บทที่ 3 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
การจัดทา ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การดาเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวม และตรวจสอบข้อมูล การดาเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการ
ดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ดังต่อไปนี้
ก. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจานวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่าง
ทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัตบิ ุคลากร ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยูเ่ ป็น
จานวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอ
ดาในตาแหน่งต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน
2) การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจาเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี เช่น
การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน
ข. การประมวลผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) การประมวลผลด้วยมือ วิธีนี้เหมาะกับข้อมูลจานวนไม่มากและไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ในการคานวณ ได้แก่
เครื่องคิดเลข ลูกคิด
2) การประมวลผลด้วยเครื่องจักร วิธีนี้เหมาะกับข้อมูลจานวนปานกลาง และไม่จาเป็นต้องใช้ผลในการ
คานวณ ทันทีทันใด เพราะต้องอาศัย เครื่องจักร และแรงงานคน
3) การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีนี้เหมาะกับงานที่มีจานวนมาก ไม่สามารถใช้แรงงานคนได้ และงาน
ที่มีการคานวณที่ยุ่งยาก ซับซ้อน การคานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
การประมวลผลข้อมูลมีลาดับขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลมีดังนี้
1) การจัดแบ่งกลุม่ ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้ สาหรับการใช้งาน การแบ่งแยก
กลุ่ม มีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้มประวัตินักเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
มีการแบ่งหมวดสินค้าและบริการ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
2) การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลาดับ ตัวเลข หรือตัวอักษร
เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล เช่น การจัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตู้บัตรรายการ
ของห้องสมุดตามลาดับตัวอักษร การจัดเรียงชื่อคนในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ทาให้ค้นหาได้ง่าย
3) การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจานวนมาก จาเป็นต้องมีการสรุปผลหรือสร้างรายงานย่อ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า เช่น สถิติจานวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น
4) การคานวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจานวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขทีส่ ามารถนาไปคานวณเพื่อหา
ผลลัพธ์บางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลจึงอาศัยการคานวณข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย
ค. การจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล ประกอบด้วย

1) การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การนาข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึ ต่าง ๆ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และทาสาเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้
2) การค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มจี ุดประสงค์ที่จะเรียกใช้งานได้ต่อไป การค้นหาข้อมูล จะต้องค้นได้ถูกต้อง
แม่นยา รวดเร็ว จึงมีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการทางาน ทาให้การเรียกค้นกระทาได้ทนั เวลา
3) การทาสาเนาข้อมูล การทาสาเนาเพื่อที่จะนาข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือนาไปแจกจ่ายในภายหลัง จึงควรจัดเก็บ
ข้อมูลให้ง่ายต่อการทาสาเนา หรือนาไปใช้อีกครั้งได้โดยง่าย
4) การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การสื่อสารข้อมูลจึง
เป็นเรื่องสาคัญและมีบทบาทที่สาคัญยิ่งที่จะทาให้การส่งข่าวสารไปยังผู้ใช้ทาได้รวดเร็วและทันเวลา
5) การปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจดุ ประสงค์เพื่อการใช้งาน เช่น ในการตัดสินเพื่อดาเนินการ ดังนั้นข้อมูล จึง
ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อการต้นหาได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันผู้บริหารต้องสามารถปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันตลอดจนการผลักดัน ของ
สังคม ที่มีการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจจึงมากขึ้นตามลาดับ มีการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์
มาวิเคราะห์ แยกแยะ และจัดสรรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น มีขนาดเล็กลง และราคาถูกลง การนา
คอมพิวเตอร์มาใช้งานจึงแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ตลอดจนระบบสื่อสารก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลทาให้ระบบข้อมูลขององค์กรที่
ใช้เทคโนโลยีเหล่านีม้ ีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางการดาเนินการให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการ การ
วิเคราะห์นี้ จะได้จากการสอบถามความต้องการ ซึ่งจะทาให้ทราบว่าควรจะจัดโครงสร้างข้อมูลนั้นไว้ในระบบหรือไม่ ถ้าจัดเก็บ
จะประกอบด้วยข้อมูลอะไร มีรายละเอียดอะไร ตอบสนองการใช้งานได้อย่างไร

วิธีการแก้ปัญหา
มนุษย์ทุกคนต้องเคยพบกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาการ
ทางาน ปั ญ หาครอบครั ว ซึ่ง แต่ล ะคนก็มี วิธีการแก้ปั ญหาแตกต่า งกันไป ตามความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เคยศึกษาผ่านมาหรือเคยทดลองใช้แล้วประสบความสาเร็จ เช่น วิธีการ
ลองผิดลองถูก วิธีการขจัด วิธีการใช้เหตุผล เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่า วิธีการแก้ปัญหา
เหล่านี้ต่างมีขั้นตอนที่เหมือนกัน
วิธีการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งขั้นตอนการประมวลผลของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งได้
4 ขั้นตอน
1.

การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นขั้นตอนการทาความเข้าในปัญหาเพื่อ

แบ่งแยกให้ชัดเจนโดยใช้คาถามต่อไปนี้

? ข้อมูลที่กาหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร เพือ่
? สิ่งที่ตอ้ งการคืออะไร เพือ่ ระบุขอ้ มูลออก
? วิธีการใช้ประมวลผลคืออะไร เพือ่ กาหนดวิธีประมวลผล

ระบุขอ้ มูลเข้า

ตัวอย่างการวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
เกีย่ วกับการหาพืน้ ทีส่ ี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระบุขอ้ มูลเข้า

ความกว้างและความยาวของสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

ระบุขอ้ มูลออก

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

กาหนดวิธีการประมวลผล

นาความกว้างและความยาวของสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามาหาพื้นที่
โดยการคูณ

2.

การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน เป็นขั้นตอนการจาลอง

ความคิดในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามไปใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งทาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1

การใช้ข้อความหรือคาบรรยาย เป็นการเขียนเค้าโครงแผนงานด้วยข้อความหรือคา

บรรยายที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันหรือภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทางานของการแก้ปัญหาแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้

ตัวอย่างแผนหาพืน้ ทีส่ ี่ เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ ข้อความหรือคาบรรยาย
เริ่มต้ น
1.

กาหนดค่าความกว้าง

2.

กาหนดค่าความยาว

3.

คานวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสู ตร กว้าง X ยาว

4.

แสดงผลค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สิ้นสุ ด

2.2 การใช้สัญลักษณ์ เป็นการใช้สัญลักษณ์รูปแบบต่างๆมาเรียงต่อกันเป็นแผนภาพเพื่อสื่อสาร
ให้ ผู้ พ บเห็ น เข้าใจตรงกัน ซึ่งสั ญลั กษณ์ที่ก ล่ าวถึ งนี้ได้ กาหนดขึ้น โดยสถาบัน มาตรฐานแห่ งชาติอเมริก า
(ANSI : The American National Standard Institute) ดังตัวอย่าง

สัญลักษณ์

ความหมาย

สัญลักษณ์

ความหมาย

เริ่มต้นและสิ้นสุดการทางาน

แสดงผลออกทางจอภาพ

กาหนดค่าหรือประมวลผล

แสดงผลข้อมูลออกทางเอกสาร

รับข้อมูลและแสดงผล

ทิศทางการดาเนินงาน

รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์

ตัวเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน

การตัดสินใจ

ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น

ตัวอย่างการเขียนผังงานที่แสดงขั้นตอนการส่ งจดหมาย

รู ปที่ 1 แสดงการเขียนผังงานที่แสดงขั้นตอนการส่ งจดหมาย
ตัวอย่างที่ 2 เขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยา ที่แบ่งขนาดรับประทานตามอายุของผูท้ านดังนี้
• อายุมากกว่า 10 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา
• อายุมากกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา
• อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา
• แรกเกิดถึง 1 ปี ห้ามรับประทาน

รู ปที่ 2 แสดงการเขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยา

ตัวอย่างที่ 3 การเขียนผังงานอ่านค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร A และ B แล้วทาการเปรี ยบเทียบในตัว
แปรทั้งสอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ถ้า A มากกว่า B ให้คานวณหาค่า A - B และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT
• ถ้า A น้อยกว่าหรื อเท่ากับ B ให้คานวณหาค่า A + B และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT

รู ปที่ 3 แสดงการเขียนผังงานอ่านค่าข้อมูล
ตัวอย่างที่ 4 การเขียนผังงานเปรี ยบเทียบค่าข้อมูลที่เก็บอยูใ่ นตัวแปร X โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ถ้า X > 0 ให้พิมพ์คาว่า " POSITIVE NUMBER "
• ถ้า X < 0 ให้พิมพ์คาว่า " NEGATIVE NUMBER "
• ถ้า X = 0 ให้พิมพ์คาว่า " ZERO NUMBER "

รู ปที่ 4 แสดงการเขียนผังงานเปรี ยบเทียบค่าข้อมูล
ประโยชน์ของผังงาน
1. ทาให้มองเห็นรูปแบบของงานได้ทั้งหมด โดยใช้เวลาไม่มาก
2. การเขียนผังงานเป็นสากลสามารถนาไปเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา
3. สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
4. หากมีการพัฒนาระบบงานในลาดับต่อไป สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว โดยศึกษาจากผังงาน
จะสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจง่ายกว่าการศึกษาจากโปรแกรม
3. การดาเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ โดยอาศัยซอฟต์แวร์
ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาวิธีใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ให้เข้าและเชี่ยวชาญตลอดจนรู้จักปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีกว่าเสมอ

รู ปที่ 5 แสดงการดาเนิ นการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมต่างๆ
4.

การตรวจสอบและปรับปรุง เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการ

แก้ปัญหาว่าถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และวิธีการประมวลผลหรือไม่ ถ้ายังพบข้อบกพร่อง
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การใช้ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการเขียนหรือ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะช่วยให้สามารถประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี
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