
ตวัช้ีวดั

• รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และใชค้วามรู้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทลั เทคโนโลยสีารสนเทศในการแกปั้ญหา หรือเพ่ิมมูลค่าใหก้บับริการ
หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นชีวติจริงอยา่งสร้างสรรค์

ประมวลผลข้อมูล



การเก็บรวบรวมข้อมูล

ความหมาย

การทดลอง

เป็นกระบวนการในการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ หรือ
การประมวลผลต่างๆ การเก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ขอ้มูล

https://www.google.cm/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhmPbb-_jlAhVKiXAKHf_uDRsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FBook%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5-2256156968006747%2F&psig=AOvVaw3T_UqlYBsAyYMQ8vV-41xe&ust=1574345342672658


การเกบ็รวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

การสัมภาษณ์
เป็นวิธีท่ีนิยมเน่ืองจากเก็บ

รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง
โดยผูส้ัมภาษณ์ตอ้งตั้งค  าถามให้
เ หมาะสม  ไ ม่พู ด ช้ี แนะแนว
ค าตอบ

การสังเกตการณ์
เป็นการสังเกตพฤติกรรม มกั

ใช้ประกอบกับการสัมภาษณ์ มี
ขอ้จ ากดัในดา้นของเวลาและอาจ
ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร

การทดลอง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการปฏิบติัจริง มกัใชใ้นงานท่ี
ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากวิธีอ่ืน
ได้ข้อมูลท่ีได้จะมีความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือสูง



การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล

แบบสสอบถาม

แบบทดสอบ

แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินค่าและมาตรวดัเจตคติ



การเกบ็รวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิ

พจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล
พิจาณาหน่วยงานหรือบุคคลวา่มีความเช่ียวชาญและจดัท าโดยใชห้ลกัวชิาการหรือไม่

1

เกบ็รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ้งของขอ้มูล

2

พจิารณาว่าเป็นข้อมูลทีเ่ป็นข้อความจริง
ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นหรือเจตคติมกัเช่ือถือไดสู้ง แต่ขอ้มูลความลบัหรือขอ้มูลท่ี
ผูต้อบเสียประโยชน์จะเช่ือถือไดน้อ้ย

3

ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างควรผ่านการวเิคราะห์ทางสถิติ
ตรวจสอบวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และวธีิการวเิคราะห์วา่เหมาะสม
หรือไม่

4



การประมวลผลข้อมูล

ความหมาย

การทดลอง

การเปล่ียนแปลงหรือจดัระเบียบขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้าน ขอ้มูลโดยทัว่ไปเกิดข้ึนอยา่งไม่เป็นระเบียบจากการนบัหรือการวดั ไม่สามารถ
ส่ือความหมายให้เขา้ใจหรือใชป้ระโยชน์ได้ การประมวลผลจึงเป็นวิธีการน าขอ้มูท่ี
ผ่านวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป มาเป็นสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได ้เช่น สถิตินกัเรียนสอบเขา้ในรอบ 5 ปี , คะแนนเฉล่ียการสอบใน
รายวชิาต่างๆ



วตัถุประสงค์การประมวลผล

“เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การหาค าตอบทีถู่กต้อง”

ตัวอย่าง

การเพิม่ยอดขายให้กบัสินค้า

การหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ท ายงัไงให้ลูกค้ากลบัมาซ้ือสินค้า



การเตรียมข้อมูล

“การปรับเปลีย่นข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบทีเ่หมาะสมและง่ายต่อการน าไปประมวลผล”

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

1. การคดัเลือกข้อมูล (Data Selection)

2. การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)

เลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตรงกบัวตัถุประสงค ์เช่น วตัถุประสงค”์การหากลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเหมาะสม
กบัสินคา้” ควรเลือกขอ้มูล คือ ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลสินคา้ และขอ้มูลการสัง่ซ้ือประเภทเดียวกนั

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิปกติ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สมัพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืน 
ประกอบดว้ย
1. การแจกแจงขอ้มูล (Parsing) 2. การแกไ้ขขอ้มูล (Correcting)
3. การท าใหข้อ้มูลมีมาตรฐาน (Standardizing) 4. การลดความซ ้ าซอ้น (Duplicate Elimination)



การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

การกระท าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัขอ้มูล เช่น การรวบรวมขอ้มูลเป็นแฟ้มขอ้มูล การค านวณ 

การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบั การจดักลุ่มขอ้มูล การท ารายงาน เป็นตน้

ข้อมูลเข้า
การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ

การประมวลผล
ประมวลผลโดยการเรียงขอ้มูล 

และการจดักลุ่มขอ้มูล

ข้อมูลออก
จดัท ารายงาน, ขอ้มูลสารสนเทศ

หรือ กราฟแสดงขอ้มูล



การประมวลผลข้อมูล

การค านวณ (Calculation)
การน าขอ้มูลตวัเลขผา่นวิธีการทางคณิตศาสตร์
หรือสถิติเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ

การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)
การน าขอ้มูลมาเรียงตามเง่ือนไขหรือวตัถุประสงค์
มี 2 ประเภท คือ การเรียงขอ้มูลตวัเลข และตวัอกัษร

การจัดกลุ่ม (Classifying)
การน าขอ้มูลมาจดัแยกออกเป็นกลุ่มดว้ยเง่ือนไขต่างๆ
ท าใหค้น้หาขอ้มูลไดง่้ายข้ึนและสะดวกต่อการน าเสนอ

การเรียกดูข้อมูล (Retrieving)
การสืบคน้และเรียกดูขอ้มูลตามเง่ือนไขจากแหล่ง
เกบ็ชุดขอ้มูล

การรวบรวม (Merging)
การน าขอ้มูลตั้งแต่ 2 ขอ้มูลข้ึนไป มารวมใหเ้ป็น
ขอ้มูลเดียว นิยมใชใ้นระบบจดัการฐานขอ้มูล

การสรุปผล (Summarizing)
การสรุปเฉพาะส่วนส าคญัของขอ้มูล ใชใ้นการ
น าเสนอหรือท ารายงานเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจ



องค์ประกอบทีใ่ช้ในการประมวลผล
ระบบสารสนเทศ (Information System : IS)

ระบบท่ีสามารถจดัการขอ้มูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล รวมถึงการดูแลรักษาขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งและทนัต่อความตอ้งการใชง้านของ
ผูใ้ช้ส าหรับองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศท่ีส าคญั มี 5 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี

ฮาร์ดแวร์ 
(hardware)

ซอฟต์แวร์ 
(software)

บุคลากร 
(peopleware)

ข้อมูล
(data)

กระบวนการ 
(process)



คุณสมบัตขิองข้อมูลทีด่ี

ความถูกต้องเม่นย า
มีความถูกตอ้งสูง ความคลาดเคือนนอ้ย 

ความทนัสมยั
ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล ยกเวน้ใรกรณีท่ี
ตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นหลงั

ความสมบูรณ์ครบถ้วน
เป็นขอ้มูลท่ีใหข้อ้เจจ็ตริง ครบถว้นทุกดา้นทุกประการ

ความกระชับ
อยูใ่นรูปแบบท่ีกระชบั ชดัเจน ไม่กระจดักระจาย 
เพ่ือความสะดวกในการสืบคน้และการใชง้านต่างๆ

ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้
ตรงกบัวตัถุประสงคข์องผูใ้ชข้อ้มูล หรือเป็นขอ้มูล
ท่ีจ าเป็นตอ้งทราบ เพื่อประโยชน์ในการใชง้าน

ความต่อเน่ือง
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง



การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

“ใช้ทฤษฎทีางสถิติเข้ามาช่วยเพ่ือให้ได้ผลการวเิคราะห์ทีถู่กต้องและน่าเช่ือถือ”

วธีิการวิเคราะห์

1. ค่ากลาง

2. ค่าพสัิย

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คือตวัแทนของขอ้มูลทั้งหมดท่ีสามารถน าไปใชว้เิคราะห์

เป็นการวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง มีความอ่อนไหวสูง
เน่ืองจากใชข้อ้มูลเพียงสองค่า

เป็นค่าวดัการกระจาย สามารถบอกถึงการกระจายของ
ขอ้มูลไดดี้กวา่ค่าพิสยั



การท าข้อมูลให้เป็นภาพ

ขั้นตอนการท า

ปรับปรุงให้ดขีึน้

วางแผนการน าเสนอข้อมูล

เตรียมข้อมูล

ออกแบบ


