
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวีิต

บทที่ 3 พื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ



เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง 
การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใชใ้นระบบสารสนเทศ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

”



ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ หรือข้อมูลดิบที่
ยังไม่ผ่านการประมวลผลยังไม่มีความหมาย
ในการน าไปใช้งาน 

ความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง 
ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการน าข้อมูลมาท า
การประมวลผล (ไดแ้ก่ เรียงล าดับ แยก
ประเภท ค านวณ เปรียบเทียบ วิเคราะห์) 
พร้อมที่จะน าไปใชง้านได้ทันที หรือสามารถ
น าไปเป็นข้อมูลเข้า (Input data) ของระบบ
อื่น



ความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ



ระดับกายภาพ ระดับตรรกะ

ล าดับชั้นของข้อมูล (Hierarchy of Data)



ระดับกายภาพ

บิต (Bit) หนว่ยขอ้มูลที่เล็กที่สุดทาง

คอมพิวเตอร์มีเพียง  2 สถานะ

ไบต ์(Byte) หนว่ยรวมของบิต
ประมาณ 7-8 บิต 

ใช้แทนอักขระ 1 ตัว บางทีเรียกว่า 

อักขระ

01 02

หน่วยของข้อมูลท่ีถูกรับรู้โดยตรงโดยฮาร์ดแวร์ และเก่ียวข้องกับหน่วยเชิงกายภาพ 



ระดับตรรกะ

เขตข้อมูล (Field) หนว่ยรวมของ
ไบต ์เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด
ที่ส่ือความหมายได ้

ร ะ เ บี ยน  ( Record) 
หน่วยรวมของเขต
ข้อมูลที่สัมพันธก์ัน 

01 02

หน่วยของข้อมูลที่ถูกรับรู้และเข้าใจได้โดยมนุษย์

03 04

แฟ้ ม  ( File) หน่ ว ย
รวมของระเบียนที่
สัมพันธก์ัน 

ฐานขอ้มูล (Database) 
หนว่ยรวมของแฟ้มตา่ง 
ๆ ที่ความสัมพันธก์ัน 



หน่วยข้อมูลระดับตรรกะ (Logical Component) 

ระเบยีน (Record)

เขตข้อมูล (Field)

แฟ้ม (File)

หลาย ๆ File เป็น 
Database

แฟ้ม(File)ข้อมูลนักศึกษา

คีย์หลัก



ชทิ แชท 

ข้อใด คือ ข้อสรุปตา่งๆ ท่ีได้จากการน าข้อมูลมาท าการประมวลผล 

ข้อมูล

สารสนเทศ



ชทิ แชท 

ข้อใด คือ หนว่ยข้อมูลท่ีเล็กที่สุดทางคอมพวิเตอร์มีเพยีง  2 สถานะ

บิต (Bit)

ไบต ์(Byte)



ชทิ แชท 

ข้อใด เรียงล าดับหนว่ยข้อมูลระดับตรรกะได้ถูกตอ้ง จากเล็กไปใหญ่

A. เขตข้อมูล > ระเบียน > แฟม้ > ฐานขอ้มูล

B. ระเบียน > แฟม้ > ฐานข้อมูล > เขตข้อมูล 

C. เขตข้อมูล >  แฟม้ > ระเบียน > ฐานข้อมูล 



04 05 06

01 02 03

ความคุ้มค่า (Economical) ความน่าเชื่อถือ (Reliable) ความยดืหยุ่น (Flexible )

ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ทันต่อเวลา (Timelines)

คุณลักษณะของสารสนเทศท่ีดี

08

สามารถทวนสอบได้ (Verifiable) ความง่าย (Simple) 

07



กจิกรรม “ใครทบัรอยฉันนะ”
จงบอก คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมา  1 ข้อ ห้ามพูดซ้ าคนก่อนหนา้

ใครพูดซ้ ากับใคร ให้ทั้งคู่เปิดกล้อง ให้แสดงท่าแอคมา  1 แอคใส่กล้อง



การจัดองค์กรแฟ้ม 
(File Organizations) 



เป้าหมายหลักของการจัดองค์กรแฟ้มก็คือ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงระเบียน และประสิทธิภาพในการใช้
พื้นที่จัดเก็บบนสื่อ ซึ่งต้องค านึงถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บในแฟ้ม และการจัดองค์กรแฟ้ม

”



แฟ้มหลัก (Master files) เป็นแฟ้มที่บรรจุ
ไว้ด้วยระเบียนข้อมูลถาวรมีมักไม่ถูก
ปรับปรุงบ่อย ๆ

แฟ้มหลัก และแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง 
(Master file & Transaction file)

แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction 
files) เป็นแฟ้มชั่วคราวที่เก็บข้อมูลรายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อจะน าไปปรับปรุง
ข้อมูลในแฟ้มหลักส าหรับการเพิ่ม, แก้ไข, 
ลบ

มีแฟ้มสองชนิดที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูล ประกอบด้วย

หน้า 93 ในหนังสือ



การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch processing) 
ขอ้มูลรายการการเปลี่ยนแปลงทัง้หมดจะถูกเก็บ
รวบรวมไว้เป็นวัน ๆ หรือหลายสัปดาห์แล้วจึงถูก
น าไปประมวลทัง้หมดทเีดียวในลักษณะแบบเป็นกลุ่ม
ก้อน

การประมวลผลแบบกลุ่มและแบบออนไลน์
(Batch & Online processing) 

การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online processing) 
บางทีเรียกว่า การประมวลผลแบบทันกาล (Real-time 
processing) เม่ือมีการปอ้นรายการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกน าไป
ปรับปรุงในแฟ้มหลักทันที 

การปรับปรุง (Updating) สามารถท าได้สองวิธี

หน้า 94 ในหนังสือ



การเข้าถึงแบบล าดับ (Sequential access) จะถูก
ด าเนนิการเมื่อระเบียนถูกเขา้ถงึตามล าดับของข้อมูลที่
จัดเก็บบนส่ือ เป็นวธิหีลักที่ถูกใช้ใน การประมวลผลเชิง
กลุม่ (Batch Processing) มีปรับปรุงข้อมูลเป็นวาระที่
แน่นอน เช่น ทุกคืนหรือทุกสัปดาห์ เป็นต้น สื่อที่นิยมใช้
จัดเก็บ ไดแ้ก่ เทปแม่เหล็ก 

วิธีการเข้าถึงข้อมูล  (Access Methods)

การเข้าถึงโดยตรง (Direct Access) บางที่เรียกว่าการ
เขา้ถึงแบบสุ่ม (Random Access) ระเบียนจะถูกเขา้ถงึ
โดยตรงไม่จ าเป็นต้องเริ่มเรียงล าดับจากต้นแฟ้ม โดย
อาศัยคีย์หลัก (Primary Key) เป็นตัวระบุต าแหน่งของ
ระเบียนที่ต้องการเขา้ถึง สื่อที่ใช้จัดเก็บ รูปแบบนี้ ได้แก่ 
จานแม่เหล็ก รวมทั้งสื่อบันทึกชนิดใหม่ ๆ 

ประกอบด้วย

หน้า 89 ในหนังสือ



วิธีการเข้าถึงข้อมูล  (Access Methods)

หน้า 89 ในหนังสือ



ชทิ แชท 

เมื่อมีการป้อนรายการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูก

น าไปปรับปรุงในแฟ้มหลักทันที คือ การประมวลผลแบบใด

B.การประมวลผลแบบออนไลน์

A.การประมวลผลแบบกลุ่ม



ชทิ แชท 

ระเบียนจะถูกเข้าถึงโดยตรง ไมจ่ าเป็นต้องเร่ิมเรียงล าดับจากต้นแฟม้ โดยอาศัยคีย์หลัก 

(Primary Key) คือ การเข้าถึงขอ้มูลแบบใด

1. การเข้าถึงโดยตรง 

2. การเข้าถึงแบบล าดับ 



การจัดองค์กรแบบล าดับ

(Sequential Organization) 

การจัดองค์กรของแฟ้ม (File Organization) 

การจัดองค์กรแบบล าดับเชิงดัชนี

Indexed-sequential Organization)

การจัดองค์กรแบบโดยตรง

(Direct Organization) 

หน้า 89 ในหนังสือ



แฟ้มแบบเรียงล าดับ จัดเป็นการจัดองค์กรที่ง่ายที่สุด ระเบียนในแฟ้มถูกจัดเก็บโดยเรียงล าดับตามค่าของ
คีย์หลักในแต่ละระเบียน 

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในงานประมวลผลเชิงกลุม่ (Batch System) ที่มีปริมาณรายการ
จ านวนมากถูกปรับปรุง (เพิ่ม ลบ แก้ไข) ในคราวเดียวกัน  

การปรับปรุงรายการจะกระท าในแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction Files) จากนัน้จึงน าผลลัพธ์ไป
ปรับปรุงค่าในแฟ้มหลัก (Master File) อีกที 

01. การจัดองค์กรแบบล าดับ       



ระเบียนจะถูกจัดเก็บเรียงตามล าดับของค่าคีย์หลักในรูปแบบที่จะสามารถถูกเข้าถึงแบบล าดับ
ได้อยา่งรวดเร็ว โดยอาศัยการค้นหาต าแหนง่ที่อยู่ผ่านแฟ้มดัชนี *

แฟ้มดัชนี (Index File) คือ ตารางที่เก็บค่าของคีย์หลัก ที่เก็บตัวช้ี (Pointer) ไปยังข้อมูล
ที่ต้องการบนต าแหนง่ตามลักษณะเชิงกายภาพของส่ือบันทึกที่ใช้ (แฟ้มดัชนจีะถูกสร้าง และจัดเก็บลงบนพื้นที่
ที่ถูกกันเอาไว้โดยเฉพาะ)

02. การจัดองคก์รแบบล าดับเชงิดัชนี 



เป็นวธิทีี่สามารถเขา้ถงึระเบียนได้โดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่จ าเป็นต้องดูแลแฟ้มดัชน ีแต่คีย์หลักจะถูก
แปลงรูปเป็นหมายเลขต าแหน่งท่ีเก็บเชิงกายภาพของสื่อบันทกึ โดยอาศัย Hashing algorithm*

Hashing algorithm* เป็นข้ันตอนวธิทีี่ค านวณหมายเลขต าแหนง่ที่อยู่เชิงกายภาพ โดยใช้วธิี
หารคีย์หลักด้วยตัวเลข Prime number (ตัวเลขที่หารไม่ลงตัวยกเว้น 1 และตัวมันเอง) ที่มีขนาดเล็กที่สุด 

03. การจัดองค์กรแบบโดยตรง



กจิกรรม ถามมา ตอบไป 

คยี์หลักจะถูกแปลงรูปเป็นหมายเลขต าแหน่งท่ีเก็บเชิงกายภาพของส่ือบันทึก โดยอาศัย 
Hashing algorithm คือ การจัดองค์กรแบบใด
>> การจัดองค์กรแบบโดยตรง 

โดยอาศัยการค้นหาต าแหน่งท่ีอยู่ผ่านแฟ้มดัชนี คอื การจัดองค์กรแบบใด
>> การจัดองค์กรแบบล าดับเชิงดัชนี

จัดเป็นการจัดองค์กรท่ีง่ายที่สุด ระเบียนในแฟ้มถูกจัดเก็บโดยเรยีงล าดับตามค่าของคีย์
หลักในแต่ละระเบียน คือ การจัดองค์กรแบบใด
>> การจัดองค์กรแบบล าดับ

26



ชนิดแฟ้ม
แบบโปรแกรม, 
แฟ้มข้อมูล 
และชนิดอื่น ๆ

หน้า 92 ในหนังสือ



แฟ้มเป็นหน่วยรวมของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ในการ

จัดเก็บจ าเป็นต้องตั้งช่ือแฟ้ม (File name) 

และโดยทั่วไปแฟ้มในระบบพีซี มักจะต้องมีนามสกุลหรือส่วนขยายแฟ้ม (File extension) 

ซ่ึงมักมีความยากไม่เกิน 3 ตัวอักษร เพื่อระบุว่าเป็นแฟ้มชนิดใด ทั้งช่ือและส่วนขยายจะถูกคั่นด้วยสัญลักษณ์ 

“.” 

ตัวอย่างเช่น แฟ้ม SALEREPORT.DOC 

SALEREPORT จัดเป็นชื่อแฟ้ม 

DOC จัดเป็นส่วนขยายแฟ้ม ซึ่งในที่นีห้มายถึง แฟ้มประเภทเอกสาร (Document file)

ชนิดแฟ้มแบบโปรแกรม, แฟ้มข้อมูล และชนิดอื่น ๆ



01 02 03

แฟ้มโปรแกรม (Program file) แฟ้มข้อมูล (Data files) แฟ้มประเภททั่วไป

ชนิดแฟ้มแบบโปรแกรม, แฟ้มข้อมูล และชนิดอื่น ๆ



เป็นแฟ้มที่บรรจุไว้ด้วยชุดค าสั่งของซอฟต์แวร์ ค าสั่งที่บรรจุไว้ อาจเป็นค าสั่งในรูป

ภาษาเคร่ืองท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน าไปปฏิบัติการได้ทันที (Executable file) หรือเป็นชุดค าสั่งที่เขียนโดยภาษา

โปรแกรมที่เรียกว่า แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับ (Source file) 

แฟ้มเหล่านี้มักมีส่วนขยายแฟ้มเป็น .COM(Command files), .EXE (Executable files), 

.BAT(Batch files) เป็นต้น 

รวมทั้งแฟ้มระบบที่สนับสนุนชุดค าสั่งภาษาเคร่ืองอย่างเช่น .DLL (Dynamic linked library 

files), .DRV (Device driver files), .VXD (Virtual device driver files) เป็นต้น 

แฟ้มโปรแกรม (Program file)



แฟ้มข้อมูล (Data files) เป็นแฟ้มที่บรรจุไว้ด้วยขอ้มูล ในเคร่ืองพีซี แฟ้มท่ีผู้ใช้สร้างขึน้ด้วย

โปรแกรมต่าง ๆ มักเป็นแฟ้มประเภทข้อมูล เช่น แฟ้มเอกสารมักมสี่วนขยายแฟ้มเป็น .DOC (Document file), 

แฟ้มฐานขอ้มูลมักมสี่วนขยายแฟ้มเป็น .DAT, .MDB, .DBF ส่วนแฟ้มประเภทสเปรดชีทมักมีส่วนขยายเป็น .XLS, 

.WRK เป็นต้น 

แฟ้มข้อมูล (Data files)



แฟ้มแอสกี (ASCII file) เป็นเค้าร่างรหัสฐานสองที่ใช้กันโดยทั่วไปส าหรับแทนขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

โดยบรรจุไว้ด้วยขอ้มูลประเภทข้อความล้วน ๆ ไม่มีกราฟิกและไมมี่รูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น 

ด้วยรูปแบบแอสกีนี้ถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น พีซี

กับแมคอนิทอช โดยทั่วไปแฟ้มแอสกีมักใช้ส่วนขยายแฟ้มเป็น .TXT 

แฟ้มภาพ (Image files) ถ้าแฟ้มแอสกีส าหรับข้อความแล้ว แฟ้มภาพจะมไีว้ ส าหรับกราฟิกแบบ

ดิจิทัล อย่างเช่น รูปศิลป ์หรือภาพถ่ายมักลงทา้ยด้วย .TIF, .EPS, .JPG, .GIF, .BMP 

แฟ้มประเภททั่วไป



แฟ้มออดิโอ (Audio files) บรรจุไว้ด้วยเสียงแบบดิจิทัลที่ใช้แปลงเสียงในซีดี-รอม หรืออินเทอร์เน็ต

มักลงทา้ยด้วย .WAV, .MID, .MP3 

แฟ้มวีดิทัศน์ (Video files) บรรจุไว้ด้วยภาพวีดิทัศน์แบบดิจิทัลใช้ส าหรับแสดงภาพยนตร์หรือ

ภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตมักลงทา้ยด้วย .AVI, .MPG 

แฟ้มประเภททั่วไป



เกมวงลอ้โชคชะตาๆๆๆๆๆ

แฟม้ท่ีบรรจุไวด้้วยชุดค าสั่งของซอฟต์แวร์ คือ ข้อใด

แฟม้ขอ้มูล

แฟ้มโปรแกรม

แฟม้ภาพ



ฐานข้อมูล และ
แฟม้ข้อมูล



ระบบแฟ้มข้อมูล                   ระบบฐานข้อมูล

Customer File Sales File

แผนกการขาย

Employee File

แผนกบุคคล Customer
Employee

Sales
Order

Company
Account

DBMS

แผนกการขาย

แผนกบุคคล

แผนกบัญชี

DBMS

DBMS

แผนกบัญชี

Account File



01

02

03

การควบคุมเกี่ยวกับความซ้ าซ้อน (Redundancy) และความสอดคลอ้งกัน (Consistency) ของขอ้มูล
ท าได้ยาก

ข้อเสียของแฟ้มข้อมูล

ขอ้มูลและโปรแกรมไม่เป็นอิสระ (Program-data dependency)

ไม่เหมาะกับการใชข้อ้มูลในองค์กรขนาดใหญ ่เพราะเป็นไปได้ยากที่โปรแกรมเมอรจ์ะคอยดูแลจัดการกับขอ้มูล
และแฟ้มจ านวนมาก ๆ

04 ขาดความเป็นมาตรฐาน

หน้า 92 ในหนังสือ



เกมวงลอ้โชคชะตา

“บอกข้อเสียของแฟ้มข้อมูล มา 1 อย่าง”



ฐานข้ อมู ล เ ป็ นแหล่ งหรื อศู นย์ ร วมของข้ อมูล ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน มีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มี
แบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูลจาก
แผนกต่าง ๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูล
ชุดเดียว

”

หน้า 95 ในหนังสือ



04

01 02 03

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาโปรแกรม
และการบ ารุงรักษา ภายหลังจาก
ระบบสมบูรณ์แล้วจะลดลง เมื่อ
เทียบกับแบบเก่า 

ลดความยุ่งยากของขอ้มูล
ภายในองค์การ

ลดการซ้ าซ้อนของขอ้มูล 
(Redundancy)

ลดความสับสน (Confusion)

ข้อดีของระบบฐานข้อมูล 

05

มีความยดืหยุ่นในการขยาย
ฐานขอ้มูล

06

การเขา้ถงึขอ้มูลและความ
สะดวก

07

ขอ้มูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย



04

01 02 03

ค่าใช้จา่ยทางดา้น
โปรแกรมประยุกต ์

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ
การสร้างฐานข้อมูล

การเพิ่มอุปกรณ์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อเสียของระบบฐานขอ้มูล 



01 02 03

ความผิดพลาด
จากการป้อนข้อมูลเข้า

การสร้างแฟ้มข้อมูลร่วม
เพื่อตอบสนองกับองค์การ
ทุกแผนกกระท าได้ยาก

เรื่องของความปลอดภัย

อุปสรรคในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล



กจิกรรม “ใครทบัรอยฉันนะ”
จงบอก ข้อดีของระบบฐานข้อมูล มา  1 ข้อ ห้ามพูดซ้ าคนก่อนหนา้

ใครพูดซ้ ากับใคร ให้ทั้งคู่เปิดกล้อง ให้แสดงท่าแอคมา  1 แอคใส่กล้อง



Customer
Employee

Sales
Order

Company

Account

DBMS

แผนกการขาย

แผนกบุคคล

แผนกบัญชี DBMS

DBMS

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)



ระบบจัดการฐานขอ้มูล หรือเรียกย่อว่า DBMS คอื โปรแกรมท่ีใช้เป็น

เครื่องมอืในการจัดการฐานขอ้มูล ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ช่ันหน้าท่ีต่าง ๆ ใน
การจัดการกับข้อมูล รวมทัง้ภาษาท่ีใช้ท างานกับข้อมูล 

ใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผูใ้ช้เพื่อให้สามารถท าการ
ก าหนดการสร้างการเรียกดู การบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล รวมทัง้การจัดการ
ควบคุมการเขา้ถงึฐานขอ้มูล 

”



ภาษา SQL



01 02 03

ประสานงานกับผู้จัดการ
แฟ้มขอ้มูล (File manager)

ควบคุมความสมบูรณ์แน่นอน
ของข้อมูล

ควบคุมความปลอดภัยของ
ข้อมูล

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล 

04 05

สร้างระบบข้อมูลส ารองขึน้เพื่อ
ป้องกันความเสยีหายที่อาจจะ
เกิดขึน้จากความผิดพลาด

ควบคุมความต่อเนื่อง
และล าดับในการท างานที่

เหมาะสม



กจิกรรม “ใครทบัรอยฉันนะ ”
จงบอก หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มา  1 ข้อ ห้ามพูดซ้ าคนก่อนหน้า

ใครพูดซ้ ากับใคร ให้ทั้งคู่เปิดกล้อง ร้องเพลงที่ชอบพร้อมกัน


