
 

บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ในการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของตอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังทางดานเก่ียวกับแนวความคิดเบ้ืองตน โดยมี
หัวขอของแนวคิดและทฤษฎี ดังตอไปนี้ 
 2.1  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับขอมูลและการจัดการขอมูล 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 2.3  ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 

2.4  การออกแบบฐานขอมูล 
2.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.6  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับขอมูลและการจัดการขอมูล 

จรณิต  แกวกังวาล (2540) อธิบายวา ขอมูล (Data)   คือขอเท็จจริงข้ันตนซ่ึงเปนวัตถุดิบ
ของสารสนเทศ(Information)  เม่ือขอมูลถูกนํามาประมวลผล (เรียงลําดับ แยกประเภท เช่ือมโยง  
คํานวณ  หรือสรุปผล) และจัดใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได จึงเรียกวาเปน
สารสนเทศ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) นําเสนอวา ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 
มีความแตกตางกัน ขอมูลคือ ขอมูลดิบ (Raw Data) ท่ีมีความหมายในตัวมันเองโดยยังไมได
กอใหเกิดประโยชน ซ่ึงแตกตางกับสารสนเทศ ท่ีมีการนําขอมูลดิบเหลานั้นมาผานการประมวลผล 
เพื่อใหเกิดเปนสารสนเทศและเปนประโยชนตอผูใช  ดังตัวอยาง 
  -  สายการบินภายในประเทศเท่ียวบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม 

-  จํานวนผูโดยสารมีจํานวนกี่คน ถือวาเปนขอมูล 
-  เท่ียวบินในแตละวันนั้น มีผูโดยสารและจํานวนผูโดยสารชาย - หญิงท้ังหมดกี่ 
    คน ถือวาเปนสารสนเทศของวันนั้น และอาจจะกลับไปเปนขอมูลไปเปนขอมูล  
    อีกคร้ังหนึ่ งรอการประมวลผลตอไปก็ได  เชน  เปนรายสัปดาห  รายป 
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 ในกระบวนการไดมาซ่ึงสารสนเทศประกอบไปดวย  ขอมูลซ่ึงผานการประมวลผล โดย
อาศัยวิธีการตาง ๆ เชน เรียงลําดับ แยกประเภท เช่ือมโยง  คํานวณ  หรือสรุปผล ทําใหเกิด
สารสนเทศ ดังแสดงในรูป 2.1 
 
 
 
 
   

               รูป 2.1 แสดงการนาํขอมูลผานการประมวลผลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดอธิบายวาแนวคิดในการจัดการขอมูลไดเกิดข้ึนมานานแลว 
ซ่ึงเปนไปตามยุคและเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย การจัดการขอมูลเร่ิมจากการบันทึกขอมูล ซ่ึงอาจ
เปนการบันทึกขอมูลลงในกระดาษ สมุด เพื่อบันทึกขอมูลชวยในการจดจํา หากตองการเรียกดู
ขอมูลท่ีเคยบันทึกไว ก็จะพลิกหนาหนังสือไปยังเลขหนาท่ีตองการเพื่อดูรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
นั้น ๆ 
 ตอมาเม่ือมีขอมูลเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหมีระบบระเบียบ
มากข้ึน มีการบันทึกขอมูลลงแฟมเอกสารตาง ๆ ท่ีใชจัดเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน ดวยการมีตูเก็บเอกสารซ่ึงก็มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญใหเลือกใชงานตามความ
เหมาะสมเพื่อเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น รวมท้ังอาจมีการทําดัชนีเพื่อใหการคนหาขอมูลมีความ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 การจัดเก็บขอมูลลงในแฟมตาง ๆ และนําไปเก็บไวในตูเอกสารอยางมิดชิดและปลอดภัย
จัดเปนการเก็บฐานขอมูลท่ีทํากันมานานจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการจัดเก็บในลักษณะน้ีจํานวนตูเก็บ
เอกสารจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ การคนหาขอมูลยอมทําใหเกิดความลาชา อันเนื่องมาจากมีตูเก็บ
เอกสารจํานวนมากนั่นเอง 
 ตอมามีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล จะชวยไดมากในกรณีท่ีมีขอมูล
ปริมาณมาก กลาวคือสามารถจัดเก็บขอมูลไดจํานวนมากมายมหาศาล เพียงบันทึกลงในส่ือบันทึก
ขอมูลดังกลาวสามารถเทียบกับปริมาณของตูเก็บเอกสารจํานวนมากมายมหาศาล ท้ังยังสามารถ
คนหาขอมูลไดรวดเร็วกวา  
 
 
 

 

ขอมูล   ประมวลผล สารสนเทศ 



 8 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดระบุวา  โครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถแบงออก

ไดเปน 2 กลุมคือ   หนาท่ีขององคกร (Organizational Function) และ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร 
(Management Activity) โดยในการจัดโครงสรางตามหนาท่ีขององคกรนั้น   คือการท่ีระบบยอย  
(Subsystem) จะแบงออกตามหนาท่ีและลักษณะของการประกอบการขององคกรแตละแหง และจะ
มีการประมวลขอมูลตามแตละเร่ืองของตนเอง ในขณะท่ีเม่ือมีลักษณะรวมบางอยางเกิดข้ึนก็จะ
สามารถสงขอมูลขามระบบยอยตาง ๆ เขาหากันเพื่อลดการประมวลผลซํ้าซอน 
 สําหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนั้น สามารถแสดงไดดังรูปปรามิด
รูป 2.2   
 

 
 
                                         รูป 2.2  โครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  
 จากรูป 2.2 อธิบายไดวารูปแบบโครงสรางของระบบสารสนเทศจะแตกตางกันตาม
ระดับช้ันของผูบริหาร โดยฐานของปรามิด ช้ันลางสุดเปนงานท่ีระดับเจาหนาท่ีและพนักงานทําอยู
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เปนประจําแตนําคอมพิวเตอรเขามาใช ประกอบดวยขอมูลสําหรับการประมวลผล (Transaction) 
เพื่อตอบสนองตามความตองการของผูบริหาร 
 ลําดับถัดข้ึนไปคือ ระดับผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติงาน โดยจะ
ประกอบดวยขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน ในระดับนี้เปนการควบคุมการปฏิบัติงานใน
แตละวัน(Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพ
หรือไม 
 สําหรับสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับกลางนั้น จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการ
วางแผนระยะส้ัน และการตัดสินใจสําหรับควบคุมการจัดการ (Management Control and Tactical 

Planning)  
 ข้ันตอนสุดทายคือ ผูบริหารสูงสุดขององคกรซ่ึงจะเปนสารสนเทศท่ีประกอบดวยขอมูลใน
การตัดสินใจวางเปาหมายและนโยบาย (Strategic Planning) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) ในปจจุบันไดเขามา
มีบทบาทตอการดําเนินธุรกิจมากข้ึน ทําใหหนวยงานธุรกิจท้ังหลายจําเปนตองจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ องคการตาง ๆ มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ โดยระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพล
มากตอวิธีจัดองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาท่ีตาง ๆ ในทางธุรกิจความสัมพันธระหวาง
องคการและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกลายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญใน
ลําดับสูง และคอย ๆ กลายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งในปจจุบันดวยเหตุผลท่ีวา 

-  องคกรตาง ๆ  พบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อความได 
เปรียบในเชิงแขงขัน 

-  องคกรตาง ๆ สามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิต 
-  ผูบริหารองคการไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการ 
    ฐานขอมูลท่ีเปนประโยชน และทําการเผยแพรสารสนเทศขององคการมากข้ึน 

ถึงแมวาสารสนเทศไมจําเปนท่ีจะตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป แตในปจจุบัน
นี้ก็มิอาจจะปฏิเสธการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถทํา
ใหผูประกอบการไดรับขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็ว ทันเหตุการณประกอบกับ
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีราคาตํ่าลง ดังนั้นจึงสังเกตไดวา ในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานเล็ก ๆ ก็ตาม ตางก็นําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือในการใชงานอยูท่ัวไปประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความลํ้าหนาทุกขณะ และไมไดจํากัดการใชงานเฉพาะดานวิทยาศาสตร
เชนแตกอนอีกตอไป 
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เอกชัย เจริญนิตย และนพฤทธ์ิ  คงรุงโชค (2544) ไดระบุวา ระบบสารสนเทศ 
(Information System) หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถจัดทําสารสนเทศในรูปของรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการใหกับผูบริหาร  เพื่อผูบริหารจะไดนําไปใชในการตัดสินใจได
ตอไป ในการนําเสนอสารสนเทศใหแกผูบริหาร นอกจากจะพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ (Hard Copy) 
แลวยังสามารถนําเสนอทางจอภาพ (Soft Copy) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริหารสามารถเรียกดู
ขอมูล หรือสอบถามขอมูลท่ีเก็บไวในคอมพิวเตอร  อีกท้ังยังสามารถอานและทําความเขาใจได
โดยงาย ระบบสารสนเทศตามท่ีไดกลาวมาขางตน มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1.  การจัดเก็บ การบันทึก และการประมวลผลขอมูล (Data Collection, Data Entry & 

Data Processing) การประมวลผลขอมูลรายการซึ่งเปนขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือองคการจะถูกจัดเก็บ  บันทึก  และประมวลผลโดยสวนท่ีเรียกวา ระบบประมวลผล 
หรือ ระบบประมวลผลขอมูลรายงาน (Transaction Processing) 

2.  การจัดการฐานขอมูล (Database Management)  หมายถึง  ขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนั้น โดยปกติจะเก็บไวในฐานขอมูล
ซ่ึงมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System  หรือ DBMS)  เปนโปรแกรม
อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล การแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล การคนหาขอมูลมาใชงาน
และDBMS ยังเอ้ืออํานวยใหผูใชหลาย ๆ แผนกใชขอมูลรวมกันในฐานขอมูลได 

3.  การจัดทํารายงาน (Reporting) จะมีกลุมของโปรแกรมท่ีจัดทํารายงานตาง ๆ   เพื่อเสนอ
ตอผูบริหาร และผูใชงานระบบ เชน รายงานท่ีแสดงแนวโนมตาง ๆ รายงานเม่ือมีเหตุการณผิดปกติ
เกิดข้ึน เปนลักษณะของรายงานเพ่ือควบคุม หรือรายงานเฉพาะกิจ (Adhoc Report) 

4.  การสอบถามขอมูล (Inquiry) นอกเหนือจากการใชรายงานในรูปแบบตาง ๆ ตอผูบริหาร 
แลว ระบบสารสนเทศยังเอ้ืออํานวยประโยชนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ใหผูใชสามารถสอบถามขอมูล
ทางจอภาพได ในการสอบถามผูใชสามารถสอบถามไดเปน 2 แบบ ไดแก 

        4.1  เปนสารสนเทศท่ีมีการสอบถามหรือเรียกดเูปนประจํา จึงอาจจัดทําเปนโปรแกรม 
ไวลวงหนาได เม่ือถึงเวลาคนหาก็สามารถเรียกโปรแกรมนั้นมาใชงานไดทันที 

        4.2  เปนสารสนเทศท่ีมีการสอบถามหรือเรียกดูไมเปนประจํา การสอบถามขอมูลใน
ลักษณะน้ี ไมอาจท่ีจะเตรียมโปรแกรมไวลวงหนาได  ข้ึนอยูกับวาขณะนั้นผูใชตองการสอบถาม
หรือเรียกดูขอมูลอะไร ในการตอบคําถามกับการสอบถามขอมูลในลักษณะนั้นจําเปนจะตองใช
ภาษาพิเศษท่ีเปนภาษาในการสอบถามของ DBMS มาชวยในการคนหาคําตอบ เราเรียกภาษาใน
การสอบถามฐานขอมูลนี้วา ภาษา SQL (Structure Query Language) 
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5.  การชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ (Decision Support) หนาท่ีของระบบสารสนเทศใน
ขอนี้จัดเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะโปรแกรมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริหารชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการตัดสินใจในหลายรูปแบบ เม่ือผูบริหารไดเลือกแนวทาง
ในการตัดสินใจในรูปแบบใดแลวก็ยอมเปนแนวทางท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด 

หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศ จึงประกอบไปดวยกระบวนการจัดเก็บ  การบันทึก การ
ประมวลผล หรือ ระบบประมวลผลขอมูลรายงาน  ตลอดจนการจัดทํารายงานและการสอบถาม
ขอมูล ซ่ึงสามารถเขียนแผนภาพเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธของหนาท่ีหลัก ในระบบสารสนเทศได
ดังรูป 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              รูป 2.3  ความสัมพันธของหนาท่ีหลักในระบบสารสนเทศ 

 ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546)  ไดกลาวถึงการนําระบบหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคกรธุรกิจ 4 ระดับ คือ 

1. Automation ไดแก การนําระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปแทนท่ีระบบท่ีทํางาน
ดวยมือ (Manual) โดยไมมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานเดิมแตอยางใด ข้ันนี้
เปนระดับเร่ิมแรกท่ีองคกรสวนใหญมักดําเนินการเพราะเปนข้ันท่ีงายท่ีสุด แต
ผลประโยชนจากการนาํมาใชจะมีนอย 

2. Rationalization ไดแก การนําระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในสวนท่ีมีปญหาหรือยังดอยประสิทธิภาพไปพรอม ๆ 
กัน วิธีนี้จะทําใหองคกรธุรกิจไดรับประโยชนจากการนําระบบสารสนเทศมาใชได
มากกวาวิธีแรก 

การจัดการฐานขอมูล การสอบถาม

แหลงขอมูล 
การจัดการฐานขอมูล 

สนับสนุน 
การตัดสินใจ 

จัดทํารายงาน 
แหลงขอมูล 
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3. Reengineering ไดแก การเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานและข้ันตอนตาง ๆ ในการ
ทํางานอยางส้ินเชิงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด โดยมีระบบหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนตัวชวยใหการดําเนินการดังกลาวสัมฤทธิผล 

4. Paradigm shift ไดแก การเปล่ียนแนวคิดในการทําธุรกิจใหม จากการนําระบบหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจการ เชน การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแทนการ     
ขายสินคาหรือบริการแบบเดิม หรือเปล่ียนจากธุรกิจการขายผานตัวกลางเปนการ      
ขายตรงผานอินเทอรเน็ต เปนตน 

 
2.3 ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 
              โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545)  ไดกลาวถึงระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูลดังนี้ 
 ระบบแฟมขอมูล (File - Based System) 
 การจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอร นอกจากจะสามารถจัดเก็บขอมูลไดปริมาณมากแลวยัง
ทําใหการจดัเก็บขอมูลเหลานั้นแลดูเปนระบบระเบียบ รวมท้ังการคนหาขอมูลท่ีมีความรวดเร็วและ
สามารถเรียกดขูอมูลท่ีตองการไดทันที 
 วิธีการจัดเก็บแฟมขอมูลดวยคอมพิวเตอรในยุคแรก ๆ นั้นยังมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
คลายคลึงกับการจัดเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ ดวยมือ เพียงแตแตกตางกันตรงท่ีขอมูลท่ีจัดเก็บนั้นถูก
จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร แตละสวนงานหรือแตละแผนกตางก็มีโปรแกรมท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะของตน 
ซ่ึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการแฟมขอมูลตาง ๆ ท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึนทุกขณะ รวมท้ังการ
เกิดความซํ้าซอนของขอมูล แฟมขอมูลท่ีข้ึนอยูกับแอปพลิเคชันโปรแกรม สงผลใหเกิดปญหาใน
การปรับปรุง กลาวคือหากมีความตองการเพิ่มหรือ ปรับปรุงในโครงสรางขอมูล ก็จําเปนตองแกไข
โปรแกรมเพื่อปรับปรุงโครงสรางและทําการคอมไพลใหมเสมอ ซ่ึงระบบแฟมขอมูลเปนรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมในภาษารุนท่ี 3 (Third - Generation Language : 3GL) เชนภาษา COBOL ท่ีมัก
เกิดปญหาและขอจํากัด  โดยเฉพาะในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด  ๆ  ท่ีจําเปนตองพึ่งพา
โปรแกรมเมอรทุกคร้ังไป เนื่องจากรูปแบบโครงสรางขอมูลข้ึนอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม ซ่ึง
ผูใชงานท่ัว ๆ ไปจะไมมีความรู ความสามารถ เพื่อเขาไปแกไขชุดคําส่ังใด ๆ ได ดังแสดงในรูป 2.4  
ซ่ึงจะเห็นไดวามีขอมูลพนักงานซํ้ากันระหวางฝายบุคคล และ ฝายขาย 
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รูป 2.4  ระบบแฟมขอมูล   

 
 ขอจํากัดของวิธีแฟมขอมูล (Limitations of the File – Based Approach) 

1.  ขอมูลมีการเก็บแยกจากกัน (separation and isolation of data) 
2.  ขอมูลท่ีมีความซับซอน (duplication of data / data redundancy) 
3.  ขอมูลท่ีมีความข้ึนตอกัน (data dependence) 
4.  มีรูปแบบท่ีไมตรงกัน (incompatible file formats) 
5.  รายงานตาง ๆ กําหนดไวอยางจํากัด (fixed queries / proliferation of 

application programs)  
ขอดีของวิธีแฟมขอมูล (Advantages of File – Based Approach) 

 1.  งายตอการออกแบบและพัฒนา (easy to design and implement)  สําหรับวิธีแฟมขอมูล
นั้นสามารถออกแบบแฟมขอมูลและทําการพัฒนาไดงาย กลาวคือความสลับซับซอนในข้ันตอนการ
ออกกแบบและการพัฒนามีไมมาก เนื่องจากพัฒนาระบบดวยเพียงหนึ่งแอพพลิเคชัน (single 

application) 
 2.  การประมวลแบบแฟมขอมูลเปนวิธาดั้งเดิมท่ีใชกันมานาน  และ มีความรวดเร็ว
(historically and processing speed) เนื่องจากการประมวลผลแบบแฟมขอมูลเปนเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิมท่ีใชกันต้ังแตเร่ิมการใชภาษาระดับสูง เชน ภาษา COBOL โดยการประมวลผลดวยวิธี
ดังกลาวจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผลขอมูลสามารถกําหนดแฟมท่ีเกี่ยวของจาก
โปรแกรมประยุกตท่ีเขียนไวไดโดยตรง ผลก็คือโปรแกรมจะทํางานดวยความรวดเร็ว 

ฝายบุคคล ฝายขาย ฝายบัญชี 

บัญช ีสินคาคงคลัง พนักงานขาย การขาย ลูกคา พนักงาน 

ขอมูลซ้ํากันระหวาง 
(พนักงานขาย กับ พนักงาน) 
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 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
 เม่ือมีการใชงานระบบแฟมขอมูลถึงระดับหนึ่ง ทําใหทราบปญหาตาง ๆ  มากมายท้ังดาน
ความยืดหยุนและความไมคลองตัวตาง ๆ สงผลใหมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจัดระบบขอมูล 
ข้ึนใหม โดยมีแนวคิดท่ีจะจัดการขอมูลแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีกวา รวมท้ังมีความ
ยืดหยุนและความคลองตัวสูงข้ึน นั่นคือแนวคิดของระบบฐานขอมูล 
 โดยปกติขอมูลหรือแฟมขอมูลจะเปนแฟมขอมูลท่ีถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหนวยงาน
หรือแผนกตาง ๆ ท่ัวไป แตละแผนกตางก็มีกระบวนการในการจัดเก็บแฟมขอมูลเปนของตนเองแต
แนว ความคิดของฐานขอมูลจะตรงกันขามกับวิธีแฟมขอมูล โดยฐานขอมูลจะเปนแหลงหรือศูนย
รวมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีมีแบบแผนซ่ึงกอใหเกิด
ฐานขอมูลท่ีเปนแหลงรวบรวมของขอมูลจากแผนกตาง ๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายใน
ฐานขอมูลชุดเดียวผูใชงานตาง ๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางนี้เพื่อนําไปประมวลผล
รวมกันได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกันทําใหไมเกิดความซับซอนในขอมูล ดังเชนระบบ
แฟมขอมูล และแนวคิดของฐานขอมูลนั้นสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประมวล ผลดวยวิธีแฟมขอมูลได แตอยางไรก็ตาม  แนวคิดฐานขอมูลนี้ผูใชงานจําเปนตองเรียนรู
ถึงกระบวนการจัดการ และจําเปนตองพึ่งพาผูเช่ียวชาญ หรือ ผูท่ีมีประสบการณดานฐานขอมูลเปน
อยางดี ดังตัวอยางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลโดยใชระบบฐานขอมูลในรูป 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 2.5  รูปแบบการจัดเก็บขอมูลโดยใชระบบฐานขอมูล 

 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง  ครูอุตสาหะ (2542)  ระบุวา  จากปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบแฟมขอมูล ไดกอใหเกิดการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบใหมข้ึน ท่ีเรียกวา “ฐานขอมูล Database” 
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลนี้ จะแตกตางจากการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล  เนื่องจากในฐาน 

ฐานขอมูล 
  -ฝายบุคคล 
   -ฝายขาย 
   -ฝายบัญชี 

ฝายบุคคล 

ฝายขาย 

ฝายบัญชี 

ระบบจัดการ
ฐานขอมูล 
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ขอมูลเปนการนําเอาขอมูลมาจัดเก็บไวในท่ีเดียวกัน เชน ขอมูลพนักงาน สินคาคงคลัง พนักงานขาย 
และลูกคาซ่ึงแตเดิมเก็บอยูในรูปของแฟมขอมูลฝายตาง ๆ ไดถูกนํามาจัดเก็บรวมกันไวภายใน
ฐานขอมูลเดียว ซ่ึงเปนฐานขอมูลรวมของบริษัท   สงผลใหแตละฝายสามารถใชขอมูลรวมกันได 
และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบแฟมขอมูล  ขอมูลตาง ๆ ท่ีถูกจัดเก็บเปน
ฐานขอมูลนอกจากจะตองเปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันแลว ยังจะตองเปนขอมูลท่ีใชสนับสนุน
ดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึงขององคกร  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา   แตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับ
ระบบแฟมขอมูล 1 ระบบ และจะเรียกฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการเนินงานอยางใดอยาง
หนึ่งนับวา “ระบบฐานขอมูล(Database system) เชนระบบฐานขอมูลเงินเดือนซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ี
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการคํานวณเงินเดือน  หรือระบบฐานขอมูลประชากรซ่ึงเปน
ฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการจัดทําสํามะโนประชากร เปนตน” 

ดวงแกว  สวามิภักดิ์ (2540) ใหคําจํากัดความวา ฐานขอมูล คือ โครงสรางของสารสนเทศ 
(Information) ท่ีประกอบดวย Entity หลาย ๆ ตัว ซ่ึงบรรดา Entity เหลานั้นตองมีความสัมพันธกัน 

สมจิตร  อาจอินทร (2540) อธิบายความหมายของฐานขอมูล (Database) คือ การรวบรวม
ขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ การจัดเก็บเปนฐานขอมูล
มักจะจัดเก็บไวท่ีหนวยศูนยกลางท้ังนี้เพื่อใหผูใชหลายๆ หนวยงานในองคกรสามารถเรียกใชขอมูล 
ท่ีจัดเก็บไวไดตามความตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอ และเปนขอมูลท่ี
ใชเปนประจํา 

วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์  (2548) อธิบายความหมายของฐานขอมูลวา  คือชุดของของมูลท่ีมี
ความสัมพันธกัน ถูกจัดเก็บไวดวยกัน เพื่อใหสามารถใชขอมูลเหลานี้รวมกันได 

จากความหมายของฐานขอมูลขางตน สรุปไดวา  ฐานขอมูลหมายถึง การจัดเก็บ รวบรวม
องคประกอบของขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันมารวมไวดวยกัน เพื่อใหสามารถใชขอมูล
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 
โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ (2545) ใหความหมายของระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ มักเรียก

ยอ ๆ วา DBMS คือ โปรแกรมท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยฟงกชัน
หนาท่ีตาง ๆ ในการจัดการขอมูล รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการ
ตอบโตระหวางกันกับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนด การสราง การเรียกด ู การบํารุงรักษา
ฐานขอมูล   รวมท้ังการจดัการควบคุมการเขาถึงขอมูล  ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐาน 
ขอมูลเพื่อปองกันมิใหผูท่ีไมมีสิทธ์ิในการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางได
นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยของขอมูล การสํารอง
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ขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีท่ีขอมูลเกิดความเสียหาย จึงกลาวไดวา ในระบบการจัดการ
ฐานขอมูลมี DBMS ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการโตตอบ และประสาน ระหวางผูใช และ 
ฐานขอมูล ดังรูป 2.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.6 การโตตอบของ DBMS ระหวางผูใชงานกับฐานขอมูล 
 
ดังนั้นสรุปไดวา DBMS เปนโปรแกรมท่ีใชงานท้ังบนแอพพลิเคชันโปรแกรมและ

ฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1.  อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล

ชนิดขอมูลรวมท้ังการอนุญาตใหขอมูลท่ีกําหนดข้ึนสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้
เรียกวา Data Definition Language (DDL) 

2.  อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพิ่ม (insert) ปรับปรุง (update) ลบ (delete) และ
เรียกใช (retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา Data Manipulation Language 

(DML) 
3.  สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล 

3.1  ความปลอดภัยของระบบ  (security system)  โดยผูท่ีไมมีสิทธ์ิในการเขาถึง
ขอมูลในฐานขอมูลจะไมสามารถเขามาใชงานขอมูลในฐานขอมูลได 

3.2  ความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันใน 
การจัดเก็บขอมูล 
 

 

 

End  User 

End  User 

DBMS End user 
data 

Database 

Metadata

Metadata 

Customer 

Inventory 

Products 

Application request 

Application request 

Data 

Data 
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3.3  มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system)   
กลาวคือสามารถแชรขอมูลเพื่อบริหารในการเขาถึงขอมูลพรอมๆกันจากผูใชงานในขณะเดียวกัน
ไดโดยไมกอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล 

         3.4  การกูคืนระบบ (recovery control system) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดใน
กรณี ท่ีฮารดแวรเกิดความเสียหาย 

              3.5  การเขาถึงรายการตาง ๆ (user  accessible catalog) ผูใชสามารถเขาถึงรายการ 
หรือรายละเอียดตาง ๆของขอมูลในฐานขอมูล 

 
2.4  การออกแบบฐานขอมูล (Database Design Methodology) 
 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ  (2548) ใหขอมูลวาแบบแผนการออกแบบฐานขอมูลแสดงถึง
โครงสรางและการปฏิบัติงาน รวมท้ังเทคนิค เคร่ืองมือ เอกสารตาง ๆ  ท่ีใชในการสนับสนุนให
กระบวนการออกแบบฐานขอมูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถแบงข้ันตอนการออกแบบ
ฐานขอมูลหลัก ๆ ได 3 ระดับ  ดังรูป 2.7 คือ 
 1.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) 
 2.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับลิจิคัล (Logical Database Design) 
 3.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล (Physical Database Design) 

 
รูป 2.7 ข้ันตอนการออกแบบฐานขอมูล (Phase of database design) 
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จากการออกแบบขอมูลท้ัง 3 ระดับดังกลาวมีขอมูลโดยสรุปของแตละระดับดังนี ้
1.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) 
  การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้       เปนเพียงข้ันตอนการกําหนดเคาโครงหรือ

schema ในระดับเบ้ืองตน (ออกแบบเคาโครงเพียงคราว ๆ) และตองเปนท่ีเขาใจวาโครงท่ีกําหนด
ข้ันในระดับนี้เปนเพียงแนวความคิด ซ่ึงยังไมสามารถนําไปใชงานไดจริง ในข้ันตอนนี้จะทําการ
ออกแบบในลักษณะสวนยอย ๆ กอน (Logical Conceptual Data Model) โดยแนวความคิดของ  
แตละโลคอล (Local) จะประกอบดวย 
  -  ชนิดของเอนทิตี 
  -  ชนิดความสัมพันธ 

-  แอตทริบิวต 
-  แอตทริบิวตโดเมน 
-  คียคูแขง 
-  คียหลัก 
การออกแบบในระดับแนวคิดนั้นจําเปนตองรวบรวมเอกสาร รวมทั้งรวบรวม

ความตองการตาง ๆ ของผูใช เพื่อมาประกอบการสรางโมเดล  ซ่ึงถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีไมควร
มองขาม โดยการออกแบบในระดับนี้จะมีงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

-  การกําหนดชนิดของเอนทิตี 
-  การกําหนดชนิดของความสัมพันธ 
-  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะใหกับเอนทิตี 
-  การทําคุณลักษณะเฉพาะใหกับเอนทิตี 
-  จัดทําแอตทริบิวตโดเมน 
-  กําหนดคียคูแขงและคียหลัก 
-  ใชหลักการของ specialize กับเอนทิตีถาจําเปน 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram 
-  ทบทวนและตรวจสอบรวมกันกับผูใชวาตรงกับความตองการหรือไม อยางไร 

2.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
เปนกระบวนการสรางแบบจําลองของสารสนเทศท่ีใชในองคกรดวยการออกแบบ 

ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีการคัดเลือกโมเดลที่ใชงาน แตยังไมตองคํานึงถึงวาจะใช DBMS 
อะไร ของใคร เชน สมมุติวาไดคัดเลือกโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ดังนั้นในข้ันตอนนี้จึงตองทํา
การเปล่ียนรูปจากโมเดลเชิงความคิดใหเปนรูปแบบสัญลักษณท่ีเปนมาตรฐาน ดวยการนํา Local 
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Conceptual Data Model จากการออกแบบในข้ันแนวคิดนั้นมาสราง Local  Logical Data Model 
ของแตละสวนท่ีแยกกนัทํานั้นมารวมกัน (combine) เพื่อสราง Global Logical Data Model โดย
การออกแบบในระดับนีจ้ะมีงานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของคือ 
  -  แปลงแบบจาํลองแนวคิดใหเปนแบบจําลองลอจิคัล 
  -  จะไดรีเลชันท่ีแปลงมาจากแบบจําลองขอมูลลิจิคัล 
  -  ใชเทคนิคการออกแบบรีเลชันดวยการ normalization 
  -   ตรวจสอบแบบโมเดลอีกคร้ังรวมกับผูใชวา โมเดลนั้นสนับสนุนรายการ 

    ขอมูลของผูใชหรือไม 
  -  เขียน Entity-Relationship Diagram 

-  กําหนดกฎเกณฑขอบังคับของความสัมพันธ 
-  ทบทวนในสวนของ Logical Data Model รวมกับผูใช 
-  รวบรวม Logical Data models มาเปน Global Model 
-  ตรวจสอบ Global Logical Data Model 
-  ตรวจสอบโมเดลนี้อีกคร้ังวาสนับสนุนการขยายเพ่ิมในอนาคตไดงายหรือไม 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram ข้ันสุดทาย 
-  ทบทวน Global Logical Data Model รวมกับผูใช 

3.  การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล  (Physical Database Design) 
  การออกแบบในข้ันตอนนีเ้ปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชงานจริงๆ และจะ
พิจารณาถึงแหลงจัดเก็บขอมูล (secoundary storage) โครงสรางขอมูล (file organization) ท่ีจัดเก็บ
ลงในส่ือมีรูปแบบการเขาถึงขอมูลดวยวิธีใด ในสวนนีผู้ใชท่ัว ๆ ไปมักจะไมสามารถรับรูไดเลยวา
ขอมูลท่ีใชงานอยูจริง ๆ นั้นมีการจัดเก็บลงในส่ือบันทึกขอมูลอยางไร กระบวนการเขาถึงขอมูลเปน
แบบใด ซ่ึงสวนนี้เปนหนาท่ีของ DBMS โดยอาจเลือกใช DBMS ของ Oracle,Informix หรือ MS-

access เปนตน ซ่ึง DBMS แตละตัวอาจจะมีรูปแบบการจัดเก็บโครงสรางท่ีแตกตางกัน แตในการ
นําเสนอขอมูล ผูใชจะเห็นขอมูลในรูปแบบของตารางหรือ รีเลชันท่ีตนเขาใจ ซ่ึงผูใชจะไมสนใจวา
ขอมูลท่ีตนเรียกใชงานอยูขณะน้ันมีการจัดเก็บจริงๆอยางไรการออกแบบในระดับนี้จะมี            
รายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
  -  เลือกใช DBMS ตามท่ีตองการ เชน Oracle , Informix , Sybase หรือ MS-access 
  -  ออกแบบขอบังคับกฎเกณฑใน DBMS 
  -  วิเคราะหการใชงานทรานเซ็กชัน 
  -  เลือกชนิดโครงสรางแฟมขอมูล เชน ASAM , B-Tree หรือ Hash 
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  -  จัดการกับอินเด็กซขอมูล 
  -   พิจารณาและควบคุมความซ้ําซอน 
  -  ประมาณการการใชความจุดิสกท่ีตองการ 
  -  ออกแบบกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลและควบคุมความปลอดภัย 
  -  ติดตาม ตรวจสอบ และ ปรับปรุงเพื่อใหการใชงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 
2.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงษ (2544) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศวา การพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ โดยทั่วไปจะดําเนนิตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในข้ันตอนการพัฒนา
ระบบ(System Development Life Cycle (SDLC) ซ่ึงเปนวงจรทีแ่สดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละ
ข้ันตอน ต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังสําเร็จ โดยประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้

1.  การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
การกําหนดปญหาเปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา   สาเหตุของ

ปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน     ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม   การกําหนดความ
ตองการ   (Requirements)   ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน       โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการ    
สัมภาษณ  การรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตาง ๆ   เพื่อสรุปเปนขอกําหนด (Requirements 

Specification) ท่ีชัดเจน ดังรูป  2.8  ข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญอาจเรียกข้ันตอนนี้วา 
ข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

  สรุปข้ันตอนกําหนดปญหา คือ 
1.1  รับรูสภาพปญหาท่ีเกดิข้ึนจากการดําเนินงาน 
1.2  สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพือ่พิจารณา 
1.3  ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชน ดานตนทุน และทรัพยากร 
1.4  รวบรวมความตองการ(Requirements) จากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตาง ๆ เชน 

การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม 
1.5  สรุปขอกําหนดตาง ๆใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนท่ียอมรับท้ังสองฝาย 
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รูป 2.8  การวิเคราะหและสรุปความตองการของระบบ 
 

2.  การวิเคราะห (Analysis) 
   การวิเคราะหข้ันตอนของการดําเนินงานของระบบปจจบัุน โดยการนําขอกําหนด
ท่ีไดมาจากข้ันตอนแรก มาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลองลอจิคัล 
(Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)  คําอธิบายการ
ประมวลผลขอมูล (Process Description)  และแบบจาํลองขอมูล (Data Model) ในรูปแบบของ 
ER- Diagram  ทําใหทราบรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มี
ความเกีย่วของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด ดังรูป 2.9 

 2.1  สรุปข้ันตอนวิเคราะห 
2.2  วิเคราะหระบบงานเดิม 
2.3  กําหนดความตองการของระบบใหม 
2.4  สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram,  

System Flowchart , Process Description, ER - Diagram เปนตน 
2.5  สรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 
 
 

 
 
 
 

รูป 2.9  การวิเคราะหระบบ 
 

Business Process 

Business Information 

Business Rules 

 
Business Model 
Requirements 

Gathering  
Requirement 
Specification 

 Analysis 

Requirement 
Specification Logical Model 



 22 

3.  การออกแบบ (Design) 
  การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัลมา

พัฒนาเปน Physical Modelใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนอุปกรณและ
เทคโนโลยีตาง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data 

Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน 
(User Interface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงข้ันตอนของการวิเคราะหและ
ออกแบบจะมุงเนนถึงส่ิงตอไปนี้ 

3.1  การวิเคราะห มุงเนนการแกไขปญหาอยางไร (What) 

3.2  การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร (How) 

สรุปข้ันตอนการออกแบบประกอบดวย 

-  การออกแบบรายงาน (Output Design) 

-  การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
-  การออกแบบขอมูลนําเขา และรูปแบบการรับขอมูล 
-  การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
-  การออกแบบผังระบบ (Database Design) 
-  การสรางตนแบบ (Prototype) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

รูป 2.10  การออกแบบโปรแกรม 
 
 
 

Design 

Logical Model Physical Model 
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4.  การพัฒนา (Development) 
การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําส่ัง หรือเขียน

โปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน  โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาตองพิจารณาความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีท่ีใชงานในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL 1 ซ่ึงอํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนารวมท้ัง  การมี CASE  (Computer Aided Software Engineering) ตาง ๆ
มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม โดยมีรูปแบบและลักษณะการเขียนรหัสโปรแกรม 
ดังรูป 2.11 

สรุปข้ันตอนพัฒนา คือ 
-  พัฒนาโปรแกรมท่ีไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว 
-  เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย 
-  อาจจําเปนตองใช CASE Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวก  
ในการแกไขและตรวจสอบ 

-  สรางเอกสารโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รูป 2.11  รูปแบบการเขียนรหัสโปรแกรม การทดสอบและนําไปใชในการพัฒนาระบบ 

 
 
 
 
 
 

Coding / Testing 

Implement  
Physical Model Implement Model 
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5.  การทดสอบ (Testing) 
การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใช 

งานจริงทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการทํางาน
ของระบบหากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดย
การทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) 
และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

สรุปข้ันตอนทดสอบ คือ  
-  ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
-  ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลท่ีจําลองข้ึน 
-  ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ   
   Validation  
-  จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 

6.  การติดต้ัง (Implementation) 
ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความมั่นใจแลววาระบบสามารถ

ทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใชงาน
จริงตอไป 

สรุปข้ันตอนการติดต้ังระบบ มีดังนี ้
-   กอนทําการติดต้ังระบบควรศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีท่ีจะติดต้ัง 
-   เตรียมอุปกรณฮารดแวร   และอุปกรณทางการส่ือสารและเครือขายให   
    พรอม 
-  ข้ันตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญระบบ เชน System Engineer  
   หรือ ทีมงานทางดาน Technical Support  
-  ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และ แอพพลิเคชันโปรแกรมใหครบถวน 
-  ดําเนนิการใชงานระบบงานใหม 
-  จัดทําคูมือการใชงาน 

7.  การบํารุงรักษา (Maintenance) 
 เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลว

ในข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง
หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืน ๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเก่ียวของ
กับขอกําหนดท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่มหรืออยางไร  เปน
เร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบ  จะตองดําเนินการกับผูวาจางตอไป 
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สรุปข้ันตอนบํารุงรักษามีดังนี้ 
-  อาจมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีเพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมให    

ถูกตองทันที 
-  ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูล หรือ อุปกรณบางอยาง 
-  การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาท้ังดานซอฟตแวรและ

ฮารดแวร (System Maintenance and Software Maintenance) 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ณัฐพร สุรพิทยานนท (2547) ไดทําการศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท” จากการวิเคราะหระบบงาน
เดิมพบวา ทางโรงเรียนนําโปรแกรม SchoolMation , FileMake Pro และไมโครซอฟต เอ็กเซล เพื่อ
ใชในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับระบบการเรียนของนักเรียน ทําใหเกิดปญหา การซํ้าซอนของขอมูล 
เนื่องจากมีการเก็บขอมูลจากหลาย ๆ แหลง จากปญหาดังกลาวจึงไดพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
เรียนของนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท ข้ึน เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไวใน
ฐานขอมูลเดียวกัน จากการประเมินผลพบวา ระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึน สามารถแกปญหาความ
ซํ้าซอนของขอมูล รวมท้ังทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาขอมูล  
 มารุต ศิริธร (2545) ไดทําการศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ฝายกิจการนักศึกษาโรงเรียนธนาเทคโนโลยีลานนา”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการ
ผลิตสารสนเทศใหกับผูบริหารและผูใชในฝายกิจการนักศึกษา และมุงเนนสารสนเทศของนักศึกษา
เกี่ยวกับ  แผนกกิจกรรม  แผนกแนะแนว และแผนกปกครอง  โดยเร่ิมจากการวิเคราะหและศึกษา 
ปญหาและขอจํากัดตาง ๆ จากระบบงานเดิม เพื่อนํามาสรุป วิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศ รวมท้ังทําการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลหลักในโปรแกรมระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลฟอกซโปร 6.0 ในการพัฒนาระบบ จากการศึกษาคนควา และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฝายกิจการนักศึกษา โรงเรียนธนาเทคโนโลยีลานนา พบวา
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานดานกิจการนักเรียน ของฝายกิจการนักศึกษา 
โรงเรียนธนาเทคโนโลยีลานนาไดเปนอยางดี 
 ในการศึกษาคนควาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการ
บริหารจัดการในองคกร สามารถลดปญหาในดานความซํ้าซอนของขอมูล  รวมท้ังทําใหเกิดความ
สะดวก  รวดเร็ว ในการการคนหา  และประมวลผลขอมูล  ตลอดจน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ได 


