
PROGRAMMING CYCLE

การน าข้อมูลเข้า การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์

ส่วนจัดเก็บข้อมูล



INPUT



ประเภทของข้อมูล แหล่งที่มา

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นหรือได้มาจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลนักเรียนที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถาม การส ารวจ การ
สัมภาษณ์ การวัด การสังเกต การทดลอง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง ทันสมัย และ
เป็นปัจจุบัน



ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ท า
การเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้ ซึ่งข้อมูลสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้เลย เช่น ข้อมูลส ามะโนประชากร จากส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ข้อมูลปริมาณน้ าฝน จากกรมชลประทาน เป็นต้น



ลักษณะของข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาต่าง ๆ ที่วัดออกมาเป็นคะแนน คุณลักษณะด้านจิตพิสัย เช่น ความสนใจ คุณลักษณะทาง
กาย เช่น ส่วนสูง ความเร็วในการว่ิง เป็นต้น



ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลขแต่
จะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้น เช่น เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ ข้อความที่เป็นความ
คิดเห็น ผลการสังเกตที่เขียนในรูปบรรยาย



สภาพของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง

•ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data) คือ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงส่วนตัวของ
กลุ่มตัวอย่าง เช่น ชื่อ
สกุล อายุ เพศ อาชีพ 
ศาสนา เป็นต้น

•ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Data) คือ
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 
เช่น ลักษณะท้องถิ่นที่กลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยอยู่ เป็นต้น

•ข้อมูลพฤติกรรม 
(Behavioral Data) คือข้อมูล
ที่เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัว
ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
คุณลักษณะด้าน
ความสามารถของสมอง 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
หรือการเรียน เช่น ความรู้
ความเข้าใจ ความถนัด และ
การกระท าส่ิงต่าง ๆ



ข้อมูลที่จัดเก็บด้วยตนเอง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆ

เช่น จากอินเตอร์เน็ต หรือ
จากฐานข้อมูลในระบบสาระสนเทศ

เช่น จากการสร้างแบบสอบถาม หรือ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

ประเภทการได้มาของข้อมูล



การน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)
หมายถึง ข้อมูลที่สามารถน าไปค านวณได้ เช่น จ านวนเงินเดือน ราคาสินค้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
จ านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วน เป็นต้น

- เลขจ านวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137 , 8319 , -46
- เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจ านวนเต็ม เช่น 12 หรือ
เป็นจ านวนที่มีเศษทศนิยมก็ได้ เช่น 12.763, 0.123



ข้อมูลตัวอักษร (Text Data)
หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถน าไปค านวณได้ แต่อาจน าไปเรียงล าดับได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ เลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น



ข้อมูลวันเดือนปี เวลา (Date
Time Data)
หมายถึงขอ้มูลประเภทวันที่ 
เช่น
1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 
ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 
23:59:59 โดยแสดงผลใน 
รูปแบบ 
YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Format Definition

Month

M Month, from 1 through 12

MM Two digit month, from 01 through 12

MMM Abbreviated name of the month, for 
example: Jan, Feb, etc.

MMMM Full name of the month, for example: 
January, February, etc.

Day

d Day of the month from 1 through 31

dd Day of the month from 01 through 31

ddd Standard abbreviation for the day of the 
week, for example: Mon, Tue, etc.

dddd Full name of the day of the week, for 
example: Monday, Tuesday, etc.

Year

y Year from 0 to 99

yy Year from 00 to 99

yyy Year with minimum of 3 digits

yyyy Year as a four digit number

Hour

h Hour using 12-hour clock from 1 - 12

hh Hour using 12-hour clock from 01 - 12

H Hour using 24-hour clock from 0 - 24

HH Hour using 24-hour clock from 00 - 24

Minute

m Hour using 12-hour clock from 1 - 12

mm Hour using 12-hour clock from 01 - 12

Second

s Second, from 0 through 59

ss Second, from 00 through 59

yyyy-M-d    2013-6-23
M/d/yyyy 6/23/2013
d/M/yyyy 23/6/2013
dd.MM.yyyy 23.06.2013
dd/MM/yyyy 23/06/2013
yyyy/M/d 2013/6/23
yyyy-MM-dd 2013-06-23
yyyyMMddTHH:mmzzz 20130623T13:22-0500



ข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Data)
หมายถึง ข้อมูลที่สามารถจัดท าดัชนีโดยการแสดงเชิงภูมิศาสตร์ได้ จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประเทศ 
ภูมิภาค ละติจูด ลองติจูด เป็นต้น



แหล่งข้อมูลกลุ่มงานอ านวยการศูนย์สุขภาพจิต













ฐานขอ้มูล

• ฐานขอ้มลู คือ กลุม่ของขอ้มลูท่ีถกูเก็บรวบรวมไว ้โดยมีความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยไม่ไดบ้งัคบัวา่ขอ้มลู
ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งเก็บไวใ้นแฟม้ขอ้มลูเดียวกนัหรอืแยกเก็บหลายๆ แฟม้ขอ้มลู ซึง่ถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยมีซอฟตแ์วรเ์ขา้มาควบคมุกระบวนการใชง้าน การท างาน หรอืการประมวลผล ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถใช้
ขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 





ตารางข้อมูล กับความส าคัญในงาน ฐานข้อมูล

ตารางข้อมูล เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลแนวตั้ง
เรียกว่า column ที่จะก าหนดว่าจะเก็บเรื่องราวอะไรบ้าง และข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเข้ามา
ในแนวนอนของ ตารางข้อมูล จะเรียกว่า Record ถือเป็นโครงสร้างที่ส าคัญมากๆ ใน
ฐานข้อมูล (Database)









Excel file CSV file





ID Name Gender Age ST-5 Address

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เส่ียง 445 ม. 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 36 เส่ียง 286/7 ม.1 ต.เนินสง่า อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

003 นางร่าเริง แจ่มใส หญิง 40 ไม่เสี่ยง 16/1 ม.9 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม ชาย 61 ไม่เสี่ยง 86 ม.11 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เส่ียง เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 36 เส่ียง เนินสง่า แสวงหา อ่างทอง

003 นางร่าเริง แจ่มใส หญิง 40 ไม่เสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม ชาย 61 ไม่เสี่ยง ทุ่งหว้า ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

การย่อยข้อมูล















ค่าสูญหาย (Missing Value)

ลักษณะของปัญหา
-ข้อมูลขาดหาย
สาเหตุที่เป็นไปได้
-ไม่มีข้อมูล
-เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เส่ียง เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง เส่ียง เนินสง่า แสวงหา อ่างทอง

003 นางร่าเริง แจ่มใส หญิง 40 ไม่เสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม 61 ไม่เสี่ยง ทุ่งหว้า ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

แนวทางการแก้ปัญหา
- ลบแถว(Sample)ที่ข้อมูลขาดหาย
- ลบคอลัมน(์Prop)ที่ข้อมูลขาดหาย
- หาค่าอ่ืนมาใส่แทน เช่น ค่าเฉลี่ย (Average or Mean)
ค่ามัธยฐาน(Median) ค่า ฐานนิยม (Mode)



ค่าผดิปกติ (Outlier)

ลักษณะของปัญหา
-ข้อมูลมีค่าผิดปกติไป
จากกลุ่มข้อมูล
-ข้อมูลมีค่าไม่ตรงกับค่า
ที่ออกแบบการเก็บไว้
สาเหตุที่เป็นไปได้
-ข้อมูลมีความผิดปกติจริง
-เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เส่ียง เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 120 เสี่ยง เนินสง่า แสวงหา อ่างทอง

003 นางร่าเริง แจ่มใส หญิง 40 ไม่เสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม Male 61 ไม่เสี่ยง ทุ่งหว้า ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

แนวทางการแก้ปัญหา
ข้อมูลมีความผิดปกติจริง
- ลบข้อมูล
- เก็บข้อมูลไว้หากมีความส าคัญ
เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
- ลบข้อมูล
- เก็บข้อมูลอีกครั้ง



ข้อมูลไม่สอดคล้อง (Inconsistent Data)

ลักษณะของปัญหา
-ความไม่สอดคล้องของ
ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
เช่น Bangkok , bAngkok
-ความไม่สอดคล้องของข้อมูล
เช่น 2021-10-18 , 10-18-2021
สาเหตุที่เป็นไปได้
-ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง
-เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เส่ียง เขารูปช้าง เมืองสงขลา Songkhla

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 36 เสี่ยง เนินสง่า แสวงหา Ang Thong

003 นางร่าเริง แจ่มใส หญิง 40 ไม่เสี่ยง สุไหงปาดี สุไหง-ปาดี Narathiwas

004 นายสดใส  ใจงาม ชายย 61 ไม่เสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี narathiwas

แนวทางการแก้ปัญหา
- การตรวจสอบความไม่สอดคล้องและท าการแก้ไข
ของตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
- การตรวจสอบความไม่สอดคล้องและท าการแก้ไข
รูปแบบของข้อมูล 













WORKSHOP 1

อ านวยการ ยุทธศาสตร์ฯ วิชาการ
• ข้อมูลวัสดุส านักงาน
• ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
• ข้อมูลการใช้รถยนต์ราชการ
• ข้อมูลด้านบุคลากร
• ข้อมูลการใช้พลังงาน

• ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
• ข้อมูลซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย

เขตสุขภาพที่ 5
• ข้อมูลงานวิจัย
• ข้อมูลความรอบรู้สุขภาพจิต

• ข้อมูลเครือข่ายสุขภาพจิตที่
ได้รับการพัฒนา

• ข้อมูลผู้มีความเสี่ยงโรค 
SBSD

• ข้อมูลการให้บริการ
BIOFEEDBACK

• ข้อมูลงานสุขภาพจิตตาม
กลุ่มวัย

• ข้อมูลการด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน

ให้คิดชุดข้อมูลที่จะน ามาแสดงใน Data Studio



WORKSHOP 2

ให้ออกแบบตารางข้อมูล/แปลงตารางข้อมูลทีม่ีอยู่
ให้พร้อมใช้งานในรูปแบบ ฐานข้อมูล


