
บทที่2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสืบ
คนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่องานซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีแนวความ
คิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและวงจรอิเล็กทรอนิกส ทั้งทาง
ดานเกีย่วกับแนวความคิดเบื้องตนในการจัดการฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมและ การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส  โดยมีรายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎี ดังตอไปนี้

2.1    แนวความคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.2    แนวความคิดและทฤษฎีระบบฐานขอมูล
2.3    แนวความคิดและทฤษฎีระบบโทรศัพทและอปุกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ
2.4    แนวความคิดและทฤษฎีการเชื่อมตออุปกรณภายนอกกับคอมพิวเตอร
2.5    แนวความคิดและทฤษฎีระบบเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
สาระสํ าคัญของงานที่เกี่ยวของทั้ง 5 สวน สามารถอธิบายไดดังนี้ คือ

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปญจราศี  ศรไทย (2531 : 134)  กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – 

IT)  เปนเทคโนโลยีกลุมหนึ่งที่มีความสามารถในการประมวลผลและสงผานสารสนเทศ  รวมทั้ง
สามารถจัดเก็บสารสนเทศไดอยางมีระบบ  และมีประสิทธิภาพสํ าหรับการเรียกใช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 :8)  เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีที่เกี่ยว
ของกบัการจัดหา  จัดการ  ประมวล จัดเก็บ เรียกใช  แลกเปลี่ยน  หรือเผยแพรสารสนเทศดวย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  หรือการนํ าสารสนเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของขอมูลนั้น ๆ เพื่อ
บรรลุเปาหมายของผูใช  และครอบคลุมถึงหลาย ๆ เทคโนโลยีหลัก อันไดแก เทคโนโลยีดาน
คอมพวิเตอร  ทั้งฮารดแวร  ซอฟตแวร  และฐานขอมูล  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีดาน  
อิเล็กทรอนิกสตางๆอีกหลายชนิด

ครรชิต   มาลยัวงศ (2536 : 116)  กลาวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ วาหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยว
กบัการนํ าระบบคอมพิวเตอร  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกตให 

 



เปนประโยชนทางดานการจัดการองคการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดํ าเนินงาน

ครรชิต   มาลยัวงศ (2540 : 77)  ระบุวา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การจัดเก็บ  ประมวลผล  และเผยแพรสารสนเทศ ซ่ึงรวมแลวก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกยอ ๆ วา C&C

ชุมพล    ศฤงคารศิริ (2540 : 167)  อธิบายวา เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร  ซ่ึงเปนสวนประกอบสํ าคัญที่ชวยใหนักวิเคราะหระบบ
สามารถสรางระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความสลับซับซอนได

2.1.2  พืน้ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค  ปราณตีพลกรัง และคณะ (2541 :21-22)  กลาววา พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information technology fundamentals)  ประกอบดวย
1. สวนประกอบของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร
2. ผูเขียนโปรแกรม ผูใช และผูวิเคราะหระบบ
3. การด ําเนินงานดานเทคนิคของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร
       (Technical operation of a Computer-Based Information System – CBIS)
4. การจัดขอมูลของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร
       (Organizing data on computer-based  information  system)
5. รูปแบบการประมวลผล

2.1.3  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครรชิต   มาลัยวงศ  (2540 : 30-31)  ใหรายละเอียดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือ

ราคาแพง และสวนมากไมอาจนํ ามาใชไดทันที ตองพัฒนาความรูความเขาใจใหผูใช จึงจะใชไดถูกตอง
และมปีระสิทธิผล  ตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขการดํ าเนินงานประจํ าที่คุนเคยมาเปนเวลานาน หรือแม
แตอาจจะตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความคิด  และวัฒนธรรมองคกรดวย  ดังนั้นการนํ าเทคโนโลยีมาใช
จึงเปนเรื่องใหญ และตองเตรียมการโดยรอบคอบ บางองคกรยังขาดองคประกอบในการเตรียมคน 
เตรียมความคิดและเตรียมกระบวนการทํ างานใหสอดคลองกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํ าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สํ าคัญที่นาจะมีบทบาทมากตอการพัฒนา คือ

1. เทคโนโลยีสํ านักงานอัตโนมัติ
2. เทคโนโลยีฐานขอมูล
3. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

 



4. เทคโนโลยีระบบเครือขาย

2.1.4 ขัน้ตอนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กิตติ  ภกัดวีฒันะกุล และ จํ าลอง  ครูอุตสาหะ (2541 : 5) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบงานสาร

สนเทศวา   การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  โดยทั่วไป  จะดํ าเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กํ าหนดไวในวง
จรการพฒันาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) แตเนื่องจาก SDLC  มีอยูดวยกันหลาย
แนวทาง ดงันัน้จํ านวนและรายละเอียดของขั้นตอนตาง ๆ จึงแตกตางกันไปตามแนวทางของSDLC ที่
นกัพฒันาระบบงานสารสนเทศเลือกใช  อยางไรก็ตามขั้นตอนตาง ๆ จะยึดแนวทางในการแกไขปญหา
ของเฟรเดอริค เทยเลอร(Federick Taylor)  ทีเ่รียกวา การจัดการทางวิทยาศาสตร (Scientific
Management) เปนหลัก ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

1. การศกึษาความเปนไปได (Feasibility Study)     เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ตนทุนของทางเลือกตางๆ ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  เพือ่พจิารณาเลือกทางเลือกในการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศใหคุมคามากที่สุด

2. การรวบรวมและวิเคราะหตามความตองการ (Requirement Collection and Analysis)
นกัพฒันาระบบสารสนเทศจะเก็บรวบรวมขอมูลตามความตองการตางๆจากผูใช(User requirement) มา
วเิคราะหเพื่อจํ าแนกปญหาและความตองการออกเปนกลุม  เพือ่กํ าหนดขอบเขตใหกับระบบงานสาร
สนเทศที่จะพัฒนาขึ้น

3. การออกแบบ (Design)  นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศจะนํ าปญหาและความตองการผู
ใชมาใชในการออกแบบระบบงานสารสนเทศซึ่งแบงเปน     2    สวนคือ       การออกแบบการใช
โปรแกรม (Application Design) และการออกแบบฐานขอมูล (Database Design)      โดยที่การออก
แบบทั้งสองสวนนี้  ควรกระทํ าไปพรอม ๆ กัน

4. การท ําตนแบบ (Prototyping)   ขั้นตอนนี้   สวนตาง ๆ ที่ไดออกแบบไวจะนํ ามาพัฒนา
ตนแบบของระบบงาน  ซ่ึงปจจบุนัมีเครื่องมือจํ านวนมากที่ชวยในการพัฒนา     เพื่อนํ าตนแบบนี้ไปใช
ตรวจสอบความถูกตองของระบบงานกอนนํ าไปใชจริง   ซ่ึงถาขอผิดพลาดเกิดขึ้น  ก็สามารถนํ าไปเปน
ขอมูลสํ าหรับขั้นตอน Requirement Collection and Analysis ไดใหม

5. การทดลองใช (Implementation)   เปนขั้นตอนที่นํ าเอาระบบงานสารสนเทศที่พัฒนา

 



เสร็จเรียบรอยไปทดลองใชงาน
6. การทดสอบและตรวจสอบความถูกตอง (Validation and Testing)  เปนขั้นตอนการ

ตรวจสอบความถูกตองของระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
7. การปฏิบัติการ (Operation)  เปนขัน้ตอนสุดทายซึ่งแนใจแลววาระบบงานสารสนเทศ

ทีพ่ฒันาขึ้นสามารถทํ างานไดอยางถูกตองจึงเริ่มนํ าขอมูลตางๆ มาใชในการปฏิบัติงานจริง

รูป 2.1  แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

 2.2 แนวความคิดและทฤษฎีฐานขอมูล
ไดมผูีใหความหมายไวหลายทานดวยกัน ยกตัวอยางเชน พชิยั จันทรจรัสทอง (2542 : 2) ได

กลาววา ฐานขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลที่มีประโยชนอยางมีระบบระเบียบในที่จัดเก็บเพื่อนํ ามาใช
ตอไปในอนาคต ขอมูลอะไรที่เก็บแลวนํ ามาใชประโยชนไมไดไมถือเปนฐานขอมูล

Feasibility Study

Requirement Collection
and  Analysis

Design

Prototyping Implementation

Validation and
Testing

Operation

 



สํ านกับริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2543 : 1) ไดกลาววา  ฐานขอมูล คือ การ
เกบ็รวบรวมขอมูลที่มีความเกี่ยวของกันไว เชน ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลพนักงาน  ฐานขอมูลการ
ซ้ือขายสินคา ซ่ึงอาจจะเก็บไวในตูเอกสารหรือในคอมพิวเตอรก็ได

กฤษณา  สมกัน  ( 2544 ) ไดกลาววาฐานขอมูล คือ แหลงรวมของขอมูลหรือไฟลตางๆ ที่มี
ความสมัพนัธกนัเกบ็อยูในที่เดียวกันเพื่อประยุกตใชงาน หลายๆ งานที่จํ าเปนตองใชขอมูลรวมกันใน
ระบบไฟลของแตละโปรแกรมจะตองมีไฟลขอมูลแยกเก็บเปนของตนเองซึ่งอาจมีความซํ้ าซอนกันของ
ไฟลขอมลูในแตละโปรแกรม จากปญหาความซํ้ าซอนของขอมูลนี้ จะทํ าใหเกิดปญหาตามมาคือ เกิด
ความขัดแยงของขอมูล (Data Inconsistency) ขึน้ในระบบฐานขอมูล แตจะมีเครื่องมือที่ชวยในการจัด
การฐานขอมูลเรียกวา DBMS (DataBase Management System) ซ่ึงเปนซอฟทแวรทีท่ํ าหนาที่สรางและ
ปรับปรุงไฟล

2.2.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล
วุฒิพงศ  พงศสุวรรณ ร.น. และ วลัยพร  จรนิเทศ (2543 : 8-11) กลาววา องคประกอบที่สํ าคัญ

ของระบบฐานขอมูลมี 4 ประการ คือ
 ขอมูล (Data)  ขอมลูเปนสิ่งที่จํ าเปนมากในระบบฐานขอมูล ในความเปนจริงนั้น ทางกายภาพ 

(Physical) จะเปนการมองแบบตัวเลขดิจิตอล หรือ เลข 0 กับ 1 เปนหลัก และการเก็บขอมูลทางกายภาพ
จะใชการอางอิง กับพิกัดบนดิสก เปนหลัก ซ่ึงยากในการบริหาร และการแกไขขอมูลเชน การเพิ่มขอ
มลูแทรกลงไป หรือการลบขอมูล จะตองใชการเขียนโปรแกรมจํ านวนมาก ดังนั้น การนํ าระบบจัดการ
ฐานขอมลู ซ่ึงจะทํ าใหเรามองเห็นภาพของขอมูลอยูในลักษณะของมุมมองตรรกะซึ่งงายในความเขาใจ
มากกวานั้น

ฮารดแวร (Hardware) หนวยเก็บความจํ าสํ ารอง (Secondary Storage) เปนที่เก็บขอมูลโดยปกติ
อยูในรูปของจานแมเหล็ก และหัวอานที่สามารถอานขอมูลควรมีความเร็วในการอานสูง นอกจากนั้น
ตองมีอุปกรณพิเศษ เชน การดควบคุมตัวขับดิสกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทํ างานของซอฟทแวร 
เพือ่ใหดํ าเนินการตามที่ตองการได

        หนวยประมวลผล (Processor) และหนวยความจํ าหลัก (Memory) เปนตัวชวยในการ
ท ํางานของซอฟทแวร เพื่อใหดํ าเนินการตามที่ตองการได

        อุปกรณอ่ืนๆ เชน อุปกรณการเขารหัส อุปกรณการเชื่อมตอในระบบสื่อสารเพื่อชวยให
งานมคีวามปลอดภัย และความสามารถในการทํ างานจากระยะไกลได

1. ซอฟทแวร (Software)
เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดการระบบฐานขอมูล หรือ DBMS (Database Management
System) ซ่ึงเปนการดํ าเนินการที่ทํ าใหผูใชสามารถเรียกดูขอมูลไดโดยไมตองคํ านึงถึง

 



ลักษณะทางกายภาพที่เก็บอยูจริงบนจานแมเหล็กที่เก็บอยูจริง นอกจากนั้นยังดํ าเนินการจัด
สรรทรัพยากรขอมูล และแกไขปญหาการเกิดล็อคคาง (Dead Lock) ตลอดจนเปนตัวกลาง
ในการดํ าเนินการเชื่อมระหวางผูใชระบบฐานขอมูลกับขอมูลดวยชุดคํ าสั่ง หรือ ภาษา
SQL (Structured Query Language) อีกดวย

2. ผูใชระบบฐานขอมูล (User)
ผูใชระบบจะสามารถแบงไดเปนระดับตางๆ ดังนี้
2.1 โปรแกรมเมอร (Programmer) เปนผูเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงานโดยใชภาษา

โปรแกรมตางๆ
2.2 ผูใชบริการระบบ (End users) เปนบุคคลที่ดํ าเนินการโตตอบกับระบบฐานขอมูล ใน

ลักษณะของการ On-Line ผูใชบริการระบบนั้น
2.3 ผูปฏิบตักิารระบบ (Database Operator) เปนผูที่ดํ าเนินการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับ

การดํ าเนินการใหบริการฐานขอมูล เชน ประมวลผลขอมูลหรือโปรแกรมตรวจสอบ
การเขาถึงขอมูลวาดํ าเนินการตามปกติหรือไม

2.4 ผูบริหารระบบฐานขอมูล (Database Administrator หรือ DBA) เปนผูบริหารระบบจัด
การฐานขอมูล ทํ าหนาที่จัดตั้ง รวบรวมขอมูล จัดสรรขอมูล และสิทธิตางๆ ตลอดจน
เวลาและมุมมอง (View) ของผูที่เกี่ยวของ ทํ าหนาที่เสมือนเปนนายทะเบียนของระบบ
นัน่เอง นอกจากนั้นบุคคลนี้ยังทํ าหนาที่เปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอระบบฐานขอมูล
องคกร

2.2.2 การออกแบบฐานขอมูล
พรรณิภา  ไพบลูยนิมิตร  ( 2544 )  กลาวไววา  การออกแบบฐานขอมูล หมายถึง การวิเคราะห

หาเอน็ทิตี หรือรีเลชัน(Relation : Table) การวิเคราะหหาแอททิบิวตและคียของเอ็นทิตีหรือรีเลชัน รวม
ไปถงึการออกแบบความสัมพันธระหวางเอ็นทิตีหรือรีเลชัน การออกแบฐานขอมูลจะเกิดขึ้นหลังจากที่
ทราบแลววาระบบงานใหมนั้นตองการอะไร มีการออกรายงานอยางไรบาง การใชขอมูลอะไรบาง
แหลงขอมูลมาจากที่ใด การออกแบบฐานขอมูลในที่นี้ แบงออกเปน 3 ระดับคือ

1. การออกแบบฐานขอมูลในระดับความคิด (Conceptual Database Design)
                 เปนการออกแบบฐานขอมูลในลักษณะของแผนภาพ เชนการใช โมเดลแบบ E-R (Entity
Relation Diagram) ซ่ึงเปนการแสดงเอ็นทิตีทั้งหมดที่มีอยูในฐานขอมูล การแสดงความสัมพันธระหวาง

 



เอ็นทติอีอกมาในรูปแบบของแผนภาพ ทํ าใหเราสามารถมองเห็นความสัมพันธของระบบไดโดยงาย
นอกจากนี ้แผนภาพนี้ยังแยกออกจาก ระบบการจัดการฐานขอมูล(DBMS) อยางชัดเจน โดยไมสนใจวา
DBMS ทีจ่ะน ํามาใชนั้นมีระบบการทํ างานเปนอยางไร รวมทั้งยังไมขึ้นกับอุปกรณทางคอมพิวเตอรดวย
เ พ ร า ะ เ ป  น เ พี ย ง ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม สั ม พั น ธ  ร ะ ห ว  า ง เ อ็น ทิตี เ ท  า นั้ น   
                 การออกแบบฐานขอมูลในขั้นตอนนี้ยังไมสามารถนํ าไปปฏิบัติงานไดจริง เรายังตองนํ าแผน
ภาพทีไ่ดไปแปลงเปนแผนภาพในรูปแบบอื่นที่ ระบบการจัดการฐานขอมูล เลือกใช เชน ถาระบบการ
จดัการฐานขอมูล เลือกใชฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธก็ตองแปลงแผนภาพที่ไดเปน รูปแบบของรีเลชัน
ที่นอรมอลไลซ (Normalization)

2. การออกแบบฐานขอมูลในระดับตรรกะ (Logical Database Design)
    การออกแบบในระดับนี้ไมจํ าเปนตองมีการเขียนแผนภาพ E-R สามารถออกแบบฐานขอมูล

ในระดบัตรรกะนี้ไดทันที หลังจากที่วิเคราะหความตองการของผูใช เรียบรอยแลว โดยการใชโมเดล
ฐานขอมลูที่ สอดคลองกับระบบการจัดการจัดการฐานขอมูล(DBMS) ซ่ึงจะเห็นวาการออกแบบใน
ระดบันีไ้มจ ําเปนตองออกแบบในระดับความคิด ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชกันมากพอสมควรเหมาะสํ าหรับ
ระบบงานขนาดเล็ก แตทั้งนี้ตองทราบกระบวนการในการออกแบบเปนอยางดี จึงจะสามารถออกแบบ
ไดอยางสมบูรณแบบมากที่สุด

3. การออกแบบขอมูลในระดับกายภาพ (Physical Database Design)
      เปนการออกแบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับสื่อบันทึกขอมูลมากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเขาถึงขอมูล เชนการเลือกใชส่ือบันทึกขอมูล การเลือกวิธีการประมวลผลขอมูล การเลือกวิธีการ
หาต ําแหนงจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวในสื่อบันทึกขอมูลอันเดียวกัน รวม
ทัง้เวลาที่ใชในการปะมวลผลขอมูล เปนตน

 การออกแบบฐานขอมูลทั้ง 3 ระดับที่กลาวมาแลว การออกแบบฐานขอมูลขอมูลในระดับกาย
ภาพ เปนการออกแบบฐานขอมูลที่ขาดเสียมิไดเพราะการพิจารณาถึงสื่อบันทึกขอมูลเปนปจจัยสํ าคัญ
ของการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร สํ ารับการออกแบบฐานขอมูลในระดับความคิดนั้นอาจจะ
ไมจํ าเปนก็ไดโดยใชการออกแบบฐานขอมูลในระดับตรรกะแทน แตในระบบงานขนาดใหญแลวการ
ออกแบบฐานขอมูลในระดับความคิดนั้นจะชวยใหการมองระบบฐานขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกระทํ าไดรวดเร็วกวา

 



2.2.3 วิธีการออกแบบฐานขอมูล
วธีิการออกแบบฐานขอมูลมีวิธีการออกแบบ 2 วธีิการดวยกันคือ
1. การออกแบบจากลางขึ้นบน (Bottom-Up Database Design ) เปนวิธีการนํ าเอาระบบงาน

เดมิทีม่อียูแลวมารวบรวมกันเขาเปนระบบงานใหมที่สมบูรณกวาเดิม ขอมูลและโปรแกรมเดิมที่นํ ามา
รวมกนัเขานั้นเปนขอมูลและโปรแกรมที่ดี ของระบบงานแตละสวน การรวบรวมงานเดิมเหลานี้เขา
ดวยกนัเปนงานที่ยุงยากมากพอสมควร และเสียเวลามากในการที่จะออกแบบระบบและสรางระบบฐาน
ข  อ มู ล ที่ ส ม บู ร ณ  ไ ด   
              2. การออกแบบจากบนลงลาง (Top-Down Database Design) เปนวิธีการที่นิยมใชกันในการ
ออกแบบระบบ มีขั้นตอนคือ เลือกเอาผูที่เขาใจระบบที่สุด อาจจะเปนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได มา
ศกึษาถึงความตองการขององคกร แลวจึงนํ าขอมูลที่ไดนั้นมาออกแบบเปนโครงสรางทั้งหมดของระบบ
ฐานขอมูลในองคกร วิธีนี้จัดไดวาเปนวิธีการที่เหมาะสมสํ าหรับองคขนาดใหญที่มีความซับซอนของ
ขอมลู เนื่องจากมีความหลากหลายของขอมูลแตละฝาย ขอเสียของการออกแบบวิธีนี้ คือจํ าเปนที่จะตอง
อาศยัผูที่ศึกษาและเขาใจระบบจริงๆ จึงจะสามารถออกแบบระบบฐานขอมูลไดอยางสมบูรณ

2.2.4  หลักการพิจารณาการออกแบบฐานขอมูล
               หลักการพิจารณาการออกแบบฐานขอมูล  หมายถึง การเลือกใชรูปแบบขอมูลที่เกี่ยวของใน
ฐานขอมลู เชน การกํ าหนดเอ็นทิตี การกํ าหนดแอททริบิวต การกํ าหนดคียหลัก คียรอง หรือการกํ าหนด
คยีนอกรวมทั้งการกํ าหนดความสัมพันธระหวางเอ็นทิตีโดยสามารถอธิบายไดดังนี้
             1. การก ําหนดเอ็นทิตีที่เกี่ยวของ หมายถึงการสรางแฟมขอมูลที่เกี่ยวของในฐานขอมูล  วาจะทํ า
การสรางแฟมขอมูลอะไรบางในฐานขอมูลนี้เพื่อประโยชนสูงสุดในการประมวลผลขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล

2. การก ําหนดชื่อเอ็นทิตีตางๆ นั้นจะตองมีความสัมพันธกับคาของขอมูลที่จะใสเขาไปในเอ็น
ทิตีนั้นๆ คํ าอธิบายสํ าหรับแตละเอ็นทิตีนั้นจะตองชัดเจน และบงบอกถึงจุดประสงคโดยละเอียดของ
เอ็นทิตี
 3. การกํ าหนดแอททริบิวต หมายถงึการกํ าหนดฟลดตางๆ ในแฟมขอมูล ซ่ึงจะเปนตัวใหราย
ละเอยีดของขอมลูไดชัดเจนมากนอยเพียงใด แอททริบิวตที่กํ าหนดไวในเอ็นทิตีเดียวกันนั้นจะตองมี
ความถีใ่นการใชงานใกลเคียงกัน เพื่อลดเวลาการเขาถึงและขนาดของเอ็นทิตี ส่ิงตางๆที่ตองพิจารณาใน
การกํ าหนดแอททริบิวตมีดังนี้
              ก) ช่ือและความหมายของแอททริบิวต(Name & Description)
              ข) ชนิดของขอมูล(Data Type) เชน Character, Date, Numeric เปนตน
              ค) หนวยวัดของแอททริบิวต(Unit of Measurement) เชน ป เมตร บาท อัน ช้ิน เปนตน

 



              ง) ขนาดและรูปแบบของขอมูล(Size and Format ) เชน Name ขนาด 30 ตัวอักษรเปนตน
              จ) การกํ าหนดรหัสของขอมูล(value Set) เชน M = Male , F = Female เปนตน
              ฉ) การตั้งโคด(Data Code) การใหรหัสขอมูล แทนขอมูลหลายๆอยาง เชน คาของปการศึกษาที่
เร่ิมศกึษาของทะเบียนนักศึกษา อาจจะรวมไวในรหัสประจํ าตัวนักศึกษา เชน 4002244110 หรือรหัส
วชิาที่แสดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เชน 4122502
              ช) แอททริบวิต ใดๆ จะมีคาวางไดหรือไม(Null / Not Null)
              ซ) แอททริบิวตใดๆ มีคาโดยปริยายหรือไม(Default Value)

4. การก ําหนดคียหลัก คียรอง จะตองกํ าหนดอยางชัดเจน แอททริบิวตที่เปนคียหลัก(Primary
key )จะตองเปนแอททริบิวต ที่ขอมูลไมซ้ํ ากันเลยในเอ็นทิตี(Unique Key) ในกรณีที่ในเอ็นทิตีมี
แอททรบิวิตที่มีคุณสมบัติเปนคียหลักมากกวา หนึ่งแอททริบิวต ใหเลือกใชเพียง หนึ่งแอททริบิวต ก็พอ
สวนทีเ่หลือใหใชเปนคียสํ ารอง(Alternate Key) การพิจารณาคาคาคียหลัก ในฐานขอมูลมีหลักการทั่วๆ
ไปดังนี้
             ก) ตองเปนคาที่ไมซ้ํ ากันเลยหรือเปนคาเอกลักษณ(Unique Key)
             ข) หากคียประกอบดวยแอททริบิวตหลายๆ แอททริบิวต แอททริบิวตเหลานั้นไมจํ าเปนตอง
เปนคาที่ไมซ้ํ ากัน แตเมื่อมารวมกันแลวตองเปนคาที่ไมซ้ํ ากันเลย
             ค) แอททรบิิวที่เปนคียหลักหรือแอททริบิวตที่เปนสวนประกอบของคียหลักจะเปนคาวางไมได
(Not Null)
             ง) คยีหลัก อาจเปนคาโดยปริยายที่กํ าหนดขึ้นได(Default Value) แตจะตองเปนคาที่ไมซ้ํ ากัน
เลย

5. การก ําหนดความสัมพันธระหวางเอ็นทิตี เพื่อเปนการลดความซํ้ าซอนของขอมูลที่กระจาย
อยูตามเอน็ทติตีางๆ ใหสามารถใชขอมูลเดียวกันได เชน ช่ือนักศึกษาถูกจัดเก็บไวที่เดียวในเอ็นทิตี
ประวัตินักศึกษา ในเอ็นทติกีารลงทะเบียนเรียนใหเก็บเฉพาะ รหัสนักศึกษาก็พอ ถาตองการชื่อนัก
ศกึษาใหมาอานจากเอ็นทิตีประวัตินักศึกษาอีกทีหนึ่ง การกํ าหนดความสัมพันธระหวางเอ็นทิตีนี้จะตอง
ระบใุหชัดเจนวาใชแอททริบิวตอะไร มีหนึ่งแอททริบิวตหรือมากกวา สํ าหรับการกํ าหนดใหเปนคีย
นอก(Foreign Key ) ทีส่ามารถอางไปถึงแอททริบิวตที่เปนคียหลักในอีกหนึ่งเอ็นทิตีได รวมทั้งเงื่อนไข
ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของคียหลักในอีกเอ็นทติหีนึง่ที่ถูกอางอิงนั้นจะตองพิจารณาอยางถี่ถวน หลัก
การทั่วไปสํ าหรับการพิจารณาคียนอกมีดังนี้

ก) ชนิดของขอมูล ขนาดของขอมูล รูปแบบของขอมูล ของคียนอกจะตอง เหมือนกับคียหลักที่
ถู ก อ  า ง อิ ง ใ น อี ก เ อ็ น ทิ ตี ห นึ่ ง เ ส ม อ  
             ข) การเพิ่มเติม แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาของคียนอก จะเปนไปตามกฏที่กํ าหนดไวในโครง

 



ส ร  า ง
             ค) ถาคาขอมูลของแอททริบิวตที่เปนคียนอกในเอ็นทิตีหนึ่ง เปนคาคียหลัก ของอีกเอ็นทิตีหนึ่ง
นัน่แสดงวาทั้งสองเอ็นทิตีมความสัมพันธกันแบบ หนึ่งตอหนึ่ง (1:1) แตถาคาขอมูลของคียนอกมี
โอกาสซํ ้ากันไดในอีกเอ็นทิตีหนึ่ง แสดงวาทั้งสองมีความสัมพันธกันแบบ หนึ่งตอกลุม(1:M)

2.2.5 การเลือกใชระบบการจัดการฐานขอมูล(Database Management System : DBMS)
ระบบการจัดการฐานขอมูลไดถูกออกแบบมาเพื่อชวยในการทํ างานในระบบฐานขอมูลโดยที่ผู

ใชไมจํ าเปนตองมีความรูทางดานคอมพิวเตอรมากนักก็สามารถในระบบฐานขอมูลได การนํ าระบบการ
จดัการฐานขอมูลเขามาใชงานนั้นมีปจจัยที่ตองพิจารณากันหลายดาน เชน ปจจัยทางดานจุดคุมทุน
ปจจยัทางดานเทคนิค ปจจัยทางดานบุคลากร รวมทั้งระบบการจัดการฐานขอมูลนั้นสามรถเขากันไดกับ
ระบบฐานขอมูลที่เราออกแบบไวมากนอยเพียงใด ปจจัยพื้นฐานสํ าหรับประกอบการพิจารณาระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข  อ มู ล ส า ม า รุ แ ย ก เ ป  น ข  อ ๆ ไ ด  ดั ง นี้  
            ก) ระบบการจัดการฐานขอมูลนั้น สามารถใชกับอุปกรณคอมพิวเตอรที่เรามีอยูไดมากนอยเพียง
ใด เพือ่พจิารณาถึง ตนทุนของฮารดแวร ที่จะตองจัดหามาเพิ่มเติม เพราะระบบการจัดการฐานขอมูล
โดยสวนใหญจะอิงกับฮารดแวร เชน ใชไดกับเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอรเทานั้น หรือ ใชไดกับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรเทานั้น ดังนั้นการเลือกใชระบบการจัดการฐานขอมูลนาจะเลือกใชระบบที่สามารถ
เ ข  า กั น ไ ด  กั บ ฮ า ร  ด แ ว ร  ที่ เ ร า มี อ ยู   
            ข) ความเร็วในการประมวลของระบบการจัดการฐานขอมูลนั้นๆ เพราะวาระบบการจัดการฐาน
ขอมูลแตละระบบมีความเร็วในการประมวลผลขอมูลที่แตกตางกันไปตามอัลกอริทึมของแตละระบบ 
ร ว มทั้ ง ก า ร พิ จ า รณ า ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง ร ะ บบนั้ น ๆ เ ห ม า ะ สมกั บ ร ะ บบ ง า น เ ร า ห รื อ ไ ม   
            ค) จ ํานวนของผูใชงานไดในเวลาเดียวกันของระบบการจัดการฐานขอมูล การเขาถึงขอมูลได
พรอมกันในระบบฐานขอมูลถถือไดวาเปนสิ่งสํ าคัญของระบบ ระบบการจัดการฐานขอมูลที่เราเลือกใช
นัน้สามารถใชงานรวมกันไดในหนึ่งหนวยเวลาได กี่คน เชน 5 คน, 10 คน หรือ 1000 คน เปนตน การ
เลือกใชนี้จะตองใหเหมาะสมกับระบบงานของเราดวย

ง) จ ํานวนแฟมขอมูลที่เปดใชพรอมกันในเวลาเดียวกันไดเทาใด การเปดแฟมขอมูลเพื่อทํ าการ
เขาถึงแฟมขอมูลนั้นถาสามารถเปดแฟมขอมูลไดมากยอมจะชวยลดเวลาในการประมวลผลขอมูลได
มากเชน 20 แฟมขอมูลพรอมกัน หรือ 50 แฟมขอมูลพรอมกัน เปนตน รวมทั้งจํ านวนระเบียนที่เปนไป
ไดสํ าหรับการบันทึกใน หนึ่ง แฟมขอมูล
             จ) ระบบรกัษาความปลอดภัยของระบบการจัดการฐานขอมูลนั้น มั่นใจไดมากนอยเพียงใด การ
เขาใชระบบมีการตรวจสอบรหัสผานหรือไม การจัดเก็บขอมูลมีการเขารหัสหรือไม มีการกํ าหนดสิทธิ
การเขาใชฐานขอมูลหรือไม และมีการแบงระดับการใชงานเปนกี่ระดับ เปนตน ระบบรักษาความปลอด

 



ภยันีจ้ดัไดวาเปนสวนสํ าคัญที่ไมนอยทีเดียวสํ าหรับระบบการจัดการฐาน ขอมูลใดๆ
            ฉ) ระบบส ํารองขอมูลของ ระบบการจัดการฐานขอมูลนั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด การ
ปองกนัอบุัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฐานขอมล จะตองสามารถปองกันไดในระดับของระบบการจัดการฐานขอ
มูลดวย

2.2.6 ประโยชนของการจัดการฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2539 : 140-141)  กลาววา การจัดการฐานขอมูลไดรับความ

นยิมแพรหลายในองคการตางๆ และถือเปนปจจัยสํ าคัญในการพัฒนาองคการ เพื่อนํ าขอมูลมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพดังที่ไดกลาวมาแลววาการจัดการฐานขอมูลนั้นเกิดขึ้นในระยะหลังทํ าใหสามารถแกไข
ปญหาจากการจัดการแฟมขอมูลในดานตางๆ กอใหเกิดประโยชนตางๆ ดังนี้

1. ลดความซํ ้าซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลจัดรวมขอมูลไวดวยกันแตเพียงแหลงเดียวเปน
การใชส่ือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบแฟมขอมูลเก็บขอมูลแยกไวตามแฟม
ตางๆ ทํ าใหขอมูลเดียวกันจัดเก็บซํ้ าซอน และเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ

2. ทํ าใหขอมูลมีความสมํ่ าเสมอ การจัดการแฟมขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลกระจัดกระจายอยู
ตามแฟมตางๆ ทํ าใหการแกไขเพิ่มเติมขอมูลหนึ่งๆ จะตองกระทํ าหลายครั้ง เพราะตองไปแกไขตามแฟม
ขอมูลทั้งหมด หากแกไขไมครบถวนอาจทํ าใหเกิดความผิดพลาดในการประมวลผลเพราะขอมูลบางสวน
ยงัไมไดรับการแกไขใหถูกตอง กอใหเกิดผลที่ขัดแยงกัน แตในระบบฐานขอมูลสามารถแกไขขอมูลเพียงที
เดียวและครั้งเดียว จะมีผลทํ าใหขอมูลที่เรียกใชหลังจากนั้นมีความทันสมัยหรือไดแกไขเรียบรอยแลว
สามารถขจัดปญหาขอมูลขาดความสมํ่ าเสมอ

3. เกดิความคงสภาพของขอมูล การจัดการแฟมขอมูลนั้นมีขอมูลหลายประเภทแตกตางกันไป
การจัดการขอมูลที่ดีจะตองคํ านึงถึงวิธีที่จะชวยตรวจสอบขอมูลที่นํ าเขาและจัดเก็บใหอยางมีประสิทธิภาพ
และทุนเวลาผูปฏิบัติงาน เชน การออกใบสงสินคา  ซ่ึงจะตองมีการอางถึงหมายเลขใบสั่งสินคาเพื่อความ
คลองตัวในการติดตามการบริการลูกคาและการนํ าสินคาออกจากคลังสินคา ผูออกใบสงสินคาจะตองพิมพ
วันที่ที่ออกใบสงสินคา ระบบฐานขอมูลจะมีการตรวจสอบความคงสภาพของขอมูลดวยการเปรียบเทียบ
วนัทีท่ีอ่อกสินคาวาจะตองออกหลังจากวันที่ไดรับใบสั่งสินคา หากมีความผิดพลาดจะสามารถแจงใหผูใช
ทราบไมจ ําเปนตองคนคืนใบสั่งสินคามาตรวจสอบดวยตนเอง ระบบฐานขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลไวดวย
กนัสามารถตรวจสอบความคงสภาพของขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

4.งายตอการปรับขอมูล ดังที่ไดกลาวมาแลววาในระบบแฟมขอมูล จะตองมีการปรับขอมูลตาม
แฟมตางๆ ใหครบถวน โดยเฉพาะหากเปนขอมูลสํ าคัญที่อยูซ้ํ าซอนตามแฟมอยูหลายแฟม จะตองปรับขอ
มูลอยูหลายครั้งและเปนเรื่องยุงยาก ระบบฐานขอมูลนั้นทํ าใหปรับขอมูลไดอยางงายดาย เพราะสามารถ
ปรับขอมูลเพียงครั้งเดียวก็จะมีผลตอขอมูลที่จะถูกเรียกมาใชตอไป (global update)

 



5. เอือ้ตอการใชขอมูลและทรัพยากรรวมกัน ระบบฐานขอมูลทํ าใหหนวยตางๆ สามารถใชขอ
มูลรวมกันไดอยางสะดวก เพราะขอมูลจัดเก็บไวอยูที่เดียวกัน ทํ าใหทุกหนวยสามารถเรียกใชขอมูลได 
แทนทีจ่ะตองแยกขอมูลไปไวตามแฟมตางๆ ประจํ าหนวยงานของตน นอกจากนั้นการจัดเก็บขอมูลไวดวย
กันโดยไมแยกไวตามหนวยงานตางๆ นี้เปนการลดความซํ้ าซอนในการจัดเก็บขอมูล ทํ าใหประหยัด
ทรัพยากรที่เกี่ยวของ เชน ส่ือที่ใชในการจัดเก็บ แรงงานที่ใชในการปรับปรุงขอมูล เปนตน

6.  ทํ าใหขอมูลมีความเปนอิสระ ระบบฐานขอมูลมีการแยกขอมูลจากโปรแกรมการใชงาน
ออกจากกัน ทํ าใหโปรแกรมการใชงานไมมีผลตอการจัดเรียงขอมูลหรือประเภทของขอมูล ดังนั้นหากมีขอ
มลูประเภทใหมมาเพิ่มเติม จึงไมจํ าเปนตองมีการแกไขโปรแกรมการใชงาน ซ่ึงตางจากการจัดการแฟมขอ
มูลที่จํ าเปนจะตองมีการแกไขโปรแกรมการใชงานเมื่อมีขอมูลใหมที่เกี่ยวของ หรือมีการปรับเปลี่ยนโครง
สรางของขอมูล

7. ควบคุมมาตรฐานการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการที่ฐานขอมูลจัดเก็บไว
ดวยกันและมีผูดูแลรักษาฐานขอมลูทํ าใหสามารถควบคุมดูแลขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยาง
สะดวก โดยเฉพาะการเขาถึงและการดูแลรักษาขอมูล เชน ผูมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลประเภทตางๆ รูป
แบบโครงสรางขอมูล ขั้นตอนที่ใชในการเขาถึงขอมูลที่สํ าคัญโดยอาจใหมีการแสดงตนดวยรหัสเฉพาะ 
เปนตน

2.3 แนวความคิดและทฤษฎีระบบโทรศัพทและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ
 การถอดรหัสความถี่โทรศัพทโดยใช MT8870 Integrated Circuit  DTMF encoder

การถอดรหัสความถี่โทรศัพทหมายถึง การแปลงสัญญาณความถี่ซ่ึงเกิดจากการกดปุม
ตวัเลขของโทรศัพทชนิดกดปุม (ชนิด Tone หรือ DTMF) ใหเปนระบบตัวเลขทางดิจิตอลซึ่ง 
I.C MT8870 ใชแปลงความถี่โทรศัพทใหเปนเลขฐานสองขนาด 4 บิต

ในยคุกอนการออกแบบวงจรถอดรหัสความถี่ของโทรศัพท จะใชไอซีจํ าพวกเฟสลอก
ลูปซึ่งสรางปญหาในการออกแบบวงจรเปนอยางสูงในเรื่องของความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ
แมกระทั่งการปรับแตงวงจร ขนาดของวงจรที่ใหญ เพราะตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน
จ ํานวนมากขอมูลเฉพาะของ MT8870 แบงเปน

1.     คุณสมบัติของ MT8870
- เปนตัวรับและถอดรหัสความถี่ (DTMF receiver and encoder)
- ใชกระแสไฟตํ่ าโดยอยูในระดับเดียวกับ TTL
- สามารถตั้งอัตราการขยายภายในตัวไอซีได
- สามารถปรับตั้งการดไทม (Guard time)ได
- เปนไอซีคุณภาพสูง งายแกการออกแบบวงจร

 



 2.    การประยุกตใชงาน MT8870
- น ําไปใชงานในดานรีโมทคอนโทรล
- เครื่องปองกันโทรศัพททางไกล
- ใชงานเกี่ยวกับเครดิตการด
- ใชงานรวมกับคอมพิวเตอร
- ใชในระบบชุมสายขนาดยอยหรือ PABX
- เครื่องกันขโมย
- การควบคุมอุปกรณระยะไกลทางโทรศัพท
- ใชทํ าเครื่องสอบถามทางโทรศัพท

3.    โครงสรางของ MT8870
โครงสรางภายในของ MT8870 ประกอบดวยวงจรกรองความถี่และวงจรถอดรหัส

ฟงกช่ันทางดิจิตอล เปนไอซีที่สรางโดยเทคโนโลยี ISO-CMOS ในสวนวงจรกรองความถี่ใช
เทคนิคของสวิตชคาปาซิเตอรฟลเตอร สํ าหรับกรองความถี่สูงและตํ่ า สวนวงจรถอดรหัสใช
เทคนคิการนับทางดิจิตอลเพื่อตรวจจับและถอดรหัสทั้ง 16 ความถี่ออกเปนเลขฐานสองขนาด
4 บติ และเช็คชวงเวลาที่สัญญาณเขามา สวนภาคอินพุตเปนออปแอมป ซ่ึงสามารถปรับอัตรา
การขยายไดโดยตออุปกรณภายนอกเอาทพุตเปนวงจรแลตช 3 สถานะ

รูปท่ี 2.2 โครงสรางภายในของ I.C MT8870

 



เลขฐานสองที่ถอดรหัสไดหมายเลข
ของปุม

ความถี่ชวง
ตํ่ า

ความถี่ชวง
สูง Q4 Q3 Q2 Q1

1 697 1209 0 0 0 1
2 679 1336 0 0 0 0
3 679 1477 0 0 1 1
4 770 1209 0 0 1 0
5 770 1336 0 1 0 1
6 770 1477 0 1 0 0
7 852 1209 0 1 1 1
8 852 1336 0 1 1 0
9 852 1477 1 0 0 1
0 941 1336 1 0 0 0
* 941 1209 1 0 1 1
# 941 1477 1 0 1 0
A 697 1633 1 1 0 1
B 770 1633 1 1 0 0
C 852 1633 1 1 1 1
D 941 1633 0 0 0 0

ตารางที่ 2.1 แสดงคาเลขฐานสองที่ถอดรหัสไดจากการกดปุมโทรศัพท

2.4    แนวความคิดและทฤษฎีการเชื่อมตออุปกรณภายนอกกับคอมพิวเตอร
กระบวนการทางคณิตศาสตรและลอจิกของระบบคอมพิวเตอรเกิดขึ้นจากการทํ างานของหนวย

ประมวลผลกลาง ซ่ึงเปนวงจรรวม(Integated Circuit:IC)โดยICตัวนี้จะติดตั้งอยูบนแผนวงจรรวมกับ
อุปกรณอ่ืนๆเชน หนวยความจํ าROM(Read Only Memory),RAM(Random Access Memory) และ
อุปกรณอ่ืนๆดังนั้นการอินเตอรเฟสไมโครโปรเซสเซอรก็คือ การทํ างานติดตอรวมกันระหวางหนวย
ประมวลผลกลางกับอุปกรณอ่ืนๆ รวมถึงการโอนถายขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ ซ่ึงนอกเหนือจากที่
หนวยประมวลผลกลางจะตองทํ างานติดตอกับ RAM,ROM แลวยังตองมีการติดตอกับอุปกรณภายนอก
ทีม่กีารสงขอมูลอินพุท,เอาทพุทตางๆอีกดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหระบบสมบูรณยิ่งขึ้น ในกระบวน
การตางๆ ของการทํ างานรวมกันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะตอเนื่องกันเปนลูกโซ  ดังเชน การสงรับ

 



รูปท่ี 2.3 ลักษณะการรับสงสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอร
ขอมูลจากหนวยประมวลผลกลางไปยงัสวนอื่นๆ เปนตน

ขอมูลที่จะโอนยายทุกตัวนั้นจะตองมีแหลงสงขอมูลและแหลงรับขอมูลเสมอ ซ่ึงในกระบวน
การตางๆจะมีหลักสํ าคัญ อยูวาขอมูลนั้นเปน แอดเดรสหรือวาเปนชุดขอมูล และจะสงไปยังจุดไหน ตัว
อยางเชน สงไปยังหนวยความจํ า หรืออุปกรณอินพุท/เอาทพุท และจะสงเมื่อไร

การท ํางานเหลานี้โดยทั่วๆไป จะตองมีสัญญาณ ในการตรวจสอบอุปกรณวาพรอมที่จะสงหรือ
รับขอมูล หรือยังกอนเสมอ ซ่ึงจุดสงขอมูลและจุดรับขอมูล จะตองมีสัญญาณตรวจสอบความพรอม
เสมอเพือ่ที่จะใหขอมูลที่เราใชงานนั้นๆ เปนระเบียบ ตัวอยางเชน สงขอมูลจากซีพียูไปที่อุปกรณรอบ
ขาง เปนตน ซ่ึงจุดรับสงคูหนึ่งๆ อาจจะเปนระหวางซีพียูดวยกัน หรือ ซีพียูกับหนวยความจํ า หรือ ซีพียู
กบัอปุกรณรอบขาง หรือ ระหวางอุปกรณรอบขางดวยกัน หรือ ระหวางหนวยความจํ ากับอุปกรณรอบ
ขาง กไ็ด สํ าหรับขอมูลที่โอนยายไปมานั้นจะอยูในลักษณะของเลขฐานสอง ตัวอยางเชน 01101100 2

ซ่ึงเลขแตละตัวจะแทนดวย 1 bit อาจเปน 8 bit หรือ 16 bit ก็ขึ้นอยูกับของระบบนั้นๆ ถาหากเปนการ
ตอจากพอรตของคอมพิวเตอรไมวาจะเปน Serial หรือ Parallel ในสัญญาณที่สงมาจะมีระบบแรงดันไฟ
ฟา ดังนี้คือ
              - Serial port(RS-232)     -->    ~+-3 ถึง +-25 Vdc
              - Parallel port(Printer port)   -->   ~5 Vdc(TTL) ตอ 1 bit

ระดบัสัญญาณแรงดันไฟฟานี้ สามารถที่จะควบคุมและนํ ามาใชกับอุปกรณรอบขางหรือ
อุปกรณภายนอกได ตัวอยาง เชน Parallel(Printer port) ระดับแรงดันไฟฟา ~5 Vdc สามารถนํ า มาใชใน
การขับรีเลย,ทรานซิเตอร,หลอดไฟ ~5 Vdc หรือ LED ใหทํ างานได โดยการเขียนโปรแกรคอมพิวเตอร
ไปควบคุมที่พอรตPrinterเปนตน
       การทีจ่ะน ําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานใหเกิดประสิทธิผลกับชีวิตประจํ าวันนั้นเปนไปได
หลายวธีิ อีกทั้งฮารดแวรตางๆของพีซีที่มีอยูกับเครื่องสามารถใช ใหเกิดประโยชนไดในหลายๆดาน ส่ิง
ทีต่องทราบในการใชพีซีติดตออุปกรณ(PC Interface Hardware) ก็คือการเชื่อมตออุปกรณกับพอรตตอ
พวงของพีซีชนิดตางๆและระบบของการติดตอส่ือสารของคอมพิวเตอร

ตนทาง ปลายทาง
ขอมูล

- หนวยประมวลผลกลาง
- หนวยความจํา
- อุปกรณแวดลอม

- หนวยประมวลผลกลาง
- หนวยความจํา
- อุปกรณแวดลอม

สัญญาณซิงคโครไนซ

- คําส่ัง
- ขอมูล

 



2.5    แนวความคิดและทฤษฎีระบบเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ
2.5.1 แนวคิดและทฤษฎีระบบเครือขาย
แนวคิดหลักของระบบเครือขายคอมพิวเตอรคือ การเชื่อมโยงอุปกรณเขาดวยกันไมวาจะเปน

เครื่องServerทีใ่หบริการ และอุปกรณในเครือขายอื่นๆ Router  เครื่องพิมพ เพื่อใหสามารถแชรการใช
อุปกรณรวมกันได  หรือสามารถสงผานขอมูลไปมาระหวางกันไดอยางถูกตอง เมื่อมีการเชื่อมโยงกัน
แลวก็จํ าเปนตองมีการกํ าหนดหรือระบุเลขหมายของอุปกรณทุกชิ้นทุกชนิดในเครือขาย เพื่อใหอางอิง
ไดโดยไมซ้ํ ากันเพราะถาซํ้ ากันแลวระบบการรับสงขอมูลอาจจะไมถึงผูรับปลายทางไดอยางถูกตอง เลข
หมายดังกลาวเรียกวา แอดเดรส(Address) หรือเลขหมายประจํ าตัวที่มีขอกํ าหนดเปนมาตราฐานซึ่งใน
การใชงาน โปรโตคอล TCP/IP ทีเ่ชือ่มโยงเครือขายอินเตอรเน็ทนี้ เลขหมายที่ใชอางถึงกันจะใชเปนตัว
เลขที่เรียกวา IP Address (Internet Protocal Address)

IP Address ถูกก ําหนดขึ้นมาเพื่อใหเปนหมายเลขอางอิงประจํ าตัวของอุปกรณตางๆที่เชื่อมตอ
อยูในเครือขายอินเตอรเน็ท โดยการกํ าหนด IP address ใหแตละเครื่องหรืออุปกรณนี้จะตองไมซ้ํ ากัน 
ซ่ึง IP Address นีจ้ะไมผูกตดิกบัตัวฮารดแวรแตอยางใด จึงสามารถกํ าหนดใหมหรือเปลี่ยนแปลงไดเมื่อ
มกีารเปลีย่นแปลงตัวฮารดแวร ทั้งนี้เนื่องจากเปนการกํ าหนดดวยซอรฟแวร

2.5.2 แนวความคิดเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก
 หลักการทํ างานของโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก  ไดมผูีกลาวไวหลายทานดวยกัน ยก

ตัวอยางเชน
ปยะพงษ  หลักคํ า (2541 : 1) กลาววา ในการทํ างานดานโปรแกรมมิ่งนั้น นับตั้งแตเร่ิมตนใน

การพัฒนาโปรแกรมตางๆ นั้นจะมีโปรแกรมภาษาตางๆ มากมายที่ใชในการพัฒนางานหรือสรางเปน
โปรแกรมประยุกตขึ้นมาใชงานสํ าหรับการททํ างานในองคกรหรือการพัฒนาขึ้นมาใชงานสวนตัว แต
โดยสวนใหญแลวโปรแกรมเหลานั้นจะเปนโปรแกรมที่ตองใชความจํ าเปนที่เปนเลิศเกือบทั้งสิ้น เนื่อง
จากโปรแกรมเหลานั้นโดยสวนใหญจะเปนโปรแกรมประเภทการเขียนโดยการใชคํ าสั่งเฉพาะตางๆ ใน
การสรางหรือควบคุมการทํ างานของสวนตางๆ ที่เราตองการ โดยเราจะเรียกการใชงานโปรแกรมเหลา
นี้วา “การโคด็ดิ้ง”  ซ่ึงนั่นก็เปนที่มาของคํ าพูดที่วา “การเขียนโปรแกรม” นั่นเอง

แตสํ าหรับโปรแกรม Visual Basic 6.0 นั้นโปรแกรมพัฒนาที่มีการผสมผสานกันระหวางการ
โคด็ดิง้และการจับวาง (แดรกแอนดดรอป) นั่นก็คือ ในการทํ างานนั้นเราสามารถที่จะกํ าหนดหรือสราง 
Object ตางๆ โดยการใชเครื่องมือตางๆ ที่ตัวโปรแกรมมีมาใหโดยไมตองเขียนคํ าสั่งเพื่อสราง Object 
ตางๆ เหลานั้นขึ้นมาใชงาน และยังสามารถที่จะเขียนคํ าสั่งเพื่อใชในการสรางเงื่อนไขพิเศษอื่นที่ใชใน
การทํ างานไดอีกดวย

 



นิศาชล  โตอดิเทพย ( 2544 )  กลาวถึง การใชวิชวลเบสิก วาวชิวลเบสิก (Visual Basic) เปน
ภาษาทีใ่ชพฒันาเเอพพลิเคชันไดในเเนวทางที่ตางจากเดิมที่เร่ิมตนดวยการเขียนโคดโปรเเกรม
 วิชวลเบสิกจะเริ่มดวยการออกเเบบการติดตอระหวางผูใชกับโปรเเกรม (เเอพพลิเคชันที่สราง) กอน 
หลังจากนั้นจึงจะเขียนโคด ซ่ึงการติดตอนั้นประกอบดวยฟอรม คอนโทรลมีปุม เมนู ลิสต ออปชัน 
เปนตน เเอพพลิเคชันหนึ่ง ๆ ประกอบดวยอยางนอย 1 ฟอรม  ในการเขียนโคดตองใชความรูพื้นฐาน
ของการเขียนโปรแกรม ที่ตองรูและเขาใจถึง คํ าสั่ง แปรและประเภทของตัวแปร และโปรซีเจอร 
เปนตน และเมื่อตองการสรางแอพพลิเคชันในวิชวลเบสิก ตองทํ าความรูจักและทํ าความเขาใจในฟอรม
และคอนโทรลตาง ๆ

อภินันท  จันคอน  ( 2543 )  กลาววา กลาววาVisual Basic  เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ไดรับความ
นิยมในการนํ ามาใชงานพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Windows เนื่องจาก เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ใช
เทคโนโลยีในลักษณะ Visualize นั่นก็คือจะสะดวกในการหยิบเครื่องไมเครื่องมือที่โปรแกรมไดจัด
เตรยีมไวใหสํ าหรับออกแบบหนาจอและสิ่งตาง ๆ สํ าหรับในการเขียนโปรแกรมใหเรียบรอย ซ่ึงแตก
ตางจากสมัยกอนเวลาจะออกแบบหนาจอก็ยังคงตองมานั่งเขียน  Source Code ใหลํ าบาก

Visual Basic เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใชงาน ที่ใชไดตั้งแตระดับตน เพื่อ
ใชสรางโปรแกรมงาย ๆ บน Windows หรือโปรแกรมเมอรระดับกลาง ที่จะเรียกใชฟงกช่ันตาง ๆได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนโปรแกรมเมอรระดับมืออาชีพ ที่จะพัฒนาโปรแกรมในระดับสูง

ชัยวัฒน  นันทศรี  ( 2543 )  กลาววาขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม Visual Basic 6.0 นั้น 
ประกอบดวย 2  ขั้นตอนหลัก ดังตอไปนี้คือ

ขั้นตอนที่ 1  สรางจอภาพของโปรแกรม
ในขัน้ตอนนี้ จะนํ าฟอรมมาออกแบบเพื่อใชติดตอกับผูใช หรือที่เรียกวา  การออกแบบ “User 

Interface” ในการพฒันาแบบเดิมขั้นตอนนี้จะใชเวลาและคาใชจายสูง เนื่องจากจะตองเขียนโปรแกรม
เพือ่สรางจอภาพตางๆ จากนั้นตอง  compile โปรแกรมนั้นแลว run จึงจะเห็นภาพที่จัดทํ าขึ้น

ขั้นตอนที่ 2  เขียนโปรแกรม
เมื่อวาง control ตางๆ ลงบนฟอรม เปนที่เรียบรอยแลว (control ตางๆ เมื่อนํ ามาวางไว

บนฟอรมจะเรียกวา “object” ) ขั้นตอนตอมาไดแก การเขียนโปรแกรมเพื่อกํ าหนดการทํ างานใหแตละ 
object ภายใตเหตุการณตางๆ (Event) ที่จะเกิดขึ้นกับจอภาพนั้นๆ  ออก

 



2.5.3 ทฤษฎีเก่ียวกับโปรแกรม MySQL
MySQLเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS:Relational Database Management 

System)ตวัหนึง่ซึง่จัดเปนโปรแกรมประเภท ฟรีแวรทางดานฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงมีความ
สามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว การรองรับจํ านวนผูใชจํ านวนมากไดและขนาดของขอมูลจํ านวน
มหาศาลทั้งยังสนับสนุนการใชงานบนระบบปฏิบัติการอื่นๆไดมากมายไมวาจะเปน Unix,OS/2,Mac 
OSหรือ Window กต็ามนอกจากนี้ MySQL ยงัสามารถงานรวมกับ Web Development Platform ทั้ง
หลายไมวาจะเปน C,C++,Java,Perl,PHP,Python หรือ ASP กต็ามที

2.5.4 สถาปตยกรรมของ MySQL
สถาปตยกรรมหรือโครงสรางภายในของ MySQL กค็อืการออกแบบการทํ างานในลักษณะของ 

Client/Server นัน่เอง ซ่ึงประกอบไปดวยสวนหลักๆ 2 สวนคือ สวนของผูใหบริการ(Server)และสวน
ของผูใชบริการ(Client) โดยในแตละสวนก็จะมีโปรแกรมสํ าหรับการทํ างานตามหนาที่ของตน

Server
��������������������������������������

Client

ขอใชบริการ

ใหบริการ

รูปท่ี2.4  ลักษณะของ Client/Server

สวนของผูใหบริการหรือ Server จะเปนสวนที่ทํ าหนาที่บริหารจัดการระบบฐานขอมูลในที่นี้
หมายถึงตัว MySQL Server นัน่เอง และเปนที่จัดเก็บขอมูลทั้งหมด ขอมูลที่เก็บไวนี้มีทั้งขอมูลที่จํ าเปน
สํ าหรับการทํ างานกับระบบฐานขอมูลและขอมูลที่เกิดจากการที่ผูใชแตละคนสรางขึ้นมา

สวนของผูใชบริการหรือ Client กค็อืผูใชนั่นเองโดยโปรแกรมสํ าหรับใชงานในสวนนี้ไดแก 
MySQL Client,Access,Web Development Platform ตางๆ
หลักการทํ างานในลักษณะ Client/Server มดีังนี้

1. ที่ฝงของ Server จะมโีปรแกรมหรือระบบสํ าหรับจัดการฐานขอมูลทํ างานรออยูเพื่อเตรียม
หรือรอคอยการรองขอการใชบริการจาก Client

2. เมื่อมีการรองขอการใชบริการเขามา Server จะท ําการตรวจสอบตามวิธีของตน เชน อาจจะ
มกีารใหผูใชบริการระบุช่ือและรหัสผาน และสามารถกํ าหนดไดวาจะอนุญาติหรือ ปฏิเสธ
Client ใดๆ ในระบบที่จะเขามาใชบริการอีกดวย

 



3. ถาผานการตรวจสอบ Server กจ็ะอนมุัติการใหบริการแก Client  ที่รองขอการใชบริการ
นัน้ๆตอไป และถาในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติ Server กจ็ะสงขาวสารความผิดพลาดแจงกลับ
ไปที่ Client ที่รองขอการใชบริการนั้นเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํ าหนาที่เปน Client หรือ 
Server อาจจะอยูบนเครื่องเดียวกันหรือแยกเครื่องกันก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการทํ างาน 
หรือการกํ าหนดของผูบริหารระบบ ตามปกติถาเปนการทํ างานในลักษณะ Webbase มีการ
ใชฐานขอมูลขนาดไมใหญนัก ตัว MySQL  และ  Client มกัจะอยูบนเครื่องเดียวกัน โดย
เครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวจะตองมีทรัพยากรเพื่อการทํ างานเชนหนวยความจํ ามากพอสม
ควร
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