของตนเอง
ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ถ้าเขาต้องการลงโฆษณาจะต้องมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ ไม่เช่นนั้น
จะถูกว่าโฆษณาเกินความเป็นจริงอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้  

5. มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์และครบถ้วน การได้ข้อมูลเพียงบางส่วน
อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด เกินผลเสียมากกว่าผลดีในการท างาน 

 

 
 

 
 
 
2. กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ 
 

 
 

1. การน าข้อมูลเข้า (Input) เป็นการน าข้อมูลดิบ (Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบ เพื่อ 

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น เกรดเฉลี่ย
ของนักเรียน ยอดขายประจ าเดือน และสถิติการขาดงาน 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็น 
สารสนเทศ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการท างาน และช่วยในการสนับสนุน 
การตัดสินใจ 

https://sites.google.com/site/thekno31102/hlak-kar-thangan-laea-kar-leuxk-chi/63.jpg?attredirects=0
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น าไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ เช่น บันทึกรายการขายรายวัน บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน และ
จ านวน 
นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2. การประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิด ค านวณ หรือแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ 
อาจท าได้ด้วยการเรียงล าดับ การค านวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น การค านวณ 
รายได้ของผู้ปกครอง การหาค่าเฉลี่ยความสูงของนักเรียนทั้งห้อง เป็นต้น 

3. การแสดงผล (Output) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบท่ีผู้ใช้ 
ต้องการ เพื่อส่งเสริมหรือช่วยในการตัดสินใจ 

4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลดิบหรือสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
สารสนเทศ เนื่องจากการน าข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบมีการจัดเก็บจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงน าไปประมวลผล 
หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลก็ต้องจัดเก็บเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บสารสนเทศ คือ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ในอนาคตนั่นเอง 
 
3. ลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศ 
 เชื่อถือได้ (Reliable) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก 

 ความถูกต้องแม่นย า (Accurate) ระบบสารสนเทศต้องมีการประมวลผลข้อมูลได้ผลลัพธ์ 
ที่ถูกต้องแม่นย า 

 ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องมีฟังก์ชันการท างาน 
ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้มากที่สุด 
 เข้าใจง่าย (Simple) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องใช้งานง่าย ใช้เวลาในการใช้งานไม่นาน 
 ทันต่อเวลา (Timely) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ มีระยะเวลาใน 

การรอคอยไม่นาน 
 คุ้มราคา (Economical) ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งานต้องให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 ตรวจสอบได้ (Verifiable) ระบบสารสนเทศต้องสามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผล 

ได้ว่า ผลลัพธ์นั้นหามาได้อย่างไร 
 ยืดหยุ่น (Flexible) ระบบสารสนเทศต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ เช่น 

เมื่อมีการเปลี่ยนกฎหมายให้เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบสารสนเทศต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตรงตาม
กฎหมาย หรือสามารถขยายขีดความสามารถให้รองรับการท างานของผู้ใช้หลายคนได้ 
 สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้อง 

กับการท างาน สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ 
 สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) ระบบสารสนเทศต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 ความปลอดภัย (Secure) ระบบสารสนเทศต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการ 

เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือต้องมีแผนการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่อาจเกิดความเสียหาย 
จากการใช้งานได้ 


