
 

 

 

 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง ที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน 
สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมี
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

 สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผา่นการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสม และตรงตามความ
ต้องการใช้งานรวมทัง้มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

 
 
 
 

ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสารสนเทศ 
 

ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 
  1) ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะท าให้เกิดผลเสีย 
อย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความ
แม่นย า และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องค านึงถึงกรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อใหไ้ด้
ความถูกต้องแม่นย ามากทีสุ่ด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศส่วนใหญ่ มาจากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้อง
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก คนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบจึงต้องค านึงถึงในเรื่องนี้ 
 

  2) ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจ าเป็นต้องให้ทันต่อความตอ้งการของผู้ใช้  
มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการออกแบบ
ระบบการเรียกค้น และรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 
 

 3) ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย  
ในการด าเนินการจัดท าสารสนเทศต้องส ารวจและสอบถามความตอ้งการใช้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม 
 

  4) ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากจึง
จ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้รหัสหรอืย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสม 
เพ่ือที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 5) ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจเพ่ือหาความต้องการ 
ของหน่วยงานและองค์การ ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้อง 
กับความต้องการ 

ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจ านวนที่สามารถน า ไปค านวณได้ ข้อมูล 
   แบบนี้เขียนได้หลายรูปแบบ คือ 

ก. เลขจ านวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137 , 8319 , -46 
ข. เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจ านวนเต็ม เช่น 12 หรือเป็นจ านวนที่มีเศษ 

ทศนิยมก็ได้ เช่น 12.763 
 

ข้อมูลและสารสนเทศ 

(Data & Information) 

ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ 



2) ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character Data) หมายถงึ ข้อมูลที่ ไม่สามารถน า ไปค านวณได้ แต่อาจน าไป 
    เรียงล าดับได้ เช่น การเรียงล าดับตัวอักษร ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายใด ๆ  
    เช่น COMPUTER, ON-LINE, 1711101,&7 

  

 

วิธีการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ มีหลายวิธี ดังนี้ 

1) การค านวณ (Calculation) หมายถึง การน าข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาท าการ บวก ลบ คูณ หารยกก าลัง 
เช่น การค านวณภาษี การค านวณคา่แรง เป็นต้น 

2) การจัดเรียงข้อมูล (Sorting) เป็นการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย เพ่ือท าให้
ดูง่ายขึ้น ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วขึ้น เช่น การเรียงคะแนนดิบของนักเรียนจากมาก ไปหาน้อย การเก็บบัตร
ดัชนีส าหรับหนังสือต่างๆ โดยการเรียงตามตัวอักษร จาก ก ข ค ถึง ฮ เป็นต้น 

3) การจัดกลุ่ม (Classifying) หมายถึง การจัดข้อมูลโดยการแยกออกเป็นกลุ่มหรือประเภท ต่างๆ เช่น 
การน าข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษา มาแยกตามคณะต่างๆ เช่น แยกเป็นนักศึกษาที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นต้น การท าเช่นนี้ท าให้การคน้หาข้อมูล ท าได้ง่ายขึ้น และยังสะดวกส าหรับ
ท ารายงานต่างๆ 

4) การดึงข้อมูล (Retrieving) หมายถึง การค้นหาและการน าข้อมูลที่ต้องการมาจากแหล่ง เก็บข้อมูล 
เพ่ือน าไปใช้งาน 

5) การรวมข้อมูล (Merging) หมายถึง การน าข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไปมารวมกันให้เป็นชุด เดียวเช่น 
การน าประวัติส่วนตัวของนักศึกษา และประวัติการศึกษามารวมเป็นชุดเดียวกัน เป็นประวัตินักศึกษาเป็นต้น 

6) การสรุปผล (Summarizing) หมายถึง การสรุปสว่นต่างๆของข้อมูลโดยย่อเอา เฉพาะส่วนที่เป็น 
ใจความส าคัญ เพื่อเน้นจุดส าคัญและแนวโน้ม เช่น การน าข้อฒุลมาแจงนับและ ท าเป็นตารางการ หายอด
นักศึกษา ของแต่ละวิชา ข้อมูลเหล่านี้ใช้ส าหรับพิมพ์เป็นรายงานสรุป ส่งขึ้นไปให้ผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อใช้ใน
การบริหาร 

7) การท ารายงาน (Reporting) หมายถึง การน าข้อมลูมาจัดพิมพ์รายงานรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน
การวิเคราะห์อาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษา รายงานการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 

8) การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลเอาไว้โดยท าการคัดลอกข้อมูล จากต้นฉบับ
แล้วเก็บเป็นแฟ้ม (Filing) เช่น การบันทึกประวัติส่วนตัวนักศึกษาแต่ละคน เป็นต้น 

9) การปรับปรุงรักษาข้อมูล (Updating) หมายถึง การเพ่ิม (Add) หรือการเอาออก (Delete) และการ
เปลี่ยนค่า (Change) ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

 
 

ในรูปแบบที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล ทางธุรกิจนั้นมีวิธีการประมวลผลได้หลาย
แบบดังนี้ 

1. การประมวลผลแบบชุด (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยผู้ใช้จะท าการรวบรวมเอกสาร 
ที่ต้องการประมวลผลไว้เป็นชุดๆ ซึ่งแต่ละชุดอาจจะก าหนดเท่ากับเอกสาร  10 หรือ 20 รายการหรือมากกวา่ก็ได้
แต่ให้มีขนาดเท่ากัน แล้วป้อนข้อมูลดังกล่าวสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงใช้ค าสั่งให้ประมวลผลพร้อมกัน 
ที่ละชุด 

2. การประมวลผลแบบโต้ตอบ (Interactive) หมายถึง การท างานในลักษณะที่มกีารโต้ตอบระหว่างผู้ใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือประมวลผลแบบทันทีทันใด 

 
 

 

วิธีการประมวลผลข้อมูล 

 

วิธีการประมวลผล (Processing Technique)  

  

 



 
 
 
โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)  

 

- บิท (Bit) คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และใช้งานได้  
ประกอบด้วย เลขฐาน 2 คือ 0 หรือ 1 เท่านั้น 

 
- ไบท์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) ประกอบด้วยกลุ่มของ bit จ านวน 8 ตัว มาร่วมกันเป็นอักษร  

ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ พิเศษ เช่นอักษร A จัดเก็บเป็นรหัส ASCII จ านวน 1 ไบต์  
ด้วยข้อมูล 01000001  

- ฟิลด์ (Field) หรือ เขตข้อมูล คือ ไบท์ หรือ อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์ 
เช่น เลขประจ าตัว    หรือ ชื่อพนักงาน 

- เรคคอร์ด (Record) หรอืระเบียน คือ ฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
มารวมกัน 

- ไฟล์ (File) หรือ แฟ้มข้อมูล คือ การรวมเอาระเบียน หลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เช่น ข้อมูลที่อยู่ 
นักเรียนมารวมกัน 

- ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ถูกน ามารวมไว้ที่เดียวกันอย่างเป็น
ระบบเพ่ือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไฟล์ข้อมูลนักเรียนมารวมกันในงานทะเบียน แล้วรวม 
กับไฟล์การเงิน 

          เขตข้อมูล (Field) 
 
 
 
  ระเบียน 
  (record) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ – สกุล ห้องเรียน แผนการเรียน 
25489 นายฤกษ์ดี  มีชัย ม.6/1 วิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
26548 นางสาวเยาวลักษณ์ ตรรกยะ ม.6/2 วิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
27896 นางสาววิภาดา  รักเรียนด ี ม.6/3 คณิตศาสตร์ -ศิลปะ 
25489 นายยอดรัก  ทัตติภผูา 6/10 คณิตศาสตร-์ภาษาญี่ปุ่น 

การท าข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ 

  

การรวบรวม 

และตรวจสอบข้อมูล 

การด าเนินการประมวลผล
ข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ 

การดูแลรักษาสารสนเทศ
เพื่อการใช้งาน 

 

การเก็บรวบรวม

ข้อมลู 
การตรวจสอบข้อมลู 

การแบง่กลุม่ข้อมลู 

การจดัเรียงข้อมลู 

การสรุปผล 

การค านวณ 

การเก็บรักษาข้อมลู 

การค้นหาข้อมลู 

 การท าส าเนาข้อมลู 

 การสือ่สาร 

1 3 2 

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 



  
 

 

คอมพิวเตอร์ท างานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็น
ตัวเลข ในระบบเลขฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่า บิต (Binary digit: bit) และเมื่อน าตัวเลขหลาย ๆ บิตมา 
เรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจ านวน หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ 
และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงมีการก าหนด
มาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสองส าหรับแทนสัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมาก 
มีสองกลุ่มคือ 
 

 1 รหัสแอสกี 
         รหัสแอสกี (ASCII) เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เป็นค าย่อมาจาก 
American Standard Code Information Interchange เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว 
เมื่อใช้แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลืออยู่ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.  
ได้ก าหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ ตามตารางรูปที่ 1 
 

 2 รหัสเอ็บซีดิก 
 รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) เป็นค าย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 
พัฒนาและใช้งานโดยบริษัทไอบีเอ็ม เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของไอบีเอ็มยังคงใช้รหัสนี้ 

ข้อความ BANGKOK เมื่อเก็บในหน่วยความจ าหลักของไมโครคอมพิวเตอร์ จะเป็นดังนี ้
  B    01000010    
  A    01000001   
  N    01001110   
  G    01000111 
  K    01001011  
  O    01001111  

 K    01001011 
 

ประเภทของข้อมูล 

   1. จ าแนกตามลักษณะของข้อมูล   
 1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่า มีค่ามากหรือน้อย แต่
จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี หรือบอกลักษณะความเป็นกลุ่มของข้อมูล เช่น เพศ ศาสนา สีผม คุณภาพสินค้า 
ความพึงพอใจ ฯลฯ  
 1.2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถงึ ข้อมูลที่สามารถวัดคา่ไดว้่ามีค่ามากหรือน้อย ซึง่
สามารถวัดค่าออกมาเป็นตวัเลขได้ เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ ส่วนสูง น้ าหนัก ปริมาณต่างๆ ฯลฯ  
   2. จ าแนกตามแหล่งทีม่าของข้อมูล   
 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ขึ้นเอง เช่น การเก็บ
แบบสอบถาม การทดลองในห้องทดลอง  
 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้น ามาจากหนว่ยงานอืน่ หรือผู้อื่นที่ได้ท าการ
เก็บรวบรวมมาแล้วในอดีต เช่น รายงานประจ าปีของหน่วยงานตา่งๆ ข้อมูลท้องถิ่นซึ่งแต่ละ อบต.เป็นผู้รวบรวม
ไว้ ฯลฯ  
 

 
 
 

 

รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์  
  



 

ตารางรหัสแอสกี 
 

    

 

 

การอ่านรหัสแอสกี  ให้อ่านจาก บิตที่ 7 บิตที่ 6 บิตที่ 5 บิตที่ 4 บิตที่ 3 บิตที่ 2 บิตที่ 1 บิตที่ 0 

ตัวอย่างเช่น  ก = 10100001    ข = 10100010 
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ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนนี้ท าให้เกิดสารสนเทศได้ หากขาดส่วนประกอบใด หรือส่วนประกอบใด 
ไม่สมบูรณ์ ก็อาจท าให้ระบบสารสนเทศ ไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับงาน ก็จะท าให้ 
งานล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน การด าเนินการระบบสารสนเทศจึงต้องให้ความส าคัญ กับส่วนประกอบทั้ง 5 นี้  
 

 บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มา  
ซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ด าเนินการ ในการท างานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะท าให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขาย
สินค้าแห่งหนึง่ บุคลากรทีด่ าเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะท าให้
เกิดสารสนเทศได้  
 ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะท าให้ 
เป็นสารสนเทศได้ เช่น ก าหนดให้ มีการป้อนข้อมูลทกุวัน ป้อนข้อมูลให้ทันตามก าหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูล 
ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ก าหนดเวลาในการประมวลผล การท ารายงาน การด าเนินการ ต่าง ๆ ต้องมีขั้นตอน  
หากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบสารสนเทศ  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล คัดเลือก 
ค านวณ หรือพิมพ์รายงาน ผลตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ท างานได้รวดเร็ว มีความแม่นย า 
ในการท างาน และท างานได้ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ
สารสนเทศ  
 ซอฟต์แวร ์คือล าดับขั้นตอนค าสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ท างานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซอฟต์แวร์     
จึงหมายถึงชุดค าสัง่ที่เรียง เป็นล าดับขั้นตอนสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามต้องการ และประมวลผลเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ต้องการ  
 ข้อมูล เป็นวัตถุดิบที่ท าให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับสารสนเทศที่ต้องการ  
เช่น ในสถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ 
ข้อมูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อการให้เกิด สารสนเทศ  

 
 
 
 
    ปัจจุบันข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-based Society) กล่าวคือ คนในสังคมใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการตัดสินใจ มี  
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะสารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วย  
ให้การตัดสินใจของผู้ใช้มีความ  ปัจจุบันหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้น าสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจมาก
ขึ้น ซึ่งระดับของสารสนเทศเป็นระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ ดังนี้ 
 
1.ระดับบุคคล 
     ระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับบุคคลนั้น จะเป็นการที่แต่ละบุคคลในองค์กรจะสร้างและใช้
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่วนตัวเท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในการพิมพ์
เอกสาร การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ ในงานน าเสนอส าหรับการสอนหรือบรรยาย โดยสามารถ
กรอกข้อความ ตาราง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจตลอดเวลา การใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์กรอกข้อมูล ค านวณ สร้างกราฟ และท านายผลลัพธ์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น   
 
 
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

ระดับสารสนเทศ 
 
 



2. ระดับกลุ่ม  
      ระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับกลุ่มนั้น จะเป็นการที่กลุ่มของคนในองค์กรที่ต้องท างาน
ร่วมกันจะสร้างและใช้สารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น  
       หลักการ คือ น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้หรือระยะไกล ท าให้  
มีการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกัน 
  
3.ระดับองค์กร 
      ระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับองค์กรนั้น จะเป็นการที่แผนกต่าง ๆ ในองค์กร เช่น แผนการ
ขายและการตลาด แผนการผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนกการเงินและการบัญชี เป็นต้น มีการสร้าง   
และส่งผ่านสารสนเทศจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งได้โดยสร้างสารสนเทศในรูปแบบรายงาน หรือกราฟ
เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปประกอบการตัดสินใจได้  
         หลักการ คือ น าเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน  
         สิ่งที่ส าคัญของระบบสารสนเทศระดับกลุ่มและระดับองค์กร คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย
ทั้งภายในองค์กรและการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร เพ่ือให้มีการสื่อสารและส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  
  
ระดับสารสนเทศ อ้างอิงแหล่งข้อมูล  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม 1 (2553). ระดับสารสนเทศ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. : กรุงเทพฯ 
 

 

ขอขอบคุณ 
http://www.chakkham.ac.th/technology/homepage/page1.html 

\http://www.paktho.ac.th/trirong//classroom/plan3001/page7.htm 
http://ns1.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm 
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