
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของมาทําการศึกษาและคนควาและได
ประมวลความรูโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 

2.1  ระบบสาธารณูปโภคภายในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2.2  ระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร (Client/Server) 
2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1  ระบบสาธารณูปโภคภายในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ระบบสาธารณูปโภคภายในคณะแพทยศาสตร ประกอบดวย สาธารณูปโภค 5 ดาน คือ  

ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท บริการเก็บขยะ และบริการตัดหญา 
 การเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค อางอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
ปรับเปลี่ยนโดยคณะแพทยศาสตรตามความเหมาะสม โดยมีอัตราการเรียกเก็บดังนี้ 

1.  อัตราการเรียกเก็บคาไฟฟา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) 
สําหรับบานพักอาศัย แยกคิดเปนชวงหนวยแลวนําทั้งหมดมาคิดคาใชจายรวมกัน 
 

ตาราง 2.1 แสดงอัตราการเรียกเก็บคาไฟฟาสําหรับบานพักอาศัย 
ปริมาณใช (หนวย) อัตราการเรียกเก็บ (บาท) 
0-5 0 
6-15 1.3576 X ปริมาณที่ใช 
16-25 1.5445 X ปริมาณที่ใช 
26-35 1.7968 X ปริมาณที่ใช 
36-100 2.1800 X ปริมาณที่ใช 
101-150 2.2734 X ปริมาณที่ใช 
151-400 2.7781 X ปริมาณที่ใช 
400 ขึ้นไป 2.9780 X ปริมาณที่ใช 
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สําหรับสวนราชการที่ใชไฟฟารวม 
กรณีใชไฟฟาจากหมอแปลงของคณะ 
คิดอัตราเรียกเก็บ(บาท)  =  2.1415 X ปริมาณที่ใช 

กรณีใชไฟฟาจากหมอแปลงเอง 
คิดอัตราเรียกเก็บ(บาท)  =  2.1412 X (ปริมาณที่ใช+คาความผิดพลาดของหมอแปลง) 

ประเภทรานคา 
คิดอัตราเรียกเก็บ(บาท)  =  2.502 X ปริมาณที่ใช 

ประเภทธุรกิจกอสราง 
คิดอัตราเรียกเก็บ(บาท)  =  4.3093 X ปริมาณที่ใช 

ทุกประเภทตองรวมคาตนทนุผันแปร(Energy Adjustment Cost :Ft) หรือคา Ft และ
ภาษีมูลคาเพิ่มอีก 7 % (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2549) 

2.  อัตราการเรียกเก็บคาน้ําประปา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544) 
กําหนดคาบํารุงมิเตอร = 10 บาท  

         สําหรับบานพักอาศัย คิดอัตราตามตาราง 2.2 
 

ตาราง 2.2 แสดงอัตราการเรียกเก็บคาน้ําประปาสําหรับบานพักอาศยั 
ปริมาณที่ใช ลูกบาศกเมตร อัตราการเรียกเก็บ (บาท) 
1-10 1.88 X ปริมาณที่ใช + คาบํารุงมิเตอร 
11-20 225 X ปริมาณที่ใช + คาบํารุงมิเตอร 
21-50 3.00 X ปริมาณที่ใช + คาบํารุงมิเตอร 
51-80 150 + (7.00 X (ปริมาณที่ใช - 50)) + คาบํารุงมิเตอร 
81-100 375 + (7.50 X (ปริมาณที่ใช - 80)) + คาบํารุงมิเตอร 
101-300 550 + (8.00 X (ปริมาณที่ใช - 100)) + คาบํารุงมิเตอร 
301 ขึ้นไป 2275 + (8.50 X (ปริมาณที่ใช - 300)) + คาบํารุงมิเตอร 
 
สําหรับรานคาตางๆ 

คิดอัตราหนวยละ 10 บาท 
อัตราการเรียกเก็บ(บาท) = (10 X ปริมาณที่ใช) + คาบํารุงมิเตอร 

สําหรับสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ 
คิดอัตราหนวยละ 10 บาท 
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อัตราการเรียกเก็บ(บาท) = (10 X ปริมาณที่ใช) 
3.  อัตราการเรียกเก็บคาขยะ (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540) 

สําหรับแบบครอบครัว   อัตราการเรียกเก็บ               20   บาท 
สําหรับแบบโสด   อัตราการเรียกเก็บ               10   บาท 

4.  อัตราการเรียกเก็บคาตัดหญา 
สําหรับบานพักที่มีสนามหญา   อัตราการเรียกเก็บ               30   บาท 

5.  อัตราการเรียกเก็บคาโทรศัพท 
สําหรับการใชในทองถ่ิน  คร้ังละ                 3   บาท 
สําหรับการใชตางจังหวัด  ลําพูน นาทีละ       3   บาท 

ลําปาง นาทีละ      6   บาท 
อ่ืนๆ  นาทีละ      9   บาท 

สําหรับการใชโทรเขามือถือ เขตพื้นที่เดียวกัน นาทีละ           3   บาท 
เขตพื้นที่ติดกัน นาทีละ      6   บาท 
อ่ืนๆ   นาทีละ      9   บาท 
Y-Tel (1234) นาทีละ      2   บาท 

2.2  ระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร (Client/Server) 
สุชาย ธนวเสถียร และ นรินทร อัครพิเชษฐ (2543 ) อธิบายความหมายระบบ Client-

Server วาเปนสถาปตยกรรมซอฟตแวรที่ระบบซอฟตแวรไดรับการออกแบบใหแยกออกเปน         
2 สวน สวนแรกเรียกวาสวน Client และอีกสวนเรียกวาสวน Server ซอฟตแวรสวน Client ตอง
ส่ือสารตอติดกับสวน Server โดยที่ซอฟตแวร Client จะขอใชขอมูลจากซอฟตแวรสวน Server 
ซอฟตแวรสวน Server จะตอบสนองโดยการดึงขอมูลจากฐานขอมูล แลวสงไปยังสวน Client เพื่อ
การประมวลผลตอไป 

 

 
 
 
 
 

รูป 2.1 การแยกซอฟตแวรสวน Client และ Server 

 

ขอมูล

 

ซอฟตแวร Client ซอฟตแวร Server ขอขอมูล
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ประชา ตระการศิลป (2543) นําเสนอแนวคิดวาและอธิบายองคประกอบไคลเอนต
เซิรฟเวอร เปนเทคนิคการพัฒนาระบบงานโดยแบงแยกหนาที่ในการทํางานการประมวลผลงานให
ชวยกันทํางานโดยใชทรัพยากรตางๆ ที่กระจายกันอยูของระบบคอมพิวเตอรตามความเหมาะสมใน
การทํางานของระบบคอมพิวเตอรในแตละความตองการและลักษณะของธุรกิจ 

ไคลเอนต/เซิรฟเวอร มีองคประกอบ 3 สวนดังนี้ 
1) ไคลเอนตหรือผูขอบริการ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนผูรับ-สง 

ขอมูลขาวสาร และคําสั่งจากผูใชระบบงานไปใหแก เซิรฟเวอร 
2) เซิรฟเวอรหรือผูใหบริการ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนผูรับ-สง 

ขอมูลขาวสาร คําสั่งจากไคลเอนตเพื่ออานขอมูลประมวลผลและสงกลับมาใหไคลเอนตตัวที่รอง 
ขอบริการมา 

3) ระบบเครือขาย (Network) คือระบบงานทีป่ระกอบไปดวยอุปกรณ ฮารดแวร 
(Hardware) และซอฟตแวร เพื่อเปนทางเดนิใหกับขอมลู ขาวสาร คําสั่งโปรแกรมที่มีการรับสง
ระหวาง ไคลเอนต กับ เซิรฟเวอร ที่ตอเชือ่มโยงกัน 

โครงสรางพื้นฐานของ ไคลเอนต และเซิรฟเวอร ไดถูกแบงออกเปน 3 สวน คือ 
ไคลเอนต  มิดเดิลแวร และ เซิรฟเวอร 

• ไคลเอนต เปนสวนที่จะรันแอพพลิเคชันบน ไคลเอนต โดยจะใชระบบ GUI 
(Graphical User Interface) หรือ OOUI (Object Oriented User Interface) หรือ DSM (Distributed 
System Management) เปนการติดตอกับ User ผานกราฟฟกซึ่งทํางานแบบเชิงวัตถุ (Object) 

• มิดเดิลแวร เปนสวนที่ทํางานอยูระหวาง ไคลเอนต เซิรฟเวอร เปนเสมอืนสะพาน
เชื่อมตอการทํางาน สามารถแบงออกเปน 4 แบบ ดังนี้คอื 

1) Service Specific หรือการบริการโดยเฉพาะ จะขึ้นอยูกับการใชแอพพลิเคชัน 
ในการทํางาน เชน แอพพลิเคชันของออฟเจกตแบบกระจาย จะใชมิดเดิลแวร ORB (Object Reguest 
 Broker) แอพพลิเคชันกรุปแวร จะใชมดิเดิลแวร Mail และ TP monitor จะใชมิดเดิลแวร TxRPC  
(Transactional Remote Procedure Call) สวนระบบฐานขอมูล SQL จะใช ODBC (Open Database 
Connectivity) DRDA (Distribute Relational Database Architecture) ของ IBM,RDA (Remote 
Database Access), Oracle Glue, CLI(Call-level Interface) 

2) DSM (Distribute System Management) จะรันบนทุกโหนดของระบบเน็ตเวิรกที่ 
เปนไคลเอนตเซิรฟเวอร จะมีมิดเดิลแวร SNMP (Simple Network Management Protocal),  
CMIP(Common Management Information Protocol) และ DME 

3) NOS (Network Operating System) เปนระบบปฏิบัติการเน็ตเวิรก ซ่ึงใหบริการ 
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ทั่วๆ ไป โดยจะมีทั้ง Directory Service, Naming Service, Security/Authentication Service,  
Messaging Service, Distributed file, PRC, Peer to Peer ฯลฯ ระบบปฏิบัติการเหลานี้ เชน  
Windows NT server, Netware, Banyan Vines, OSF DCE 

คุณสมบัติของ  NOS  
(1) จะชวยใหการใชช่ือ (Namespace)   เพียงชื่อเดียวสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ  

บนเน็ตเวิรกรวมได 
(2) จะทําใหผูใชงาน (User)  ไมตองรับรูเร่ืองเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกดิขึน้   เชน 

การรับ-การสงขอมูลผิดพลาด ระบบเน็ตเวิรกมีปญหา หรือมีการเคลื่อนยาย
ทรัพยากรจากไดเรกเทอรี่ไปยังเซิรฟเวอร NOS จะแกไขและอับเดทขอมูล
ตางๆ ใหเปนหนึ่งเดียวทั้งระบบ 

(3) ทําใหสามารถใชรหัสเพียง 1 ชุด เขาสูระบบเน็ตเวิรกจากเครื่องใดที่ไหนก็ได 
โดยจะใชระบบรักษาความปลอดภัยแบบ DCE (Distributed Computing 
Environment)  
ในการตรวจสอบ 

(4) มีระบบไดเรกทอรีแบบ Global Directory ซ่ึงจะนํา แอพพลิเคชัน โปรแกรมสิ่ง 
  ตางๆ เขามาทํางานรวมกัน ทําใหไมตองขึ้นกับสถานที่ สามารถเปลี่ยนสถานที่

ในการเขาใชทรัพยากรได 
(5) จัดการในเรื่อง Distributed time ใหทั้งระบบคือจะมีการซิงโครไนซในเรื่อง 

เวลาระหวางเซิรฟเวอรและไคลเอนตทุกตัว 
(6) จัดการในเรื่อง Distributed Security อยางต่ําในระบบ C2 ซ่ึงจะมีการแสดง 

ตัวตน(Authentication) ในการใช ACLs (Access Control Lists) เพื่อควบคุม
การเขาใชทรัพยากรจาก User 

(7)  สามารถจะใช  มิดเดิลแวร MOM (Message Oriented Middleware) ในการ
ชวยจัดคิวขอความ (Message queue) เพื่อใหทั้งไคลเอนต และเซิรฟเวอรยังคง
ทํางานไดอยางตอเนื่องแมจะมีปญหาทางระบบสื่อสาร ลักษณะนี้อาจเรียกวา 
Loosely-Coupled queue based และอีกรูปแบบคือ การใช RPCs (Remote 
Procedure Call) ซ่ึง NOS เหลานี้คือ OSF/ DCF, ONC/SUN, Netware 
4.xx/Novell 

4) Transport stack เปนบริการพื้นฐานในการสื่อสารระหวาง ไคลเอนต เซิรฟเวอร  
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บนระบบ LAN และ WAN โปรโตคอลหลักๆ ในสวนของ Transport stack มีอยู 4 ตัวดวยกัน คือ 
NetBIOS, TCP/IP, IPX/SPX และ SNA 

NetBIOS เปนโปรโตคอลที่ออกแบบโดย บริษัท ไอบีเอม็ฯ ใหใชงานเครือขาย 
ขนาดเล็กตอมาพัฒนาเปน NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) สามารถจะใชงานกับ 
ระบบเครือขาย ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต 20-200 เครื่อง ไมสามารถใชงานกับเครอืขายที่มี 
ขนาดใหญได และไมสามารถคนหาเสนทางได จะเหน็วาใชกับงานเวิรกกรุป เชน Windows for  
Workgroups หรือ Microsoft LAN Manager โปรแกรม NetBIOS จะทาํงานอยูในชั้นของ Session 
Layer ตามมาตรฐาน OSI-7 Layer 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)เปนโปรโตคอลที่ใช
งานบนระบบ UNIX พัฒนาขึ้นไปในป 2512 โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีเครือขาย 
ช่ือ APRANET (Advanced Research Project Agency Network) สําหรับใชงานกับเครือขายขนาด
ใหญอยาง WANs มีความสามารถในการคนหาเสนทาง และมีความยดืหยุนในการทํางานสูง 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) เปน 
โปรโตคอลหลักของระบบปฏิบัติการเน็ตเวิรก Netware มีความฉลาดในการทํางานกวา NetBIOS 
คือ สามารถคนหาเสนทางได ทําใหโปรโตคอล IPX/SPX สามารถจะทํางานบนระบบ LAN และ 
WAN ได (แตการทํางานบนระบบ WAN เชน อินเทอรเน็ตยังสูโปรโตคอล TCP/IP ไมได) 

SNA (System Network Architecture) เปนโปรโตคอลที่ออกแบบโดย บริษัท 
ไอบีเอ็มฯ เพื่อใชงานระบบเครือขายเครื่องเมนเฟรมของไอบีเอ็ม 

• เซิรฟเวอร เปนสวนหนึ่งจะรับแอพพลิเคชั่นในการจัดการทรัพยากรตางๆ  สําหรับ
ระบบ Client/Server ซ่ึงสามารถแบงออกได 6 แบบดวยกนัคือ 

1) ระบบแฟมขอมูล (File) 
2) ระบบฐานขอมูล SQL (DBMS) 
3) ระบบจัดการทรานแซคชั่น (TP Monitor) 
4) ระบบกรุปแวร (Groupware) 
5) ระบบออบเจกแบบกระจาย (Distributed objects) 
6) ระบบเครือขายใยแมงมุม (Web) 

โดยมีรายละเอียดของแตละแบบดังนี ้
1) ระบบแฟมขอมูล (File Server) โดยฝง Client (เครื่อง PC) จะทําการรองขอ 

แฟมขอมูล ผานระบบเครือขายไปยัง File Server และ File Server จะเปนผูที่แบงปน กระจาย 
แฟมขอมูลผานระบบเครือขาย 
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2) ระบบฐานขอมูล (Database Server) การประมวลผลฐานขอมูลในระบบ  
Client/Server จะมี2 สวนคือ แบ็คเอ็นต (Back end) และ ฟรอนเอ็นต (Front end) ซ่ึงแบ็คเอ็นตจะ 
เปนสวนของ Server ซ่ึงจะมีระบบฐานขอมูล SQL เชน Microsoft SQL Server  และสวน         
ฟรอนเอ็นต จะเปนสวนของ Client มีหนาที่คอยจัดเตรยีมแสดงผลขอมูลซ่ึงมีเครื่องในการสราง 
ฟรอนเอ็นต บน วินโดว เชน ภาษา Visual Basic, Delphi ฯลฯ 

3) ระบบจัดการทรานแซคชั่น (Transaction Server)  เปนนํา TP Monitor มาใชงาน 
มีประโยชน และเพิ่มประสทิธิภาพในการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) โดยที่  
TP monitor จะจัดการกับทรานแซคชั่น โดยการจัดเสนทางเดินในระบบให จาก Client ไปยัง Server  
ตัวใดตัวหนึ่งบนระบบ แลวกลับมาที่เดิม ถาไมประสบความสําเร็จ กจ็ะเริ่มตนทํางานใหม งานที่ IP  
monitor ทําคือ การจัดการทรพัยากร และ User Request จัดการเรื่องของ Two Phase commit เก็บ  
Log ของทรานแซคชั่นไวจะเหน็วา TP monitor มีสวนในการจัดการควบคุมทรานแซคชั่นและ 
ทรัพยากรในระบบ 

4) ระบบกรุปแวร (Groupware Server) เปนเทคโนโลยีบนระบบเมนเฟรมซึ่งมี 
หลายสวนทํางานรวมกนั เชน ระบบ E-mail ระบบเวิรกโฟลว ระบบจดัการเอกสารสารมัลติมีเดีย  
ระบบจัดการรูปภาพ โดยนํามาใชกับระบบ Client/Server ได 

5) ระบบออบเจกตแบบกระจาย (Object Server) รวบรวมขั้นตอนการทํางานและ 
ขอมูลของระบบฐานขอมูล SQL ระบบ TP monitor และระบบกรุปแวร ไวในออบเจกต ซ่ึงใช 
ระบบเครือขายเปนเสนทางในการทํางาน 

6) ระบบโครงขายใยแมงมุม (Web Server) World Wide Web เปนรูปแบบของ  
Client/Server Application แบบแรกในโลกปจจุบันโดย ฝง Client รองขอมายงัฝง Server  การ 
ติดตอโดยใช RPC ซ่ึงเปนขอตกลง (Protocol) ที่เรียกวา HTTP 
 

กฤตศิลป บุรัมยากร (2546) ไดอธิบายการสื่อสารระหวาง ไคลเอนตและเซิรฟเวอรวามี 
2 แบบ คือ Remote Procedure Call และ Message System  

1) Remote Procedure Call มีลักษณะคลายกับ Procedure  Call หรือ Function Call  
ที่พบในภาษาโปรแกรมทั่วไป ไคลเอนตจะสื่อสารกับเซิรฟเวอร โดยไคลเอนตจะตองเตรียม Input 
Output Parameter แลวสราง Procedure Call ขึ้นมา Procedure Call จะถูกเรียก (Invoked) ขึ้นมา
ทํางาน เสนทางเชื่อมโยงระหวางไคลเอนตกับเซิรฟเวอร จะถูกสรางขึ้นมาหลังจากเซิรฟเวอรไดรับ
ขอมูลจาก Procedure Call ที่สงมา เซิรฟเวอรจะสงคําตอบที่ไคลเอนตตองการกลับมาในรูปแบบ
ของ Procedure Parameter 
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2) Message System เปนวิธีการที่เปนสากล (more Generalized) มากกวา ไคลเอนต 
จะเปนผูขอทําการพูดคุย (Session) กับเซิรฟเวอร เมื่อเซิรฟเวอรทําการตอบรับไคลเอนตก็จะ
สามารถสงขาวสารใหกันได กลไกการทํางาน (Message System Process) ตางๆจะมี Address ที่
ประกอบดวย Network Address, Node Address, Process Address ในแตละเครือขายจะมี Address 
ไมซํ้า (Unique) มีไดหลาย Node Address Node จะไมซํ้ากัน ในแตละ Node จะมีไดหลาย Process 
ในเครือขายที่ตางกันอาจจะมี Address Node ที่ซํ้ากันได หรือในแตละ Node อาจมี Process Address 
ที่ซํ้ากัน เมื่อรวม Network Address, Node Address, Process Address เขาดวยกันแลวจะไมซํ้า 

ไคลเอนตจะสื่อสารกับกับเซิรฟเวอร ไคลเอนตจะตองไดรับ Address ของเซิรฟเวอร 
Process ที่เกิดจากการผสมของ Network, Node, Process อาจทําไดหลายอยาง เชนไคลเอนต ใช
วิธีการแพรกระจาย (Broadcast) ขาวสารออกไปเพื่อ Address ของไคลเอนตหรือใชวิธีใหเซิรฟเวอร
แพรกระจายขาวสารบริการ (Service) ออกไป หรือใชวิธีกําหนด Address ไวในเครื่องไคลเอนต 
(Hard-coded) เมื่อไคลเอนตไดรับ Address ของเซิรฟเวอร ก็จะทําการรองขอ (Request) เพื่อขอ
สราง Session กับเซิรฟเวอร เมื่อ Session ถูกสรางขึ้นมาแลว ไคลเอนตกับเซิรฟเวอรก็สามารถสง
ขาวสารกันแกกันไดโดนมี Address ที่ถูกตอง 
 

ฟงกชันการทํางาน 
ตรรกะในการนําเสนอ (Presentation logic) เกี่ยวกับวิธีที่ผูใช (User) จะติดตอกับ

ระบบ เปนการกําหนดรูปแบบขอมูลเพื่อรับ-แสดงผลบนอุปกรณ (Device) ที่หลากหลาย เชนรับ
ขอมูลจากคียบอรด แสดงผลทางจอภาพ  เครื่องพิมพ ฯลฯ 

ตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) จะเกี่ยวของกับการใชกฎหรือเงื่อนไขของ
หนวยงานธุรกิจ เชน การคํานวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือการตัด
เกรดของนักศึกษา 

ตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล (Database Logic) จะเกี่ยวของกับบริการขอมูลโดยมี DBMS 
เปนตัวจัดการคนหาระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และการจัดการขอมูล การเพิ่ม การปรับปรุง การลบ 
เรียกใชขอมูล  

สถาปตยกรรมของไคลเอนต/เซิรฟเวอร (Client/Server Architecture)  
Two-Tier Architecture ถือเปนพื้นฐานของระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร แยกการ

ทํางานคือ ดานไคลเอนตทํางานในสวนของตรรกะในการนําเสนอ (Presentation Logic) และตรรกะ
ทางธุรกิจ (Business Logic) และดานเซิรฟเวอรจะทํางานในสวนของตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล 
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รูป 2.2 แสดงสถาปตยกรรมแบบ Two-Tier Architecture 
 

Three-Tier Architecture แยกการทํางาน คือ ดานไคลเอนตทํางานในสวนของ
ตรรกะในการนําเสนอ (Presentation Logic) และดานแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร (Application Server) 
ทํางานในสวนของตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) และดานตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล (Database  
Logic) 

 
 
 
 
 

 
 

รูป 2.3 แสดงสถาปตยกรรมแบบ Three-Tier Architecture 
 

N-Tier Architecture จะมีการแยก ไคลเอนตและเซิรฟเวอร มากกวา 3 สวน       
แยกการทํางาน คือ ไคลเอนตทํางานในสวนของตรรกะในการนําเสนอ (Presentation Logic) เว็บ
เซิรฟเวอรทํางานในสวนของ ตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) เว็บแอพพลิเคชัน (web application) 
และแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร (Application Server) ทํางานในสวนของตรรกะทางธุรกิจอีกทอดหนึ่ง 
และ เซิรฟเวอรฐานขอมูล (Database Server) ทํางานในสวนของตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล 
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รูป 2.4 แสดงสถาปตยกรรมแบบ N-Tier Architecture 
 
ขอกําหนดมาตรฐานการสื่อสารในระบบเครือขาย (Protocol) 
Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet Protocol (IP) หรือ TCP/IP ใช

เชื่อมตอในเครือขายและ Internet 
Hypertext Transfer Protocol หรือ HTTP ใชติดตอในรูปแบบ Web 
File Transfer Protocol หรือ FTP ใช รับสงไฟลขอมูลผานทางระบบเครือขาย 
Serial Line Internet Protocol หรือ SLIP ใชส่ือสารระหวาง LAN ผาน สายโทรศัพท 
Point-to-Point Protocol หรือ PPP ใชเมื่อ SLIP ไมสามารถเขากับระบบ LAN นั้นได 
File Transfer Protocol หรือ FTP ใชรับสงไฟลขอมูลผานทางระบบเครือขาย 
นอกจากนี้ยังมี Protocol อีกหลายแบบที่มีใชในเครือขาย เชน SMTP 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

นายนิติรัฐ สาลี (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมทะเบียน และ
วัดผลโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโปรแกรม
ทะเบยีนและวัดผลพรอมคูมือการใชงาน ไดพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรเฟส
ชันแนล เครื่องมือในการพัฒนาคือ ไมโครซอฟต วิชวลเบสิก เวอรชัน 6.0 เปนสวนที่ติดตอกับ
ผูใชงาน โปรแกรมคริสตัล รีพอรท เวอรชัน 8.5 เปนสวนแสดงรายงาน และฐานขอมูลมายเอสคิว
แอล เปนดาตาเบส เซิรฟเวอร และในสวนของการตรวจผลการเรียนผานอินเทอรเน็ต ใชภาษา
เอชทีเอ็มแอล ในการสรางสรางเว็บเพจและเอเอสพีในการประมวลผลขอมูล ผลการศึกษาพบวา
โปรแกรมสามารถใชงานไดงาย และสามารถแสดงรายงานไดครอบคลุมตามที่งานทะเบียนและ
วัดผลตองการ และผลการทํางานของโปรแกรมอยูในเกณฑที่นาพอใจ 
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มานิตย พวงบางโพ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบบริหารพัสดุ
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารพัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระบบนี้เปนระบบแม
ขาย-ลูกขายโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลเบสิก 6.0 ในการพัฒนาสวนติดตอกับผูใชระบบ 
และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล จัดการฐานขอมูล ผลการศึกษาพบวาผูใชมีระดับความพึงพอใจอยู
ในเกณฑดี 

นายอภิเดช ขายสุวรรณ (2547) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานโทรศัพทสารธารณะ:กรณีศึกษา บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด(มหาชน) สํานักงานเชียงใหม”  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน
ปฏิบัติงานและบริหารโทรศัพทสาธารณะบริษัทไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) สํานักงานเชียงใหม พัฒนาโดยใช โปรแกรมเดลไฟ พี  และโปรแกรมมายเอสคิวแอล ใน
การพัฒนาระบบฐานขอมูล และภาษาพีเอชพีในการพัฒนาเว็บเพจ ผลการศึกษาพบวาสามารถ
เรียกดูสรุปรายงานจากเว็บเพจตามสถานที่ตางๆ ไดผลเปนที่นาพอใจ เปนที่ยอมรับของผูบริหาร 
และพนักงานปฏิบัติงาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําวันของพนักงาน และชวย
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 


