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2.1 สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 

ชวลิต ธนุสุทธิยาภรณ (2547) อธิบายวา ขอมูล หมายถึงตัวเลขหรือขอความที่เปนตวัอักษร  
ซ่ึงเกิดขึ้นจริงและเกีย่วของกับสิ่งตางๆ เชน ช่ือ นามสกุล รหัสพนกังาน ราคาขายสินคา สวนลด 
เปนตน  และสารสนเทศ  หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลและนําเสนอออกมาทางจอภาพหรือ 
รายงาน โดยการนําเสนอสารสนเทศมีหลายวิธี  เชน รายงานในรูปแบบกราฟหรือตารางซึ่งสามารถ
แสดงไดทั้งทางจอภาพ  และพิมพออกทางเครื่องพิมพ 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2549) เสนอวา  ขอมูลและสารสนเทศมีความหมายทีแ่ตกตางกัน  
โดยขอมูล คือ ขอมูลดิบหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยมีความหมายในตวัเอง ยงัไมสามารถกอใหเกดิ
ประโยชน  โดยแตกตางจากสารสนเทศ  ซ่ึงจะเปนการนําขอมูลหรือขอมูลดิบมาผานกระบวนการ  
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีประโยชนตอการตดัสินใจ  และอธิบายความหมายของระบบวา ระบบ คือ 
กลุมขององคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน โดยแตละองคประกอบจะทํางานรวมกัน เพื่อ
จุดประสงคเดยีวกันและสวนประกอบภายในระบบจําเปนตองไดรับการประสานการทํางานที่ดีหาก 
มีสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งไมสามารถประสานการทํางานรวมกับสวนอื่นได  ยอมจะสงผลให 
ระบบเกิดขอขดัของ  ทายสุดอาจกอใหเกิดความลมเหลวในระบบได 
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ดังนั้น  การแกไขปญหาใหกบัระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบธุรกิจในปจจุบัน  จําเปนตอง
ใชระบบสารสนเทศ  ที่ประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ที่สัมพันธกัน  เพื่อใหเกิดการประมวลผล
ใหเปนสารสนเทศที่ตองการ สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเปนเครื่องมือสนับสนุนที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน  และระบบสารสนเทศ  
จึงจัดเปนกลไกชนิดหนึ่ง  ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใช  ที่ทําใหสามารถจัดเก็บ
ขอมูล คนคืนสารสนเทศ  และประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศและนําไปจัดทํารายงาน
ได 

โดยระบบสารสนเทศสามารถแบงออกเปนชนิดตางๆ ตามความตองการของผูใชงาน  ดังนี ้
(1) ระบบประมวลผลรายงานประจําวนั  เปนการประมวลผลขอมูลประจําวันที่เกี่ยวของกับ

การดําเนนิงานที่ตองทําในธุรกิจ  ซ่ึงรายการที่บันทกึนั้นจัดเปนการปฏิบัติงานที่กระทําซ้ําๆ ในแต
ละวันเปนประจําโดยขอมูลรายการประจาํวนัจะถูกรวบรวมไวเพื่อนาํไปจัดทํารายงานตามความตอง 
การตอไป 

(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปนระบบประมวลผลรายการประจําวันดวยวิธีการ
ประมวลผลขอมูลในการปฏิบัติงานประจําวัน และยังสามารถทําการสรางรายงานชนิดตางๆ รวมไป
ถึงรายงานที่นาํ เสนอในรูปแบบของกราฟเปรียบเทยีบ  เพื่อสะดวกตอการนํามาใชในการตัดสนิใจ 

(3) ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ เปนระบบที่เพิม่ประสิทธิภาพงานดานการจัดการสํานักงาน
และการสื่อสาร ซ่ึงพนักงานในองคกรสามารถใชคอมพิวเตอรในการจดัการกับเอกสารและขอมูล
ตางๆ ผานทางซอฟตแวรที่สนับสนุนงานทางดานนี้ รวมกับเทคโนโลยกีารสื่อสารอื่นๆ  เพื่อสะดวก 
ตอการใชงาน 

(4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตอความตองการของผู 
บริหาร ดวยการจัดทํารายงานวิเคราะหผลทางดานสถิติตางๆ หรือการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ
เปรียบเทียบ เพื่อใชประโยชนตอการตัดสนิใจของผูบริหาร 

(5) ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูงนั้นมคีวาม
คลายคลึงกับระบบสนับสนนุผูบริหาร  โดยระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูงจะมีขอมูลที่ประกอบ
ไปดวยระบบสนับสนุนผูบริหารและขอมลูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหผูบริหารระดับ 
สูงสามารถคนสารสนเทศมาประกอบการพิจารณา  ตดัสินใจในระดับกลยุทธและนโยบาย 

(6) ระบบผูเชี่ยวชาญ  เปนระบบที่รวบรวมความรูความเชีย่วชาญเฉพาะดานตางๆ เขาดวย 
กัน ซ่ึงอาจเรียกวาระบบฐานความรู(Knowledge Base) เปนระบบที่จัดเก็บความรูของผูเชี่ยวชาญที่
ไดรวบรวมจากการศึกษาวิจยัและประสบการณ  ระบบผูเชี่ยวชาญไดนํามาประยุกตใชและเกิดผล
สําเร็จในดานตางๆ นอกจากนี้ระบบผูเชีย่วชาญยังจดัเปนสวนหนึ่งของระบบปญญาประดิษฐ  ซ่ึง
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เปนระบบที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรที่สูงขึ้น  โดยมีระบบสมองกลที่ชาญฉลาด  สามารถ
รับรูถึงเหตุผลและเขาใจไดคลายกันกับมนษุย  โดยไมจําเปนตองใหมนษุยเปนผูโปรแกรมคําสั่งโดย 
ตรง 

สุรัสวดี  ราชสกุลชัย (2545)  เสนอวา ระบบ  หมายถึง  ชุดขององคประกอบที่สัมพนัธกัน
และกอใหเกิดผลลัพธโดยเฉพาะออกมา  เชน  ระบบการตรวจสอบเครื่องยนตในรถยนต  ระบบการ
ควบคุมตูอบไมโครเวฟ  เปนตน  ปจจบัุนบริษัทสวนมากดําเนินธรุกิจโดยอาศยัระบบสารสนเทศ
ชวยในการจดัการและใหขอมูล  ระบบสารสนเทศจึงมีบทบาทอยางมากตอการดําเนนิการของธุรกิจ 

สําหรับสารสนเทศเปนขอมลูที่ถูกปรับเปลี่ยนเปนขอมลูที่เกิดประโยชนซ่ึงการปรับเปลี่ยน
ขอมูลใหเปนขอมูลที่เปนประโยชนหรือสารสนเทศ เรียกวากระบวนการ(Procedures) โดยระบบ
สารสนเทศประกอบดวย 5 ปจจัยสําคัญ คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล การประมวลผล และ
บุคลากร 

ฉะนั้นระบบสารสนเทศที่ดีตองตอบสนองความตองการในระยะเวลาทีก่ําหนดดวยขอมูลที่
ถูกตองแมนยํา  เชน  เมื่อบริษัทจําหนายสนิคาใหลูกคา  ระบบประมวลผลรายการตองบันทึกลงใน
แฟมขอมูลการขาย  ปรับปรุงยอดเงินของลูกคาและตัดยอดสินคาคงคลัง  เปนตน  อีกทั้งยังตอง
รวดเร็ว  และสามารถแจงเตือนในเรื่องที่กาํหนดได  เพื่อชวยในการบรหิารจัดการไดเร็วข้ึน  และยัง
เกิดประโยชนในการแขงขนัทางดานธุรกิจอีกดวย 

การจัดทําระบบสารสนเทศ  มักเริ่มจากความตองการระบบ  ทั้งนี้เพื่อ 
(1) เพิ่มความสามารถในดานการบริการ  เพื่อเพิ่มความพอใจใหกับลูกคา 
(2) ระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น  เชน ระบบที่ใชอยูอาจชาหรือไมสามารถรองรับการเติบโต

ขององคกร 
(3) ขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ  เชน ระบบเดิมอาจใหขอมูลไดไมเพยีงพอ 
(4) มีระบบการควบคุมที่ดี  เชน  ระบบการปองกันผูเขาระบบ  นอกจากจะมีรหัสผาน  มี

การกําหนดระดับของผูใช  อาจมีการเขารหัสลับ  เพือ่ปองกันผูที่ไมไดรับอนุญาตหรือระบบการ
ควบคุมขอมูลที่ไมถูกตอง  เชน ระบบการรูดบัตร  กรณีบัตรหมดอายุ  เครื่องจะแจงใหทราบโดย
ทันที  และยังมีระบบที่ทันสมัยอ่ืนๆ เชน การตรวจมานตา  การตรวจสอบลายมือ  เปนตน 

(5) ลดคาใชจายเชนระบบเดิมทีใ่ชอยูอาจจะมีคาใชจายสูงในการดําเนนิงาน หรือการบาํรุง 
รักษา 
 
 
 



 
 

 

 

 
14 

2.2  ฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล 
นันทนี  แขวงโสภา(2548)  ใหความหมายของฐานขอมูลวา ฐานขอมูล คือ กลุมขอมูลที่มี

ความสัมพันธกันและถกูนํามาเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ เพื่อนาํไปใชในวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่งโดยกลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมขึ้นไป 

ฐานขอมูลนอกจากจะเกิดจากการนํากลุมหรือแฟมขอมลูตางๆ มาเก็บรวบรวมไวในที่เดียว 
กันแลวนั้น  ยงัมีปจจัยอ่ืนทีสํ่าคัญ  คือ 

(1) แฟมหรือกลุมขอมูลที่นํามาเก็บรวมกนันั้น ตองมีความเกี่ยวของกัน โดยสามารถระบุ
ความสัมพันธระหวางขอมูลและใชประโยชนจากความสัมพันธนั้นได 

(2) ตองมีโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล เนื่องจากโครงสรางการจัดเกบ็ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลจะซับซอนกวาระบบแฟมขอมลูมาก การที่จะเขยีนโปรแกรมเพื่อสรางและควบคุมการ
ทํางานของฐานขอมูลขึ้นใชเองอาจเปนเรื่องยุงยากและใชเวลามาก  นอกจากนี้จะตองมีบุคลากรที่มี
ความรูความชาํนาญทางดานนี้โดยเฉพาะดงันั้นจึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกวาโปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS)  เพื่อนํามาชวยใหการสราง  เรียกใช  
และปรับปรุงแกไขฐานขอมูลทําไดงายแตมีประสิทธิภาพสูง  โดยโปรแกรมระบบจดัการฐานขอมลู
จะทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูลเพื่อควบคุมการทํางาน โดยผูใชไมจําเปนตอง
ทราบโครงสรางและการจดัเก็บขอมูลทางกายภาพ ทําใหสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต  เพื่อนํา
ขอมูลเหลานี้มาใชโดยไมขึน้กับโครงสรางการจัดเก็บเหมือนในระบบแฟมขอมูล 

ฐานขอมูลที่ไดรับความนยิมอยางสูงในปจจุบัน คือฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่ผูใชจะมองเห็น
กลุมขอมูลที่จัดเก็บไวในรูปของตารางแบบ 2 มิติที่ประกอบดวยขอมูลแตละแถวในแนวนอนซึ่ง
หมายถึงแตละเรคคอรด และขอมูลแตละคอลัมนในแนวตั้งซึ่งหมายถึงขอมูลแตละฟลด ทําให
สามารถเชื่อมโยงหรือสรางความสัมพันธระหวางกลุมขอมูลหรือ Table ที่เกี่ยวของกนัในฐานขอมลู
เดียวกันไดงายโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายมีหลาย
โปรแกรมดวยกันตั้งแตระบบฐานขอมูลในรูปแบบที่มีผูใชไดเพียงคนเดียวและรูปแบบที่มีผูใชฐาน-
ขอมูลไดพรอมกันหลายคน ยกตวัอยางเชน โปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส(Microsoft Access)  
โปรแกรมดีเบส(dBase) ไปจนถึงระบบฐานขอมูลที่ใชเปนDatabase Serverเชน SQL Server Oracle  
เปนตน 

ขอดีของการนาํระบบฐานขอมูลมาใช  มีดังนี้ 
(1) ลดความซ้ําซอนกันของขอมลู เนื่องจากขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวทีเ่ดียวกัน แมบาง 

คร้ังอาจจําเปนตองเก็บขอมูลไวมากกวา 1 แหงของฐานขอมูลเดียวกัน ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ 
DBMS จะทราบวามีขอมูลใดบางที่ซํ้าซอนและขอมูลเหลานั้นถูกเก็บไวที่ใด 
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(2) สามารถหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงกันของขอมูล ในระบบฐานขอมูลจะพยายามให
เก็บขอมูลโดยมีความซ้ําซอนกันนอยที่สุด ทําใหลดปญหาการเก็บขอมูลตัวเดยีวกันแตคาไมตรงกนั 
ถาจําเปนตองเก็บขอมูลซํ้าซอนกันใน ฐานขอมูลและมกีารแกไขเกิดขึ้น DBMS จะเปนตวัควบคมุ
ใหขอมูลนั้นตองถูกแกไขจนครบทุกตัว 

(3) สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลหมายถึงความถูกตองที่สอดคลองและสมเหต ุ –
สมผลตามความเปนจริง หรือตามเงื่อนไข หรือกฎเกณฑที่กําหนดไว DBMSจะคอยตรวจสอบวา
ขอมูลที่ปอนเขาไปนั้นถูกตองตามกฎเกณฑที่ตั้งไวนี้หรือไม  ถาไมถูกตองก็จะแจงขอผิดพลาดให
ทราบและไมบันทึกขอมูลนัน้ลงในฐานของมูลจนกวาจะแกไขใหถูกตองกอน 

(4) ทําใหเกิดความเปนอิสระของขอมูล เนื่องจากโปรแกรมทีเ่ขียนขึ้นไมตองยึดติดกับโครง 
สรางการจัดเกบ็และวิธีเรียกใชขอมูล ทําใหสามารถปรับปรุงแกไขโครงสรางของขอมูลใหมีประ-
สิทธิภาพ โดยไมตองแกไขโปรแกรม ใหสอดคลองกันหรือถาจําเปนตองแกไขกจ็ะไมยุงยากและไม
มีขอจํากัดมากเหมือนในระบบแฟมขอมูล 

(5) สามารถใชขอมูลรวมกันได ถาฐานขอมูลไดรับการออกแบบมาอยางดีมีความสมบรูณ
และครบถวนจะทําใหโปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถดึงขอมูลมาใชไดทนัที โดยไมตองแกไขโครง-
สรางขอมูลเดิม  ถาจะมีการแกไขกเ็พียงเล็กนอยเทานั้น 

(6) ขอมูลมีความเปนมาตรฐาน เนื่องจากสามารถกําหนดชนิดและรูปแบบของขอมูลตัว
เดียวกันใหเหมือนกันได ไมวาขอมูลนั้นจะเก็บไวทีใ่ดในฐานขอมูล ทําใหการนําขอมูลไปใชหรือ
แลกเปลี่ยนกนัระหวางฐานขอมูลทําไดงาย 

(7) สามารถสรางระบบความปลอดภัยใหกับขอมูล ผูบริหารฐานขอมูลสามารถกําหนดสิทธิ
ในการเขาใชฐานขอมูลใหกบัผูใชในระดบัตางๆ ตามความสําคัญและความรับผิดชอบไดโดยกํา-
หนดวาจะอนญุาตใหใครเขาไปใชฐานขอมูลไดบาง และจะใชงานไดในระดบัใด เชน สามารถเรียก 
ดูและปรับปรงุขอมูลได หรือเรียกดูขอมลูไดเพียงอยางเดียว โดยจะกําหนดรหัสผานในการเขาใช
งานฐานขอมูลใหกับผูใชแตละคน เพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขามาใชหรือแกไขขอมูลโดยไมได
รับอนุญาตซึ่งอาจกอใหเกดิความเสียหายกับระบบฐานขอมูลได 
 ชวลิต  ประภวานนท(2543) กลาววา  การออกแบบฐานขอมูลมีความสําคัญตอการจัดการ
ระบบฐานขอมูล (DBMS)  เนื่องจากขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลจะตองศึกษาถึงความสัมพันธของ
ขอมูล โครงสรางของขอมูลการเขาถึงขอมูล รวมไปถึงกระบวนการที่โปรแกรมประยกุตจะเรียกใช
ฐานขอมูล ซ่ึงสามารถแบงวิธีการสรางฐานขอมูลได 3 ประเภท ดังนี ้

(1) รูปแบบขอมูลแบบลําดับขั้นหรือโครงสรางแบบลําดับขั้น(Hierarchical data model)  
เปนการพัฒนาฐานขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลาง  โดยที่โครงสรางขอมูล
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จะสรางรูปแบบเหมือนตนไม โดยมีความสัมพันธเปนแบบหนึ่งตอหลาย(one-to-many)  ซ่ึงรูปแบบ
ขอมูลแบบลําดับขั้นหรือโครงสรางแบบลําดับขั้น สามารถสรางความสัมพันธของขอมูลใหเหน็เดน 
ชัด แตมีความคลองตัวของโครงสรางขอมูลนอย เนื่องจากในการอานขอมูลจะตองเริม่อานจากสวน 
รากกอน  และยังตองระมัดระวังการซ้ําซอนของขอมูลอีกดวย 

(2) รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย(Network data model) รูปแบบฐานขอมลูแบบเครือขายมี
ความคลายคลึงกับฐานขอมลูแบบลําดับชั้น  ตางกันที่รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย  จะสามารถมีการ
ติดตอหลายตอหนึ่ง(many-to-one)ไดอีกดวย โดยที่รูปแบบขอมูลแบบเครือขายจะมกีารซ้ําซอนของ
ขอมูลนอย  เนื่องจากสามารถใชเรคอรด(Record) รวมกันได  แตความสัมพันธของเรคอรดประเภท
ตางๆ ไมควรจะเกิน 3 ประเภท  เพราะอาจจะกลายเปนขอจํากัดในการออกแบบเครือขายหรือทําให
เครือขายยุงยากขึ้น 

(3) รูปแบบความสัมพนัธขอมูล(Relational data model) เปนลักษณะการออกแบบฐานขอ- 
มูลโดยจัดขอมูลใหอยูในรปูของตารางที่มีระบบคลายแฟม  โดยตารางแตละตารางที่สรางขึ้นจะเปน
อิสระ  ดังนั้นผูออกแบบฐานขอมูลจะตองมีการวางแผนถึงตารางขอมูลที่จําเปนตองใช   

จากรูปแบบวธีิการสรางฐานขอมูลได 3 ประเภทขางตนจะตองอาศยัการบริหารระบบฐาน 
ขอมูลที่ดีเขามาชวย  โดยที่องคกรจะตองสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางและดแูลฐาน 
ขอมูล มีการวางรูปแบบฐานขอมูลอยางชัดเจน สรางขอกําหนดที่รัดกุมในการใชฐานขอมูล  รวมถึง
แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในอนาคต 
 ซ่ึงการบริหารฐานขอมูลจะประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดงันี้ 

(1) การบริหารขอมูล (Data administration) ระบบฐานขอมูลจะตองไดรับการยอมรับจาก
องคกร โดยไดรับการสนบัสนุนดานการจัดการและการวางแผนเกี่ยวกับสารสนเทศจากผูบริหาร
ระดับสูง จะตองมีการกําหนดนโยบายและผูรับผิดชอบโดยตรง  หลักสําคัญของการบริหารขอมูล
จะตองถือวาขอมูลเปนสิ่งจําเปนและสําคญักับทุกหนวยงานโดยไมผูกขาดกับงานใดงานหนึ่ง  ซ่ึง
การวางแผนใหขอมูลตางๆ เหลานี้สามารถใชรวมกันไดเพื่อการตัดสินใจ  ดังนัน้องคกรตองกําหนด
นโยบายฐานขอมูลที่ชัดเจน  มีการกําหนดสิทธิ์  มาตรฐาน  และการกระจายขอมูลไปทุกหนวยงาน
ขององคกร 

(2) การวางแผนและวิธีการสรางแบบจําลอง (Data planning and modeling methodology) 
เมื่อองคกรตองการใชระบบฐานขอมูล  องคกรตองมีการสํารวจความตองการทางดานสารสนเทศ
ของทุกหนวยงาน  เพื่อวางแผนเกีย่วกับฮารดแวรและซอฟตแวรที่ตองใช  และพจิารณาเกีย่วกับงบ 
ประมาณที่เหมาะสมรวมทั้งจะตองมีผูเชี่ยวชาญระบบฐานขอมูล  เพื่อทดลองสรางแบบจําลองของ
ระบบฐานขอมูลวาควรจะออกแบบฐานขอมูลอยางไร 
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(3) การจัดการและเทคโนโลยีฐานขอมูล (Database technology and management) องคกร
ตองมีการฝกฝนพนักงานในเรื่องการจัดการขอมูลและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกบังาน ซ่ึงโดย 
เฉพาะ  ในปจจุบันอินเทอรเน็ต(Internet) ไดเขามามีบทบาทในเรื่องของฐานขอมูลมากขึ้น  ดังนัน้
องคกรจะตองรูจักใชเทคโนโลยีมาชวยในการสรางศักยภาพในการจดัการมากยิ่งขึ้น 

(4) ผูใช(User) บุคลากรภายในองคกรจะตองรับรูเกี่ยวกับนโยบายในการใชฐานขอมูล สิทธิ์ 
ที่ตนเองสามารถใชไดรวมถึงการเรียนรูวิธีการใชซอฟตแวรใหมๆ เพื่อชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการ 
ทํางาน 
 
2.3 บทบาทเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตกับการเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

กาญจนา  วานิชกร และ พนิดา  สายประดษิฐ (2548) อธิบายวา ปจจุบนัเทคโนโลยีทางดาน
อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัอยางหลีกเลี่ยงไมได  การที่อินเทอรเนต็เขามามีสวน
สําคัญในการตดิตอส่ือสารนั้น  ทําใหการติดตอส่ือสารในรูปแบบเดิมไดเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้เปน
ผลอันเนื่องมาจากการหลอมรวมทางดานเทคโนโลยี (Technological convergence) และการหลอม
รวมทางดานการใหบริการ (Service convergence) ซ่ึงในมุมมองของประเทศที่พฒันาแลว การ
หลอมรวมกันของสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน จะเพิ่มชองทางในการแขงขัน 
และขยายบริการไปสูตลาดหนึ่งได 

ในการทํางานทุกวันนี้ก็เชนกัน  ไดมีการนําเทคโนโลยตีาง ๆ เขามาประยุกตใช  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในงานสํานักงาน  และงานที่เกีย่วของกับเอกสาร  ซ่ึงในองคกรแตละแหงจะมีรูปแบบการ
เกบ็รักษาเอกสารที่แตกตางกันออกไป โดยบางแหงอาจจะใชการเกบ็เอกสารตางๆ ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบนี้จะจะสงผลในองคกรลดคาใชจายในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับกระดาษลงไปได  และยังทําใหระบบการทํางานรวดเรว็มากขึ้นดวย 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2549)  อธิบายวา  เมื่อองคกรนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน  การ
ทํางานกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และมีขอมูลตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น  ส่ิงที่องคกรสามารถสรางความ
ไดเปรียบคูแขงขัน นั่นคือการนําฐานขอมูลเขามามีบทบาทในการทํางาน เพื่อเปนขอมูลที่ใชสําหรับ 
วิเคราะหขอมูล  การตัดสินใจ  รวมไปถึงการพยากรณในเชิงธุรกิจ 

ประทุม ฤกษกลาง (2550) เสนอวา ในยุคศตวรรษที่ 21 อันเปนยุคแหงโลกไรพรมแดน ส่ือ
อินเทอรเน็ตไดรับความนยิมเพิ่มมากยิง่ขึ้น องคกรขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสนใจ
ในการทําการประชาสัมพันธ และโฆษณาผานชองทางสื่อสารสมัยใหมในรูปแบบของอินเทอรเน็ต 
โดยใชเปนสื่อเสริมจากสื่ออ่ืนๆ เพื่อการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย ตลอดจนเพื่อการสราง
ภาพลักษณและการประชาสมัพันธองคกร  
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การที่นักประชาสัมพันธ สามารถนําสื่ออินเทอรเน็ตมาใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธให
สอดคลองกับกระแสของโลกเพื่อการดําเนนิงานประชาสมัพันธใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักประ-
ชาสัมพันธควรพิจารณาประเด็นตางๆ ที่มลัีกษณะเฉพาะดังตอไปนี ้ 

(1) ผูรับสารเปนผูที่กระตือรือรน (Active receivers) ในการเสาะแสวงหาขอมูลขาวสาร
เพราะตองใชความกระตือรือรนในการตอเชื่อมเขาอินเทอรเน็ต 

(2) ผูรับสารคอนขางมีเวลาวางพอประมาณ  เพราะการจะเขาไปแสวงหาขอมูลขาวสารใน
อินเทอรเน็ต ยอมตองเปนผูที่มีเวลาวางจากภาระการงานประจํา และชีวิตครอบครัว 

(3) ผูรับสารสวนใหญกลุมผูใชอินเทอรเน็ตมักเปนนักเรยีน นกัศึกษา 
(4) ผูรับสารจะเปนผูกําหนดเองวาจะเลือกเขาไปดูขอมูลหรือยกเลิกการดขูอมูล 
(5) ผูรับสารสวนใหญใชอินเทอรเน็ตที่บานและที่ทํางาน และใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสงรับ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด รองลงมาเปนการใชเพื่อการคนหาขอมูล ติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวของหนวยงานตางๆ และเพื่อความเพลิดเพลิน 

โดยรูปแบบการทําประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
(1) การทําประชาสัมพันธภายใน คือ การนาํสื่อทางอินเทอรเน็ตสามารถใชดําเนินงานเพื่อ

การประชาสัมพันธภายใน  เพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในประเด็นตางๆ ตอไปนี ้ เพื่อการ
แจงขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ภายในองคกร เชน ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ ซ่ึงชวย
ประหยดักระดาษ เวลาที่ใชในการผลิตและจัดจําแนกแจกจาย และยงัสามารถจัดสงขอมูลขาวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธภายในไปยังกลุมเปาหมายภายในองคกรไดอยางรวดเร็ว  และถึงในเวลา
พรอมๆ กัน โดยสามารถ แพรขาวประชาสัมพันธไดพรอมๆ กันทั่วประเทศและทัว่โลก 

(2) การทําประชาสัมพันธภายนอก ซ่ึงนอกจากประสิทธิภาพในการใชในการดําเนนิงาน
ประชาสัมพันธภายในแลว ส่ืออินเทอรเน็ตยังสามารถใชดําเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธภายนอก 
โดยมีกลุมเปาหมาย  เชน  ลูกคา  ผูใชบริการ  ส่ือมวลชน  นักเรียน  นสิิต  นักศึกษา ผูสนใจ ซ่ึงการ
จัดเผยแพร ขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ต จะชวยใหองคการเผยแพรทาํประชาสัมพันธ
ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับองคกรในดานตางๆ เชน ประวัติความเปนมาขององคกร ลักษณะองคกร การ
ดําเนินงานขององคกร ภาระหนาที่ขององคกร การบริหารงานองคกร การจัดแบงสายงาน ผูบริหาร
องคกร สินคา การบริการ การพัฒนาปรบัปรุงองคกร ขาวประชาสัมพันธองคกร กิจกรรม ความ
เคลื่อนไหวขององคกร  

ทั้งนี้ การดําเนินงานประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ต มีประโยชนตอองคกรในดาน 
ประหยดัเวลาและคาใชจายในการใหการบริการขอมูลกวาการใชบุคลากรฝายประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถใหการบริการขอมูลไดเพยีงครั้งละคนหรือกลุมเล็กๆ เทานัน้ แตการใหบริการขอมูล
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ขาวสารประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตสามารถใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไปยังกลุมเปา 
หมายไดหลากหลายกลุมเปาหมาย เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากไดในเวลาพรอมๆ กัน 
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั่วประเทศและโลกซึ่งมีลักษณะเปนการสื่อสารมวลชน หรือการสื่อ 
สารไปยังคนจาํนวนมากๆภายในเวลาพรอมๆ กันดวยความสะดวกรวดเรว็ แตทวาไมตองเสียคา
เวลา  สถานีวทิยุ  สถานีโทรทัศน  ไมตองจายคาเนื้อทีใ่นนิตยสาร หนงัสือพิมพ ซ่ึงเมื่อเทียบคาใช 
จายกับสื่อมวลชน  เชน  วิทย ุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ภาพยนตรแลวมีอัตราคอนขางจะ
ถูกกวา  
          นอกจากนี้ยังสามารถบรรจุขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไดปริมาณมาก และมีประสิทธิภาพ
ในการสงปฏิกริิยาปอนกลับ (Feedback)  โดยมีขอควรกระทําในการดําเนินงานประชาสัมพันธผาน
ส่ืออินเทอรเน็ต ดังนี ้

(1) ควรระมัดระวงัในเรื่องการสะกดการันตตวัหนังสือและขอมูลตัวเลขใหถูกตองเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือใหเกดิขึ้นกับองคกร 

(2) ถาตองการเผยแพรประชาสมัพันธไปยังกลุมเปาหมายทัว่โลก ก็ควรจะจัดทําขอมลูใน
เว็บไซตใหมีภาษาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากภาษาไทย  

(3) ควรมีการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารในเว็บไซตอยางรวดเรว็สม่ําเสมอซึ่งจะสะทอนภาพ 
ลักษณทีด่ีใหกบัองคกร ถึงแมวาองคกรจะมีเว็บไซตของตน แตถาไมมีการปรับเปลี่ยนขอมูลขาว 
สารที่นําเสนอใหทันสมัยทันเหตุการณ ก็อาจจะนํามาซึ่งภาพลักษณที่ไมดีแกองคกรได ฝายประชา -
สัมพันธองคกรจึงควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ ซ่ึงหลักฐานการวจิัยพบวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตตอง 
การขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณและมีรูปแบบสีสันแปลกใหม องคกรจึงควรจดัการปรับขอมูล
ขาวสาร พัฒนารูปแบบ สีสันของเว็บไซต การใหบริการใหมๆ และหลากหลาย เชน ใหบริการจด 
หมายอิเล็กทรอนิกส เกม การดอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ 

(4) มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ หรือเปนพนัธมิตรกัน จะชวยสรางความ
สะดวกแกผูเขาชม 

(5) ควรจัดใหมีสวนของการสงขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปอนยอนกลับมายังหนวย 
งานไดโดยสะดวก  ซ่ึงจะชวยใหไดปฏิกิริยายอนกลับ(Feedback)ที่เปนประโยชนตอองคกร อาจใช
ประโยชนในการวิจยัหาขอมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับองคกร วิจัยประเมนิผลในดานตางๆ ที่เกี่ยว ของ
กับองคกรเปนการสรางการมีสวนรวมกบักลุมเปาหมายองคกร ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับกลุมเปาหมายองคกรไดอีกดวย 
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(6) การจัดใหมีบริการจดหมายอเิล็กทรอนิกสในเว็บไซต จะชวยดึงดดูใจใหมีผูเขามาเยี่ยม
ชมและใชบริการมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญที่ใชอินเทอรเน็ตรับ-สงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  

(7) ส่ิงที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ การทําโปรแกรมใหเว็บไซตสามารถนับจํานวนผู
เขาเยี่ยมชม  ซ่ึงจะทําใหสามารถประเมินความนยิมเว็บไซตขององคกรได 
 
2.4 แนวคิดและระบบบริหารจัดการเว็บไซต 

วงศประชา  จันทรสมวงศและดวงพร  เก๋ียงคํา (2547) กลาววากระบวนการพัฒนาเว็บไซต
แบงออกเปนขัน้ตอนตาง ๆ ดังนี ้

(1) กําหนดเปาหมายและวางแผน(Site definition and planning) เปนการกําหนดเปาหมาย
และวางแผน  เพื่อใหการทํางานในขั้นตอนตอไปมีแนวทางที่ชัดเจนจะประกอบดวย 

- การกําหนดวตัถุประสงคของเว็บไซต เพื่อใหเห็นภาพชดัเจนวาเว็บไซตนี้ตองการนํา 
เสนอสิ่งใด  ซ่ึงวัตถุประสงคนี้จะเปนตัวกาํหนดรายละเอียดอื่นๆ ในเว็บไซต  ซ่ึงวัตถุประสงคตอง
สอดกับภาระกิจขององคกรดวย 

- กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย เพื่อไดรูวาผูชมหลักคือใครและออกแบบใหตอบสนอง 
ความตองการของผูชมกลุมนั้นใหมากที่สุด 

- เตรียมแหลงขอมูล  เนื้อหาหรือขอมูล คือสาระสําคัญที่แทจริงของเว็บไซต  ดังนั้นจงึ
จําเปนที่จะตองรูวาขอมูลจะสามารถมาจากแหลงใดไดบาง 

- เตรียมทักษะหรือบุคลากร  การสรางเว็บไซตตองอาศัยทักษะหลายๆ ดาน  เชนการ
เตรียมเนื้อหา การออกแบบกราฟก  การเขยีนโปรแกรม  เปนตน  ซ่ึงจํานวนบุคลากรขึ้นอยูกับขนาด
ของเว็บไซตนัน้ๆ ดวย 

- เตรียมทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน เชนโปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต การจดทะเบยีน 
โดเมนเนม  ตลอดจนการเตรียมหาผูใหบริการรับฝากเวบ็ไซต(Web hosting)  เปนตน 

(2) วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล(Analysis and information  architecture)  ซ่ึงเปน
ขั้นตอนในการนําขอมูลตาง ๆ ที่เตรียมไวมาประเมิน  วิเคราะห  และจดัระบบ  เพื่อใหไดโครงสราง
ขอมูลและขอกําหนด  ซ่ึงจะใชเปนกรอบสาํหรับการออกแบบและดําเนนิการในขัน้ตอไป 

(3) ออกแบบเว็บเพจและปรับแกขอมูล (Page design and content editing)  ขั้นตอนนี้จะ
เปนการออกแบบเคาโครง  หนาตาและลักษณะทางดานกราฟกของเว็บเพจ  สําหรับในสวนของ
เนื้อหา  จะเปนการเลือกเนือ้หาที่ไดเตรยีมไวมาปรับแกและตรวจทานความถูกตอง 
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(4) ลงมือสรางและทดสอบ(Construction and testing) ขั้นตอนนี้เปนการสรางเว็บเพจแตละ
หนาโดยอาศัยเคาโครงและองคประกอบทีไ่ดออกแบบไวแลวและปรบัแกตามความเหมาะสม 

(5) เผยแพรและสงเสริมใหเปนที่รูจัก(Publishing and promotion)  เวบ็ไซตที่สรางขึ้นมา
ควรไดรับการทดสอบกอนทีจ่ะนําออกเผยแพร  เมื่อทําการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว  ก็
สามารถนําเผยแพรบนอินเทอรเน็ต ดวยการอัพโหลดไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของไปเกบ็บนเว็บเซิรฟ-
เวอรที่ไดทําการเปดบริการไว หลังจากนั้นเว็บไซทควรไดรับการทดสอบอีกครั้งเพื่อตรวจหาปญหา
อ่ืนๆ ตอไป 

(6) ดูแลและพฒันา (Maintenance and innovation)  หลังจากเว็บไซตไดรับการเผยแพรไป
ระยะหนึ่ง  ผูดูแลควรทําการปรับปรุงเพื่อใหผูชมรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง  มีความสดใหมทันสมยั  
โดยอาจนําขอมูลสถิติที่รวบรวมไวมาพิจารณาประกอบดวย  การเปลีย่นแปลงทําไดทั้งในสวนของ
เนื้อหา  โครงสรางเว็บไซต และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาเสริม 

เลาดอน (2546)  ไดเสนอวาซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการขอมลูในเว็บมีความจําเปน 
ตองนํามาใชงาน เนื่องจากขอมูลในเว็บไซตบางแหงมีจาํนวนเว็บเพจอยูหลายพนัหนา  ซ่ึงเกินความ 
สามารถของเว็บมาสเตอรที่จะดูแลจดัการไดอยางทั่วถึง  ซอฟตแวรนีจ้ึงกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการจดัโครงสรางของเว็บไซต ซ่ึงเว็บไซตที่มีขนาดใหญมากนั้นมกัมีความซับซอนมากมีรูปแบบ
ขอมูลมากมายทั้งที่เปน  ขอความ  กราฟก  เสียง  และวดิีทศัน ขอมูลที่เปนสวนประกอบมักจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซ่ึงบางสวนตองเปลีย่น แปลงตามรูปแบบการใชงานของลูกคา  ตามวันเวลา  
หรือชวงเวลาตามเหตุการณสําคัญ  และอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทของภาษาที่นํามาสรางเว็บเพจ
นั้น ๆ  

ฉะนั้นขอมูลในเว็บเพจจะตองสามารถจัดเตรียมแยกตางหากจากการใชงาน  แตจะตอง
สามารถนํากลับมาใชงานใหบริการทันทีที่การปรับปรุงเสร็จเรียบรอย ซอฟตแวรสําหรับการบริหาร
จัดการขอมูลในเว็บตองสามารถเปลี่ยนขอมูลเว็บไซตใหกลับไปใชขอมูลเกาทั้งหมด หรือบางสวน  
และสามารถนําขอมูลใหมมาแทนที่ทั้งหมดหรือบางสวนได  รวมทั้งจะตองมีความสามารถในการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล  การกําหนดสิทธิผูใชและการกําหนดผูที่มีอํานาจในการแกไขปรับ -
ปรุงขอมูลได 

กอบเกียรติ  สระอุบล(2550)  อธิบายวา ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต  (Content 
Management System : CMS) คือ โปรแกรมหรือระบบที่พัฒนาคิดคนขึ้นดวยภาษาสคริปต (Script 
languages) ตางๆ  ไมวาจะเปนภาษาพีเอชพ(ีPHP)  เอเอสพี(ASP) หรือภาษาอื่นๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับความ
ถนัดของผูพัฒนาและมีความจําเปนตองใชควบคูกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร เชน โปรแกรมอปาเช
(Apache) และดาตาเบสเซิรฟเวอร เชน โปรแกรมมายเอสคิวแอล(MySQL)เพื่อชวยลดทรัพยากรใน
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การพัฒนาและบริหารเว็บไซต  ทั้งทางดานกําลังคน ระยะเวลา อีกทั้งคาใชจายทีใ่ชในการสรางและ
ควบคุมดูแลเวบ็ไซต ซ่ึงโปรแกรมประเภทระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซตมหีลายโปรแกรม
ดวยกัน  เชนโปรแกรมแมมโบ(Mambo) โปรแกรมจูมลา(Joomla)  พีเอชพีนุก(PHPNuke)  เปนตน 

ซ่ึงในปจจุบนัโปรแกรมแมมโบเปนโปรแกรมที่ไดรับความนยิมเนื่องจากมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  มีฟงกช่ันลูกเลนหลากหลาย  ทํางานสะดวก ไมวาจะเปนการเลือกรูปแบบ  การแกไข
เพิ่มเติมเนื้อหา ซ่ึงผูดูแลเว็บไซตไมจําเปนตองมีความรูในการเขียนภาษาสคริปตมากนัก ดังนั้น การ
ใชโปรแกรมแมมโบชวยสรางเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและใชตนทนุในการพัฒนาไมสูงมากนัก จงึ
เหมาะสําหรับนํามาใชในหนวย งานหรอืธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีงบประมาณไมมากนัก 
แตหนวยงานหรือองคกรมีความตองการมีเว็บไซดที่มคีุณสมบัติครบถวนเหมือนกบัองคกรใหญ 

นอกจากนี้ผูดูแลเว็บไซต สามารถกําหนดโครงสรางในการแสดงขอมูลของเว็บไซตใน
สวนของการจัดตําแหนงโมดูล(Module) ตางๆ ในหนาของเว็บไซต อีกทั้งยังสามารถกําหนดโครง 
สรางหมวดหมูของบทความที่ตองการแสดงและสามารถสรางเนื้อหาบทความตางๆไดอยางไมจํา 
กัดจํานวนหนา โดยผานโปรแกรมระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต โปรแกรมแมมโบสามารถ
เพิ่มเติมฟงกช่ันอื่นๆ เขาไปยังระบบได เชน ระบบซื้อ-ขายสินคาออนไลน, มีเดียแกลเลอรี่, กระดาน
พูด-คุย เปนตน โดยผูดูแลเว็บไซตสามารถติดตั้งเพิ่มเติมไดเองโดยผานระบบดูแลเว็บไซต 

ซ่ึงความสามารถของโปรแกรมแมมโบ รองรับการใชงานหลายภาษา สามารถสรางเนื้อหา/
บทความไดงาย  ดวยระบบจัดการเนื้อหา/บทความ(Content management) รวมไปถึงระบบจัดการ
สมาชิกและระบบสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับสมาชิก (Member system) ระบบจัดการรูปภาพ
และมัลติมีเดยีไฟล (Media galleries) ระบบจัดการกระดานขาว (Web board) ระบบจัดการสมดุ
เยี่ยม (Guest book) ระบบแบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) ระบบจดัการเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบ 
(Administration system) อีกทั้งสามารถเพิ่มโปรแกรมที่ทํางานดานตางๆ ไดไมจํากดั  
 
2.5 การวิเคราะหความตองการดานระบบและการพัฒนาระบบ 

กิตติมา เจริญหิรัญ(2546) อธิบายวา โดยสวนใหญแลวการประเมินความตองการของระบบ 
งานมักจะกระทําโดยคณะกรรมการตรวจสอบระบบงาน (Systems review committee หรือ 
Computer resources committee) ซ่ึงประกอบดวยกลุมของผูจัดการที่มคีวามเชี่ยวชาญและกลุมผูใช 
งาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานจะตองลําดบัความสําคัญของโครงการ แลวจึงทําการ
พิจารณาแบบคําขอตางๆ ที่สงเขามา รวมกันพิจารณากําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจาก
หลายๆ ดาน เชน ความจําเปนเรงดวน ความเปนไปไดของโครงการ โดยการศึกษาความเปนไปได 
ซ่ึงประกอบดวย 3 ดาน คือ  
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(1) ความเปนไปไดดานการปฏิบัติงานหรือความเปนไปไดในการนําไปใชงาน ซ่ึงสามารถ
ทํางานตามที่ตองการได เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง จํานวนบุคลากรที่เพียงพอทั้งเจาหนาทีท่ี่
เกี่ยวของและผูใชงาน อีกทัง้ยังเกีย่วของกบัการสนับสนุนของผูบริหารและผูใช  ผูใชมีสวนรวมใน
การวางแผน ผลที่ไดกอใหเกดิประโยชนกบัผูใช ลูกคา หรือภาพพจนของบริษัท  ระยะเวลาที่เหมาะ 
สมในการทําโครงการ 

(2) ความเปนไปไดดานเทคนิค  พิจารณาจากเทคโนโลยทีี่มีอยูเพียงพอตอการสรางระบบ
หรือไม อุปกรณที่มีอยูสามารถรองรับการขยายหรือเพิม่เติมไดหรือไม จะตองเพิ่มฮารดแวร หรือ
เครือขายอยางไร รวมไปถึงความพรอมของผูเชี่ยวชาญ  ความพรอมของอุปกรณทีส่ามารถนํามาใช
ไดอยางเหมาะสมกับงาน และความสามารถที่จะใชงานไดตอไปในอนาคต 

(3) ความเปนไปไดดานเศรษฐกจิสามารถอยูในงบประมาณที่กําหนดหรือไม ประโยชนที่
คาดหวังจะคุมกับการลงทุนหรือไม ทั้งนีเ้กี่ยวของกับคาใชจาย ไมวาจะเปนคาใชจายประเภทจาย
คร้ังเดียว และประเภทตองจายตอเนื่อง 
 ฮิลส (2540)  อธิบายวา กอนที่จะตดัสินใจวาสามารถนาํระบบใดบางมาใชงานในเรือ่งการ
ติดตอส่ือสารกันภายในองคกรจะตองพจิารณาความพรอมในการพัฒนาระบบขององคกรและความ
ตองการของผูใชงานเพื่อใหการทํางานนั้นเปนการทํางานที่ดีที่สุดซึ่งมขีั้นตอนในการพิจารณา 7 ขั้น 
ตอน  ดังนี ้

(1) พิจารณาถึงผูใชงาน วัฒนธรรมขององคกร ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจและการพัฒนาทาง 
ดานเทคโนโลยีในปจจุบัน 

(2) เลือกบุคคลจากฝายตางๆ และจัดการใหทกุคนทํางานรวมกัน โดยมุงเปาหมายของการ
ทํางานเพื่อทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จ 

(3) เร่ิมตนที่จะปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานในองคกร โดยการใหคําแนะนําและมอบ
รางวัลแกผูที่ใหความรวมมอื  แตตองใหความสําคัญแกบุคคลอื่นๆ ในองคกรดวยเชนกัน 

(4) เจาะจงความตองการของระบบที่จะนํามาใชในองคกร เมื่อสามารถรวบรวมบุคคลใน
องคกรเพื่อการพัฒนาระบบไดแลวนั้น  จะตองทําความเขาใจรวมกันถึงระบบที่จะสรางขึ้น  โดยใน
ขั้นตอนนี้จะมเีปาหมายเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันของผูรวมทํางาน 

(5) ลงมือทํา  โดยเริ่มจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางใหการอบรมพรอมทั้งคําแนะนําในสิง่ที่
ควรทําและไมควรทําในระบบซึ่งการทํางานนี้ตองควบคมุใหอยูในสิ่งแวดลอมที่จํากดัเพื่อหลีกเลีย่ง
การสรางความเสี่ยงใหแกองคกร 

(6) เมื่อกลุมตัวอยางกลุมแรกทํางานไดสักระยะหนึ่งแลว ใหคัดเลือกกลุมตวัอยางอื่นๆ เพื่อ 
จะพิสูจนถึงผลการทํางานของระบบ 
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(7) เมื่อกลุมตัวอยางทํางานสําเร็จดวยระบบทีพ่ัฒนาขึ้น ผูพัฒนาระบบจะสามารถนําระบบ
ที่พัฒนาขึ้นนัน้ใชงานไดจริงในองคกร  โดยมีกลุมตวัอยางเปนผูรับรองผลการทํางานของระบบ 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อัญชลี  อุดมกิจ (2546) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลําปาง เพื่อจัดทําระบบสารสน-
เทศในรูปแบบเว็บไซต  เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานแกบุคคล
ที่สนใจ  และเพื่อใชเปนระบบติดตอประสานระหวางหนวยงานภายใน  ภายนอก  และรับ-สงขอมูล
ขางสาร  รับขาวเผยแพรจากหนวยงานภายนอก  ที่จะทําใหเกิดความรวดเร็ว  ประหยัดและถูกตอง  
ทันตอเหตุการณ  และรวมถึงการนําเสนอผังรายการที่จะออกอากาศทางสถานี  เพื่อใหผูสนใจ
สามารถติดตามรับฟงหรือสามารถคนหาขาวที่ตองการได ในการศึกษาผูศึกษาไดใชภาษาพีเอชพีใน 
การออกแบบสวนการติดตอกับฐานขอมูล และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนระบบจัดเก็บฐาน 
ขอมูล  มีผูใชงาน 2 กลุม  คือ กลุมผูดูแลระบบ  และกลุมผูใชบริการหรือผูฝากขาว  ซ่ึงในระบบ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา   
จังหวัดลําปางนั้น จะประกอบไปดวยขอมูลขาวประชาสัมพันธ ตารางออกอากาศ และรายละเอียด
ของ หนวยงาน  คือ ประวัติ  ภารกิจของหนวยงาน  บุคลากรในหนวยงาน  ขาวสารประชาสัมพันธ  
ขาวบริการ  สาระนารู  เว็บบอรด  แบบสอบถามประเมินผลความพอใจ  และรายละเอียดหนวยงาน
เครือขาย 

จากการประเมนิความพึงพอใจระบบ พบวาผูใชงานทัง้ในกลุมผูดูแลระบบและกลุมผูใช 
บริการมีความพึงพอใจมากในการใชงานในระบบ  เนื่องจากสามารถทํางานรวมกับระบบไดสะดวก  
ระบบมีความสวยงาม  และมีขอมูลหลากหลาย 

เพ็ญนภา  ชณิะวงศ (2547)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลออนไลน  
สําหรับเว็บไซตประจําอําเภอในจังหวัดเชยีงใหม เพื่อพฒันาระบบบรหิารจัดการขอมูลออนไลนสํา-
หรับเว็บไซตประจําอําเภอในจังหวัดเชยีงใหม โดยที่ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานการเขียนเวบ็
เพจ  ชวยแกปญหาบุคลากรที่ยังไมมีความรูในดานการเขียนเว็บเพจ  และแกปญหาเรื่องขอมูลที่ขาด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ โดยทําการศึกษาออกแบบโครงสรางของเว็บไซตประจํา
อําเภอเพื่อวิเคราะหขอมูลที่จําเปนในการเก็บฐานขอมูล  แลวจึงนําออกเผยแพรเครื่องมือที่ใช คือ
โปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนโปรแกรมจดัการฐานขอมลู รวมกับโปรแกรมไมโครซอฟท  วิชวล 
สตูดิโอ  ซ่ึงระบบบริหารจดัการขอมูลออนไลน  สําหรับเว็บไซตประจําอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
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ประกอบดวยขอมูลของจังหวัดเชียงใหมโดยแยกเปนขอมูลประจําอําเภอและขอมูลประจํา ตําบล  มี
กลุมผูใชงาน  คือ เจาหนาทีป่ระจําอําเภอ  เจาหนาที่ประจําจังหวัด  และกลุมผูใชทั่วไป 

จากการประเมนิการใชเครื่องมือ พบวาผูใชงานมีความพอใจในการทาํงานของโปรแกรม  
โปรแกรมเขาใจงายไมซับซอน  มีความถูกตองของการประมวลผล  มีการเรียงลําดับการทํางานของ
โปรแกรมที่ดี  รายงานที่แสดงมีความสมบูรณ 

ภาณุพงศ  ขวัญทอง (2549)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับศูนยให
ขอมูลขาวสาร  มูลนิธิพีเอสไอ  ประเทศไทย(เชยีงใหม)  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหารจัดการศูนยใหขอมูลขาวสาร มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย(เชียงใหม)โดยใชโปรแกรมไม-
โครซอฟท แอคเซส 2003 บนระบบปฎิบตัิการไมโครซอฟทวินโดวส เอ็กซพี    ซ่ึงขอมูลที่จัดเก็บ
ประกอบดวย  ขอมูลสวนตัวของสมาชิกรายบุคคล  ขอมูลการบันทึกการเขาใชบริการของสมาชิก  
ขอมูลการทํากิจกรรมภายนอกศูนย  ขอมูลการทํากิจกรรมพิเศษและขอมูลการสัมภาษณสมาชิกราย
ป  โดยมีผูเกี่ยวของกับระบบ 3 กลุมดวยกัน  คือ กลุมผูดูแลระบบ  กลุมผูใชประเภทเจาหนาทีก่รอก
ขอมูล  และกลุมผูใชประเภทผูจัดการ 

ในการทดสอบระบบสารสนเทศสําหรับศูนยใหขอมูลขาวสาร  มูลนิธิ พีเอสไอ  ประเทศ
ไทย (เชียงใหม)  จากกลุมตวัอยางจํานวน 30 คนโดยใชแบบสอบถามประเมินประสทิธิภาพการใช
งานระบบพบวา  ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูล ดูรายงาน แกไขขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ระบบทํางานไดอยางรวดเร็ว และสามารถเรียกใชงานไดตลอดเวลา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนําหลักการ แนวคิด รายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การออกแบบฐานขอมูล การวิเคราะหความตองการดานระบบ  
การพัฒนาระบบ  บทบาทเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  รวมไปถึง
แนวคิดและระบบบริหารจัดการเว็บไซตมาใชในการจัดการวางแผน ขั้นตอนการวิเคราะหพรอมทั้ง
กําหนดความตองการของระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงาน มูลนิธิดรุณาทร  
ดังรายละเอียดในบทตอไป 


