
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด ผูศึกษาไดพบวามีแนวคิด
และทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 2.1 ระบบสารสนเทศ 
 2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 2.3 ความหมายของฐานขอมูล 
 2.4 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของ 
2.1 ระบบสารสนเทศ 

วศิน เพิ่มทรัพย และวิโรจน ชัยมูล (2548) ไดกลาวในหนังสือความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศวา ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบ
ท่ีอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดการกับขอมูลในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยบุคลากร ฮารดแวร ซอฟตแวรเครือขายการส่ือสารและทรัพยากร
ดานขอมูล สําหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปล่ียนและเผยแพรสารสนเทศหรือเพื่อการนํามาใช
ประโยชนภายในองคกรได 
       2.1.1 ระดับของผูใชระบบสารสนเทศ 

ระบบบสารสนเทศท่ีนํามาใชในองคกร จะเกี่ยวของกับกลุมผูใชหลายระดับดวยกัน ต้ังแต
ระดับบนท่ีเปนผูบริหารสูงสุดลงมาจนถึงระดับพนักงานปฏิบัติซ่ึงจัดอยูในข้ันลางสุด โดยสามารถ
แบงผูใชระบบสารสนเทศออกตามลักษณะการบริหารจัดการได 3ระดับดังนี้ 

1) ระดับสูง (Top Level Management) กลุมของผูใชระดับนี้จะเกี่ยวของกับผูบริหาร
ระดับสูงซ่ึงมีหนาท่ีกําหนดและวางแผนกลยุทธขององคกรเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ แหลง
สารสนเทศท่ีจะนํามาใชใหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจไดงายข้ึน โดยมีท้ังสารสนเทศจากภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อวิเคราะหแนวโนมและสถานการณโดยรวมผูบริหารในกลุมนี้อาจ
ประกอบดวย ประธานบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหารหรือผูจัดการท่ัวไป ซ่ึงระบบ
สารสนเทศท่ีใชในระดับนี้จะตองออกแบบมาใหงายและสะดวกตอการใชงาน ไมมีความซับซอน
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หรือยุงยากมากนักผลลัพธท่ีแสดงอาจจําเปนตองใชการนําเสนอดานกราฟฟกบาง และจําเปนตอง
ตอบสนองตอการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและทันทวงทีดวยเชนกัน 

2) ระดับกลาง (Middle Level Management) เกี่ยวของกับกลุมผูใชงานระดับการบริหาร
และจัดการองคกร เชนผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝายบัญชี ผูจัดการฝายผลิต ซ่ึงมีหนาท่ีรับนโยบาย
มาจากผูบริหารระดับสูง นํามาสานตอใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดวยการใชหลักบริหาร
และจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศท่ีใชมักไดมาจากแหลงขอมูลภายใน เชน รายงาน
ยอดขายหรือขอมูลสรุปประจําปของฝายผลิตระบบสารสนเทศจึงตองมีการจัดอันดับทางเลือกแบบ
ตาง ๆ ไว โดยเลือกใชคาทางสถิติชวยพยากรณหรือทํานายทิศทางไวดวย หากระดับของการ
ตัดสินใจนั้นมีความซับซอนหรือยุงยากมากเกินไป 

3) ระดับปฏิบัติการ (Operational Level Management) ผูใชกลุมนี้จะเกี่ยวของกับการผลิต
หรือการปฏิบัติงานหลักขององคกร เชน การผลิตหรือประกอบสินคา การจัดหาวัตถุดิบ งานท่ัวไป
ภายในองคกรท่ีไมจําเปน ตองใชการวางแผนหรือระดับการตัดสินใจมากนัก ขอมูลหรือสารสนเทศ
ในระดับนี้ จะถูกนําไปประมวลผลในระดับกลางและระดับสูงตอไป เชน รายงานการฝากถอนเงิน
ประจําวัน ยอดสินคาคงเหลือ หรือรายงานการผลิตในแตละวันบุคลากรท่ีเกี่ยวของจะอยูในระดับ
หัวหนางาน ผูควบคุมงาน รวมถึงพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจําวันดวย 
       2.1.2 ระบบสารสนเทศท่ีนํามาใชภายในองคกร อาจพอจําแนกออกเปนประเภทไดดังนี้ 

1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS) เปนระบบท่ีเกี่ยวของ
กับการประมวลผลขอมูลทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเปนประจําคงท่ีและปฏิบัติงานซํ้า ๆ กัน เชน รายการ
ฝากถอนเงิน รายการคําส่ังซ้ือจากลูกคา การบันทึกรายการยืมคืนวัสดุประจําวัน การบันทึกรายการ
ยอดขายประจําวัน เปนตน สารสนเทศท่ีไดจะถูกนําไปจัดทําเปนรายงานตามความตองการหรือการ
ประมวลผลข้ันสูงตอไป มักพบเห็นการใชระบบ TPS นี้ในระดับของการจัดการข้ันปฏิบัติการ 
(Operational Management) การประมวลผลของระบบ TPS ในปจจุบัน สามารถเช่ือมโยงและทํา
รายการไดรวดเร็วมากข้ึน โดยการทําธุรกิจแบบออนไลน ซ่ึงพบเห็นไดโดยท่ัวไป 
และไมจํากัดวาจะตองเปนพนักงานเสมอไปท่ีตองบันทึกรายการเทานั้น ลูกคาหรือผูรับบริการก็
สามารถปอนหรือบันทึกขอมูลเขาสูระบบไดเชนกัน เชน ระบบการฝากถอนเงิน ATM ของธนาคาร 
หรือการจองต๋ัวโดยสารออนไลน เปนตน 

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เปนระบบสารสนเทศ
ท่ีนํามาใชสําหรับการชวยตัดสินใจในระดับของการจัดการข้ันกลาง (Middle Management) และข้ัน
สูง (Top Management) ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารในข้ันดังกลาว สามารถตัดสินใจไดงายมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการแขงขันทางดานธุรกิจท่ีรุนแรง ความไดเปรียบในเร่ืองการตัดสินใจยอม
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เปนส่ิงท่ีควรคํานึงมากเชนกัน ระบบการชวยตัดสินใจดังกลาวจะสนองตอบอยางทันทวงที มีความ
ยึดหยุน มีการวิเคราะหหรือพยากรณคาทางสถิติเพื่อชวยใหการติดสินใจงายข้ึน และปรับใชได
หลาย ๆ สถานการณ 

3) ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร (Executive Information Systems: EIS) คือระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งหรือกลาวอยางงาย ๆ คือนํามาใชสําหรับผูบริหารระดับสูง
โดยเฉพาะ มักใชสําหรับตรวจสอบ ควบคุมหรือดูทิศทาง แนวดนมขององคกรโดยภาพรวม เพื่อให
ปรับเปล่ียนกลยุทธตาง ๆไดอยางทันทวงที ขอมูลท่ีใชในระบบจะนํามาท้ังจากภายในและภายนอก
องคกรและจัดอยูในรูปแบบของขอสรุปท่ีอานและดูขอมูลไดงาย มีการใชงานท่ีไมซับซอนมากนัก 
ทํา ใหผูบริหารทราบถึงแนวโนมไดในเวลาท่ีรวดเร็วซ่ึงสารสนเทศท่ีไดจะถูกกรองหรือประมวลผล
มาจากระดับปฏิบัติการหรือระดับสวนกลางมาบางแลว 

4) ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert Systems) ระบบสารสนเทศท่ีอาศัยฐานความรูมาประยุกตใช
ในการวินิจฉัยหรือส่ังการ มีการจัดเก็บความรูและประสบการณของผูเช่ียวชาญรวบรวมไว เม่ือ
ผูใชงานตองการขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ฐานความรูดังกลาวจะถูกนํามาหาขอสรุปและชวยในการ
ตัดสินใจตาง ๆ ได ทําใหลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรผูเช่ียวชาญลงได 

5) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) เปนระบบท่ีนํามาใชใน
สํานักงานเพื่อเอ้ือประโยชนตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีท่ีนํามาใชจะ
อาศัยอุปกรณสํานักงานท่ัวไป เชนพิมพดีด คอมพิวเตอร เคร่ืองถายเอกสาร โทรสาร หรือใช
เทคโนโลยีเครือขายการส่ือสารข้ันสูง เชน การส่ือสารผานดาวเทียม ไฟเบอรออปติคหรือการ
ประชุมทางไกล เพื่อใหรวดเร็วและทันตอความตองการ ประกอบกับตองการลดคาใชจายและ
แรงงานท่ีไมจําเปนออกไปไดปจจุบันมีท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีผลิตมาเพ่ือชวยใหเกิดระบบ
สํานักงานอัตโนมัติอยางมากมาย เชน โทรศัพทมือถือท่ีติดต้ังกลองในตัว นักขาว สามารถรายงาน
ผลและนําเผยแพรเปนหนังสือพิมพบนอินเตอรเน็ตใหอานไดทันที โปรแกรมประมวลผลคําท่ี
สามารถจัดการกับขอความตาง ๆ ไดงายมากข้ึนกวาการจัดหรือพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีดในยุคแรก ๆ 
หรือการใชเครือขายผานดาวเทียมสําหรับการจัดประชุมทางไกล เปนตน 

6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems: MIS) เปนระบบ
สารสนเทศท่ีเปนแหลงประมวลผลรายการประจําวันหรือ TPSเพื่อใชสําหรับการจัดทําระบบสารใน
เทศในระดับสูงใหกับผูบริหารในหนวยงานตาง ๆ จนถึงระดับผูบริหารสูงสุดขององคกรเกี่ยวของ
กับการนําไปใชวางแผนและควบคุมงานขององคกรแทบทุกระดับช้ัน ระบบสารสนทศเพื่อการ
จัดการจะสามารถคํานวณและเปรียบเทียบการประมวลผลตาง ๆ รวมถึงการออกรายงานไดซ่ึงจะ
ถูกตองมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการประมวลรายการประจําวันนั่นเอง 
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2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2548) ใหรายละเอียดวา การวิเคราะหระบบงาน (System Analysis) 

เปนการศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน (Current System) เพื่อออกแบบระบบการ
ทํางานใหม (New system) นอกจากออกแบบสรางระบบงานใหมแลวเปาหมายในการวิเคราะห
ระบบ ตองการปรับปรุงและแกไขระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน 

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรหรือวัฏจักรที่แสดงถึง
กิจกรรมตาง ๆ ในแตละข้ันตอนต้ังแตข้ันเร่ิมตน กระบวนการและจนกระท่ังถึงสําเร็จผล วงจรการ
พัฒนาระบบนี้ จะทําใหผูใชเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน กระบวนการและรายละเอียดตาง ๆ ของการ
พัฒนาระบบ ซ่ึงมีกระบวนการอยูดวยกัน 7 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) ข้ันตอนการกําหนดปญหาหรือข้ันตอนของ
การศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการท่ีมีขนาดใหญ เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของ
ปญหาสรุปหาสาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ศึกษาความเปนไดกับการสรางระบบ
ใหม กําหนดความตองการระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน ดวย วิธีการรวบรวมขอมูลจาก
การดําเนินงาน การสัมภาษณ การสังเกต และการสอบถาม เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดท่ีชัดเจน 

2) การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ข้ันตอนการวิเคราะห เปนข้ันตอนของการ
วิเคราะหการดําเนินงานของระบบงานในปจจุบัน โดยการนําขอสรุปท่ีไดจากข้ันตอนการกําหนด
ปญหามาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อกําหนดความตองการของระบบงานใหม หลังจากนั้นทําการ
พัฒนาสรางแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data 
Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) ในรูปแบบของ ER – Diagramทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบ 
และความสัมพันธของระบบได 

3) การออกแบบระบบ (System Design) ข้ันตอนการออกแบบเปนข้ันตอนการนําผลลัพธท่ี
ได จากการวิเคราะหทางลอจิคัล มาพัฒนาเปนแบบจําลองทางกายภาพ (Physical Model) ให
สอดคลองกันโดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆและโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การออกแบบรายงานและ
จอภาพ (Input & Output Design) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) การออกแบบ
ฐานขอมูล (Database Design) และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) 

4) การพัฒนาระบบ (System Development) ข้ันตอนการพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนา
โปรแกรมท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบไว ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการ
สรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชจะตองพิจารณาใชภาษาที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาตอได ใน
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ข้ันตอนการพัฒนานี้อาจพิจารณาใช Computer Aided Software Engineering ตาง ๆ ในการพิจารณา
เพื่อเพิ่มความความสะดวก ตรวจสอบหรือแกไขใหรวดเร็วข้ึน และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

5) การทดสอบระบบ (System Testing) ข้ันตอนการทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการ
ทดสอบระบบกอนจะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง ดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของระบบ โดยจะทําการตรวจสอบความถูกตองหลังจากยอมรับในรายละเอียดของระบบ 
(Verification) และตรวจสอบความถูกตองจากความตองการของผูใชงาน (Validation) ดวยกัน 2 
สวน ไดแก การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคของงาน 
ตรงกับความตองการหรือไม 

6) การติดต้ังระบบ (System Implementation) ข้ันตอนการติดต้ัง เปนข้ันตอนการติดต้ัง
ระบบเพื่อใชงานจริงภายหลังท่ีไดผานการทดสอบจนมีความม่ันใจแลวระบบสามารถทํางานไดจริง
และตรงกับความตองการของผูใชระบบ 

7) การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) ข้ันตอนการบํารุงรักษา เปนข้ันตอนของ
การปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีได มีการติดต้ังและใชงานแลว ซ่ึงอาจเกิดจากปญหาของ
โปรแกรม (Bug) หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพ่ิมโมดูล (Module) ในการ
ทํางานอ่ืน 
2.3 ความหมายของฐานขอมูล 

รัชฏาพรณ  ชะนุนันท (2546) กลาววา ฐานขอมูล (Database) คือ การนําเอาขอมูลตางๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกัน มาจัดเก็บไวในท่ีเดียวกัน ตัวอยางเชน ขอมูลนักศึกษา สินคาคงคลัง และพนักงาน
ขาย เปนตน ซ่ึงแตเดิมจัดเก็บอยูในระบบแฟมขอมูล ซ่ึงการจัดเก็บขอมูลของระบบแฟมขอมูลอยาง
เปนเอกเทศและกระจัดกระจาย ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมายดังนี้ 
 1) ความซํ้าซอนกันของขอมูล (Data Redundancy) คือ ขอมูลชุดเดียวกัน ถูกจัดเก็บอยูใน 2 
แฟมขอมูลหรือมากกวา ทําใหส้ินเปลืองพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
 2) ความไมคงท่ีของขอมูล (Data Inconsistency) เปนผลกระทบตอเนื่องมาจากการจัดเก็บ
ขอมูลชุดเดียวกันอยูในหลายแฟมขอมูล ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอมูลชุดเดียวกันมีคาตางกันในแตละแฟม 
สงผลใหไมรูวาขอมูลชุดใดคือขอมูลท่ีถูกตอง 
 3) ความผิดปกติของขอมูล (Data Anomaly) เปนปญหาท่ีเกิดจากการจัดเก็บขอมูลท่ีมีความ
ซํ้าซอนกัน เนื่องจากการท่ีมีขอมูลชุดเดียวกันเก็บอยูในหลายแฟมขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานี้มี
ความสัมพันธกัน เม่ือมีการเพิ่ม ลบ หรือเปล่ียนแปลงคาของขอมูลในชุดเดียวกันในแฟมขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธกัน อาจสงผลใหความสัมพันธระหวางขอมูลในแฟมขอมูลตางๆสูญเสียไป 
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 ระบบฐานขอมูลไดนํามาชวยแกปญหาของระบบแฟมขอมูล โดยการเก็บขอมูลตางๆ ท่ี
สัมพันธกันเปนฐานขอมูลรวม สงผลใหผูใชสามารถใชฐานขอมูลรวมกัน และสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบแฟมขอมูลได 
2.4 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ทองคํา สมเพราะ (2547) ไดสรุปผลการศึกษา เร่ืองระบบการจัดหาวัสดุของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไววาการจัดการของระบบงาน
เดิมจะทําดวยมือ (Manual) เอกสารปริมาณมากจะถูกจัดเก็บเขาแฟมเอกสาร เพื่อไวเปนหลักฐาน
ของทางราชการ เอกสารจะมีปริมาณมาก เกิดความซํ้าซอนของงานเอกสาร และทําใหไมสะดวกตอ
การสืบคน อีกท้ังขอมูลตาง ๆจัดเก็บในรูปของเอกสาร ซ่ึงมีท้ังเขียนดวยมือ และพิมพมาจาก
คอมพิวเตอร ไมสะดวกท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นมาสรุปเปนหมวดหมูเพื่อใชเปนขอสารสนเทศ
ทางการบริหารจัดการได ระบบงานใหมท่ีสรางข้ึนมา ขอมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของดิจิตอลไฟล 
(Digital Files) บนระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบ และสามารถ
พิมพออกทางเคร่ืองพิมพไดตลอดเวลา ทําใหสามารถบริหารจัดการขอมูลเพื่อใหเกิดขอสารสนเทศ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิม 

ชัยรัตน  ขันแกว (2549) ไดสรุปผลการศึกษา เร่ืองการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม ไววาการพัฒนาระบบ
จัดการฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลเพื่อแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยฯ เพื่อทําใหระบบ
การจัดเก็บขอมูลสินทรัพยเปนระบบระเบียบมากยิ่ง ซ่ึงหลังจากท่ีนําระบบที่จัดทําข้ึนไปติดต้ังแลว
ใชงาน พบวาการทํางานของระบบ ทําใหขอมูลท่ีมีปริมาณมากของศูนย ถูกจัดเก็บลงระบบ
ฐานขอมูลอยางเปนระบบระเบียบ สามารถคนหาขอมูลไดตรงตามความตองการและแมนยํามากข้ึน 
ประกอบกับการท่ีมีระบบการออกรายงานในเชิงสถิติตาง ๆ ท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจใหกับ
เจาหนาท่ีของศูนยและผูบริหารอีกดวยโดยระบบใหมท่ีสรางข้ึนนี้ยังเปนตัวอยางและยังสามารถ
นําไปพัฒนาระบบไดตอไปในอนาคต 
 รัฐนันท วุฒิเดช (2549) ไดสรุปผลการศึกษา เร่ืองระบบสารสนเทศการใหบริการ ของศูนย
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ไววาผลการใชงานระบบ
พบวาระบบที่ไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในระบบงานเดิม รวมถึงสราง
ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม และ
เพิ่มความถูกตองแมนยําของขอมูล สงผลใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 


