
 
บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง “ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน” จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร เปนวิธีการที่ใชในการสรางระบบงานทาง
คอมพิวเตอร มีอยูหลายวิธี ซ่ึงการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกใชวิธีการพัฒนาระบบงานตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถ
แกปญหาการทํางานของผูที่เกี่ยวของกับระบบ ใชวิธีการทางระบบฐานขอมูลและวิธีการเขียน
โปรแกรมแบบ ไคลแอนตเซิรฟเวอร ในการจัดการเอกสาร การจัดเก็บ การสืบคน การแกไข โดย
พัฒนาบนระบบเครือขายขององคกร ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาขอมูลข้ันพื้นฐานจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงพอจะสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 2.1  ขอมูลและสารสนเทศการจัดการขอมูล 
 2.2  ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3  ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 

2.4  แบบแผนการออกแบบฐานขอมูล 
2.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.6 ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ 

(Thailand International  Public  Sector  Standard  Management  System  and  
Outcome : P.S.O)  ระบบขอมูลขาวสาร : P.S.O 1101 

2.7 เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
2.1 ขอมูล และสารสนเทศ การจัดการขอมูล 

จรณิต  แกวกังวาล (2540 ) อธิบายวา ขอมูล ( Data ) คือขอเท็จจริงขั้นตน ซ่ึงเปนวัตถุดิบ
ของสารสนเทศ ( Information ) เมื่อขอมูลถูกนํามาประมวลผล ( เรียงลําดับ  แยกประเภท  เชื่อมโยง  
คํานวณ  หรือสรุปผล ) และจัดใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนได เราจึงจะเรียกวา
เปนสารสนเทศ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ( 2545 ) อธิบายวา ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information)  มี
ความแตกตางกัน ขอมูลคือ ขอมูลดิบ (Raw Data) ที่มีความหมายในตัวมันเองโดยยังไมได
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กอใหเกิดประโยชน ซ่ึงแตกตางกับสารสนเทศ ที่มีการนําขอมูลดิบเหลานั้นมาผานการประมวลผล
ใด ๆ เพื่อใหเกิดสารสนเทศและเปนประโยชนตอผูใช ดังรูปที่ 2.1 
 ตัวอยางเชน สายการบินภายในประเทศเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม 

- จํานวนผูโดยสารมีจํานวนกี่คน ถือวาเปนขอมูล 
- เที่ยวบินในแตละวันนั้น มีผูโดยสารและจํานวนผูโดยสารชาย – หญิงทั้งหมด

กี่คน ถือวาเปนสารสนเทศของวันนั้น และอาจจะกลับไปเปนขอมูลไปเปน
ขอมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อรวบรวมรอการประมวลผลตอไปก็ได เชน เปนราย
สัปดาห รายเดือน รายป ดังนั้นขอมูลที่เปนสารสนเทศแลว ก็อาจจะกลายเปน
ขอมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรอการประมวลผลเปนสารสนเทศตอไป 

 
 
 
 
 
   
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ ( 2545 ) 

รูป 2.1 การนําขอมูลผานการประมวลผลเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ 

 การจัดการขอมูล (Data Management) 
 แนวคิดในการจัดการขอมูลไดเกิดขึ้นมาเนิ่นนานแลว ซ่ึงก็เปนไปตามยุคและเทคโนโลยี 
ในแตละยุคสมัย การจัดการขอมูลไดริเร่ิมจากการบันทึกขอมูล ซ่ึงอาจเปนการบันทึกขอมูลลงใน
กระดาษ สมุด เพื่อบันทึกขอมูลชวยในการจดจํา หากตองการเรียกดูขอมูลที่เคยบันทึกไว ก็จะพลิก
หนาหนังสือไปยังเลขหนาที่ตองการเพื่อดูรายระเอียดขอมูลที่บันทึกนั้น ๆ 
 ตอมาเมื่อมีขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหมีระบบระเบียบ
มากขึ้น มีการบันทึกขอมูลลงแฟมเอกสารตาง ๆ ที่ใชจัดเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดวยการมีตูเก็บเอกสารซึ่งก็มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญใหเลือกใชงานตามความ
เหมาะสมเพื่อเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น รวมทั้งอาจมีการทําดัชนีเพื่อใหการคนหาขอมูลมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การจัดเก็บขอมูลลงในแฟมตาง ๆ และนําไปเก็บไวในตูเอกสารอยางมิดชิดและปลอดภัย
จัดเปนการเก็บฐานขอมูลที่ทํากันมานานจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการจัดเก็บในลักษณะนี้จํานวนตูเก็บ

 

Data   Process Information 
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เอกสารจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การคนหาขอมูลยอมทําใหเกิดความลาชา อันเนื่องมาจากมีตูเก็บ
เอกสารจํานวนมากนั่นเอง 
 ตอมามีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล จะชวยไดมากในกรณีที่มีขอมูล
ปริมาณมาก กลาวคือ สามารถจัดเก็บขอมูลไดจํานวนมากมายมหาศาล เพียงบันทึกลงในสื่อบันทึก
ขอมูลดังกลาวสามารถเทียบกับปริมาณของตูเก็บเอกสารจํานวนมากมายมหาศาล ทั้งยังสามารถ
คนหาขอมูลไดรวดเร็วกวามาก 
 
2.2 ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดใหรายละเอียดวา โครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถ
แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ หนาที่ขององคกร (Organizational Function) และกิจกรรมการบริหาร 
(Management Activity) การจัดโครงสรางตามหนาที่ขององคกรนั้น ก็คือการที่ระบบยอย
(Subsystem) จะแบงออกตามหนาที่และลักษณะของการประกอบการขององคกรแตละแหง และจะ
มีการประมวลขอมูลตามแตละเรื่องของตนเอง ในขณะที่เมื่อมีลักษณะรวมบางอยางเกิดขึ้นก็จะ
สามารถสงขอมูลขามระบบยอยตาง ๆ เขาหากันเพื่อลดการประมวลผลซ้ําซอน 
 สําหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนั้น สามารถแสดงไดดังรูป 2.2 
ดังนี้ 
 

 
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ ( 2545 ) 

รูป 2.2  โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 



 9 

 ฐานของปรามิดชั้นลางสุดเปนงานที่ระดับเจาหนาที่และพนักงานทําอยูเปนประจําแตนํา
คอมพิวเตอรเขามาใช ประกอบดวยขอมูลสําหรับการประมวลผล (Transaction) เพื่อตอบสนองตาม
ความตองการของผูบริหาร 
 ถัดขึ้นไป คือ ระดับผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติการจะประกอบดวย
ขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน ในระดับนั้นเปนการควบคุมการปฏิบัติงานในแตละวัน
(Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายที่วางไวและมีประสิทธิภาพหรือไม 
 สําหรับสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับกลางนั้น จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการ
วางแผนระยะสั้น และการตัดสินใจสําหรับควบคุมการจัดการ (Management Control and Tactical 
Planning) 
 ขั้นตอนสุดทาย คือ ผูบริหารสูงสุดขององคกรซึ่งจะเปนสารสนเทศที่ประกอบดวยขอมูล
ในการตัดสินใจวางเปาหมายและนโยบาย (Strategic Planning) 
 ระบบสารสนเทศ (Management Information System) ในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอการ
ดําเนินธุรกิจมากขึ้น ทําใหหนวยงานธุรกิจมากขึ้น ทําใหหนวยงานธุรกิจทั้งหลายจําเปนตองจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ องคกรตาง ๆ มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงขันกับองคกรอื่น ๆ โดยระบบสารสนเทศ
จะมีอิทธิพลมากตอวิธีจัดองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาที่ตาง ๆ ในทางธุรกิจ
ความสัมพันธระหวางองคกรและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกลายเปนกิจกรรมที่
มีความสําคัญในลําดับสูง และคอย ๆ กลายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งในปจจุบันนี้เพราะวา 

- องคกรตาง ๆ ไดพบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อความไดเปรียบ 
    ในเชิงแขงขัน 
- องคกรตาง ๆ สามารถใชระบบสารสนเทศในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
- ผูบริหารองคกรไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการฐานขอมูล    
    ที่เปนประโยชน และทําการเผยแพรสารสนเทศขององคกรมากขึ้น 
ถึงแมวาสารสนเทศไมจาํเปนที่จะตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป แตในปจจุบัน

นี้ก็มิอาจจะปฏิเสธการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถทํา
ใหผูประกอบการไดรับขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็ว ทันเหตุการณประกอบกับ
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีราคาที่ต่ําลง ดังนั้นจึงสังเกตไดวา ในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานเล็ก ๆ ก็ตาม ตางก็นําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือในการใชงานอยูทั่วไปประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความล้ําหนาทุกขณะ และไมไดถูกจํากัดการใชงานเฉพาะงานดาน
วิทยาศาสตรเชนแตกอนอีกตอไป 
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เอกชัย เจริญนิตย และนพฤทธิ์  คงรุงโชค (2544) ไดระบุวา ระบบสารสนเทศ (Information 
System) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่สามารถจัดทําสารสนเทศในรูปของรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหกับผูบริหาร เพื่อผูบริหารจะไดนําไปใชในการตัดสินใจไดตอไป ในการ
นําเสนอสารสนเทศใหแกผูบริหาร นอกจากจะพิมพออกทางเครื่องพิมพ (Hard Copy) แลวยัง
สามารถนําเสนอทางจอภาพ (Soft Copy) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูล
หรือสอบถามขอมูลที่เก็บไวในคอมพิวเตอร อีกทั้งยังสามารถอานและทําความเขาใจไดโดยงาย 
ระบบสารสนเทศตามที่ไดกลาวมาขางตน จะมีหนาที่จะสรุปไดดังตอไปนี้ 

1  การจัดเก็บ การบันทึก และการประมวลผลขอมูล (Data Collection, Data Entry & Data 
Processing) การประมวลผลขอมูลรายการซึ่งเปนขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน
หรือองคกรจะถูกจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลโดยสวนที่เรียกวา ระบบประมวลผล หรือ ระบบ
ประมวลผลขอมูลรายงาน (Transaction Processing) 

2  การจัดการฐานขอมูล  (Database Management) หมายถึง  ขอมูลที่เก็บในระบบ 
สารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนั้น โดยปกติจะเก็บไวในฐานขอมูล
ซ่ึงมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) เปนโปรแกรม
อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล การคนหาขอมูลมาใชงาน
และDBMS ยังเอื้ออํานวยใหผูใชหลาย ๆ แผนกใชขอมูลรวมกันในฐานขอมูลได 

3  การจัดทํารายงาน (Reporting) จะมีกลุมของโปรแกรมที่จัดทํารายงานตาง ๆ เพื่อเสนอ
ตอผูบริหาร และผูใชงานระบบ เชน รายงานที่แสดงแนวโนมตาง ๆ รายงานเมื่อมีเหตุการณผิดปกติ
เกิดขึ้น เปนลักษณะของรายงานเพื่อควบคุม หรือรายงานเฉพาะกิจ ที่เรียกวา Adhoc Report  

4  การสอบถามขอมูล (Inquiry) นอกเหนือจากการใชรายงานในรูปแบบตาง ๆ ตอผูบริหาร
แลว ระบบสารสนเทศยังเอื้ออํานวยประโยชนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ใหผูใชสามารถสอบถามขอมูล
ทางจอภาพได ในการสอบถามผูใชสามารถสอบถามไดเปน 2 แบบ 

    4.1 เปนสารสนเทศที่มีการสอบถามหรือเรียกดูเปนประจํา จึงอาจจัดทําเปนโปรแกรมไว
ลวงหนาได เมื่อถึงเวลาคนหาก็สามารถเรียกโปรแกรมนั้นมาใชงานไดทันที 

    4.2 เปนสารสนเทศที่มีการสอบถามหรือเรียกดูไมเปนประจํา การสอบถามขอมูลใน
ลักษณะนี้ ไมอาจที่จะเตรียมโปรแกรมไวลวงหนาได ขึ้นอยูกับวาขณะนั้นผูใชตองการสอบถาม
หรือเรียกดูขอมูลอะไร เราเรียกวิธีนี้วา Adhoc Query ในการตอบคําถามกับการสอบถามขอมูลใน
ลักษณะนั้นจําเปนจะตองใชภาษาพิเศษที่เปนภาษาในการสอบถามของ DBMS มาชวยในการคนหา
คําตอบ เราเรียกภาษาในการสอบถามฐานขอมูลนี้วา ภาษา SQL (Structure Query Language) 
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5)  การชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ (Decision Support) หนาที่ของระบบสารสนเทศ  ใน
ขอนี้จัดเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะโปรแกรมที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริหารชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการตัดสินใจในหลายรูปแบบ เมื่อผูบริหารไดเลือกแนวทาง
ในการตัดสินใจในรูปแบบใดแลวก็ยอมเปนแนวทางที่ใหผลที่ดีที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา:เอกชัย เจริญนิตย และนพฤทธิ์  คงรุงโชค (2544) 

รูป 2.3  หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศ 

 
2.3  ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 
        โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545)  ไดกลาวถึงระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูลไววา 
 ระบบแฟมขอมูล (File – Based System) 
 การจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอร นอกจากจะสามารถจัดเก็บขอมูลไดปริมาณมากแลว 
ยังทําใหการจัดเก็บขอมูลเหลานั้นแลดูเปนระบบระเบียบ รวมท้ังการคนหาขอมูลที่มีความรวดเร็ว
และสามารถเรียกดูขอมูลที่ตองการไดทันที 
 วิธีการจัดเก็บแฟมขอมูลดวยคอมพิวเตอรในยุคแรก ๆ นั้นยังมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
คลายคลึงกับการจัดเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ ดวยมือ เพียงแตแตกตางกันตรงที่ขอมูลที่จัดเก็บนั้นถูก
จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร แตละสวนงานหรือแตละแผนกตางก็มีโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเฉพาะของตน 
ซ่ึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการแฟมขอมูลตาง ๆ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกขณะ รวมทั้งการ

การจัดการฐานขอมูล การสอบถาม

แหลงขอมูล 
การจัดการฐานขอมูล 

สนับสนุน 
การตัดสินใจ 

จัดทํารายงาน 
แหลงขอมูล 
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เกิดความซ้ําซอนของขอมูล แฟมขอมูลที่ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม สงผลใหเกิดปญหาใน
การปรับปรุง กลาวคือ หากมีความตองการเพิ่มหรือปรับปรุงในโครงสรางขอมูล ก็จําเปนตองแกไข
โปรแกรมเพื่อปรับปรุงโครงสรางและทําการคอมไพลใหมเสมอ ซ่ึงระบบแฟมขอมูลเปนรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมในภาษารุนที่ 3 (Third – Generation Language : 3GL) เชนภาษา COBOL ที่มัก
เกิดปญหาและขอจํากัด  โดยเฉพาะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด  ๆ  ที่จําเปนตองพึ่งพา
โปรแกรมเมอรทุกครั้งไป เนื่องจากรูปแบบโครงสรางขอมูลขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม ซ่ึง
ผูใชงานทั่ว  ๆ  ไปจะไมมีความรูความสามารถใจการเขาไปแกไขชุดคําสั่งใด ๆ ได  ดังรูป 2.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

 
รูป  2.4  ระบบแฟมขอมูล (Files System) 

 

 ขอจํากัดของวิธีแฟมขอมูล (Limitations of the File – Based Approach) 
1. ขอมูลมีการเก็บแยกจากกัน (separation and isolation of data) 
2. ขอมูลที่มีความซับซอน (duplication of data / data redundancy) 
3. ขอมูลที่มีความขึ้นตอกัน (data dependence) 
4. มีรูปแบบที่ไมตรงกัน (incompatible file formats) 
5. รายงานตาง ๆ ถูกกําหนดไวอยางจํากดั (fixed queries / proliferation of application 

programs)  

Personnel Sale  Department Accounting 

accounts Inventory salesman sales Customers Employe

Duplicate data 
(salesman is an employee)
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ขอดีของวิธีแฟมขอมูล (Advantages of File – Based Approach) 
 1. งายตอการออกแบบและพัฒนา (easy to design and implement) สําหรับวิธีแฟมขอมูล
นั้นสามารถออกแบบแฟมขอมูลและทําการพัฒนาไดงาย กลาวคือ ความสลับซับซอนในขั้นตอน
การออกกแบบและการพัฒนามีไมมาก เนื่องจากพัฒนาระบบดวยเพียงหนึ่งแอพพลิเคชัน (single 
application) 
 2.  การประมวลแบบแฟมขอมูลเปนวิธีดั้งเดิมที่ใชกนัมานาน และมีความรวดเร็ว 
(historically and processing speed) เนื่องจากการประมวลผลแบบแฟมขอมูลเปนเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิมที่ใชกันตั้งแตเร่ิมการใชภาษาระดับสูง เชน ภาษา COBOL โดยการประมวลผลดวยวิธี
ดังกลาวจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผลขอมูลสามารถกําหนดแฟมที่เกี่ยวของจาก
โปรแกรมประยุกตที่เขียนไวไดโดยตรง ผลก็คือโปรแกรมจะทํางานดวยความรวดเร็ว 
  
 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
 เมื่อระบบแฟมขอมูลไดมีการใชงานจนถึงระดับหนึ่ง ทําใหทราบถึงปญหาตาง ๆ ตามมา
มากมายในดานของความยืดหยุนและความไมคลองตัวในหลาย ๆ ดาน วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
การจัดระบบขอมูลก็ไดเกิดขึ้นใหม โดยมีแนวคิดที่จะจัดการขอมูลแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ
โดยรวมที่ดีกวา รวมทั้งมีความยืดหยุนและความคลองตัวสูงขึ้น นั่นก็คือแนวคิดของระบบ
ฐานขอมูล 
 ปกติแลวขอมูลหรือแฟมขอมูลจะเปนแฟมขอมูลที่ถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหนวยงาน
หรือแผนกตาง ๆ ทั่วไป แตละแผนกตางก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟมขอมูลเปนของตนเอง แต
แนวความคิดของฐานขอมูลจะตรงกันขามกับวิธีแฟมขอมูล โดยฐานขอมูลจะเปนแหลงหรือศูนย
รวมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผนซึ่งกอใหเกิด
ฐานขอมูลที่เปนแหลงรวบรวมของขอมูลจากแผนกตาง ๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายใน
ฐานขอมูลชุดเดียว  ผูใชงานตาง  ๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางนี้ เพื่อนําไป
ประมวลผลรวมกันได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกัน ทําใหไมเกิดความซับซอนในขอมูล 
ดังเชนระบบแฟมขอมูล และแนวคิดของฐานขอมูลนั้นสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การประมวลผลดวยวิธีแฟมขอมูลได แตอยางไรก็ตาม แนวคิดฐานขอมูลนี้ผูใชงานจําเปนตอง
เรียนรูถึงกระบวนการการจัดการ และจําเปนตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีประสบการณดาน
ฐานขอมูลเปนอยางดี 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

รูป 2.5  ความแตกตางระหวางรูปแบบของวิธีแฟมขอมูลกับวิธีฐานขอมูล 

 
 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง  ครูอุตสาหะ (2542) ระบุวา จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบแฟมขอมูล ไดกอใหเกิดการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบใหมขึ้น ที่เรียกวา “ฐานขอมูล Database” 
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลนี้จะแตกตางจากการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูลเนื่องจากฐานขอมูล
เปนการนําเอาขอมูลมาจัดเก็บไวในที่เดียวกัน เชน ขอมูลพนักงาน สินคาคงคลัง พนักงานขาย และ
ลูกคาซึ่งแตเดิมเก็บอยูในรูปของแฟมขอมูลฝายตาง ๆ ไดถูกนํามาจัดเก็บรวมกันไวภายใน
ฐานขอมูลเดียว ซ่ึงเปนฐานขอมูลรวมของบริษัท สงผลใหแตละฝายสามารถใชขอมูลรวมกันและ
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบแฟมขอมูลได ขอมูลตาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูล
นอกจากจะตองเปนขอมูลที่มีความสัมพันธกันแลว ยังจะตองเปนขอมูลที่ใชสนับสนุนดําเนินงาน
อยางใดอยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา แตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับระบบ

Personnel Sales  Department Accounting 

accounts Inventory salesman sales Customers Employe

Duplicate data 
(salesman is an employee) 

Database 
Employee 
Customers 

Sales 
Inventory 
Accounts 

Personnel Department 

Sales Department 

Accounting 

DBM
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แฟมขอมูล 1 ระบบ และจะเรียกฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง
นับวา “ ระบบฐานขอมูล (Database system) เชนระบบฐานขอมูลเงินเดือน ซ่ึงเปนฐานขอมูลที่
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนการคํานวณเงินเดือน หรือระบบฐานขอมูลประชากรซึ่งเปน
ฐานขอมูลที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนการจัดทําสํามะโนประชากร เปนตน “ 

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

สมจิตร  อาจอินทร (2549) อธิบายวา ฐานขอมูล (Database) คือ การรวบรวมขอมูลที่มี
ความสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ การจัดเก็บเปนฐานขอมูลมักจะ
จัดเก็บไวที่หนวยศูนยกลาง ทั้งนี้เพื่อใหผูใชหลาย ๆ หนวยงานในองคกรสามารถเรียกใชขอมูลที่
จัดเก็บไวไดตามความตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอ และเปนขอมลูทีใ่ช
เปนประจํา 

 
ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 
โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ (2545) ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือมักเรียกยอ ๆ วา DBMS คือ 

โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาที่ตาง ๆ ใน การ
จัดการขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการตอบโตระหวางกัน
กับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูลรวมทั้งการ
จัดการควบคุมการเขาถึงขอมูล ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูลเพื่อปองกันมิใหผู
ที่ไมมีสิทธิ์การใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางไดนอกจากนี้ DBMS ยังมี
หนาที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืน
ขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความเสียหาย 
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ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   
รูป  2.6  การจัดการการโตตอบของ DBMS ระหวางผูใชงานกับฐานขอมูล 

 
ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS  เปนโปรแกรมที่ใชงานทั้งบนแอพพลิเคชัน 

โปรแกรมและฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล

ชนิดขอมูลรวมทั้งการอนุญาตใหขอมูลที่กําหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้
เรียกวา Data  Definition  Language  Precompiler (DDL) 

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

3. สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล 
- ความปลอดภัยของระบบ (security system) โดยผูที่ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลใน  
  ฐานขอมูลจะไมสามารถเขามาใชงานขอมลูในฐานขอมลูได 
- ความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการ  
  จัดเก็บขอมูล 
- มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system) กลาวคือ  
   สามารถแชรขอมูลเพื่อบริหารในการเขาถึงขอมูลพรอม ๆ กันจากผูใชงานใน 
   ขณะเดียวกนัไดโดยไมกอใหเกดิความไมถูกตองของขอมูล 
 

 

 

End  User 

End  User 

DBMS End user 

data 

Database 

Metadata 

Metadata 

Customer 

Inventory 

Products 

Application request 

Application request 

Data 

Data 
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- การกูคืนระบบ (recovery control system) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดในกรณีที่  
   ฮารดแวรเกดิความเสียหาย 
- การเขาถึงรายการตาง ๆ (user – accessible catalog) ผูใชสามารถเขาถึงรายการหรือ 
  รายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลในฐานขอมลู 

 
2.4  แบบแผนการออกแบบฐานขอมูล 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) อธิบายวา แบบแผนการออกแบบฐานขอมูลแสดงถึงโครงสราง
และการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิค เครื่องมือ เอกสารตาง ๆ ที่ใชสนับสนุนใหกระบวนการออกแบบ
ฐานขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถแบงขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลหลัก ๆ ได 3 ระดับ
ดวยกัน คือ 
 1.การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคดิ (Conceptual Database Design) 
 2. การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคลั (Logical Database Design) 
 3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล (Physical Database Design) 
 

 
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

รูป  2.7 การออกแบบฐานขอมูล (Phase of database design) 
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การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคดิ (Conceptual Database Design) 
การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้ เปนเพียงขั้นตอนการกําหนดเคาโครงหรือ schema  ใน

ระดับเบื้องตน (ออกแบบเคาโครงเพียงคราว ๆ) และตองเปนที่เขาใจวาโครงที่กําหนดขั้นในระดับนี้
เปนเพียงแนวความคิด ซ่ึงยังไมสามารถนําไปใชงานไดจริง ในขั้นตอนนี้จะทําการออกแบบใน
ลักษณะสวนยอย ๆ กอน (Logical Conceptual Data Model) โดยแนวความคิดของแตละโลคอล 
(Local) จะประกอบดวย 
 - ชนิดของเอนทิตี 
 - ชนิดความสัมพันธ 

-  แอตตริบิวต 
-  แอตตริบิวตโดเมน 
-  คียคูแขง 
-  คียหลัก 
การออกแบบในระดับแนวคดินั้นจําเปนตองรวบรวมเอกสารรวมทั้ง requirements ตาง ๆ  

เพื่อมาประกอบการสรางโมเดล ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ไมควรมองขาม โดยการออกแบบในระดับ
นี้จะมีงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดงัตอไปนี ้

- การกําหนดชนิดของเอนทติี 
- การกําหนดชนิดของความสัมพันธ 
- กําหนดแอตตริบิวตใหกับเอนทิตี 
- การทําแอตตริบิวตใหกับเอนทิตี 
- จัดทําแอตตริบิวตโดเมน 
- กําหนดคียคูแขงและคียหลัก 
- อาจใชหลักการของ specialize/generalizy กับเอนทิตี ถาจําเปน 
- เขียน Entity-Relationship Diagram 
- ทบทวนและตรวจสอบรวมกันกับยูสเซอรวาตรงกับทีคุ่ยกันไวหรือไม อยางไร 

การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
เปนกระบวนการสรางแบบจําลองของสารสนเทศที่ใชในองคกร ดวยการออกแบบใหมี

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการคัดเลือกโมเดลที่ใชงาน แตยังไมตองคํานึงถึงวาจะใช DBMS อะไร 
ของใคร เชน สมมุติวาไดคัดเลือกโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงตองทําการ
เปลี่ยนรูปจากโมเดลเชิงความคิดใหเปนรูปแบบสัญลักษณที่เปนมาตรฐาน ดวยการนํา Local 
Conceptual Data Model จากการออกแบบในขั้นแนวคิดนั้นมาสรางเปน Local  Logical Data 
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Model ของแตละสวนที่แยกกันทํานั้นมารวมกัน (combine) เพื่อสรางเปน Global Logical Data 
Model โดยการออกแบบในระดับนี้จะมีงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของคือ 
 - แปลงแบบจาํลองแนวคิดใหเปนแบบจําลองลอจิคัล 
 - จะไดรีเลชั่นที่แปลงมาจากแบบจําลองขอมูลลอจิคัล 
 - ใชเทคนิคการออกแบบรีเลชันดวยการ normalization 
 - ตรวจสอบแบบโมเดลอีกครั้งรวมกับยูสเซอรวา โมเดลนั้นสนับสนุนรายการขอมูลของ 

   ยูสเซอรหรือไม 
 - เขียน Entity-Relationship Diagram 

- กําหนดกฎเกณฑขอบังคับของความสัมพันธ 
- ทบทวนในสวนของ Logical Data Model รวมกับยูสเซอร 
- รวบรวม Logical Logical Data models มาเปน Global Model 
- ตรวจสอบ Global Logical Data Model 
- ตรวจสอบโมเดลนี้อีกครั้งวาสนับสนุนการขยายเพิ่มในอนาคตไดงายหรือไม 
- เขียน Entity-Relationship Diagram ขั้นสุดทาย 
- ทบทวน Global Logical Data Model รวมกับยูสเซอร 

การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล (Physical Database Design)  
 การออกแบบในขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชงานจริง ๆ พิจารณาถึง
แหลงจัดเก็บขอมูล (secoundary storage) โครงสรางขอมูล (file organization) ที่จัดเก็บลงในสื่อมี
รูปแบบการเขาถึงขอมูลดวยวิธีใด ในสวนนี้ยูสเซอรทั่ว ๆ ไปมักจะไมสามารถรับรูไดเลยวาขอมูล 
ที่ใชงานอยูจริง ๆ นั้นมีการจัดเก็บลงในสื่อบันทึกขอมูลอยางไร กระบวนการเขาถึงขอมูลเปนแบบ
ใด ซ่ึงสวนนี้เปนหนาที่ของ DBMS โดยอาจเลือกใช DBMS ของ Oracle,Informix หรือ MS-access 
เปนตน ซ่ึง DBMS แตละตัวอาจจะมีรูปแบบการจัดเก็บโครงสรางที่แตกตางกัน แตในการนําเสนอ
ขอมูล ยูสเซอรก็จะเห็นขอมูลในรูปแบบของตารางหรือ รีเลชั่นที่ตนเขาใจ ซ่ึงยูสเซอรจะไมสนใจ
วาขอมูลที่ตนเรียกใชงานอยูขณะนั้นมีการจัดเก็บจริง ๆ อยางไร โดยการออกแบบในระดับนี้จะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ 
 - เลือกใช DBMS ตามที่ตองการ เชน Oracle , Informix , Sybase หรือ MS-access 
 - ออกแบบขอบังคับกฎเกณฑใน DBMS 
 - วิเคราะหการใชงานทรานเซกชัน 
 - เลือกชนิดโครงสรางแฟมขอมูล เชน ASAM , B-Tree หรือ Hash 
 - จัดการกับอนิเด็กซขอมูล 
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 - พิจารณาและควบคุมความซ้ําซอน 
 - ประมาณการการใชความจดุิสกที่ตองการ 
 - ออกแบบกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลและควบคุมความปลอดภัย 
 - ติดตาม ตรวจสอบ และ ปรับปรุงเพื่อใหการใชงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
2.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรตาง ๆ 
ในแตละขั้นตอน ตั้งแตริเร่ิมจนกระทั่งสําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบนี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรม
พื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.กําหนดปญหา (Problem Definition) 
2.วิเคราะห (Analysis) 
3.ออกแบบ (Design) 
4.พัฒนา (Development) 
5.ทดสอบ (Testing) 
6.ติดตั้ง (Implementation) 
7.บํารุงรักษา (Maintenance) 

 

 
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

รูป 2.8 วงจรการพัฒนาระบบ 
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1 กําหนดปญหา (Problem Definition) 
 การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหาจาก
การดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความตองการ 
(Requirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ  การ
รวบรวมขอมูลจากการดํา เนินงานตาง  ๆ  เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนด  (Requirements 
Specification) ที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้หากเปนโครงการที่มีขนาดใหญ อาจเรียกขั้นตอนนี้วา ขั้นตอน
ของการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

 สรุปขั้นตอนกําหนดปญหา คือ 
- รับรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
- สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพื่อพจิารณา 
- ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชน ดานตนทุน และทรพัยากร 
- รวบรวมความตองการ(Requirements) จากผูที่เกี่ยวของดวยวิธีการตาง ๆ เชน 
   การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสงัเกต และแบบสอบถาม 
- สรุปขอกําหนดตาง ๆใหมคีวามชัดเจน ถูกตอง และเปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

รูป 2.9  Requirements Gathering 
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2 วิเคราะห (Analysis) 
 การวิเคราะหขัน้ตอนของการวิเคราะหการเนินงานของระบบปจจุบนั โดยการนํา 
Requirements Specification ที่ไดมาจากขัน้ตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทาํการพัฒนา
เปนแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flown 
Diagram) คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data 
Model)ในรูปแบบของ ER – Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนนิงานในระบบวา
ประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับสิ่งใด 

 สรุปขั้นตอนวเิคราะห 
- วิเคราะหระบบงานเดิม 
- กําหนดความตองการของระบบใหม 
- สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram, System 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   
รูป  2.10  Application Analysis 

 
3. ออกแบบ (Design) 
 การออกแบบเปนขั้นตอนของการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัลพัฒนาเปน 
Physical Modelใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การออกแบบ

 Analysis 

Requirement 
Specification Logical Model 
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รายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) การจัดทํา
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงขั้นตอนของการวิเคราะหและออกแบบจะมุงเนนถึงสิ่ง
ตอไปนี้ 

- การวิเคราะห มุงเนนการแกไขปญหาอยางไร (What) 
- การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร (How) 

 สรุปขั้นตอนการออกแบบ คือ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   
รูป  2.11 Application Design 

 
4. พัฒนา (Development) 
 การพัฒนาเปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรม
เพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่ใชงานอยูซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซ่ึงอํานวย
ความสะดวกตอการพัฒนารวมทั้งการมี CASE  (Computer Aided Software Engineering) ตาง ๆ 
มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม 

Design 

Logical Model Physical Model 
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สรุปขั้นตอนพัฒนา คือ 
- พัฒนาโปรแกรมที่ไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว 
- เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย 
- อาจจําเปนตองใช CASE Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวก และการตรวจสิบ 
หรือแกไขที่รวดเรว็ขึ้นและเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกนั 

- สรางเอกสารโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   
รูป 2.12  Coding / Testing and Implement 

 

5. ทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบระบบ เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง 
ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบื้องตน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการทํางานของ
ระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะยอนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการ
ทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และ
การตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

สรุปขั้นตอนการทดสอบ คือ  
- ในระหวางการพัฒนาควรมกีารทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
- ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลที่จําลองขึ้น 
- ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ Validation  
- จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 
 

Coding / Testing 

Implement  
Physical Model Implement Model 
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6. ติดตั้ง (Implementation) 
 ขั้นตอนตอมาหลังจากที่ไดทําการทดสอบ จนมีความมั่นใจแลววาระบบสามารถทํางานได
จริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงตอไป 

สรุปขั้นตอนการติดตั้ง คือ 
- กอนทําการติดตั้งระบบ ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นที่ ที่จะติดตั้ง 
- เตรียมอุปกรณฮารดแวรและอุปกรณทางการสื่อสารและเครือขายใหพรอม 
- ขั้นตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญระบบ เชน System Engineer หรือทีมงานทางดาน 

Technical Support  
- ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอพพลเิคชันโปรแกรมใหครบถวน 
- ดําเนินการใชงานระบบงานใหม 
- จัดทําคูมือการใชงาน 

 
7. บํารุงรักษา (Maintenance) 
 เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้งและใชงานแลวใน
ขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตองหรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานที่ตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอื่น ๆ ซ่ึงทั้งนี้ก็จะเกี่ยวของกับ 
Requirements Specification ที่เคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่ม
หรืออยางไร เปนเรื่องของรายละเอียดที่ผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจาง
ตอไป 

สรุปขั้นตอนบํารุงรักษา คือ 
- อาจมีขอผิดพลาดบางอยางที่เพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมให 
    ถูกตองโดยดวน 
-  ในบางครั้งอาจมีการเพิ่มโมดูล หรือ อุปกรณบางอยาง 
-   การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาทั้งดานซอฟตแวรและ   
    ฮารดแวร (System Maintenance and Software Maintenance) 
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2.6 ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ 
( Thailand  International  Public  Sector  Standard  Management  System  and  Outcome : 
P.S.O  )  ระบบขอมูลขาวสาร : P.S.O 1101 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2541  ไดลงมติเห็นชอบ ตาม
ขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. กําหนดนโยบายใหทุกสวนราชการดําเนินการพัฒนามาตรฐานสากล
ของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand International Public 
Sector Standard Management System and Outcomes) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งใหหนวยงานภาครัฐใชเปนเครื่องมือในการนํานโยบายของรัฐ
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือของรัฐในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมทั้งขจัดความยากจนและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนมีมาตรฐานการดํารงชีวิต
ที่ดีขึ้น ตลอดจนสรางระบบการบริหารและการบริการของรัฐที่รวดเร็ว ประหยัด โปรงใสเปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจแกประชาชนมากที่สุด และคณะรัฐมนตรียังไดลงมติเพิ่มเติม ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543  ใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับรองมาตรฐาน
ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐขึ้นอีกดวย 

 สํานักงาน ก.พ. โดย สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย ไดวิเคราะหการ
ทํางานของหนวยราชการตางๆ พบวา หนวยราชการไมวาประเภทใด หรืออยูในระดับใด ถาจะ
พัฒนาใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดเปนผลสําเร็จตอบสนองตอประชาชนผูรับบริการไดดีนั้น 
หนวยงานจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานดานการจัดการ  ไดแก  (1) ระบบขอมูล  (2) ระบบการสื่อสาร 
(3) ระบบการตัดสินใจ (4) ระบบการพัฒนาบุคลากร (5) ระบบการตรวจสอบถวงดุล (6) ระบบการ
มีสวนรวม (7) ระบบการบริการภาคเอกชนและประชาชน (8) ระบบการประเมินผล (9) ระบบการ
คาดคะเนและแกไขวิกฤต ( 10) ระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ  ตลอดจนมาตรฐานดานสัมฤทธ์ิ
ผลของการปฏิบัติงาน ไดแก (1) ผลงาน/ผลผลิต (2) ผลลัพธ (3) ผลลัพธบั้นปลาย (4) ระบบปองกัน
ผลลัพธปนปลายที่ไมพึงปรารถนา โดยมีเปาหมายในเรื่องของความเสมอภาค ความเปนธรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพ ความทั่วถึงในการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนประสิทธิภาพของหนวยราชการ  ความประหยัด  ความถูกตอง  การรักษาผลประโยชน
สาธารณะ  ความผาสุกคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมในฐานะเปนผลรวมของการพัฒนา
ประเทศ  
 นอกจากนั้ นตามพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ.2545  มาตรา 3/1 ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารราชการไทยแนวใหมตามหลักธรรมมาภิบาล
ไว และในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  กลาวคือ การ
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บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความ
มีประสิทธิภาพ   ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรในทองถ่ิน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอ
ผลของงาน  
     กระบวนการพัฒนาเขาสูมาตรฐานมี  12  ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนที่   1    การวิเคราะหองคกรและสภาพปญหาในองคกร 

ขั้นตอนที่   2    การกําหนดวสัิยทัศนและพนัธกิจ 
ขั้นตอนที่   3    การกําหนดภารกิจ 
ขั้นตอนที่   4    การแยกแยะงานในความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่   5    การกําหนดน้าํหนักคะแนนของเกณฑมาตรฐาน หรือการถวงน้ําหนกั 
ขั้นตอนที่   6    การกําหนดตวัช้ีวดัและวิธีคิดคะแนน 
ขั้นตอนที่   7    การกําหนดลักษณะของการดําเนินงานกอนพัฒนาระบบมาตรฐาน    
            (หรือทีเ่รียกวา “การประเมินสถานภาพปจจุบันของหนวยงาน”) 
ขั้นตอนที่   8    การจัดทําแผนกิจกรรม/โครงการยกระดบั  
ขั้นตอนที่   9    การดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการยกระดับ  
ขั้นตอนที่   10   การกําหนดลักษณะของการดําเนินงานภายหลังพัฒนาระบบมาตรฐาน  

           (หรือทีเ่รียกวา “ การประเมินสถานภาพของหนวยงานภายหลังการพัฒนา”) 
ขั้นตอนที่  11   การกําหนดประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาระบบมาตรฐาน 
ขั้นตอนที่  12   การจัดทําเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 

 
2.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วิชาญ  ตาคํา (2547) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบที่ใช
ควบคุม ดูแล และจัดการเอกสาร ส่ือประสมชนิดตาง ๆ ที่อยูในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  โดย
มีขั้นตอนการทํางานแบงออกเปน 4 ขึ้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนแรกการลงทะเบียนเอกสาร
กําหนดคําคนจากเอกสาร  ขั้นตอนที่สอง เปนการนําเอกสารเขามาจัดเก็บในระบบและกําหนดสิทธิ์
ในการใชงานของผูใชเอกสาร  ขั้นตอนที่สามเปนการคนหาและเรียกใชงานเอกสาร  เพื่อนําเอกสาร
ออกไปใชงาน แกไข หรือลบเอกสารได ตามสิทธิ์ของผูใชงาน และขั้นตอนสุดทาย คือ การนํา
เอกสารที่แกไขกลับเขามาเก็บไวในระบบอีกครั้ง   ซ่ึงระบบจะมีการจัดเก็บรายละเอียดเอกสารไว
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ในฐานขอมูล  สวนไฟลเอกสารจะเก็บไวในระบบของระบบแฟมขอมูล  โดยทําการพัฒนาบน
เครือขายภายในองคกร  ซ่ึงจากการพัฒนาระบบ ไดทดสอบและทดลองใชงานโดยการนําเอกสาร
เขามาจัดเก็บแกไข ลบและคนหาเอกสาร  พบวาไดผลเปนที่นาพอใจ สามารถชวยลดขั้นตอนการ
ทํางานและลดปริมาณการใชกระดาษไดตามที่ตั้งเปาหมายไว 

อดิเทพ  เพียรไพรงาม(2550)  ไดศึกษาเรื่อง”การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน ระบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ ระบบสําหรับผูบริหาร  ระบบในสวนของผูดูแลระบบ  ระบบของ
ผูปฏิบัติงาน  และฐานขอมูล เครื่องมือที่ใช ในการพัฒนาระบบ ประกอบดวยการ สรางฐานขอมูล
เชิงสัมพันธโดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล ภาษา พีเอชพี  ในการเขียนคําสั่งการทํางานที่เครื่อง
คอมพิวเตอรฝง เซิรฟเวอร    สําหรับรูปแบบของระบบบริหารจัดการ  คือ ใหสถานีอนามัย สรุป
รายงานเปนรายเดือน แลวบันทึกขอมูลรายงาน ผานทางเว็บไซต http://www.saphd.org ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ในสวนของการออกแบบระบบและฐานขอมูล  พบวา มีผูที่
เกี่ยวของกับระบบ  3  สวน คือ  ผูบริหาร  เจาหนาที่สาธารณสุข  ผูดูแลระบบ  สําหรับกระบวนการ
หลักของระบบ มี 4  กระบวนการประกอบดวย  การจัดการระบบ  การจัดการฐานขอมูล  การ
ประมวลผลและการพิมพรายงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ คือ เจาหนาที่สาธารณสุขจํานวน 30 คน และ
เจาหนาที่ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จํานวน 10 คน สรุปไดวา ส่ิงที่ผูใชระบบมีความ
พึงพอใจในระดับมากไดแก  ความสะดวกในการใชงานระบบ  ระบบชวยลดขั้นตอนการทํางาน
และลดระยะเวลาการทํางาน ระบบที่พัฒนาขึ้นใชงานงาย การประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง และ
รายงานใหขอมูลที่สมบูรณ  ผูใชไดสารสนเทศตรงกับความตองการ   
 


