
บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
เนื่องจากระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ในปจจุบัน บริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีนโยบายท่ีจะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
ระบบงานเดิมการสงงานเหตุเสียอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ใหกับชางและเจาหนาท่ี 

โดยใชวิธีการสงเอกสารแฟกซ และ การโทรศัพท จึงเปนสาเหตุทําใหขอมูลเอกสารตาง ๆ เหลานี้
ไดมีปริมาณมากข้ึนทุกวันมีปญหาในดานการจัดเก็บ การคนหา การติดตามงานทําไดยาก เนื่องจาก
การจัดเก็บยังไมเปนระบบใชเวลาในการคนหานานกวาจะไดประวัติการแจงเหตุเสียอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีตองการ เพื่อประโยชนตอระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจึงตองมี
การสรางระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดานคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล (Data Base) มาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนางานใหเปน
ระบบและแบงเบาภาระบุคลากรดานงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังชวยลดปริมาณการใชกระดาษใน
หนวยงาน ชวยลดภาระคาใชจาย ซ่ึงจะยังผลให 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสีย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถตอบสนองตอ ความตองการ
ของลูกคา หนวยงานและเจาหนาท่ี ท่ีมาติดตอไดอยาง รวดเร็ว ถูกตองและผูบริหารสามารถกํากับ
ติดตามงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถรวบรวมงานท่ีบุลากรแตละคนได
รับผิดชอบไดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได โดยมีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอดังนี้ 
 
2.1 ขอมูล ศูนยบริการตอบรับทางโทรศัพท Call Center 

บริษัท วอยซเทล จํากัด (2550) กลาววา Call Center หรือ ศูนยบริการตอบรับทางโทรศัพท 
คือ เทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาเพื่อนํามาบริหารจัดการดานการติดตอส่ือสารท่ีรวมงานดาน
ฐานขอมูลการใหบริการ และการบริหารไวดวยกันโดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคาทางโทรศัพทไดตลอด 24 
ช่ัวโมง (ไมมีวันหยุด) ท้ังนี้ก็เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูโทรเขามาติดตอ ฉะนั้นแตละจุด
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ในวงจรของการใหบริการของ Call Center  จึงเปนจุดกําเนิดของ "โอกาส" ในการตอบสนองความ
คาดหวัง หรือ การนําเสนอส่ิงท่ีเหนือกวานั้นใหแกลูกคา ยกระดับการความเปนมืออาชีพในงาน
บริการ และสามารถสรางทัศนคติท่ีดี ใหกับผูท่ีติดตอเขามา รวมท้ัง ยังชวยลดคาใชจาย และความ
เส่ียงในการลงทุนดานการบริหารจัดการและสนับสนุนตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจในการ
เสริมสรางรายไดจากการใหบริการทั้งทางตรงและทาง ออม โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ ระบบ Call 
Centerไดถูกกําหนดใหเปนอีกหนึ่งกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจอีกดวย  

ธุรกิจท่ีมีระบบ Call Center จะสามารถตอบสนองผูใชบริการไดอยางสมบูรณแบบและมี
ประสิทธิภาพไมวาจะเปนการตอบขอซักถามปญหาตางๆ รับคําส่ังซ้ือสินคา สนับสนุนการ
ใหบริการชวยเหลือทางดานเทคนิคการใหบริการขอมูลดานสินคาและบริการ ขาวสารท่ีตองการ
ประชาสัมพันธ และสาระความรูตางๆ ท่ีลูกคาควรทราบรวมถึงการรับเร่ืองรองเรียนของสินคาหรือ
กิจกรรมตางๆ  หรือคําแนะนํา คําติชม  ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจอยางครบวงจรและสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับคือ
ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ลดคาใชจายในการติดตอส่ือสารท่ีซับซอน และท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ ไดรับบริการที่ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุด  
 
2.2 ขอมูล และสารสนเทศ การจัดการขอมูล 

จรณิต  แกวกังวาล (2540 ) อธิบายวา ขอมูล ( Data ) คือขอเท็จจริงข้ันตน ซ่ึงเปนวัตถุดิบ
ของสารสนเทศ ( Information ) เม่ือขอมูลถูกนํามาประมวลผล ( เรียงลําดับ  แยกประเภท  เช่ือมโยง  
คํานวณ  หรือสรุปผล ) และจัดใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได เราจึงจะเรียกวา
เปนสารสนเทศ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ( 2545 ) อธิบายวา ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information)  มี
ความแตกตางกัน ขอมูลคือ ขอมูลดิบ (Raw Data) ท่ีมีความหมายในตัวมันเองโดยยังไมได
กอใหเกิดประโยชน ซ่ึงแตกตางกับสารสนเทศ ท่ีมีการนําขอมูลดิบเหลานั้นมาผานการประมวลผล
ใด ๆ เพื่อใหเกิดสารสนเทศและเปนประโยชนตอผูใช ดังรูปท่ี 2.1 
 ตัวอยางเชน สายการบินภายในประเทศเท่ียวบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม 

- จํานวนผูโดยสารมีจํานวนกี่คน ถือวาเปนขอมูล 
- เท่ียวบินในแตละวันนั้น มีผูโดยสารและจํานวนผูโดยสารชาย – หญิงท้ังหมดกี่คน ถือ

วาเปนสารสนเทศของวันนั้น และอาจจะกลับไปเปนขอมูลไปเปนขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง
เพื่อรวบรวมรอการประมวลผลตอไปก็ได เชน เปนรายสัปดาห รายเดือน รายป ดังนั้น
ขอมูลท่ีเปนสารสนเทศแลว  ก็อาจจะกลายเปนขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อรอการ
ประมวลผลเปนสารสนเทศตอไป 
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รูป 2.1 การนําขอมูลผานการประมวลผลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศ 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ ( 2545 ) 

 

 การจัดการขอมูล (Data Management) 
 แนวคิดในการจัดการขอมูลไดเกิดข้ึนมาเนิ่นนานแลว ซ่ึงก็เปนไปตามยุคและเทคโนโลยี 
ในแตละยุคสมัย การจัดการขอมูลไดริเร่ิมจากการบันทึกขอมูล ซ่ึงอาจเปนการบันทึกขอมูลลงใน
กระดาษ สมุด เพื่อบันทึกขอมูลชวยในการจดจํา หากตองการเรียกดูขอมูลท่ีเคยบันทึกไว ก็จะพลิก
หนาหนังสือไปยังเลขหนาท่ีตองการเพื่อดูรายระเอียดขอมูลท่ีบันทึกนั้นๆ 
 ตอมาเม่ือมีขอมูลเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหมีระบบระเบียบ
มากข้ึน มีการบันทึกขอมูลลงแฟมเอกสารตางๆ ท่ีใชจัดเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน ดวยการมีตูเก็บเอกสารซ่ึงก็มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญใหเลือกใชงานตามความ
เหมาะสมเพื่อเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น รวมท้ังอาจมีการทําดัชนีเพื่อใหการคนหาขอมูลมีความ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 การจัดเก็บขอมูลลงในแฟมตาง ๆ และนําไปเก็บไวในตูเอกสารอยางมิดชิดและปลอดภัย
จัดเปนการเก็บฐานขอมูลท่ีทํากันมานานจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการจัดเก็บในลักษณะน้ีจํานวนตูเก็บ
เอกสารจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ การคนหาขอมูลยอมทําใหเกิดความลาชา อันเนื่องมาจากมีตูเก็บ
เอกสารจํานวนมากนั่นเอง 
 ตอมามีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล จะชวยไดมากในกรณีท่ีมีขอมูล
ปริมาณมาก กลาวคือ สามารถจัดเก็บขอมูลไดจํานวนมากมายมหาศาล เพียงบันทึกลงในส่ือบันทึก
ขอมูลดังกลาวสามารถเทียบกับปริมาณของตูเก็บเอกสารจํานวนมากมายมหาศาล ท้ังยังสามารถคน 
หาขอมูลไดรวดเร็วกวามาก 
 
 
 
 

 

Data   Process Information 
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2.3 ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดใหรายละเอียดวา โครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถ

แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ หนาท่ีขององคกร (Organizational Function) และกิจกรรมการบริหาร 
(Management Activity) การจัดโครงสรางตามหนาท่ีขององคกรนั้น ก็คือการท่ีระบบยอย
(Subsystem) จะแบงออกตามหนาท่ีและลักษณะของการประกอบการขององคกรแตละแหง และจะ
มีการประมวลขอมูลตามแตละเร่ืองของตนเอง ในขณะท่ีเม่ือมีลักษณะรวมบางอยางเกิดข้ึนก็จะ
สามารถสงขอมูลขามระบบยอยตางๆ เขาหากันเพื่อลดการประมวลผลซํ้าซอน 
 สําหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนั้น สามารถแสดงไดดังรูป 2.2 
ดังนี้ 
 

 
 

รูป 2.2  โครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ ( 2545 ) 

 
 ฐานของปรามิดช้ันลางสุดเปนงานท่ีระดับเจาหนาท่ีและพนักงานทําอยูเปนประจําแตนํา
คอมพิวเตอรเขามาใช ประกอบดวยขอมูลสําหรับการประมวลผล (Transaction) เพื่อตอบสนองตาม
ความตองการของผูบริหาร 
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 ถัดข้ึนไป คือ ระดับผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติการจะประกอบดวย
ขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน ในระดับนั้นเปนการควบคุมการปฏิบัติงานในแตละวัน
(Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพหรือไม 
 สําหรับสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับกลางนั้น จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการ
วางแผนระยะส้ัน และการตัดสินใจสําหรับควบคุมการจัดการ (Management Control and Tactical 
Planning) 
 ข้ันตอนสุดทาย คือ ผูบริหารสูงสุดขององคกรซ่ึงจะเปนสารสนเทศท่ีประกอบดวยขอมูล
ในการตัดสินใจวางเปาหมายและนโยบาย (Strategic Planning) 
 ระบบสารสนเทศ (Management Information System) ในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอการ
ดําเนินธุรกิจมากข้ึน ทําใหหนวยงานธุรกิจมากข้ึน ทําใหหนวยงานธุรกิจท้ังหลายจําเปนตองจัดสรร
งบประมาณสวนหน่ึงไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ องคกรตางๆ มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ โดยระบบสารสนเทศ
จะมีอิทธิพลมากตอวิธีจัดองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาท่ีตางๆ ในทางธุรกิจ
ความสัมพันธระหวางองคกรและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกลายเปนกิจกรรมท่ี
มีความสําคัญในลําดับสูง และคอย ๆ กลายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งในปจจุบันนี้เพราะวา 

- องคกรตาง ๆ ไดพบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพื่อความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขัน 

- องคกรตาง ๆ สามารถใชระบบสารสนเทศในการจัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิต 
- ผูบริหารองคกรไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการฐานขอมูล ท่ี

เปนประโยชน และทําการเผยแพรสารสนเทศขององคกรมากข้ึน 
ถึงแมวาสารสนเทศไมจําเปนท่ีจะตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป แตในปจจุบัน

นี้ก็มิอาจจะปฏิเสธการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถทํา
ใหผูประกอบการไดรับขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็ว ทันเหตุการณประกอบกับ
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีราคาท่ีตํ่าลง ดังนั้นจึงสังเกตไดวา ในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานเล็ก ๆ ก็ตาม ตางก็นําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือในการใชงานอยูท่ัวไปประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความลํ้าหนาทุกขณะ และไมไดถูกจํากัดการใชงานเฉพาะงานดาน
วิทยาศาสตรเชนแตกอนอีกตอไป 
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เอกชัย เจริญนิตย และนพฤทธ์ิ  คงรุงโชค (2544) ไดระบุวา ระบบสารสนเทศ (Information 
System) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถจัดทําสารสนเทศในรูปของรายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหกับผูบริหาร เพื่อผูบริหารจะไดนําไปใชในการตัดสินใจไดตอไป ในการ
นําเสนอสารสนเทศใหแกผูบริหาร นอกจากจะพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ (Hard Copy) แลวยัง
สามารถนําเสนอทางจอภาพ (Soft Copy) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูล
หรือสอบถามขอมูลท่ีเก็บไวในคอมพิวเตอร อีกท้ังยังสามารถอานและทําความเขาใจไดโดยงาย 
ระบบสารสนเทศตามท่ีไดกลาวมาขางตน จะมีหนาท่ีจะสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) การจัดเก็บ การบันทึก และการประมวลผลขอมูล (Data Collection, Data Entry & 
Data Processing) การประมวลผลขอมูลรายการซึ่งเปนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือองคกรจะถูกจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลโดยสวนท่ีเรียกวา ระบบประมวลผล 
หรือระบบประมวลผลขอมูลรายงาน (Transaction    Processing) 

2) การจัดการฐานขอมูล (Database Management) หมายถึง ขอมูลท่ีเก็บในระบบสาร 
สนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนั้น โดยปกติจะเก็บไวในฐานขอมูลซ่ึงมี
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) เปนโปรแกรมอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล การแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล การคนหาขอมูลมาใชงานและ
DBMS ยังเอ้ืออํานวยใหผูใชหลายๆ แผนกใชขอมูลรวมกันในฐานขอมูลได 

3) การจัดทํารายงาน (Reporting) จะมีกลุมของโปรแกรมท่ีจัดทํารายงานตางๆ เพื่อเสนอ
ตอผูบริหาร และผูใชงานระบบ เชน รายงานท่ีแสดงแนวโนมตางๆ รายงานเม่ือมีเหตุการณผิดปกติ
เกิดข้ึน เปนลักษณะของรายงานเพ่ือควบคุม หรือรายงานเฉพาะกิจ ท่ีเรียกวา Adhoc Report  

4) การสอบถามขอมูล (Inquiry) นอกเหนือจากการใชรายงานในรูปแบบตางๆ ตอ
ผูบริหารแลว ระบบสารสนเทศยังเอ้ืออํานวยประโยชนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ใหผูใชสามารถ
สอบถามขอมูลทางจอภาพได ในการสอบถามผูใชสามารถสอบถามไดเปน 2 แบบ 

4.1)   เปนสารสนเทศท่ีมีการสอบถามหรือเรียกดูเปนประจํา จึงอาจจัดทําเปน
โปรแกรมไวลวงหนาได เม่ือถึงเวลาคนหาก็สามารถเรียกโปรแกรมนั้นมาใช
งานไดทันที 

4.2)  เปนสารสนเทศท่ีมีการสอบถามหรือเรียกดูไมเปนประจํา การสอบถามขอมูลใน
ลักษณะน้ี ไมอาจที่จะเตรียมโปรแกรมไวลวงหนาได ข้ึนอยูกับวาขณะนั้นผูใช
ตองการสอบถามหรือเรียกดูขอมูลอะไร เราเรียกวิธีนี้วา Adhoc Query ในการ
ตอบคําถามกับการสอบถามขอมูลในลักษณะนั้นจําเปนจะตองใชภาษาพิเศษท่ี
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เปนภาษาในการสอบถามของ DBMS มาชวยในการคนหาคําตอบ เราเรียกภาษา
ในการสอบถามฐานขอมูลนี้วา ภาษา SQL (Structure Query Language) 

5)  การชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ (Decision Support) หนาท่ีของระบบสารสนเทศ 
ในขอนี้จัดเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะโปรแกรมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผู 
บริหารชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการตัดสินใจในหลายรูปแบบ เม่ือผูบริหารไดเลือกแนวทางใน
การตัดสินใจในรูปแบบใดแลวก็ยอมเปนแนวทางท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 2.3  หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศ 

ท่ีมา: เอกชัย เจริญนิตย และนพฤทธ์ิ  คงรุงโชค (2544) 

 
2.4 ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 
        โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545)  ไดกลาวถึงระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูลไววา 
 ระบบแฟมขอมูล (File – Based System) 
 การจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอร นอกจากจะสามารถจัดเก็บขอมูลไดปริมาณมากแลว 
ยังทําใหการจัดเก็บขอมูลเหลานั้นแลดูเปนระบบระเบียบ รวมท้ังการคนหาขอมูลท่ีมีความรวดเร็ว
และสามารถเรียกดูขอมูลท่ีตองการไดทันที 
 วิธีการจัดเก็บแฟมขอมูลดวยคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ นั้นยังมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
คลายคลึงกับการจัดเก็บแฟมเอกสารตางๆ ดวยมือ เพียงแตแตกตางกันตรงท่ีขอมูลท่ีจัดเก็บนั้นถูก

การจัดการฐานขอมูล การสอบถาม

แหลงขอมูล 
การจัดการฐานขอมูล 

สนับสนุน 
การตัดสินใจ 

จัดทํารายงาน 
แหลงขอมูล 
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จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร แตละสวนงานหรือแตละแผนกตางก็มีโปรแกรมท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะของตน 
ซ่ึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการแฟมขอมูลตางๆ ท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึนทุกขณะ รวมท้ังการ
เกิดความซํ้าซอนของขอมูล แฟมขอมูลท่ีข้ึนอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม สงผลใหเกิดปญหาใน
การปรับปรุง กลาวคือ หากมีความตองการเพิ่มหรือปรับปรุงในโครงสรางขอมูล ก็จําเปนตองแกไข
โปรแกรมเพื่อปรับปรุงโครงสรางและทําการคอมไพลใหมเสมอ ซ่ึงระบบแฟมขอมูลเปนรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมในภาษารุนท่ี 3 (Third – Generation Language : 3GL) เชนภาษา COBOL ท่ีมัก
เกิดปญหาและขอจํากัด  โดยเฉพาะในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใดๆ  ท่ีจําเปนตองพึ่งพา
โปรแกรมเมอรทุกคร้ังไป เนื่องจากรูปแบบโครงสรางขอมูลข้ึนอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม ซ่ึง
ผูใชงานท่ัว ๆ  ไปจะไมมีความรูความสามารถใจการเขาไปแกไขชุดคําส่ังใดๆ ได  ดังรูป 2.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป  2.4  ระบบแฟมขอมูล (Files System) 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 

 

 ขอจํากัดของวิธีแฟมขอมูล (Limitations of the File – Based Approach) 
1) ขอมูลมีการเก็บแยกจากกัน (separation and isolation of data) 
2) ขอมูลท่ีมีความซับซอน (duplication of data / data redundancy) 
3) ขอมูลท่ีมีความข้ึนตอกัน (data dependence) 
4) มีรูปแบบท่ีไมตรงกัน (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 ความสลับซับซอน
ในข้ันตอนการออกกแบบและการพัฒนามีไมมาก เนื่องจากพัฒนาระบบดวยเพียงหนึ่ง
แอพพลิเคชัน (single application) 

2) การประมวลแบบแฟมขอมูลเปนวิธีดั้งเดิมท่ีใชกันมานาน  และมีความรวดเร็ว
(historically and processing speed) เนื่องจากการประมวลผลแบบแฟมขอมูลเปน
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมท่ีใชกันต้ังแตเร่ิมการใชภาษาระดับสูง เชน ภาษา COBOL โดย
การประมวลผลดวยวิธีดังกลาวจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผลขอมูล
สามารถกําหนดแฟมท่ีเกี่ยวของจากโปรแกรมประยุกตท่ีเขียนไวไดโดยตรง ผลก็คือ
โปรแกรมจะทํางานดวยความรวดเร็ว 

  
 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
 เม่ือระบบแฟมขอมูลไดมีการใชงานจนถึงระดับหนึ่ง ทําใหทราบถึงปญหาตางๆ ตามมา
มากมายในดานของความยืดหยุนและความไมคลองตัวในหลายๆ ดานวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
การจัดระบบขอมูลก็ไดเกิดข้ึนใหม โดยมีแนวคิดท่ีจะจัดการขอมูลแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยรวมท่ีดีกวา รวมท้ังมีความยืดหยุนและความคลองตัวสูงข้ึน นั่นก็คือแนวคิดของระบบ
ฐานขอมูล 
 ปกติแลวขอมูลหรือแฟมขอมูลจะเปนแฟมขอมูลท่ีถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหนวยงาน
หรือแผนกตางๆ ท่ัวไป แตละแผนกตางก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟมขอมูลเปนของตนเอง แต
แนวความคิดของฐานขอมูลจะตรงกันขามกับวิธีแฟมขอมูล โดยฐานขอมูลจะเปนแหลงหรือศูนย
รวมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีมีแบบแผนซ่ึงกอใหเกิด
ฐานขอมูลท่ีเปนแหลงรวบรวมของขอมูลจากแผนกตางๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายใน
ฐานขอมูลชุดเดียว ผูใชงานตางๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางนี้เพื่อนําไปประมวลผล
รวมกันได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกัน ทําใหไมเกิดความซับซอนในขอมูล ดังเชน
ระบบแฟมขอมูล และแนวคิดของฐานขอมูลนั้นสามารถชวยแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประมวลผลดวยวิธีแฟมขอมูลได แตอยางไรก็ตาม แนวคิดฐานขอมูลนี้ผูใชงานจําเปนตองเรียนรูถึง
กระบวนการการจัดการ และจําเปนตองพึ่งพาผูเช่ียวชาญหรือผูท่ีมีประสบการณดานฐานขอมูลเปน
อยางดี 
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รูป 2.5  ความแตกตางระหวางรูปแบบของวิธีแฟมขอมูลกับวิธีฐานขอมูล 

ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 
 
 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง  ครูอุตสาหะ (2542) ระบุวา จากปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบแฟมขอมูล ไดกอใหเกิดการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบใหมข้ึน ท่ีเรียกวา “ฐานขอมูล Database” 
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลนี้จะแตกตางจากการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูลเนื่องจากฐานขอมูล
เปนการนําเอาขอมูลมาจัดเก็บไวในท่ีเดียวกัน เชน ขอมูลพนักงาน สินคาคงคลัง พนักงานขาย และ
ลูกคาซ่ึงแตเดิมเก็บอยูในรูปของแฟมขอมูลฝายตางๆ ไดถูกนํามาจัดเก็บรวมกันไวภายในฐานขอมูล
เดียว ซ่ึงเปนฐานขอมูลรวมของบริษัท สงผลใหแตละฝายสามารถใชขอมูลรวมกันและสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบแฟมขอมูลได ขอมูลตางๆ ที่ถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลนอกจาก

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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จะตองเปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันแลว ยังจะตองเปนขอมูลท่ีใชสนับสนุนดําเนินงานอยางใด
อยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา แตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับระบบแฟมขอมูล 1 
ระบบ และจะเรียกฐานขอมูลที่จัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการเนินงานอยางใดอยางหน่ึงนับวา “ ระบบ
ฐานขอมูล (Database system) เชนระบบฐานขอมูลเงินเดือน ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 
ท่ีสนับสนุนการคํานวณเงินเดือน หรือระบบฐานขอมูลประชากรซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูล
ตางๆ ท่ีสนับสนุนการจัดทําสํามะโนประชากร เปนตน” 

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

สมจิตร  อาจอินทร (2549) อธิบายวา ฐานขอมูล (Database) คือ การรวบรวมขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ การจัดเก็บเปนฐานขอมูลมักจะ
จัดเก็บไวท่ีหนวยศูนยกลาง ท้ังนี้เพื่อใหผูใชหลาย ๆ หนวยงานในองคกรสามารถเรียกใชขอมูลท่ี
จัดเก็บไวไดตามความตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอ และเปนขอมูลท่ีใช
เปนประจํา 

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

โปรแกรมท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาท่ีตาง ๆ ใน การ
จัดการขอมูล รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการตอบโตระหวางกัน
กับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูลรวมท้ังการ
จัดการควบคุมการเขาถึงขอมูล ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูลเพื่อปองกันมิใหผู
ท่ีไมมีสิทธ์ิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางไดนอกจากนี้ DBMS ยังมี
หนาท่ีในการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืน
ขอมูลในกรณีท่ีขอมูลเกิดความเสียหาย 
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รูป  2.6  การจัดการการโตตอบของ DBMS ระหวางผูใชงานกับฐานขอมูล 

ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 
 
ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS  เปนโปรแกรมท่ีใชงานท้ังบนแอพพลิเคชัน 

โปรแกรมและฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1) อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล

ชนิดขอมูลรวมท้ังการอนุญาตใหขอมูลท่ีกําหนดข้ึนสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได 
ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา 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) โดยผูท่ีไมมีสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล

ในฐานขอมูลจะไมสามารถเขามาใชงานขอมูลในฐานขอมูลได 
- ความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการ 

จัดเก็บขอมูล 
-  มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system) 

กลาวคือ สามารถแชรขอมูลเพื่อบริหารในการเขาถึงขอมูลพรอมๆ กันจากผูใชงาน
ในขณะเดียวกันไดโดยไมกอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล 

 

 

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) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดในกรณีท่ี 

ฮารดแวรเกิดความเสียหาย 
-  การเขาถึงรายการตางๆ (user – accessible catalog) ผูใชสามารถเขาถึงรายการหรือ

รายละเอียดตางๆ ของขอมูลในฐานขอมูล 
 

2.5  แบบแผนการออกแบบฐานขอมูล 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) อธิบายวา แบบแผนการออกแบบฐานขอมูลแสดงถึงโครงสราง
และการปฏิบัติงาน รวมท้ังเทคนิค เคร่ืองมือ เอกสารตาง ๆ ท่ีใชสนับสนุนใหกระบวนการออกแบบ
ฐานขอมูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถแบงข้ันตอนการออกแบบฐานขอมูลหลัก ๆ ได 3 ระดับ
ดวยกัน คือ 

1) การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) 
2) การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
3) การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล (Physical Database Design) 

 

 
 

รูป  2.7 การออกแบบฐานขอมูล (Phase of database design) 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 
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การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคดิ (Conceptual Database Design) 
การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้ เปนเพียงข้ันตอนการกําหนดเคาโครงหรือ schema  ใน

ระดับเบ้ืองตน (ออกแบบเคาโครงเพียงคราวๆ) และตองเปนท่ีเขาใจวาโครงท่ีกําหนดข้ันในระดับนี้
เปนเพียงแนวความคิด ซ่ึงยังไมสามารถนําไปใชงานไดจริง ในข้ันตอนนี้จะทําการออกแบบใน
ลักษณะสวนยอยๆ กอน (Logical Conceptual Data Model) โดยแนวความคิดของแตละโลคอล 
(Local) จะประกอบดวย 

-  ชนิดของเอนทิตี 
-  ชนิดความสัมพันธ 
-   แอตตริบิวต 
-   แอตตริบิวตโดเมน 
-   คียคูแขง 
-   คียหลัก 
การออกแบบในระดับแนวคิดนั้นจําเปนตองรวบรวมเอกสารรวมทั้ง requirements ตางๆ  

เพื่อมาประกอบการสรางโมเดล ซ่ึงถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีไมควรมองขาม โดยการออกแบบในระดับ
นี้จะมีงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

-  การกําหนดชนิดของเอนทิตี 
-  การกําหนดชนิดของความสัมพันธ 
-  กําหนดแอตตริบิวตใหกับเอนทิตี 
-  การทําแอตตริบิวตใหกับเอนทิตี 
-  จัดทําแอตตริบิวตโดเมน 
-  กําหนดคียคูแขงและคียหลัก 
-  อาจใชหลักการของ specialize/generalizy กับเอนทิตี ถาจําเปน 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram 
-  ทบทวนและตรวจสอบรวมกันกับยูสเซอรวาตรงกับท่ีคุยกันไวหรือไม อยางไร 
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การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
เปนกระบวนการสรางแบบจําลองของสารสนเทศที่ใชในองคกร ดวยการออกแบบใหมี

ความชัดเจนมากย่ิงข้ึน มีการคัดเลือกโมเดลท่ีใชงาน แตยังไมตองคํานึงถึงวาจะใช DBMS อะไร 
ของใคร เชน สมมุติวาไดคัดเลือกโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ดังนั้นในข้ันตอนนี้จึงตองทําการ
เปล่ียนรูปจากโมเดลเชิงความคิดใหเปนรูปแบบสัญลักษณท่ีเปนมาตรฐาน ดวยการนํา Local 
Conceptual Data Model จากการออกแบบในข้ันแนวคิดนั้นมาสรางเปน Local  Logical Data 
Model ของแตละสวนท่ีแยกกันทํานั้นมารวมกัน (combine) เพื่อสรางเปน Global Logical Data 
Model โดยการออกแบบในระดับนี้จะมีงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของคือ 

-  แปลงแบบจําลองแนวคิดใหเปนแบบจําลองลอจิคัล 
-  จะไดรีเลช่ันท่ีแปลงมาจากแบบจําลองขอมูลลอจิคัล 
-  ใชเทคนิคการออกแบบรีเลชันดวยการ normalization 
-  ตรวจสอบแบบโมเดลอีกคร้ังรวมกับยูสเซอรวา โมเดลนัน้สนับสนุนรายการขอมูลของ 

ยูสเซอรหรือไม 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram 
-  กําหนดกฎเกณฑขอบังคับของความสัมพันธ 
-  ทบทวนในสวนของ Logical Data Model รวมกับยูสเซอร 
-  รวบรวม Logical Logical Data models มาเปน Global Model 
-  ตรวจสอบ Global Logical Data Model 
-  ตรวจสอบโมเดลนี้อีกคร้ังวาสนับสนุนการขยายเพ่ิมในอนาคตไดงายหรือไม 
-  เขียน Entity-Relationship Diagram ข้ันสุดทาย 
-  ทบทวน Global Logical Data Model รวมกับยูสเซอร 

การออกแบบฐานขอมูลในระดับฟสิคัล (Physical Database Design)  
 การออกแบบในข้ันตอนนี้เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชงานจริงๆ พิจารณาถึง
แหลงจัดเก็บขอมูล (Secondary storage) โครงสรางขอมูล (file organization) ท่ีจัดเก็บลงในส่ือมี
รูปแบบการเขาถึงขอมูลดวยวิธีใด ในสวนนี้ยูสเซอรท่ัว ๆ ไปมักจะไมสามารถรับรูไดเลยวาขอมูล 
ท่ีใชงานอยูจริง ๆ นั้นมีการจัดเก็บลงในส่ือบันทึกขอมูลอยางไร กระบวนการเขาถึงขอมูลเปนแบบ
ใด ซ่ึงสวนนี้เปนหนาท่ีของ DBMS โดยอาจเลือกใช DBMS ของ Oracle,Informix หรือ MS-access 
เปนตน ซ่ึง DBMS แตละตัวอาจจะมีรูปแบบการจัดเก็บโครงสรางท่ีแตกตางกัน แตในการนําเสนอ
ขอมูล ยูสเซอรก็จะเห็นขอมูลในรูปแบบของตารางหรือ รีเลช่ันท่ีตนเขาใจ ซ่ึงยูสเซอรจะไมสนใจ
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วาขอมูลท่ีตนเรียกใชงานอยูขณะน้ันมีการจัดเก็บจริง ๆ อยางไร โดยการออกแบบในระดับนี้จะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ 

-  เลือกใช DBMS ตามท่ีตองการ เชน Oracle , Informix , Sybase หรือ MS-access 
-  ออกแบบขอบังคับกฎเกณฑใน DBMS 
-  วิเคราะหการใชงานทรานเซกชัน 
-  เลือกชนิดโครงสรางแฟมขอมูล เชน ASAM , B-Tree หรือ Hash 
-  จัดการกับอินเด็กซขอมูล 
-  พิจารณาและควบคุมความซํ้าซอน 
-  ประมาณการการใชความจุดสิกท่ีตองการ 
-  ออกแบบกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลและควบคุมความปลอดภัย 
-  ติดตาม ตรวจสอบ และ ปรับปรุงเพื่อใหการใชงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 

2.6  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรตางๆ
ในแตละข้ันตอน ต้ังแตริเร่ิมจนกระท่ังสําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบนี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้น 
ฐาน และรายละเอียดตาง ๆในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) กําหนดปญหา (Problem Definition) 
2) วิเคราะห (Analysis) 
3) ออกแบบ (Design) 
4) พัฒนา (Development) 
5) ทดสอบ (Testing) 
6) ติดต้ัง (Implementation) 
7) บํารุงรักษา (Maintenance) 
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รูป 2.8 วงจรการพัฒนาระบบ 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 

 
1)  กําหนดปญหา (Problem Definition) 
 การกําหนดปญหา เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหาจาก
การดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความตองการ (Re- 
quirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การรวบ 
รวมขอมูลจากการดําเนินงานตางๆ เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนด (Requirements Specification) ท่ี
ชัดเจน ในข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญ อาจเรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอนของการศึกษา
ความเปนไปได (Feasibility Study) 

 สรุปข้ันตอนกําหนดปญหา คือ 
-  รับรูสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
-  สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพื่อพิจารณา 
-  ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชน ดานตนทุน และทรัพยากร 
-  รวบรวมความตองการ (Requirements) จากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชนการ

รวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม 
-  สรุปขอกําหนดตาง ๆใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนท่ียอมรับท้ังสองฝาย 
 
 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 2.9  Requirements Gathering 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 

 
2)   วิเคราะห (Analysis) 
 การวิเคราะหข้ันตอนของการวิเคราะหการเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนํา Require- 
ments Specification ท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนาเปน
แบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data Model) ใน
รูปแบบของ ER – Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบวา
ประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด 

สรุปข้ันตอนวเิคราะห 
- วิเคราะหระบบงานเดิม 
- กําหนดความตองการของระบบใหม 
- สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram  System 

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

 
 
 
 

Business Process 

Business Information 

Business Rules 

Business Model 
Requirements 

Gathering  
Requirement 
Specification 
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รูป  2.10  Application Analysis 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 

 
3)  ออกแบบ (Design) 
 การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัลพัฒนาเปน 
Physical Modelใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) การจัดทํา
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงข้ันตอนของการวิเคราะหและออกแบบจะมุงเนนถึงส่ิง
ตอไปนี้ 

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

 สรุปข้ันตอนการออกแบบ คือ 

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

 Analysis 

Requirement 
Specification Logical Model 
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รูป  2.11 Application Design 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 

 
4) พัฒนา (Development) 
 การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรม
เพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีท่ีใชงานอยูซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซ่ึงอํานวย
ความสะดวกตอการพัฒนารวมท้ังการมี CASE  (Computer Aided Software Engineering) ตาง ๆ 
มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม 

สรุปข้ันตอนพัฒนา คือ 
- พัฒนาโปรแกรมท่ีไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว 
- เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย 
- อาจจําเปนตองใช CASE Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวก และการตรวจสอบ 

หรือแกไขท่ีรวดเร็วข้ึนและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
- สรางเอกสารโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 

Design 

Logical Model Physical Model 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.12  Coding / Testing and Implement 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมศิริวงศ  (2545) 

 

5) ทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง 
ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานของ
ระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการ
ทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และ
การตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

สรุปข้ันตอนการทดสอบ คือ  
- ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
- ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลท่ีจําลองข้ึน 
- ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ Validation  
- จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 

6) ติดต้ัง (Implementation) 
 ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํางานได
จริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใชงานจริงตอไป 

สรุปข้ันตอนการติดต้ัง คือ 
- กอนทําการติดต้ังระบบ ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ี ท่ีจะติดต้ัง 
- เตรียมอุปกรณฮารดแวรและอุปกรณทางการส่ือสารและเครือขายใหพรอม 

Coding / Testing 

Implement  
Physical Model Implement Model 
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- ข้ันตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญระบบ เชน System Engineer หรือทีมงาน
ทางดาน Technical Support  

- ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชันโปรแกรมใหครบถวน 
- ดําเนินการใชงานระบบงานใหม 
- จัดทําคูมือการใชงาน 

7) บํารุงรักษา (Maintenance) 
 เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลวใน
ข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตองหรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของกับ 
Requirements Specification ท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่ม
หรืออยางไร เปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจาง
ตอไป 

สรุปข้ันตอนบํารุงรักษา คือ 
- อาจมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีเพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกตองโดยดวน 
-   ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูล หรือ อุปกรณบางอยาง 
-    การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาท้ังดานซอฟตแวร และ ฮารดแวร 

(System Maintenance and Software Maintenance)  
 

2.7 ขอมูล ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
 ADSL ยอมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line คือเทคโนโลยีการส่ือสารขอมูล

ความเร็วสูง บนขายสายทองแดง หรือคูสายโทรศัพท ADSL เปนเทคโนโลยีในตระกูล xDSL โดยมี
ลักษณะสําคัญคืออัตราการเร็วในการรับขอมูล (Downstream) และอัตราการเร็วในการสงขอมูล
(Upstream) ไมเทากัน โดยมีอัตรารับขอมูลสูงสุดท่ี 8 Mbps. และอัตราการสงขอมูลสูงสุดท่ี 1Mbps 
โดยระดับความเร็วในการ รับ-สง ขอมูลจะข้ึนอยูกับ ระยะทาง และคุณภาพของคูสายน้ันๆ 

 
 


