
   

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        จีราภรณ รักษาแกว (2538: 44) ระบุวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆที่อยูในธรรมชาติ 
เปนกลุมลักษณะแทนปริมาณ ที่ยังไมไดผานการประมวลผล ทายที่สุดของขอมูลก็คือ วัตถุดิบของ
สารสนเทศ (Information) ไดแก ขอมูลตางๆที่ไดรับการประมวลผลแลว ดวยวิธีการตางๆเปน
ความรูที่ตองการนําไปใชประโยชน 

Debons, Anthony (1981: 135) ไดใหความหมายของสารสนเทศไวใน 2 นัยดวยกัน คือ 
1. Data Drive หมายถึง สวนที่เปนขอมูล ไดแก เหตุการณ สัญลักษณ กฎ สูตร 
2. Cognitive Driven หมายถึง การรับรูมีความหมาย (meaning) ของขอมูลมา

เกี่ยวของ ไดแก สารสนเทศ เมื่อคนเราปรับปรุงสารสนเทศกับประสบการณเดิม และหลักฐาน
บันทึกอื่น ๆ (records experience) นําไปสูการสรางเปนความรู โดยการวิเคราะห สังเคราะห และท่ี
จะชวยในการตัดสินใจจากเรื่องราว และความรูทําใหคนเกิดปญญา (wisdom) 

 
รูปที่ 2.1 แสดง Debons’ Knowledge Spectrum 
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   Uma G. Gupta, Management Information Systems (1996: 12-13) ระบบสารสนเทศ 
หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและการจัดการแลวใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายหรือ
เปนประโยชนตอคนหรือองคกร 

  เอกชัย เจริญนิตย และนพฤทธิ์ คงรุงโชค (2544: 25-26) ระบบสารสนเทศ (Information 
System) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่สามารถจัดทําสารสนเทศในรูปของรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคการใหกับผูบริหาร เพื่อผูบริหารจะไดนําไปใชในการตัดสินใจไดตอไป ในการ
นําเสนอสารสนเทศใหแกผูบริหาร นอกจากจะพิมพออกทางเครื่องพิมพ (Hard Copy) แลวยัง
สามารถนําเสนอทางจอภาพ (Soft Copy) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูล
หรือสอบถามขอมูลที่เก็บไวในคอมพิวเตอร อีกทั้งยังอานและทําความเขาใจไดโดยงาย ระบบ
สารสนเทศตามที่ไดกลาวมาขางตน จะมีหนาที่พอจะสรุปไดดังนี้ 

1. การจัดเก็บ การบันทึก และการประมวลผล (Data Collection, Data Entry & Data 
Processing)  การประมวลผลขอมูลรายการซึ่งเปนขอมูลตางๆเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน
หรือองคการจะถูกจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลโดยสวนที่เรียกวา ระบบประมวลผล หรือระบบ
ประมวลผลขอมูลรายงาน (Transaction Processing) 

2. การจัดการฐานขอมูล (Database Management) หมายถึง ขอมูลที่เก็บในระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนั้น โดยปกติจะเก็บไวบนฐานขอมูล
ซ่ึงมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) การคนหาขอมูลมา
ใชงาน และ DBMS ยังเอื้ออํานวยผูใชหลายๆแผนกใชขอมูลรวมกันในฐานขอมูลได 

3. การจัดทํารายงาน (Reporting) จะมีกลุมของโปรแกรมที่จัดทํารายงานตางๆ เพื่อ
เสนอตอผูบริหาร และผูใชงานระบบ เชน รายงานที่แสดงแนวโนมตางๆรายงานเมื่อมีเหตุการณ
ผิดปกติเกิดขึ้น เปนลักษณะของรายงานเพื่อควบคุม หรือรายงานเฉพาะกิจ 

4. การสอบถามขอมูล (Inquiry) นอกเหนือจากการใชรายงานในรูปแบบตางๆตอ
ผูบริหารแลว ระบบสารสนเทศยังเอื้ออํานวยประโยชนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ใหผูใชสามารถ
สอบถามขอมูลทางจอภาพไดเปน 2 แบบ 

 4.1  เปนสารสนเทศที่มีการสอบถามหรือเรียกดเูปนประจาํ จึงอาจจัดทําเปน
โปรแกรมไวลวงหนา เมื่อถึงเวลาคนหาก็สามารถเรียกโปรแกรมนั้นมาใชงานไดทันท ี

4.2  เปนสารสนเทศที่มีการสอบถามขอมูลหรือเรียกดไูมเปนประจํา การสอบถาม
ในลักษณะนี้ ไมอาจที่จะเตรียมโปรแกรมลวงหนาได แตวาในขณะนัน้ ผูใชตองการสอบถามหรือ
เรียกดขูอมูลอะไร เราเรียกวธีินี้วา Ad hoc Query 
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5. การชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ (Decision Support) หนาที่ของระบบ
สารสนเทศในขอนี้จัดเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะโปรแกรมที่สามารถอํานวยความ
สะดวกใหแกผูบริหารมีแนวทางในการตดัสินใจในหลายรูปแบบ เมือ่ผูบริหารไดเลือกแนวทางใน
การตัดสินใจในรูปแบบใดแลวก็ยอมเปนแนวทางที่ใหผลที่ดีที่สุด 

 
 
 
 
  

รูปที่ 2.2 แสดงหนาที่หลักของระบบสารสนเทศ 
 

  วิทยา สุคตบวร (2549: 134) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - 
IT) เปนเทคโนโลยีกลุมหนึ่งที่มีความสามารถในการประมวลผลและสงผานสารสนเทศ รวมทั้ง
สามารถจัดเก็บสารสนเทศไดอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสําหรับการเรียกใช 

  ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541: 122) เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการจัดหา จัดการ ประมวล จัดเก็บ เรียกใช แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรสารสนเทศดวย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หรือการนําสารสนเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของขอมูลนั้นๆ 
เพื่อบรรลุเปาหมายของผูใช และครอบคลุมถึงหลายๆเทคโนโลยีหลัก อันไดแก เทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวร ซอฟตแวรและฐานขอมูล 

  วาสนา  สุขกระสานติ (2543 : 146-148) หมายรวมถึงกระบวนการตาง ๆ และระบบงานที่
ชวยใหไดสารสนเทศ 

1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณตอพวงตางๆ เครื่องใช
สํานักงาน อุปกรณโทรคมนาคมตาง ๆ รวมทั้งซอฟตแวรทั้งแบบสําเร็จรูป และแบบพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใชงานเฉพาะดาน ซ่ึงเครื่องมือเหลานี้จัดเปนเครื่องมือสมัยใหม และใชเทคโนโลยีระดับสูง 

2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ขางตนมาใชงาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ 
ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชประโยชนไดตอไป 

 

แหลงขอมูล 

การจัดการฐานขอมูล การสอบถามขอมูล 

การสอบถามขอมูล 

สนับสนุนการตัดสินใจ     จัดทํารายงาน 

ผูใช 
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รูปที่ 2.3 แสดงความสัมพันธของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

        โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2545: 26-31) กลาววา วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละขั้นตอน ตั้งแตเร่ิมจนกระทั่งสําเร็จ วงจร
การพัฒนาระบบนี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตางๆในการพัฒนาระบบ โดยมี
อยู 7 ขั้นตอนดวยกันคือ 

1. กําหนดปญหา (Problem Definition) 
     การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหา

จากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม กําหนดความตองการ 
(Requirement) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การ
รวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตางๆเพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนด (Requirement Specification) 
ที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้หากเปนโครงการที่มีขนาดใหญ อาจเรียกขั้นตอนนี้วา ขั้นตอนของการศึกษา
ความเปนไปได (Feasibility Study) 

สรุปขั้นตอนกาํหนดปญหา คือ 
1.1 รับรูสภาพปญหาที่เกิดขึน้จากการดําเนินงาน 
1.2 สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพื่อพิจารณา 
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1.3 ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตางๆ เชน ดานตนทนุ และทรัพยากร 
1.4 รวบรวมความตองการ (Requirements) จากผูที่เกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชน 

การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสงัเกต และแบบสอบถาม 
1.5 สรุปขอกําหนดตางๆใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนที่ยอมรับทั้ง 2 ฝาย 

2. วิเคราะห (Analysis) 
  การวิเคราะห เปนขั้นตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนํา 

Requirement Specification ที่ไดมาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะหรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนาเปน
แบบจําลองลอจิคัล ซ่ึงประกอบไปดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) คําอธิบายการ
ประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลอง (Data Model) ในรูปแบบของ ER-
Diagram ทําใหทราบรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มี
ความสัมพันธเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับสิ่งใด 

สรุปในขั้นตอนวิเคราะห คือ 
1. วิเคราะหระบบงานเดิม 
2. กําหนดความตองการของระบบงานใหม 
3. สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram, System 

Flowchart, Process Description, ER-Diagram เปนตน 
4. สรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

3. ออกแบบ (Design) 
การออกแบบ เปนขั้นตอนการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัลมาพัฒนาเปน 

Physical Model ใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยี
ตางๆและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การ
ออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User 
Interface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงขั้นตอนของการวิเคราะหและ
ออกแบบจะมุงเนนถึงสิ่งตอไปนี้ 

การวิเคราะห มุงเนนแกปญหาอะไร (What) 
การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร (How) 
สรุปในขั้นตอนการออกแบบ คือ 

1. การออกแบบรายงาน (Output Design) 
2. การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
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3. การออกแบบขอมูลนําเขา และรูปแบบการรับขอมูล 
4. การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
5. การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 
6. การสรางตนแบบ (Prototype) 

4. พัฒนา (Development)  
การพัฒนา เปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม  ดวยการสรางชุดคําสั่ง หรือเขียน

โปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใชงานอยู ซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 
4GL ซ่ึงอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา รวมท้ังมี CASE (Computer Aided Software 
Engineering) ตางๆมากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม 

สรุปขั้นตอนการพัฒนา คือ 
1. พัฒนาโปรแกรมที่ไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว 
2. เลือกภาษาทีเ่หมาะสม และสามารถพัฒนาตอได 
3. อาจจําเปนตองใช Case Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวก และการ

ตรวจสอบ หรือแกไขที่รวดเร็วข้ึน และเปนไปตามมาตราฐานเดยีวกัน 
4. สรางเอกสารโปรแกรม 

5. ทดสอบ (Testing) 
การทดสอบระบบ เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง 

ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบื้องตน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการทํางานของ
ระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะยอนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการ
ทดสอบระบบนี้ จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน 
(Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

สรุปขั้นตอนการทดสอบ คือ 
1. ในระหวางการพัฒนาควรมกีารทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
2. ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลที่จําลองขึ้น 
3. ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ Validation 
4. จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 
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6. ติดตั้ง (Implementation) 
ขั้นตอนตอมาหลังจากที่ไดทําการทดสอบ จนมีความมั่นใจแลววาระบบสามารถทํางานได

จริง และตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงตอไป 
สรุปขั้นตอนการติดตั้ง คือ 

1. กอนทําการติดตั้งระบบ ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่จะติดตั้ง 
2. เตรียมอุปกรณฮารดแวร และอุปกรณทางการสื่อสารและเครือขายใหพรอม 
3. ขั้นตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญระบบ เชน System Engineer หรือทีมงาน

ทางดาน Technical Support 
4. ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอฟพลเิคชั่นโปรแกรมใหครบถวน 
5. ดําเนินการใชงานระบบใหม 
6. จัดทําคูมือการใชงาน 

7. บํารุงรักษา (Maintenance) 
เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้งและใชงานแลว ใน

ขั้นตอนนี้อาจเกิดปญหาของโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง หรือเกิดจาก
ความตองการของผูใชงานที่ตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอื่นๆ ซ่ึงทั้งนี้จะเกี่ยวของกับ 
Requirements Specification ที่เคยตกลงกันกอนหนานี้ ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่ม
หรือไมอยางไร เปนเรื่องของรายละเอียดที่ผูพัฒนา หรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวา
จางตอไป 

สรุปขั้นตอนการบํารุงรักษา คือ 
1. อาจมีขอผิดพลาดบางอยางที่เพิ่งคนพบ ตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกตองโดย

ดวน 
2. ในบางครั้งอาจมีการเพิ่มโมดูล หรืออุปกรณบางอยาง 
3. การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาทั้งดานซอฟตแวร และ

ฮารดแวร (System Maintenance and Software Maintenance)  
        Uma G. Gupta, Management Information Systems: A Managerial Perspective 

(1996: 448-151) ไดทําการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการสรางตนแบบ หรือ Prototyping ซ่ึงเปนวธีิหนึง่
ของการพัฒนาสารสนเทศแบบรวดเร็ว (Rapid Application Development, RAD) ซ่ึงใชหลักการ
ของการสรางแบบพิมพเขียว (Prototype) หรือแบบจําลองทั้งหมดหรือบางสวนของระบบที่จะทํา
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การพัฒนา ซ่ึงมีขั้นตอนคลายกับ SDLC เพียงแตลดขั้นตอนลงไปบาง โดยมีขั้นตอนที่สําคัญเพียง 4 
ขั้นตอนหลักคือ 

1. การจําแนกปญหาและบงบอกความตองการในระบบที่จะพัฒนาขึ้นมา 
2. สรางตนแบบ หรือ Prototype ของระบบที่จะพัฒนา 
3. นําเอาตนแบบไปทบทวนสิ่งที่ตองการจากระบบวาครบถวนหรือไม 
4. ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของตนแบบ 

 
 

จําแนกปญหาและสิ่งที่ตองการจากระบบใหม 
 

พัฒนา Prototype ขั้นแรก 
 
 

นํา Prototype ไปแกไขใหสอดคลองกับความตองการของผูใชมากขึ้น 
 
นําไปใชพัฒนาระบบตอไป                        ตรงตามที่ตองการหรือไม 
 

แกไขปรับปรุง 
รูปที่ 2.4 แสดงขั้นตอนของ Prototyping 

 
2.3 ระบบฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูล 

       ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541: 145) ฐานขอมูลคือ “โครงสรางทางสารสนเทศ
เปนที่เก็บขอมูลหลายๆแฟมขอมูล (File) และวิธีเก็บบันทึกขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน ซ่ึงทําให
เราสามารถใชขอมูลรวมกันไดทุกแผนกหรือทั้งบริษัท โดยมีการปองกันไมใหผูที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปใชขอมูล” โดยทั่วไปแบงออกเปนดังนี้ 

1. บิต หรือ Bit คือ การแทนคาของขอมูลดวยตัวเลขฐาน 2 (0และ1) 
2. อักขระ หรือ Character คือ การรวมกันของ Bit เพื่อแสดงคาของอักขระ ทั้ง

ตัวเลขและตวัอักษร เชน 8 Bit เทากับ 1 Byte หรือ 1 Character 
3. เขตขอมูล หรือ Field คือ กลุมของ Character ที่รวมกันเปนคําคําหนึ่ง หรือกลุม

ของคําหรือกลุมของตัวเลขที่ใหความหมายถึงสิ่งๆหนึ่ง เชน ช่ือของนักศึกษา 
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4. ระเบียนขอมูล หรือ Record คือ กลุมของ Field ที่สัมพันธกัน ซ่ึงอธิบายถึงสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เชน Record นักศึกษาจะประกอบไปดวย Field รหัสนักศึกษา ช่ือ-
นามสกุล ที่อยู วันเดือนปเกดิ วิชาเอก อาจารยที่ปรึกษา ทัง้หมดนี้รวมเปน 1 
Record 

5. แฟมขอมูล หรือ File คือ กลุมของ Record ประเภทเดียวกัน เชน Record 
นักศึกษาหลายๆคนรวมเปน 1 File 

6. ฐานขอมูล หรือ Database คือ กลุมของ File ประเภทเดียวกันมารวมกนั เชน 
แฟมประวัตินกัศึกษา แฟมผลการเรียนของนักศึกษา แฟมวิชาที่นักศกึษา
ลงทะเบียนเรียนรวมกนัเปน 1 Database 

7. Entity คือ คน ส่ิงของ สถานที่ หรือเหตุการณที่ทําใหเกิดขอมูล เชน ขอมูล
นักศึกษา Entity คือ นักศกึษา 

 
         ฐานขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัย ก 

 
         แฟมการเรียนของนักศึกษา 

 
         รหัส   ช่ือ-นามสกุล   วิชา   เกรด 

        
         นาย วิชิต ประกรณวงศ 

       
         น 

       
        0 กับ 1   
     

รูปที่ 2.5 แสดงลําดับขั้นในการเกิดฐานขอมูล 
 

   
 

ฐานขอมูล (Database) 

แฟมขอมูล (File) 

เขตขอมูล (Field) 

อักขระ (Character) หรือ byte 

เลขฐานสอง (Bit) 

ระเบียนขอมูล (Record)
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จรณิต แกวกังวาล (2540: 14) ใหความหมายของคําวา ฐานขอมูลไวดังนี้ “ฐานขอมูล คือ 
การรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ การจัดเก็บ
เปนฐานขอมูลมักจะจัดเก็บไวที่หนวยศูนยกลาง ทั้งนี้เพื่อใหผูใชหลายๆ หนวยงานในองคกร
สามารถเรียกใชขอมูลที่จัดเก็บไวไดตามความตองการของแตละหนวยงาน” 

  Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems (1998: 276-
279) ไดทําการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) โดยการแบง
ออกเปน 2 แบบจําลองดังนี้คือ 

1. แบบจําลองฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น หรือ Hierarchical Database Model คือ แบบการ
สรางฐานขอมูลตามลําดับขั้นในรูปของตนไม ระเบียนขอมูลจะถูกแบงใหเปนสวนๆซึ่งเชื่อมตอกัน
ดวยความสัมพันธแบบหนึ่งตอหลาย (One-to-Many Relationship) จากพิ่แมไปสูลูก แบบการสราง
นี้จะเชื่อมขอมูลดวย ตัวช้ี (Pointer) ที่เชื่อมขอมูลใหเปนลูกโซที่สัมพันธกัน 

 
           ผูสอน 

 
       การจัดการทรัพยากรมนุษย          ระบบสารสนเทศ      การจัดการทั่วไป 

 
        
       การจัดการบุคคล         พฤติกรรมองคกร        การจัดการดานกลยุทธ          หลักการจัดการ         การจัดการ 

รูปที่ 2.6 แสดงตัวอยาง Hierarchical Database Model ของผูสอน ความชํานาญและวชิาที่สอน 
 

2. แบบจําลองฐานขอมูลขายงาน หรือ Network Database Model คือ แบบการสราง
ฐานขอมูลเครือขาย คลายกับแบบ Hierarchical Data Model แตสามารถใชกับความสัมพันธของ
ขอมูลแบบหลายตอหลาย (Many-to-Many Relationship) กลาวคือ ลูก (Child) อาจมีพอแม (Parent) 
มากกวาหนึ่ง และพอแมอาจจะมีลูกไดมากกวาหนึ่ง  
 

      การจัดการดานกลยุทธ      การจัดการโครงการ       การจัดการบุคคล 

 
            นักศึกษา ก.       นกัศึกษา ข.         นักศึกษา ค.         นักศึกษา ง.     นักศึกษา จ. 

รูปที่ 2.7 แสดงตัวอยาง Network Database Model ของวชิาที่สอนและนักศึกษาที่เรียน 
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3. แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ หรือ Relational Database Model คือ แบบการ
สรางฐานขอมูลความสัมพันธ โดยจัดขอมูลในรูปของตารางแบบสองมิติ (Two-Dimension Table) 
หรือตารางแบบ 2x2 ในลักษณะของแถว (Row) และคอลัมน (Column) โดยแถวคือ ระเบียนขอมูล 
(Record) และคอลัมน คือ เขตของขอมูล (Field) การสรางตารางที่แสดงขอมูลของ 1 File นั้นจะ
คํานึงถึงความเปนเอกเทศหรือเฉพาะตัว (Unique) ของแตละเรคคอรดเปนสําคัญ คือจะตองไม
มีเรคคอรดใดซ้ํากัน ซ่ึงสามารถกําหนดโดยใชเขตหลัก (Key Field) การเชื่อมโยงแตละตารางจะใช
สวนยอยของขอมูล (Data Element) ที่มีคาเดียวกันอยูในตารางที่ตองการจะเชื่อมโยงกัน 
 
2.4 อินเทอรเน็ต 

      ฉลองชัย จงประเสริฐพร และวรรวิภา ทาพระนา (2543:2) อินเทอรเน็ต สามารถติดตอไป
ยังที่ใดๆก็ไดในโลกที่ไรพรมแดนนี้ตามที่ตองการ และเชนกัน สามารถติดตอจากที่ใดๆก็ได ใน
โลกที่เชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงแนนอนวาตองมีวิธีการ หรือรายละเอียดของขอกําหนด
ตางๆสําหรับการเชื่อมตอหรือติดตอส่ือสารของเครือขายอินเทอรเน็ตดวย ซ่ึงเราเรียกวิธีการหรือ
ขอตกลงตางๆของวิธีการติดตอนี้วา โพรโตคอล (Protocol) ซ่ึงเปนพื้นฐานสําหรับการเชื่อมโยง
ส่ือสารของเครือขายอินเทอรเน็ตใช TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซ่ึง
ถือวาเปนมาตราฐานในการกําหนดรายละเอียดการทํางาน ทําใหสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอรที่มี
ความแตกตางกันใหสามารถทํางานรวมกัน และใชงานในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได สามารถ
เปรียบเทียบการทํางาน TCP/IP กับตัว โอเอสไอ 7 เลเยอร (Open System Interconnection 7 Layer) 
ซ่ึงเปนโมเดลอิงมาตราฐาน สําหรับการศึกษาระบบเครือขายที่ออกแบบโดย ISO (International 
Standards Organization) ดังนี้ 
 

Application FTP Telnet SMTP SNMP TFTP 
Presentation 
Session 

Application 

Transport TCP UDP 
Network IP (Internet Protocol) 
Data Link 
Physical 

Network Interface 

                                  รูปที่ 2.8 แสดงตารางเปรียบเทียบ TCP/IP กับ 7 Layer 



  

19 

 

  สุชาติ ธนวเสถียร และนรินทร อัครพิเชษฐ (2540: 20) ระบบ Client-Server เปน
สถาปตยกรรมซอฟตแวรที่ไดรับการออกแบบใหแยกออกเปน 2 สวน สวนแรกเรียกวา Client และ
อีกสวนเรียกวา Server ซอฟตแวรสวน Client ตองสื่อส ารติดตอกับสวน Server โดยซอฟตแวรจะ
ขอใชขอมูลจากซอฟตแวรสวน Server แลวก็จะตอบสนองโดยการดึงขอมูลจากฐานขอมูล แลว
สงกลับไปยัง Client เพื่อการประมวลตอไป 

 
 
   ซอฟตแวร Client   ซอฟตแวร Server 

 
รูปที่ 2.9 แสดงสวนประกอบของฐานขอมูลบนเว็บ 

 
  จากความสามารถของระบบ Client / Server ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอรที่มีการประมวลผลแบบกระจาย ทําใหสามารถสงถายขอมูลระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรที่ตางกันและนําไปประมวลผลบนอีกเครื่องหนึ่งได และสงผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไปประมวลผลบน Web Browser คือเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Client สามารถ
เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลที่เก็บอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนของ Client ได ทําใหการ
ติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูลมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราเรียกลักษณะการ
ประมวลผลแบบนี้วา Web Database ซ่ึงจะเปนการผสมผสานระหวางความสามารถของเว็บ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อติดตอกับฐานขอมูล โดยการใชฐานขอมูลบนเว็บจะตองมีสวนประกอบที่
สําคัญดังนี้ 

 
1. สวนของฐานขอมูล 
2. สวนของโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บ ทั้ง Web Server และ Web Browser 
3. สวนของโปรแกรม Middleware ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ทําหนาที่ติดตอระหวาง

โปรแกรม DBMS ของฐานขอมูล โปรแกรม Web Server และโปรแกรม Web 
Browser 
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การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย IP (Internet protocol) Address คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่
เชื่อมตอกันใน internet ตองมี IP ประจําเครื่อง ซ่ึง IP นี้มีผูรับผิดชอบคือ IANA (Internet assigned 
number authority) ซ่ึงเปนหนวยงานกลางที่ควบคุมดูแล IPV4 ทั่วโลก เปน Public address ที่ไมซํ้า
กันเลยในโลกใบนี้ การดูแลจะแยกออกไปตามภูมิภาคตาง ๆ สําหรับทวีปเอเชียคือ APNIC (Asia 
pacific network information center) แตการขอ IP address ตรง ๆ จาก APNIC ดูจะไมเหมาะนัก 
เพราะเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ เชื่อมตอดวย Router ซ่ึงทําหนาที่บอกเสนทาง ถาทานมีเครือขาย
ของตนเองที่ตองการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็ควรขอ IP address จาก ISP (Internet Service Provider) 
เพื่อขอเชื่อมตอเครือขายผาน ISP และผูใหบริการก็จะคิดคาใชจายในการเชื่อมตอตามความเร็วที่
ทานตองการ เรียกวา Bandwidth เชน 2 Mbps แตถาทานอยูตามบาน และใชสายโทรศัพทพื้นฐาน ก็
จะไดความเร็วในปจจุบันไมเกิน 56 Kbps ซ่ึงเปน speed ของ MODEM ในปจจุบัน  

IP address คือเลข 4 ชุด หรือ 4 Byte เชน 203.158.197.2 หรือ 202.29.78.12 เปนตน แตถา
เปนสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปจะได IP มา 1 Class C เพื่อแจกจายใหกับ Host ในองคกรไดใช IP 
จริงไดถึง 254 เครื่อง เชน 203.159.197.0 ถึง 203.159.197.255 แต IP แรก และ IP สุดทายจะไมถูก
นํามาใช จึงเหลือ IP ใหใชไดจริงเพียง 254 หมายเลข  

1 Class C หมายถึง Subnet mask เปน 255.255.255.0 และแจก IP จริงในองคกรไดสูงสุด 254  

1 Class B หมายถึง Subnet mask เปน 255.255.0.0 และแจก IP จริงในองคกรไดสูงสุด 66,534  

1 Class A หมายถึง Subnet mask เปน 255.0.0.0 และแจก IP จริงในองคกรไดสูงสุด 16,777,214  

 


