
 
บทที่  2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถอธิบายแนวคิดเบื้องตนไดดังนี้ 

2.1  ขอมูลและสารสนเทศ 
2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3  การประมวลผลขอมูล 
2.4  ระบบฐานขอมูล 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 2.1  ขอมูลและสารสนเทศ 

 2.1.1 ขอมูลและสารสนเทศ   
                สุมาลี  เมืองไพศาล (2531) ใหความหมายของขอมูล (Data) วาหมายถึง ขอเท็จจริง
ตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติเปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ที่ยังไมผานการ
ประมวลผล ขอมูลอาจจะอยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสอืหรืออาจกลาวไดวา ขอมูลเปนวัตถุดิบของ
ขาวสาร 
                สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับการประมวลผลแลว
ดวยวิธีการตางๆ เปนความรูที่ตองการสําหรับใชทําประโยชน เปนสวนผลลัพธหรือเอาทพุทของ
ระบบการประมวลผลขอมูลเปนสิ่งซึ่งสื่อความหมายใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรม
ใดกจิกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจที่มีอยูแลวใหมีมากยิง่ขึ้น และเปน
ผลลัพธของระบบสารสนเทศ 
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 2.1.2  คุณลักษณะของสารสนเทศ  
   กิตติ ภักดีวฒันะกุล และพนิดา พาณิชกุล (2546) ใหรายละเอยีดของสารสนเทศ

ที่ดี ดังนี ้
1. มีความถูกตอง (Accurate) สารสนเทศจะตองไมนําขอมูล (Data) ที่ผิดพลาด

เขาสูระบบ เพราะเมื่อนําไปประมวลผลแลว จะทําใหไดสารสนเทศที่ผิดพลาดตามไปดวย ลักษณะ
เชนนี้เรียกวา “Garbage in – Garbage out (GIGO)” 

2. มีความสมบูรณ (Complete) สารสนเทศที่ดีจะตองมีขอมูลในสวนสําคัญ
ครบถวน เชน ถาเปนรายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบรายเดือน หากไมมียอดสั่งซื้อรวมแลว ก็ถือวาเปน
สารสนเทศที่ไมสมบูรณ 

3. มีความคุมทุน (Economical) สารสนเทศที่ดีจะตองผานกระบวนการที่มี
ตนทุนนอยกวาหรือเทากับกาํไรที่ไดจากการผลิต 

4. มีความยดืหยุน (Flexible) จะตองสามารถนําสารสนเทศไปใชไดกบับุคคล
หลายกลุม เชน รายงานยอดคงเหลือของวัตถุดิบที่มีอยูจริง สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเพื่อ
ส่ังซื้อวัตถุดิบไดโดยฝายจัดซื้อ สามารถนําไปใชในการคํานวณการลงทุนไดและสามารถนําไปใช
ในการคํานวณยอดขายได เปนตน 

5. มีความเชื่อถือได (Reliable) ความนาเชื่อถือของสารสนเทศนั้นขึ้นอยูกับ
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มาที่เชื่อถือได 

6. ตรงประเดน็ (Relevant) สารสนเทศที่ดีจะตองมีความสัมพันธกับงานที่
ตองการวิเคราะห หากเปนสารสนเทศที่ไมตรงประเด็นจะทําใหเสียเวลาในการทํางาน 

7.  มีความงาย (Simple) สารสนเทศที่ดีตองไมซับซอนกลาวคือ งายตอการทํา
ความเขาใจ เพราะความซับซอนคือการมีรายละเอยีดปลกียอยมากเกนิไป จนทําใหไมทราบความสําคัญ
ที่แทจริงของสารสนเทศที่ใชในการตัดสนิใจนั้น 

8.  มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน (Timely) ตองเปนสารสนเทศที่
มีความทันสมัยอยูเสมอ เมื่อการใชเพื่อการตัดสินใจจะทําใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น เชน ยอด
จําหนายเสื้อกันหนาวในระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ไมอาจนํามาประมาณการยอด
จําหนายของเสื้อชนิดเดียวกนัในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมได 

9.  สามารถตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศที่ดีตองสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได โดยอาจตรวจสอบจากแหลงที่มาของสารสนเทศ เปนตน    
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2.1.3  ระบบสารสนเทศ  
                เคนเนท ซี เลาดอน และจีนส พี เลาดอน (2546) กลาวถึงระบบสารสนเทศ วา
หมายถึง กลุมของระบบงานที่ประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร ที่ทําหนาที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน 
การวิเคราะหปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุที่มีความซับซอน และสรางผลิตภัณฑใหมๆ  
                ระบบสารสนเทศประกอบดวยบุคคล สถานที่ และสิ่งของภายในองคกรนั้น 
หรือส่ิงแวดลอมขององคกร คําวา  “ขาวสาร (Information)” หมายถึงขอมูลที่ไดรับการประมวลผล
หรือปรุงแตงเพื่อใหมีความหมายและเปนประโยชนตอผูใช สวนคําวา “ขอมูล (Data)” เปนเพียง
ขอเท็จจริงที่ไดรับการรวบรวมหรือปอนเขาสูระบบ ซ่ึงอาจใชแทนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในองคกร
หรือส่ิงแวดลอม กอนที่จะถูกนําไปจัดการใหเหมาะสมตอการนําไปใชงานในโอกาสตอไป 

2.1.4  ความสัมพันธของขอมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ไดอธิบายถึงความสัมพันธของขอมูล 
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ไวดังนี้ ระบบสารสนเทศจะประกอบไปดวยสวนนําเขา สวน
กระบวนการหรือสวนประมวลผลและสวนผลลัพธ ซ่ึงตัวขอมูลจะเปนวัตถุดิบของระบบในสวน
นําเขา เพื่อประเมินผลขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ กัน และไดสารสนเทศเปนผลลัพธของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในปจจุบันนี้ ไดนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใช เพื่อใหการ
ประมวลผลทําไดรวดเร็วขึ้น และเพื่อใหสารสนเทศที่ไดมีคุณภาพที่นาเชื่อถือมากขึ้น 

เนื่องจากสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญ  ดังนั้นผูที่จะผลิตสารสนเทศเพื่อส่ือ
ความหมายใหไดครบถวน ทําใหผูรับสารสนเทศแตละคนสามารถทําความเขาใจไดใกลเคียงกัน 
จะตองคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญตอไปนี้ดวย ไดแก ส่ิงที่ใชอางอิงถึง ทัศนคติของผูรับ ความตั้งใจใน
การที่จะทําความเขาใจ และการไดยินหรือไดเห็นที่แตกตางกัน เปนตน 

2.1.5  เปาหมายของระบบสารสนเทศ  
       ประสงค  ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541) ไดกลาววา องคการตางๆ เร่ิม
มองเห็นความสําคัญและความจําเปนที่องคการตองมีระบบสารสนเทศที่ถูกตองรวดเร็วและแมนยํา 
เพื่อประโยชนในการบริหารองคกร และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นองคการจึงมักจะ
มีการตั้งเปาหมายของระบบสารสนเทศ (Goals of Information System) เพื่อประโยชนดังตอไปนี้ 
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1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
2.  เพิ่มผลผลิต 
3.  เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา 
4.  ผลิตสินคาใหมและขยายผลิตภัณฑ 
5.  สามารถที่จะสรางทางเลือกในการแขงขันได 
6.  การสรางโอกาสที่ธุรกิจ 
7.  การดึงดูดลูกคาไวและปองกันคูแขงขัน 
 

2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พาณิชกลุ (2546) ไดกลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วาคือการผสมผสานการใชงานระหวางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร (ฮารดแวร และซอฟตแวร) กบั
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร (ขอมูล ภาพ เสียง และเครือขาย) เพื่อใหชวยใหการตดิตอส่ือสาร และ
การสงผานขอมูลมีความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น 

นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2544) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) วาหมายถึงเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ที่นําไปใชชวยในการออกแบบและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึง ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) ระบบฐานขอมูล 
(Database) การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และระบบการประมวลผลแบบ รับ-ใหบริการ 
(Client-Server System)  

 
2.3  การประมวลผลขอมูล 

2.3.1  ความหมายของการประมวลผลขอมูล 
 ประสพสุข ศรีสวางวงศ (2537) กลาววา การประมวลผลขอมูล หมายถึง การ

จัดหรือการกระทําตอขอมูลที่ไดจัดเก็บรวบรวมมาใหอยูในรูปที่มีความหมายมากขึ้น คือมีประโยชน
ตอผูใชมากขึน้ เชน ใชงายหรือมีความสะดวกขึ้น ส่ิงทีไ่ดจากการประมวลผล (ขอมูลที่มีความหมาย
มากขึ้น) เรียกวา ขอสนเทศ (Information) ตัวอยางเชน การอานหนังสือ ตาของเราจะเปนตัวรับ
ขอมูลที่เปนคํา สัญลักษณ รูปภาพ ฯลฯ สงไปยังสมอง ซ่ึงจะเปลี่ยนขอมูลเหลานี้ตามจินตภาพอยูใน
รูปของขอสนเทศ (ขอมูลที่มีความหมายมปีระโยชนมากขึ้น) 
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2.3.2  หลักการประมวลผลขอมูล 
        อนรรฆนงค  คุณมณี (2547) ไดกลาวถึงหลักการประมวลผล ไวดังนี้ 

 1)  การรวบรวมขอมูล คือ ขั้นตอนแรกของการประมวลผลขอมูล หลังจากได
ขอมูลทั้งหมด ขอมูลตางๆ ก็จะถูกบันทกึลงในแบบฟอรมของการเก็บขอมูล แบบฟอรมขอมูลจะ
ถูกออกแบบมาเพื่อใหใชงานไดสะดวกแกการบันทึกขอมูล รวมถึงงายตอการแปลงเปนรหัสขอมูล
เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
        2)  การจัดการขอมูล คือ ขั้นตอนในการทําใหขอมูลมีความถูกตองแมนยาํ
ทันสมัย และมีการปองกันความปลอดภยัของขอมูล และการเก็บรักษาของขอมูลการจัดการขอมลูมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความมั่นใจในการเก็บขอมูลตางๆ เพื่อรองรับการประมวลผล การจัดการขอมูล 
ประกอบดวย 

2.1)  การจําแนกประเภท เปนการจัดกลุมของขอมูลที่มีลักษณะคลายกัน
เหมือนกนั จดัมาไวรวมกัน เชน ขอมูลการขายสินคา อาจจะจําแนกประเภทของสินคาตามแผนกที่
ขาย การจําแนกประเภทของขอมูลโดยทั่วไปจะกําหนดรหสัสินคา เพื่อทําใหการจําแนกไดสะดวกขึ้น 

2.2)  การเรยีงลําดับ เปนการประมวลผลขอมูลที่ทําไดรวดเร็วเนื่องจากขอมูล
ตางๆ ไดถูกจัดการเรียงลําดับอยางเหมาะสม เชน การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิการเลือกตั้งตาม
ทะเบียนบาน และการเรียงลําดับอักษรชื่อนักเรียน รวมถึงการเรียงลําดับรหัสนักศึกษาที่มีสิทธิใน
การสอบ 

2.3)  การคํานวณ เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประมวลขอมูล การคํานวณนั้น
อาจคํานวณหาผลรวมแบบงายหรือแบบซับซอนนั้น ขึ้นอยูกับการใชสูตรในการคํานวณรวมถึง
ขอมูลที่นํามาคํานวณดวย การคํานวณนี้ไดแก การหาคาเฉลี่ยของผลการสอบ 

2.4)  การสรุปผล เปนการประมวลผลขั้นตอนสุดทายในการประมวลผล เมื่อ
ไดผลสรุปออกมาก็จะไดขอมูลที่สมบูรณ และไดสารสนเทศเพื่อใชงานตอไป 
  2.3.3  การจัดการผลลัพธ สามารถแบงได 2 ประเภท 

1)  การจัดเก็บขอมูล เปนเรื่องที่สําคัญในการประมวลผลขอมูล การจัดเก็บ
ขอมูลจะตองจัดเก็บขอมูลใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะดวกในการเรียกใชขอมูล หรือการ
ปรับปรุงแกไขขอมูลในภายหลัง การจัดเก็บขอมูลอาจจัดเก็บไวในหนวยความจํารองก็ได เชน 
จัดเก็บไวในเทปแมเหล็ก จัดเก็บไวในแผนดิสกเก็ตหรือในฮารดดิสก รวมถึงในแผนซีดี 
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2)   การสื่อสารขอมูล คือ หลังจากที่เราไดขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว เรา
อาจจะถายทอดขอมูลไปใชงานยังที่แหงอื่นๆ กระบวนการถายทอดขอมูลหรือเรียกใชขอมูลจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น เรียกวา “การสื่อสารขอมูล” (Data Communication) การสื่อสารชนิดนี้ 
ไดแก การสื่อสารผานโทรศัพทสัญญาณไมโครเวฟหรือผานทางระบบดาวเทียม 
 
 2.4  ระบบฐานขอมูล 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2545) ไดกลาวถึงฐานขอมูลวาเปนแหลงหรือศูนยรวมของ
ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผนซึ่งกอใหเกิด
ฐานขอมูลที่เปนแหลงรวมของขอมูลแผนกตางๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายในฐานขอมูล
ชุดเดียวกัน ผูใชงานตางๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางนี้เพื่อนําไปประมวลผล
รวมกันได และสนับสนุนการใชงานของขอมูลรวมกัน ทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในขอมูล 

ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) คือโปรแกรมที่
ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาที่ตางๆ ในการจัดการกับ
ฐานขอมูล รวมทั้งภาษาทีใ่ชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการตอบโตระหวางกันกับ
ผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูล รวมทั้งการจัดการ
ควบคุมการเขาถึงฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางได นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาที่ในการรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความเสียหาย 

 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) 

สํานักบริหารการทะเบยีน (2550) ไดอธิบายถึงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว วาเปน
แนวคิดที่ตองการอาํนวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอราชการใหสามารถรับบริการจากหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ได ณ ที่แหงเดียว โดยไมจําเปนตองไปติดตอ ณ สวนราชการตางๆ หลายแหงซึ่งจะ
ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการติดตอราชการกับภาครฐั เปนการประหยัดเวลาและ
คาใชจายของประชาชนและยงัเปนการลดภาระคาใชจายของภาครัฐ โดยสามารถทีจ่ะใชบริการรวมกัน
ทั้งในดานสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ นอกจากนั้นยังเปนการจัดทําสํานักงาน
บริการเสมือนจริง (Virtual Service Office) ข้ึนเพื่อใหบริการประชาชนผานทางระบบอินเทอรเนต็
ในเรื่องที่สามารถใหบริการไดบางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดตลอดเวลา 
(Non-Stop Service) และทุกสถานที่โดยไมตองเดินทางมายังหนวยงานของรัฐอีกตอไป  

 



 13

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (2550) ได
กลาวถึงแนวคิดของโครงการ One-Stop Services วาคือ ระบบการบูรณาการขอมูลของหนวยงาน
ราชการในการใหบริการกับประชาชนภายใตโครงการของ e-Government โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
บริการประชาชนในดานของการใหบริการดานสาธารณูปโภค ดานการศึกษา สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง บริการดานสาธารณสุข และบริการดานอื่นๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในภายหลัง โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางดานระบบสารสนเทศจะยึดรูปแบบของสถาปตยกรรมเอสโอเอซึ่งเปนระบบที่เหมาะสม
ของระบบที่มีการเชื่อมโยงขอมูลจากหลายหนวยงานมาที่ศูนยกลางเพียงแหงเดียว 

 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กิตตกิร ทองนมิิตสวัสดิ ์(2544) ไดทาํการศกึษาเรื่องการพฒันาระบบสารสนเทศในสวน
งานการบริการนักศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงใหมบริหารธุรกิจนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ระบบสารสนเทศมาใชในสวนงานบริการนักศึกษาของโรงเรียนซึ่งสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทาํงานใหดียิ่งขึน้ ลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเกบ็ การประมวลผล 
และการจดัทํารายงานใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนําขอมูลไปใชในการ
ตัดสินใจไดอยางทันทวงที  ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่ไดพัฒนาขึ้นไดตัง้อยูบนพื้นฐานของการแกไข
ปญหาในระบบเดิม และไดเพิ่มเติมความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการทํางานและการบริหาร
ตรงตามความตองการของผูใชงาน 

สมภพ  พวงเพ็ชร (2547) ไดทําศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชใน
สํานักงานสมภพการบัญชีและธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
งานดานธุรการแทนระบบการเก็บขอมูลดวยมือในรูปแบบของแฟมเอกสาร เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการจัดเก็บขอมูลที่สามารถเพิ่ม ปรับปรุงแกไข ลบและสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทั้งยังลด
ความยุงยากซับซอนในการจัดเก็บบันทึก  และสามารถนําขอมูลไปสนับสนุนงานในสวนที่ตองการ
สําหรับผูบริหารและพนักงานได 

อุบลวรรณา  เกษตรเอี่ยม (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสําหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวตัถุประสงคเพื่อพฒันา
ระบบสารสนเทศที่ใชประโยชนและมีรูปแบบการนําเสนอผานทางบริการอินเทอรเน็ต สําหรับนําไปใช
ในการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับ
ผูใช เนื่องการเก็บขอมูลตางๆ ตั้งแตในอดตีถึงปจจุบันจะเก็บอยูในรูปของเอกสารจํานวนมาก ทําให
ประสบปญหาในการสืบคนขอมูล เปนผลทําใหเกิดความลาชาในการทํางานซึ่งทําใหมีผลกระทบตอ 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการจัดการ โดยการประเมินผลจากผูใชงานสรุปไดวาระบบสามารถ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการของผูใช ลดภาระงานและความผิดพลาดใน
ขั้นตอนของการดําเนินงานใหกับเจาหนาที ่ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหกับเจาหนาที่ อาจารย 
และนักศกึษาในการคนหา และตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน 

ไตรภพ พลยา (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
งานทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลของ
หนวยงานยังอยูในรูปแบบของเอกสาร ทําใหเกดิความลาชาและผิดพลาดไดงาย ทั้งยังอาจสรางปญหา
ในการรองรับปริมาณขอมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และไมสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหาร
จัดการได ผลการศึกษาและวิจัย พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นทําใหไดรับขอมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกตอง รวดเรว็ ตรงกับความตองการของผูใชระบบ และชวยลดขั้นตอนการทํางานในปจจุบนั อีก
ทั้งยังสะดวกตอการคนหาและปรับปรุงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  


