
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบชวยในการ
ตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ 2  
         2.1  ระบบสารสนเทศ 
         2.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
         2.3  คลังขอมูล 
         2.4  ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
         2.5  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
         2.6  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
         2.7  โปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย 
         2.8  Traveling Salesman Problem 
 
2.1  ระบบสารสนเทศ 
 

สารสนเทศ  (Information) หมายถึง ขอมูลที่ไดรับการจัดรูปแบบ ทําใหมีความหมาย และ 
เปนประโยชนตอบุคคลได 

ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงที่บงบอกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในองคกรหรือส่ิงแวดลอม 
กอนที่จะนําไปจัดการใหอยูในรูปแบบที่ทําใหบุคคลสามารถเขาใจและนําไปใช 

   ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง องคประกอบที่เกี่ยวของกันที่รวบรวม 
ประมวลผล จัดเก็บ และเผยแพรสารสนเทศนั้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมองคกร 
นอกเหนือจากการ สนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม การวิเคราะหแลว
ระบบสารสนเทศ ยังอาจจะสามารถสนับสนุนผูบริหาร หรือบุคลากรในการวิเคราะหปญหาในการ
มองสิ่งที่ซับซอน และในการสรางสิ่งใหม 4 
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2.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองตอผูใช โดย

ระบบมีการรวบรวมขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูใช ทั้ง
แบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง 4 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
         1. สามารถใชงานไดงาย เพื่อความสะดวกตอการใชงานของผูใช 

        2.   มีขอมูลและแบบจําลองที่เหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานในแตละสถานการณ 
        3.   สามารถใชงานทั้งการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง 
        4.   มีความยืดหยุนในการใชงาน เนื่องจากรูปแบบของปญหาอาจมีความหลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงไดงาย 
 
2.3  คลังขอมูล 

 
คลังขอมูล หมายถึง ฐานขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลที่มีอยู

ภายในหรือฐานขอมูลภายนอกของหนวยงาน  โดยขอมูลที่ ถูกจัดเก็บในคลังขอมูลนั้น  มี
วัตถุประสงคในการนํามาใชงานและมีการจัดเก็บที่แตกตางไปจากฐานขอมูลระบบงานอื่น 
โดยเฉพาะการเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงาน 8 

คุณลักษณะเฉพาะของคลังขอมูล มีลักษณะดังนี้ 
1.  การแบงโครงสรางตามเนื้อหา หมายถึง คลังขอมูลถูกออกแบบโดยเนนไปที่เนื้อหาที่

เราสนใจศึกษา ไมไดเนนที่กระบวนการทํางานของระบบทั่วไป 
2.  การรวมเปนหนึ่ง คลังขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลจากหลายฐานขอมูลเขาดวยกันและ

ทําใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
 3.  ความสัมพันธกับเวลา ขอมูลในคลังขอมูลจะตองจัดเก็บโดยมีการกําหนดชวงเวลาไว 
ซ่ึงตองมีความสัมพันธกับระบบนั้น เพราะการใชขอมูลในการตัดสินใจจําเปนตองมีการเปรียบเทียบ
ขอมูลในแตละชวงเวลา 
 4.  ความเสถียรของขอมูล คลังขอมูลควรมีขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงบอย เพื่อทําให
ขอมูลที่นําไปใชงานมีความคลาดเคลื่อนลดลง 
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         สถาปตยกรรมคลังขอมูล (Data Warehouse Architecture) คลังขอมูลในแตละระบบอาจมี
รูปแบบที่ไมเหมือนกัน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับหนวยงาน ทั้งนี้ สวนประกอบตางๆ ภายในที่
สําคัญ ไดแก 
         1. Operation database layer ทําหนาที่จัดการกับขอมูลในระบบงานหรือแหลงขอมูล
ภายนอกหนวยงาน 

 2.  Information access layer เปนสวนที่ผูใชปลายทางติดตอผานโดยตรง ประกอบดวย
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในการแสดงผลเพื่อวิเคราะห โดยปจจุบันเครื่องมือที่ไดรับความนิยาม
ใชงาน ไดแก Online Analytical Processing Tool หรือ OLAP ซ่ึงเปนเครื่องมือที่มีความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูลที่ซับซอนและแสดงขอมูลในรูปแบบหลายมิติ 

3. Data access layer เปนสวนตอระหวาง Information access layer กับ operation layer 
4.  Data directory layer เปนสวนที่กําหนดการเขาถึงขอมูล เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียก

และดึงขอมูลจากคลังขอมูล 
5.  Process management layer ทําหนาที่จัดการกระบวนการทํางานทั้งหมด 
6.  Application messaging layer ทําหนาที่ในการสงขอมูลภายในหนวยงานผานทางระบบ

เครือขายของหนวยงาน 
7.  Data warehouse layer เปนแหลงเก็บขอมูลที่มีรูปแบบที่งายตอการเขาถึงและการใชงาน 
8.  Data staging layer เปนกระบวนการแกไขและดึงขอมูลจากฐานขอมูลภายนอก 

 
          การออกแบบฐานขอมูลสําหรับคลังขอมูล 

Kimball เสนอ Nine-Step Methodology ในการออกแบบฐานขอมูล โดยเร่ิมจากการ
ออกแบบสวนยอยของระบบงานที่เรียกวา ดาตามารท (Datamart) เมื่อออกแบบระบบยอยเสร็จแลว
จึงนํามารวมกันเปนคลังขอมูลของหนวยงาน ซ่ึงมีขั้นตอน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กําหนดดาตามารท การกําหนดวาจะสรางดาตามารทของระบบงานใดตองพิจารณา
ปจจัย ดังนี้ ความทันเวลาในการพัฒนา งบประมาณในการพัฒนา และประโยชนที่ไดจากการพัฒนา
ดาตามารทนี้ 

2. กําหนด fact table ของดาตามารท เปนการกําหนดเนื้อหาหลักที่ตองการ โดยเลือก
เอนทิตี้หลักและกระบวนการที่เกี่ยวของกับเอนทิตี้นั้นๆ 

3. กําหนดแอตทริบิวตที่จําเปนในแตละ dimension table โดยแอตทริบิวตที่เปน primary 
key ควรเปนคาที่คํานวณได กรณีที่มีดาตามารทมากกวาหนึ่งดาตามารทที่มี dimension ที่เหมือนกัน
ควรมีการใช dimension table รวมกัน 
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4. กําหนดแอตทริบิวตที่จําเปนใน fact table โดยแอตทริบิวตหลักใน fact table จะมาจาก 
primary key ในแตละ dimension table การกําหนดแอตทริบิวตนี้ไมควรจะเลือกแอตทริบิวตที่
คํานวณไมไดและไมควรเลือกแอตทริบิวตที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาของ fact table ที่เราสนใจ 

5. จัดเก็บคาการคํานวณเบื้องตนใน fact table เปนการจัดเก็บคาที่ไดจากการคํานวณให
เปนแอตทริบิวตใน fact table เพื่อใหการสอบถามมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเรียกขอมูลไดเร็ว
ขึ้น เนื่องจากไมตองคํานวณคาใหมทั้งหมด 

6. เขียนคําอธิบาย dimension table เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานดาตามารทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7. กําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล โดยการกําหนดระยะเวลาในการ
จัดเก็บขึ้นอยูความตองการของหนวยงาน เนื่องจากแตละหนวยงานมีความตองการในการจัดเก็บที่
ไมเหมือนกัน 

8. การติดตามการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวตของ dimension table ที่มีผลกระทบตอขอมูล
ใน dimension table 

9. การกําหนดการสืบคนเพื่อออกแบบใหเหมาะสมกับผูใชงาน 
 
2.4  ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
การพัฒนาระบบงานเปนการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปจจุบันเพื่อออกแบบ

ระบบการทํางานใหมหรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิม โดยระบบที่ถูกสรางขึ้นจะนําไปสูการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น 4   มีวงจรในการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ที่แสดงถึง
กิจกรรมตางๆ ในแตละขั้นตอน 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การคนหาและคัดเลือกโครงการ 

    การคนหาและคัดเลือกโครงการที่จะพัฒนาเปนสิ่งแรกที่ผูพัฒนาระบบจะเริ่มทํางาน
รวมกับผูใช เพื่อกําหนดปญหาที่ผูใชตองการแกไขและเปาหมายของโครงการที่ตองการ  โดยอาจมี
การเรียงลําดับการพัฒนาตามปจจัยหลายอยาง เชน ความเรงดวนของปญหา งบประมาณ ความ
พรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของ เปนตน 

2. การวางแผนโครงการ 
    เมื่อไดโครงการที่ตองการพัฒนา จึงเริ่มวางแผนในการทํางาน โดยมีการกําหนด

เปาหมาย งบประมาณที่ใช ระยะเวลาที่ใชรวมทั้งทรัพยากรที่ตองใชในการพัฒนาระบบ  
 



  
 

11 

 3. การวิเคราะหระบบ 
  เร่ิมตนดวยการวิเคราะหระบบงานเดิมเพื่อหาปญหาที่เกิดขึ้น รวมรวมความตองการที่
จะมีในระบบใหม นําขอมูลมาศึกษาเพื่อนําไปสูการออกแบบเชิงตรรกะ 

4. การออกแบบเชิงตรรกะ 
  การออกแบบเชิงตรรกะเปนกําหนดลักษณะของขอมูลที่นําเขาและสงออก รูปแบบ
รายงานหรือผลลัพธที่ตองการ การออกแบบเชิงตรรกะจะตองมีความสัมพันธกับขั้นตอนการ
วิเคราะหระบบ ซ่ึงจะนําไปสูการออกแบบเชิงกายภาพ 

5. การออกแบบเชิงกายภาพ 
  การออกแบบเชิงกายภาพจะกําหนดเทคโนโลยีที่ตองใชในการพัฒนาระบบ เชน ภาษา
ที่ใชเขียนโปรแกรม ฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือขาย รวมทั้งการออกแบบระบบความ
ปลอดภัยในการใชระบบ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาระบบ 

6. การพัฒนาและติดตั้งระบบ 
  การพัฒนาระบบเปนการเขียนโปรแกรมตามคุณลักษณะที่กําหนดขึ้น หลังจากเขียน
โปรแกรมแลวตองการทดสอบระบบเพื่อหาขอบกพรองของระบบแลวแกไขขอบกพรองนั้น 
หลังจากนั้นจึงนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งใหผูใชไดมีการใชงานจริง 

7. การดูแลและบํารุงรักษาระบบ 
  หลังจากระบบไดเร่ิมมีการใชงาน ระบบอาจเกิดปญหาในการใชงาน การดูแล และ
บํารุงรักษาจะเปนขั้นตอนขั้นสุดทายในการพัฒนาระบบ เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดเปนปกติ 
โดยที่อาจมีการปรับแกไขในระบบตามที่ปญหาที่เกิดขึ้น 
 
2.5  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บมีรูปแบบที่สามารถแบง ออกเปนสวนๆ ตามหนาที่หรือบริการ
โดยแบงออกเปน 6, 7 

         2.5.1 Presentation Services คือสวนของผูใช ซ่ึงจะเปนสวนที่ใชในการแสดงผลสวนของ
โปรแกรมที่ติดตอกับผูใชผานบราวเซอร 

        2.5.2 Application Services คือสวนของเครื่องแมขายซึ่งจะเปนสวนที่ทําหนาที่ในการ
กําหนดกฎเกณฑ เงื่อนไขตางๆ และเชื่อมตอกับฐานขอมูล และจะสรางเว็บเพจในลักษณะ Dynamic 
แลวสงตอไปใหผูใช อีกครั้งหนึ่ง  
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 2.5.3 Data Services คือสวนของเครื่องแมขายที่ใชจัดเก็บขอมูล ซ่ึงจะทําหนาที่ในการเก็บ
ขอมูล และการจัดการกับขอมูล 
  
2.6  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) คือ กระบวนการทํางาน
เกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร  ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศที่มี
ความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่  ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูลและแผนที่เปนระบบขอมูล
สารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่  (Spatial 
Data)      ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย   จะสามารถนํามาวิเคราะห  และ
ทําใหส่ือความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได เชน ตําแหนงของแหลงเกิดโรค 
การแพรระบาดของโรค ความหนาแนนของชุมชน 1, 2, 3 

องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
องคประกอบหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จัดแบงออกเปน 5 สวนใหญ ๆ คือ 

อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทํางาน (Method) ขอมูล (Data) 
และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้  
 1. อุปกรณคอมพิวเตอร คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตาง ๆ เชน 
เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร หรืออ่ืน ๆ  เพื่อใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิต
ผลลัพธของการทํางาน  

2.  โปรแกรม คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info MapInfo เปนตน ซ่ึง
ประกอบดวยฟงกช่ัน การทํางานและเครื่องมือที่จําเปนตาง ๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล 
จัดการระบบฐานขอมูล เรียกคน  วิเคราะห และจําลองภาพ 

3.  ขอมูล คือ ขอมูลตาง ๆ ที่จะใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของฐานขอมูลโดยไดรับการดูแล จากระบบจัดการฐานขอมูล ขอมูลจะเปนองคประกอบที่สําคัญ
รองลงมาจากบุคลากร  

4.  บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูนําเขา
ขอมูล ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซึ่งตองใชขอมูลในการ
ตัดสินใจ บุคลากรจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

5.  ขั้นตอนการทํางาน คือวิธีการที่องคกรนั้น ๆ นําเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปใช
งานโดยแตละระบบแตละองคกรยอมมีความแตกตางกัน  
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 ลักษณะขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
  ขอมูลมีการจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณเหลานั้น
ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรที่เรียกวา Feature 
  ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะใช Feature ประเภทตางๆ ในการแทนปรากฏการณโดย
แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้  
 1.  จุด (Point) 
 2.  เสน (Arc) 
 3.  พื้นที่ (Polygon)  
 
2.7  โปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย 

 
โปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัยไดรับการพัฒนาและปรับปรุงตอเนื่องจาก

โปรแกรม SPSDP  (ซ่ึงพัฒนาและใชงานในสถานีอนามัยในเขตจังหวัดสมุทรปราการและไดมีการ
นําไปใชในสถานีอนามัยในเขตจังหวัดอื่นๆ ดวย) โปรแกรมมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการบริหาร
จัดการฐานขอมูลสถานีอนามัย ในดานการใหบริการรักษา การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
ใหกับผูรับบริการ โดยโปรแกรมสามารถทําการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลพื้นฐานทั่วไปและ
ขอมูลการบริการในสถานีอนามัยและขอมูลอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถประมวลผลรายงานตางๆ ได 

เนื้อหาของโปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัยที่สําคัญซึ่งไดพัฒนาและปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากโปรแกรม SPSDP ไดแก  

ระบบขอมูลพื้นฐาน ไดแก   ขอมูลหมูบาน หลังคาเรือน ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทําใหสถานีอนามัยมีระบบขอมูลพื้นฐานในการตรวจสอบและประมวลผลเปนสารสนเทศจาก
ขอมูลพื้นฐานในเขตรับผิดชอบ  

ระบบขอมูลบัตรสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถบันทึกขอมูลสิทธิการรักษาและการรับ
บริการตางๆ ของประชาชนผูมารับบริการ  

ระบบคลังยาและเวชภัณฑสามารถบันทึกขอมูลระบบคลังยาและเวชภัณฑของสถานี
อนามัยและสามารถจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับการรับและจายยาเวชภัณฑ รายงานสถานะของยา-
เวชภัณฑในคลังยาได 

ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกับโปรแกรม Welfare และโปรแกรม CardPro ของสํานักงาน
ประกันสุขภาพได 
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2.8  Traveling Salesman Problem 
Traveling Salesman Problem เปนปญหาเกี่ยวกับการหาเสนทางระหวางจุดตางๆ โดยมีจุด

เร่ิมแลวคนหาเสนทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปในแตละจุดที่กําหนดแลวกลับมาสูจุดเริ่มตน 
การศึกษาเรื่องนี้ไดมีการศึกษาในหลายสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร ชีววิทยา Artificial Intelligence 
Operation Research เปนตน โดยมีการสรางรูปแบบในการแกปญหานี้หลายรูปแบบ เชน การ
แกปญหาใน 40-city problem (Dantzic, Fulkerson & Johnson (1954)) การแกปญหาใน 532-city 
problem (Padberg & Rinaldi (1987)) เปนตน 10 

Nearest Neighbor Heuristics เปน algorithm ชนิดหนึ่งที่ใชในเร่ือง Traveling Salesman 
Problem   โดยใชจุดที่ใกลจุดเริ่มที่สุดและยังไมเคยไปมากอน ในการเลือกจุดตอไปของการเดินทาง 
ใน standard version algorithm มีหลักการดังนี้ 

 

 
 

รูป 2.1 Nearest Neighbor Heuristics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


