
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล(Data)หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นได้ทั้ง ตัวเลข  ตัวอักษร  ข้อความ ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล  
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้อมูลดิบ (Raw  Data) 

เทคโนโลยี (Technology)หมายถึง การน าความรู้ วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

สารสนเทศ (Information)หมายถึงข้อมูลต่าง ๆที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือ
วิเคราะห์สรุปผลดว้ยวธิีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)หมายถึง การน าความรู้ทักษะ ความช านาญ  
และเครื่องมือต่าง ๆ มาแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์และท าให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้จะต้อง
น ากระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาชว่ยในการวเิคราะห์และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ปัญหา 

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process Information Technology) หมายถึงข้ันตอนที่ใช้
ในการแก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ขั้นตอนดังกล่าวได้แก่ 
 
 
 
 

1. การรวบรวมข้อมูล (Data  Acquisition)  คือการแสวงหาและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ 
เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้องแม่นย าตรงต่อความต้องการและช่วยให้
น าข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลดังนี้  

1.1 การสังเกตการณ์(Observation) คือการศึกษาสภาพแวดล้อมแล้วเก็บรวบรวม 
ข้อมูลไว้ซึ่งข้อมูลนั้นอาจเป็นบุคคล  สถานที่  หรือสิ่งของก็ได้ อาจเป็นแบบผู้สังเกตการณ์มีส่วนร่วมคือเข้าไป
อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น เช่น การสังเกตการณ์เจริญเติบโตของพืช หรือผู้สังเกตการณ์เป็นผู้บันทึกอย่างเดียว 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม (Enquiry) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1.2.1 โดยการสัมภาษณ์ได้แก่การซักถามโต้ตอบสนทนากัน จะเป็นโดยการ 

 

 

เร่ืองที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น      
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

 

พูดจาเห็นหน้ากัน หรือพูดจากันทางโทรศัพท์ก็ได้  มีข้อดีคือผู้สัมภาษณ์ย่อมมีโอกาสอธิบายข้อถามให้ผู้ตอบ
สัมภาษณ์ได้เข้าใจแจ่มแจ้ง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้มีส่วนชว่ยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ข้อเท็จจริง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจข้อถามผิดอีกด้วย 

1.2.2 โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิธีนี้แม้จะมีข้อดีในแง่ที่ เสีย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานน้อย แต่ก็มีข้อเสียอยู่มากในด้านที่ผู้ตอบอาจเข้าใจค าถามไม่ถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์ของข้อถามนั้นผู้ตอบบางคนก็ไม่สนใจกับข้อถาม ด้วยวิธีนี้มักได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาไม่ครบถ้วนเป็นจ านวนมาก          

1.2.3 โดยการลงทะเบียนวิธีนี้โดยมากประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูลตามกฎหมายโดยการ 
บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี  ข้อมูลที่ดินหรือข้อมูล   การสมรส  เป็นต้น 

1.3 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์  หรือสื่อต่าง ๆ  ซึ่งผู้รวบรวมต้อง 
ใช้วิจารณญาณประกอบ  เชน่ หนังสือพิมพ์รายวันจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยกว่าวารสารรายสัปดาห์  หรือวารสาร
รายเดือนหรือความเอนเอียงในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

2 การตรวจสอบข้อมูล(Inspection  Data)  เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเชื่อถือได้
หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข  โดยตรวจสอบด้านความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) และด้านความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล(Completeness) 

3 การประมวลผลข้อมูล(Processing  Data) ก่อนอ่ืนเราต้องรู้ความหมายของ Data  
ว่าหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือท่ีเราเรียกว่า "ข้อมูล" Processing หมายถึง กระบวนการประมวลผล 
เรียกสั้นๆ ว่า "Process" การประมวลผลทางข้อมูล(Processing Data) เป็นการน าข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้มา
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ 
(Information) หรือพูดอีกอย่างคือInformationคือผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลที่ได้รวบรวมและน าเข้าสู่
กระบวนการประมวลผลซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ทิศทางหรือการตัดสินใจ
ได้ทันที   
 เราสามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
 การเรียกใช้(Retrieving) เป็นการเรียกใช้ข้อมูลที่บางครั้งต้องน ามาปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่นน ามาสร้าง
เป็นแผนถูมิ  เป็นPresentation  หรือเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล  แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

      1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หมายถึงข้อมูลที่ใช้แทนจ านวนที่สามารถน าไปใช้การค านวณได้ มี 2 รูปแบบคือ 
ตัวเลขจ านวนเต็ม   และข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยม  
      2. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถน าไปค านวณได้แต่อาจเรียงล าดับหรือแจกแจงได้ 
ได้แก่ ตัวหนังสือ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ 
      3. ข้อมูลภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพ การวาดภาพภาพจากโทรทัศน์หรือ วีดิทัศน์ 



 

 

      4.ข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลที่ได้จากเสียงต่าง ๆ ที่มีการเก็บบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ  หรือบันทึกไว้ใน
แถบบันทึกเสียง 
 

แหล่งข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
       1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จาก การสอบถามการสัมภาษณ์ การส ารวจ และการจดบันทึก ตลอดจนการ
จัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติเช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode)   เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก 
    2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึงข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว 
หรือมีการประมวลผลเป็นสารสนเทศแล้ว เช่น สถิติการน าเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น 
 

ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล(Data  Processing) เป็นการด าเนินการกับข้อมูลเพื่อให้อยู่ใน
รูปแบบให้ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  ตรงตามจุดประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ ดังนี้ 
 การแบ่งกลุ่มข้อมูล(Classifying)  เป็นการประมวลผลที่ง่ายที่สุด เหมาะส าหรับข้อมูลที่มีจ านวนน้อย  
ไม่มีความซับซ้อน 
 การเรียงข้อมูล (Arranging) เป็นการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันตามเงื่อนไข หรือเกณฑ์ที่ก าหนด  
เช่นเรียงจากมากไปน้อย  หรือจากน้อยไปมาก 
 การสรุปผล ( Summarizing)  เป็นการหาจุดส าคัญของข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
งานได้จริง 
 การค านวณ (Calculating)  เป็นการน าวิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ตรงตามความต้องการ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ได้ 
 การจัดเก็บ (Storing) เป็นการเก็บข้อมูลที่ให้สะดวกแก่การเรียกกลับมาใช้ 

4 การเผยแพร่สารสนเทศ (Information  Distribution)  เป็นกระบวนการน าเสนอ 
สารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น   อินเตอร์เน็ต  สื่อมวลชน    ไปรษณีย์     โทรศัพท์   หรือแม้กระทั่งการ
พูดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  เช่น การประชุม  การบรรยาย  การสัมมนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


