
 
บทที่ 1  
บทนํา 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงาน มูลนิธิดรุณาทร มีความ
เปนมา  และรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

มูลนิธิดรุณาทร(Compassion International INC.) เปนองคกรดานการพัฒนาเดก็แบบองค
รวมผานทางการอุปการะ   กอตั้งขึ้นในป 1952 โดย เอฟเวอเรตต  สแวนสัน  ชาวอเมริกัน  ใชช่ือใน
การกอตั้งวาสมาคมเผยแพรพระกิตติคณุเอฟเวอเรตต สแวนสัน (The Everett Swanson Evangelistic 
Association)ซ่ึงมีรูปแบบในการชวยเหลือเด็กกําพราอนัเนื่องมาจากผลของสงครามในสาธารณรัฐ
เกาหลี   ดวยวธีิการอุปการะเด็กแบบหนึ่งตอหนึ่งในจํานวนเงนิที่เทากนัทุกเดือน 

ค.ศ.1962 มีเดก็ไดรับการชวยเหลือผานทางสมาคมเผยแพรพระกิตติคณุเอฟเวอเรตต สแวน
สัน  มากกวา 10,000 คนเมื่อจํานวนเดก็ทีรั่บการอุปการะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สเวนสันจึงจําเปนตองยายที่
สถานที่ทํางานไปยังสํานักงานแหงใหมในเมืองชิคาโก และไดเปลี่ยนชื่อองคกรเปน คอมแพสชั่น  
อินคอรโพเรทเทด (Compassion Incorporated) โดยมวีตัถุประสงคหลัก เพื่อตอบสนองพระมหา
บัญชาของพระเยซูคริสต คอมแพสชั่นจึงดํารงอยูเพื่อเปนปากเปนเสียงใหแกเดก็ๆ ปลดปลอยพวก
เขาออกจากความขัดสนดานจิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ เพื่อใหเขาเติบโตเปนคริส
เตียนที่สมบูรณและมีความรับผิดชอบ 

ค.ศ.1968  คอมแพสชั่นเริม่ขยายงานไปสูประเทศอื่นๆ เชน อินเดยี อินโดนีเซยี เฮติและ
สิงคโปร  ในป 1978 ไดยายสํานักงานใหญไปยังโคโลราโดสปริงส รัฐโคโลราโด โดยศาสนาจารย
วอลเลซ อิริคสัน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและไดเกษียณอายใุนป 1993หลังจากนั้นดร.เวสส 
สแตฟฟอรด ไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการจนถึงปจจุบัน    

คอมแพสชั่นเขามายังประเทศไทยในป 1970 ผานองคกรกระเหรีย่งแบบติสตแหงประเทศ
ไทย(Thailand Karen Baptist Convention : TKBC) และไดขยายงานออกไปหลายจังหวัด จนกระทั่ง
ปค.ศ.1972 จึงเขามาจัดตั้งหนวยงานถาวรขึ้นในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยใชช่ือวาคอมแพสชัน่  
อินเตอรเนชั่นแนล อินคอรโพเรทเทด (Compassion International Incorporated) จดทะเบยีนใน
สังกัดสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทยมีสํานักงานอยู ณ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร จนกระทั่ง 
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ค.ศ.1992 จึงยายมาที่อาคารเลขที่ 57/7 ซอย3 ถนนทุงโฮเต็ล ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม และไดจดทะเบยีนเปน มูลนิธิดรุณาทร เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.2001 

โดยในป 2008 มีเด็กที่รับการอุปการะผานโครงการของคอมแพสชั่น อินเตอรเนชัน่แนล 
อินคอรโพเรทเทด กวา 1,000,000 คน  ใน 24 ประเทศ  คือ  

ทวีปแอฟริกา  จํานวน 7 ประเทศ  ดังนี ้
(1) ประเทศบูรกินาฟาโซ 
(2) ประเทศเอธิโอเปย 
(3) สาธารณรัฐกานา 
(4) ประเทศเคนยา 
(5) สาธารณรัฐรวันดา 
(6) สหสาธารณรัฐแทนซาเนยี  
(7) สาธารณรัฐยูกนัดา 
ทวีปเอเชยี  จํานวน 5 ประเทศ  ดังนี ้
(1) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
(2) สาธารณรัฐอินเดีย 
(3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
(4) สาธารณรัฐฟลิปปนส  
(5) ประเทศไทย 
ทวีปอเมริกา จาํนวน 12 ประเทศ  ดงันี ้
(1) สาธารณรัฐโดมินิกัน 
(2) สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร  
(3) สาธารณรัฐกัวเตมาลา  
(4) สาธารณรัฐเฮติ 
(5) สาธารณรัฐฮอนดูรัส 
(6) สหรัฐเม็กซิโก 
(7) สาธารณรัฐนิการากัว  
(8) สาธารณรัฐโบลิเวีย 
(9) สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 
(10) สาธารณรัฐโคลอมเบีย 
(11) สาธารณรัฐเอกวาดอร  
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(12) สาธารณรัฐเปรู 
ประเทศที่มีโครงการรวมงานกับคอมแพสชั่นในฐานะผูอุปการะจํานวน 10  ประเทศ คือ 

(1) ประเทศออสเตรเลีย 
(2) ประเทศแคนาดา 
(3) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
(4) สาธารณรัฐอิตาลี  
(5) ประเทศนวิซีแลนด 
(6) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
(7) ประเทศอังกฤษ 
(8) สหรัฐอเมริกา 
(9) สาธารณรัฐเกาหลี 
(10) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
สําหรับสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต  ซ่ึงเคยเปนผูรับการอุปการะและเปนจุดเริ่ม 

ตนของพันธกจิ ในปจจุบันไดเปลี่ยนฐานะเปนประเทศผูอุปการะ 
คอมแพสชั่นประเทศไทยหรอืมูลนิธิดรุณาทรเชื่อวาทุกคนมีศักยภาพแตความขัดสนทําใหคน 

ไมมีโอกาสคนพบศักยภาพของตนเอง การอุปการะอยางตอเนื่องสามารถชวยใหเดก็คนพบศักยภาพ
ของตนเอง ความยากจนขดัสนไมใชการขาดสิ่งของ แตเปนการขาดซึง่ความหวัง การชวยใหเดก็ที่
ขัดสนตระหนกัถึงคุณคาของตนเอง  

คําวา “องครวม” (Holistic หรือ Wholistic) หมายถึง ทศันะในการมองปรากฏการณหรือส่ิง
ตางๆ ที่เกิดขึน้ในสังคมในทุกๆ มิติวามีความโยงใยและเกี่ยวของตอกนั สําหรับมูลนิธิดรุณาทรแลว 
การพัฒนาเดก็แบบองครวม หมายถึง การพัฒนาเดก็ในทุกมิติของความเปนมนุษย ไมวาจะเปนดาน
รางกาย จิตวิญญาณ อารมณ เศรษฐกิจ หรือสังคม 

นอกจากนี้ การพัฒนายังเปนกิจกรรมระยะยาวที่มีรากฐานอยูบนการเรียนรูและกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเดก็ ไมวาจะเปนนิสัยใจคอ ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤตกิรรมตางๆ เมื่อ
เด็กไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมจนกระทั่งพวกเขาเตบิโตเปนผูใหญ โอกาสที่พวกเขาจะกลับมา
พัฒนาชุมชนของตนเองก็มีมากขึ้น  

การอุปการะ คือ การใหความชวยเหลือโดยอาจหวังผลตอบแทน หรือไมหวังผลตอบแทน 
โดยองคประกอบของการอุปการะไดแก ผูอุปการะ ผูทีไ่ดรับการอุปการะ วัตถุปจจยั และวิธีการ   
การอุปการะยงัชวยสนับสนนุการพัฒนาเดก็ในระยะยาวทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การอุปการะ
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ในบริบทของมูลนิธิดรุณาทรคือการชวยเหลือที่ยั่งยนืและแทจริง ถาเด็กที่ขัดสนคนหนึ่งมีผูอุปการะ 
เด็กคนนั้นจะรูวาเขายังมีคณุคาในสายตาของอีกคนหนึ่ง 

มูลนิธิดรุณาทร ทํางานรวมกับคริสตจกัรทองถ่ินในการพัฒนาเดก็แบบองครวมผานการ
อุปการะ  ซ่ึงเปนการดําเนินงานในรูปแบบที่เรียกวาโครงการศูนยพฒันาเด็ก  ซ่ึงเปนสถานที่ที่เด็กๆ 
สามารถมาทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ โดยจะใชสถานที่และบุคลากรของคริสตจักรซึ่งในบางครั้ง
จะมีกจิกรรมใหกับผูปกครองของเด็กดวย 

คริสตจักรคูสัญญาหรือโครงการคูสัญญาที่ดําเนินงานรวมกับมูลนิธิดรุณาทรทั้งหมด ตอง 
ผานเกณฑเบื้องตนของการเปนคูสัญญาตามมาตรฐานของคอมแพสชั่น อินเตอรเนชัน่แนล อินคอร-
โพเรทเทด ไมวาจะเปนในเรือ่งรูปแบบการดําเนินงานรูปแบบการทําพนัธกิจองครวมโดยคริสตจักร
ตองจะเปนผูบริหารจัดการกจิกรรมตางๆ ซ่ึงจะรวมไปถงึการดําเนนิงานที่ตองเอาใจใสเด็กเปนราย 
บุคคล  และการทํากิจกรรมตามหลักสูตรระดับประเทศทีมู่ลนิธิดรุณาทรไดจัดทําขึ้น 

ดวยขอกําหนดในการเลือกโครงการคูสัญญา  ที่ทางมูลนิธิดรุณาทรไดรับมาจากสํานักงาน
ใหญคอมแพสชั่น อินเตอรเนชั่นแนล อินคอรโพเรทเทด มูลนิธิดรุณาทรจึงจําเปนตองคัดเลือก
โครงการคูสัญญาที่มีคุณสมบัติซ่ึงสงเสริมตอการทํางานที่ใหผลสําเร็จ  ซ่ึงในการคัดเลือกนั้นจะมี
กฎเกณฑและขั้นตอนที่ชัดเจน  ดังนัน้กอนที่คริสตจักรจะรวมทํางานกับมูลนิธิดรุณาทร  คริสตจกัร
จะตองทําการศึกษาถึงเกณฑเบื้องตนของมูลนิธิดรุณาทร ซ่ึงจะไดรับทราบขั้นตอนตางๆ จากเจา 
หนาที่มูลนิธิดรุณาทร  ผูที่ไดรับมอบหมายในเรื่องการประชาสัมพันธงานของมูลนิธิดรุณาทร 

ขณะนี้มูลนิธิดรุณาทรมีโครงการคูสัญญาที่รวมงานกวา 190 โครงการ โดยโครงการคู 
สัญญาสวนใหญ จะตั้งอยูทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีเด็กที่รับการอุปการะ
มากกวา 30,000 คน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ภาคเหนือ  จํานวน 12 จังหวดั  ดังนี ้
(1) จังหวดัเชยีงใหม  จํานวน 48 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 7,094 คน 
(2) จังหวดัเชยีงราย  จํานวน 18 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 2,868 คน 
(3) จังหวดัแพร  จาํนวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 177 คน 
(4) จังหวดัแมฮองสอน  จํานวน 11 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 2,191 คน 
(5) จังหวดันาน  จาํนวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 351 คน 
(6) จังหวดัพะเยา  จํานวน 6 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 1,219 คน 
(7) จังหวดัลําปาง  จํานวน 3 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 441 คน 
(8) จังหวดัลําพูน  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 82 คน 
(9) จังหวดัเพชรบรูณ จํานวน 5 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 881 คน 
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(10) จังหวดัตาก  จาํนวน 12 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 2,041 คน 
(11) จังหวดัพิษณุโลก  จํานวน 16 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 2,903 คน 
(12) จังหวดัสุโขทัย  จํานวน 3 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 437 คน 

ภาคใต  จํานวน 6 จังหวัด  ดงันี้ 
(1) จังหวดักระบี่  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 258 คน 
(2) จังหวดัพัทลุง  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 241 คน 
(3) จังหวดัระนอง  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 168 คน 
(4) จังหวดัสุราษฎรธานี  จํานวน 4 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 620 คน 
(5) จังหวดัพังงา  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 209 คน 
(6) จังหวดันครศรธีรรมราช  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 110 คน 

ภาคกลางและภาคตะวันออก  จํานวน 9 จงัหวัด  ดังนี ้
(1) กรุงเทพมหานคร  จํานวน 3 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 314 คน 
(2) จังหวดักาญจนบุรี  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 402 คน 
(3) จังหวดัจันทบรีุ  จํานวน 2 โครงการ  มเีด็กไดรับการอุปการะจํานวน 255 คน 
(4) จังหวดัชลบุรี  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 214 คน 
(5) จังหวดัปราจีนบุรี  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 288 คน 
(6) จังหวดัระยอง  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 260 คน 
(7) จังหวดัสมุทรปราการ  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจาํนวน 140 คน 
(8) จังหวดัอุทัยธานี  จํานวน 3 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 572 คน 
(9) จังหวดันนทบรีุ  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 106 คน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จาํนวน 15 จังหวัด  ดังนี ้
(1) จังหวดัเลย  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 106 คน 
(2) จังหวดักาฬสนิธ  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 155 คน 
(3) จังหวดัขอนแกน  จํานวน 4 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 573 คน 
(4) จังหวดัมุกดาหาร  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 134 คน 
(5) จังหวดัสกลนคร  จํานวน 1 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 240 คน 
(6) จังหวดัหนองคาย  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจาํนวน 288 คน 
(7) จังหวดัหนองบัวลําภู  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 333 คน 
(8) จังหวดัอุดรธานี  จํานวน 7 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 1,083 คน 
(9) จังหวดันครราชสีมา  จํานวน 4 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 403 คน 
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(10) จังหวดับุรีรัมย  จํานวน 3 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 488 คน 
(11) จังหวดัมหาสารคาม  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 343 คน 
(12) จังหวดัรอยเอด็  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 499 คน 
(13) จังหวดัศรีสะเกษ  จํานวน 2 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 334 คน 
(14) จังหวดัสุรินทร  จํานวน 3 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 478 คน 
(15) จังหวดัอุบลราชธานี  จํานวน 4 โครงการ  มีเด็กไดรับการอุปการะจํานวน 661 คน 

การทํางานของมูลนิธิดรุณาทรกับโครงการคูสัญญานั้น  จะมุงเนนในเรื่องการประสานงาน 
และสนับสนนุทํางานแกโครงการคูสัญญา  ซ่ึงเปนวิธีที่จะชวยยืนยนัความสัมพันธในฐานะคูสัญญา
และการใหเกยีรติซ่ึงกันและกันทําใหมีเปาหมายรวมกันและแสดงออกถึงความเชื่อที่มตีอคริสตจักร
และโครงการคูสัญญา แทนที่จะมองวาโครงการคูสัญญาเปนเพยีงชองทางหนึ่งในการทํางานกับเดก็
ใหสําเร็จ 

การติดตอประสานงานระหวางมูลนิธิดรุณาทรและโครงการคูสัญญานั้นมีวิธีการติดตอประ 
สานงานหลายวิธีดวยกนั เชน การไปเยี่ยมที่โครงการคูสัญญาโดยตัวเจาหนาที่  การตดิตอพูดคุยทาง
โทรศัพท  รวมไปถึงการจัดสงเอกสารผานบริการของบริษัทไปรษณยีไทย   

ปจจุบันเนื่องดวยมีการพัฒนารูปแบบการทํางานเพื่อใหทันกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยน 
แปลงรูปแบบการทํางานซึ่งยังผลใหประหยัดเวลาและคาใชจาย ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ
ของเจาหนาที่มูลนิธิดรุณาทร และเจาหนาที่โครงการคูสัญญาในดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ มีความรวดเร็วในการทํางาน รวมทั้งการเขาถึงแหลงขอมูลในการทํางานของ
เจาหนาที่โครงการคูสัญญาที่สะดวกรวดเร็วไดเขามามีบทบาทตอการทํางานและการติดตอประสาน 
งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นฝายสํานักงาน มูลนิธิดรุณาทร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการติดตอ
ประสาน งานระหวางเจาหนาที่ของมูลนิธิดรุณาทร และเจาหนาที่ในโครงการคูสัญญา รวมไปถึง
งานดานการประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร ดังนั้น ผูศึกษาซึ่งเปนเจาหนาที่คนหนึ่งของมูลนิธิฯ
นี้ จึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงาน มูลนิธิ
ดรุณาทรเพื่อสนับสนุนการทํางาน อํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาที่ของ
มูลนิธิดรุณาทร  และเจาหนาที่ในโครงการคู สัญญา  อีกทั้งยังสามารถเปนเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธงานของมูลนิธิดรุณาทร ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงาน  มูลนิธิดรุณาทร 
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
(1) ไดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงานมูลนิธิดรุณาทรเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานและการติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่มูลนิธิดรุณาทรและเจาหนาที่ในโครง-
การคูสัญญา 

(2) ไดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพือ่การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมูลนิธิ
ดรุณาทร 
 
1.4 แผนดาํเนินการ  ขอบเขตการศึกษา  และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนนิงาน 
ในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงานมูลนิธิดรุณาทร 

มีขั้นตอนที่สําคัญ  ดังนี้ 
(1) วางแผนเพื่อศกึษา 

- ศึกษารายละเอยีดขอมูลที่จะนํามาประกอบในการนําเสนอขอมูล  ขาวสาร
ในเว็บไซต 

- ศึกษารายละเอยีดและวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลออนไลน   
(2) วิเคราะหและออกแบบ 

- วิเคราะหโครงสราง  และกระบวนการทํางานของระบบ  เพื่อที่จะสามารถ
ออกแบบเพื่อใหอํานวยความสะดวกตอผูใชและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

(3) การเขียนโปรแกรม 
- เขียนโปรแกรม(Coding)ที่ไดออกแบบเพือ่ใหสอดคลองวัตถุประสงค 

(4) การทดสอบระบบ 
- ทดสอบระบบ เพื่อใหสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค 
- แกไขระบบ หากพบวายังมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ 

(5) สํารวจแนวความคิดและนําเสนอผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข
ระบบตอไป 

(6) การติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบ 
(7) การจัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 
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1.4.2 ขอบเขต 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงาน  มูลนิธิดรุณาทร  มีราย 

ละเอียดดังตอไปนี ้
(1) ระบบการจัดการขอมูลประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร 

- ประวัติของมูลนิธิดรุณาทร 
- การอุปการะในบริบทของมูลนิธิดรุณาทร 
- พื้นที่การทํางาน 
- โครงการคูสัญญา 
- พระคัมภีรพูดถึงเด็กอยางไร 
- การเปนปากเปนเสียงใหเดก็ 
- ความหมายของการทําพันธกจิแบบองครวม 
- ขาวประชาสัมพันธ 
- วิธีการเขารวมงาน 
- วิธีการติดตอ 

(2) ระบบงานเอกสารโครงการคูสัญญา 
- กระดานถามตอบขอสงสัยสําหรับโครงการคูสัญญา 
- การรับเขาและการนําออกเอกสารรายงานการเงิน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การสืบคนและแสดงรายงาน 

 
1.4.3 วิธีการศึกษา 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงานมลูนิธิดรุณาทรมีวิธี

การศึกษา  ดังนี้ 
(1) ขอมูลปฐมภูมิ 

- รวบรวมขอมลูความตองการของผูเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(2) ขอมูลทุติยภูม ิ
- รวบรวมขอมลูจากเอกสารของมูลนิธิดรุณาทร 
- สรุปขอมูลที่จําเปนในการนาํเสนอบนเว็บไซต 
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1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1 ซอฟตแวร (Software) 

โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบประกอบดวย 

- โปรแกรมแมมโบ  ซ่ึงเปนโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต 
- พีเอชพี(PHP) เปนภาษาสคริปตที่ใชในการสรางเอกสารบนเว็บไซต และใชติด 

ตอกับฐานขอมูลบนเว็บไซต 
- โปรแกรมWMServer Toolsประกอบไปดวยโปรแกรมมายเอสคิวแอล(MySQL) 

และโปรแกรมอาปาเช(Apache) ใชในการจําลองเซิรฟเวอร 
- โปรแกรมไมโครซอฟท อินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร (Microsoft Internet 

Explorer) เปนเว็บบราวเซอร (Web Browser) 
- โปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ ในการดําเนินงาน ตามความจําเปน อาทิ Microsoft 

Visio, Adobe Photoshop ฯลฯ 
1.5.2 ฮารดแวร (Hardware) 

- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่เปนเซิรฟเวอรใชจัดเก็บฐานขอมูลและ
โปรแกรม  และเปนเครื่องที่ใชทดสอบการใชงานระบบอนิเทอรเน็ต 

- เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 
- เครื่องพิมพ (Printer) 

 
1.6 นิยามศัพท 

มูลนิธิดรุณาทร  เปนองคกรที่ทํางานดานการพัฒนาเดก็แบบองครวมผานทางการอุปการะ  
สํานักงานอยูที ่ 57/7  ถ.ทุงโฮเต็ล  ซอย 3  ต.วัดเกต  อ.เมอืง  จ.เชียงใหม 

โครงการคูสัญญา  หมายถึงคริสตจักรในทองถ่ินที่รวมทํางานกับมูลนธิิดรุณาทร 
เจาหนาท่ีโครงการคูสัญญา หมายถึงเจาหนาที่ของโครงการที่ทํางานรวมกับมูลนิธิดรุณาทร 
ขอมูลประชาสัมพันธ หมายถึงขอมูลตางๆ ของมูลนิธิดรุณาทรที่ตองการนําเสนอใหบุคคล

ทั่วไปไดรับทราบ  รวมถึงขาวสารกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิดรุณาทรดวย 
งานเอกสารโครงการคูสญัญา หมายถึงเอกสารและขอมูลซ่ึงมูลนิธิดรุณาทรใชสําหรับการ

ประสานงาน  ติดตาม  และรายงาน  สําหรับโครงการคูสัญญาที่รวมทํางานกับมูลนิธิดรุณาทร 
 
 
 



 

10 
 

1.7 สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
(2) สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(3) มูลนิธิดรุณาทร  เลขที่ 57/7  ถ.ทุงโฮเต็ล  ซอย 3  ต.วัดเกต  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 


