
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
ผูศึกษาพบวามีแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1) ความหมายของการฝกงาน 
2) ขอมูลและสารสนเทศ 
3) ระบบสารสนเทศ 
4) ฐานขอมูล 
5) วงจรการพัฒนาระบบ 
6) ผังขั้นตอนกระบวนการการฝกงานภาคฤดูรอน ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
7) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ความหมายของการฝกงาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2536) กลาววา การฝกงาน หมายถึง สอนใหทํางาน
แนะนําได 
 สุโข มีอินทรเกิด (2530) กลาวา การฝกงาน หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในการ
จัดการใหผูเรียนรูมีความรู ความชํานาญ มีประสบการณ และสามารถนําความรู ความชํานาญและ
ประสบการณที่ไดรับไปประกอบอาชีพได 
 ฉวีวรรณ ศุภรวัชรินทร (2537, หนา 7) ไดใหความหมายของการฝกงาน หมายถึง การ
กําหนดใหทํางานจริง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองในระยะที่กําหนด ใหผูบังคับบัญชาเปนผูทํา
การสังเกตการณ คอยพิจารณาขอบกพรองและความกาวหนาในการทํางาน 
 อรทัย จันทรสถาพร (2535, หนา 216) ไดใหความหมายของการฝกงาน หมายถึง 
ประสบการณวิชาชีพภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรเพื่อใหมี
ทักษะนักศึกษาประกอบอาชีพได 
  การฝกงานสําหรับการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การฝกหัดงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษา 
โดยสงไปปฏิบัติงานจริงกับแหลงวิทยากรและสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ
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ประสบการณเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพทางการบัญชี เพื่อพัฒนาทักษะและความพรอมสําหรับการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 
2.2 ขอมูลและสารสนเทศ 

สุมาลี  เมืองไพศาล (2531) อธิบายวา ขอมูล  หมายถึง  ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ  
เปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ที่ยังไมผานการประมวลผล  ดังนั้นจึงถือวา
ขอมูลเปนวัตถุดิบของขาวสารหรือสารสนเทศ  หรืออาจกลาวไดวา สารสนเทศ ไดแก ขอมูลตางๆ 
ที่ไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีตางๆ  เปนความรูที่ตองการสําหรับใชทําประโยชน  เปนสวน
ของผลลัพธของระบบการประมวลผลขอมูล  เปนสิ่งที่ส่ือความหมายใหผูรับเขาใจและสามารถ
นําไปกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได  หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจที่มีอยูแลวใหมี
มากยิ่งขึ้น 

จีราภรณ รักษาแกว (2538) อธิบายวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่อยูในธรรมชาติ  
เปนกลุมลักษณะแทนปริมาณ  ที่ยังไมไดผานการประมวลผล ทายที่สุดของขอมูลก็คือ วัตถุดิบของ
สารสนเทศ  ไดแก  ขอมูลตางๆ ที่ไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ เปนความรูที่ตองการ
สําหรับนําไปใชทําประโยชน 

ศุภิสราพร  สุธาทิพยะรัตน (2548)  อธิบายวา  ขอมูล  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไมผาน
กระบวนการประมวลผล  ซ่ึงจะถูกเรียกวา ขอมูลดิบ  ส่ิงที่เราเรียกวาขอมูลดิบนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถ
ใหความหมายใดๆ ได  และไมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที  ยกตัวอยางเชน  ขอมูล
เกี่ยวกับน้ําหนักหรือสวนสูงของพนักงาน เปนตน  สารสนเทศ  เปนสิ่งที่ไดผานกระบวนการ
ประมวลผลแลว  ซ่ึงอาจเปนการประมวลผลที่ใชวิธีแบบงายๆ ในการคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธ  
ไดแก  การหาคาเฉลี่ย  การจัดลําดับ  การคิดอัตรารอยละ  หรือการใชเทคนิคชั้นสูง เชน การวิจัยการ
ดําเนินงานวิธีทางสถิติ เปนตน  การประมวลผลดวยวิธีตางๆ นี้  เปนการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธ  หรือเปนสิ่งที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นได 
 ขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการฝกงานภาคฤดู
รอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน ขอมูลหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน ขอมูล
นักศึกษา เปนตน สารสนเทศสําหรับการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการประมวลผลแลว 
เชน ผลการตอบแบบสํารวจ จํานวนนักศึกษาที่เลือกหนวยงานในแตละลําดับ เปนตน 
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2.3 ระบบสารสนเทศ 
สัลยุทธ  สวางวรรณ (2546)  อธิบายวา ระบบสารสนเทศในทางดานเทคนิคหมายถึง กลุม

ของระบบงานที่ประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ที่ทําหนาที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ
การควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะห
ปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุที่มีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ   

กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบดวย  กิจกรรม 3 ชนิด คือ  การนําขอมูล
เขาสูระบบ  การประมวลผล  และการนําเสนอผลลัพธ  การนําขอมูลเขาสูระบบ (input)  จัดการ
รวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร  หรือจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร  การประมวลผล 
(processing) ทําหนาที่ปรับเปลี่ยนขอมูลที่นําเขามาใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายตอองคกร       
ซ่ึงสามารถนําไปใชงานได  การนําเสนอผลลัพธ (output) จัดการนําขาวสาร หรือขอมูลที่ผานการ
ประมวลผลแลว  ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสมหรือนําไปสงตอใหกับสวนอื่น ซ่ึงตองนํา
ขาวสารนี้ไปใชงานตอไป   

ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ  คือ  กระบวนการแกปญหาที่มีการจัดโครงสรางอยางดี  
สอดคลองตามเทคโนโลยีขาวสารที่นํามาใช  เพื่อตอบสนองความทาทายทั้งหลายจากสิ่งแวดลอม
ขององคกร  ผูบริหารตองมีความเขาใจโครงสรางขององคกร  กระบวนการบริหารงาน  เทคโนโลยี
ขาวสาร  และความสามารถในการนําเสนอกระบวนการแกปญหา 

ศุภิสราพร  สุธาทิพยะรัตน (2548)  อธิบายวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง 
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา และประมวลผลขอมูลนั้น พรอมทั้งมีการ
จัดทํารายงานขอมูลใหอยูในรูปแบบที่นํามาใชในการปฏิบัติงานบริหาร และตัดสินใจในหนวยงาน
ได หลักการในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูบริหารจะ
สามารถนําระบบสารสนเทศนั้นไปใชงานได ประกอบดวย  

1. ขอมูลที่มีคุณภาพ หมายถึง ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา เปนขอมูลที่เกิดขึ้น ณ เวลาปจจุบัน 
และครบถวนเพียงพอตอความตองการ 

2. กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตสารสนเทศจากขอมูล ซ่ึงขอมูลนั้นเปรียบเสมือนเปน
วัตถุดิบ 

3. สารสนเทศหรือผลผลิตจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะตองตรงกับความตองการ
ของผูใชหรือผูบริหาร 

 ระบบสารสนเทศสําหรับการศึกษาครั้งนี้หมายถึง กลุมของระบบของโครงการฝกงานภาค
ฤดูรอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรม 3 ชนิด คือ การนํา
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ขอมูลเขาสูระบบ   การประมวลผล   และการนําเสนอผลลัพธ  เพื่อเปนการรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล จัดเก็บและแจกจายขอมูลในการสนับสนุนการทํางานของโครงการฝกงาน 
 
2.4 ฐานขอมูล 

กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2542) อธิบายวา ฐานขอมูล ประกอบดวย 
รายละเอียดของขอมูลที่มีความสัมพันธกนั มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการ
และเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพในการประมวลผลฐานขอมูล สรางฐานขอมูล สราง
รายงาน จัดการรายงาน เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems : DBMS) 
โดยโปรแกรมเหลานี้ทําหนาที่จัดการฐานขอมูลและเปนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรม
ประยุกตตางๆ ฐานขอมูลที่คุนเคยคือฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ 

ศิวัช กาญจนชุม และ วิชาญ หงษบิน (2542) อธิบายวา ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูล
ที่ถูกรวบรวมเขาไวดวยกัน  โดยครอบคุลมรายละเอียดตางๆ เชน ในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูล
ตั้งแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มาติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน  ซ่ึงขอมูลจะ
มีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่ตองการออกมาใชใหเปนประโยชน ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล  
ส่ิงของ สถานที่ หรือเหตุการณใดๆ ที่เราสนใจศึกษา ซ่ึงขอมูลอาจจะไดมาจากการสังเกต การนับ
หรือการวัด และขอมูลอาจเปนไดทั้งตัวเลขหรือขอความก็ได ที่สําคัญคือขอมูลจะตองเปนสิ่งที่เปน
ความจริง รายละเอียดของขอมูลตางๆ  ตองนํามาเชื่อมโยงสัมพันธกันใหตรงตามที่ตองการ        
เพื่อสะดวกในการคนหาและกรอกขอมูลเพิ่มเติม 

ฐานขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ฐานขอมูลหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานที่ทาง
ภาควิชาไดทําการติดตอเพื่อขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ฐานขอมูลประวัตินักศึกษา เปนตน 
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2.5 วงจรการพัฒนาระบบ  
 วงจรการพัฒนาระบบ (วงศกฤต เกรียงวรกุล : ออนไลน) คือ กระบวนการทางความคิด 
(Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ตองการของผูใชได โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มดวยการพัฒนาระบบใหมเลยหรือนําระบบ
เดิมที่มีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดียิ่งขึ้น ขั้นตอนในวงจรการพัฒนาระบบชวยใหนักวิเคราะหระบบ
สามารถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนขั้นตอน ทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาและ
งบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได  
  ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแตเกิดจนตาย วงจรนี้จะเปนขั้นตอนที่
เปนลําดับตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบที่ใชงานได ซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจ
ใหดีวาในแตละขั้นตอนจะตองทําอะไร และทําอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 
ขั้นตอนคือ 

1. คนหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)  
เนื่องจากในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันมีสภาวะแขงขันของธุรกิจคอนขางสูง จึงทําใหองคกร

จําเปนตองหากลยุทธทางการแขงขันเพื่อเพิ่มความไดเปรียบตอคูแขงขัน และแยงสวนแบงในตลาด
ใหไดมากขึ้นอันจะนําไปสูผลกําไรที่มากขึ้น ซ่ึงกลยุทธการแขงขันดังกลาวอาจจะเปนการพัฒนา
ระบบงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบันหรือพัฒนาระบบใหม แตจะมีระบบงานใดบางนั้น จะตอง
คนหาจากผูที่ปฏิบัติงานกับระบบงานจริง โครงการที่รวบรวมมาไดอาจมีหลายโครงการ แตอาจ
ดําเนินการพรอมกันหมดไมได เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องของตนทุนและเวลาที่ใชในการดําเนินการ 
ดังนั้นจําเปนตองมีการเลือกสรรโครงการที่เหมาะสมและใหผลประโยชนแกองคกรมากที่สุดใน
สภาวะการณปจจุบัน โดยที่บุคคลากรในองคกร อาจตองการพัฒนาระบบภายในองคกรขึ้นมา
หลากหลายโครงการที่ลวนแตเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร แตการ
ดําเนินการพัฒนาระบบในทุกๆ โครงการพรอมกันอาจเปนไปไมไดเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องของ
ตนทุนที่ใชในการพัฒนา การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในขั้นตอนแรกของวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) เปนขั้นตอนที่อธิบายถึงการคนหาโครงการของระบบงานที่ตองการพัฒนา และพิจารณา
เลือกโครงการที่จะทําใหองคกรไดรับผลตอบแทนมากที่สุด 

เร่ิมจากการที่ผูบริหารขององคกรหรือบุคลากรมีความตองการที่จะพัฒนาระบบงาน จึงไดมี
การแตงตั้งกลุมบุคคลเพื่อคนหาโครงการที่เห็นสมควรวาควรไดรับการพัฒนา จากกิจกรรมการ
คนหาโครงการนี้ สงผลใหเกิดโครงการพัฒนาขึ้นมาหลายโครงการ ผูบริหารและนักวิเคราะหระบบ
จะตองทําการจําแนกกลุมของโครงการใหเปนหมวดหมูอยางมีหลักเกณฑ เชน จําแนกตาม
ความสําคัญ หรือจําแนกตามผลตอบแทนที่จะไดรับ กิจกรรมสุดทายของขั้นตอนนี้จะทําการเลือก
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โครงการที่เหมาะสมที่สุด และตรงกับวัตถุประสงค (Objective) ขององคกรในสถานการณปจจุบัน
มากที่สุด 

2. เร่ิมตนและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning)  
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเร่ิมตนจัดทําโครงการที่ไดรับอนุมัติ โดยเริ่มจากการจัดตั้ง

ทีมงาน เพื่อเตรียมการดําเนินงานจากนั้นทีมงานดังกลาวรวมกันคนหา สรางแนวทาง และเลือกทาง
ที่ดีที่สุดในการนําระบบใหมมาใชงาน เมื่อไดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดแลว ทีมงานจึงเริ่ม
วางแผนดําเนินงานโครงการ โดยศึกษาความเปนไปได กําหนดระยะเวลาดําเนินงานแตละขั้นตอน
และกิจกรรม เพื่อนําเสนอตอผูบริหารพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

3. วิเคราะหระบบ (System Analysis)  
ศึกษาขั้นตอนการดําเนินการของระบบเดิมเพื่อหาปญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมความตองการใน

ระบบใหมจากผูใชระบบแลวนําความตองการเหลานั้นมาศึกษาและวิเคราะหเพื่อแกปญหาดังกลาว 
ดวยการใชแบบจําลองตางๆ ชวยในการวิเคราะห 

เร่ิมจากทําการศึกษาถึงขั้นตอนการดําเนินงานของระบบเดิมหรือระบบปจจุบันวาเปนไป
อยางไรบาง ปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร หลังจากนั้นจึงรวบรวมความตองการในระบบใหมจากผูใช
ระบบ โดยอาจจะมีการใชเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การออกแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ จากนั้นนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยการจําลองแบบขอมูลเหลานั้น 
ไดแก แบบจําลองขั้นตอนการทํางานของระบบ (Process Model) แบบจําลองขอมูล (Data Model) 
โดยมีการใชเครื่องมือในการจําลองแบบชนิดตางๆ เชน แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 
Diagram) แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) เปนตน 

4. ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)  
เปนขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบตามทางเลือกที่ไดทําการเลือกไว

จากขั้นตอนการวิเคราะหระบบ โดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไมไดมีการระบุถึงคุณลักษณะ
ของอุปกรณที่จะนํามาใช เพียงแตกําหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการทํางานของ
ระบบ ลักษณะของการนําขอมูลเขาสูระบบและผลลัพธที่ไดจากระบบ 

ขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะจะสัมพันธและเชื่อมโยงกับขั้นตอนการวิเคราะหระบบ
เปนอยางมาก เนื่องจากอาจจะมีการนําแผนภาพที่แสดงถึงความตองการของผูใชระบบที่ไดจาก
ขั้นตอนการวิเคราะหระบบมาทําการแปลงเพื่อใหไดขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design 
Specification) ที่สามารถนําไปเขียนโปรแกรมไดสะดวกขึ้น เชน การออกแบบสวนนําเขาขอมูล
และผลลัพธนั้นตองอาศัยขอมูลที่เปน Data Flow ที่ปรากฏอยูบนแผนภาพกระแสขอมูลในขั้นตอน
การวิเคราะหระบบ 
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5. ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)  
ระบุถึงลักษณะการทํางานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะ

ของอุปกรณที่จะนํามาใชเทคโนโลยี โปรแกรมภาษาที่จะนํามาใชเขียนโปรแกรม ฐานขอมูล 
ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขายที่เหมาะสม ส่ิงที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพนี้จะ
เปนขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design Specification) เพื่อสงมอบใหกับ
โปรแกรมเมอรเพื่อใชเขียนโปรแกรมตามลักษณะการทํางานของระบบที่ไดออกแบบและกําหนด
ไว 

ทั้งนี้ในการออกแบบที่นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ ขึ้นอยูกับระบบขององคกรวาจะตองมี
การเพิ่มเติมรายละเอียดสวนใดบางแตควรจะมีการออกแบบระบบความปลอดภัยในการใชระบบ
ดวย โดยการกําหนดสิทธิในการใชงานขอมูลที่อยูในระบบของผูใชตามลําดับความสําคัญ เพื่อ
ปองกันการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมถูกตอง นอกจากนี้นักวิเคราะหระบบอาจจะมีการตรวจสอบ
ความพึงพอใจในรูปแบบและลักษณะการทํางานที่ออกแบบไว โดยอาจจะมีการสรางตัวตนแบบ 
(Prototype) เพื่อใหผูใชไดทดลองใชงาน 

6. พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)  
เปนการนําระบบที่ออกแบบแลวมาทําการเขียนโปรแกรมเพื่อใหเปนไปตามคุณลักษณะ

และรูปแบบตางๆ ที่ไดกําหนดไวหลังจากเขียนโปรแกรมเรียบรอยแลว นักวิเคราะหจะตองทําการ
ทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาขอผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดทายคือการติดตั้ง
ระบบไมวาจะเปนระบบใหมหรือเปนการพัฒนาระบบเดิมที่มีอยูแลว โดยทําการติดตั้งตัวโปรแกรม 
ติดตั้งอุปกรณ พรอมทั้งจัดทําคูมือและจัดเตรียมหลักสูตรอบรมใหแกผูใชงานที่เกี่ยวของ 

เร่ิมจากการเขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมเมอรจะไดรับชุดเอกสารที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอน
การออกแบบ โดยเฉพาะขอมูลสวนของการออกแบบที่จะชวยใหการเขียนโปรแกรมงายขึ้น 
หลังจากนั้นจะตองมีการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นและทําการแกไขในเบื้องตน 
เมื่อโปรแกรมผานการทดสอบแลว กิจกรรมตอไปคือการติดตั้งระบบใหม พรอมทั้งจัดทําคูมือ
ประกอบการใชโปรแกรม จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใชระบบและคอยชวยเหลือในระหวางการทํางาน 

7. ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance)  
เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหมไดเร่ิมดําเนินการ 

ผูใชระบบอาจจะพบกับปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไมคุนเคยกับระบบใหม และอาจคนพบ
วิธีการแกไขปญหานั้นเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชเอง ดังนั้น นักวิเคราะหระบบและ
โปรแกรมเมอรจะตองคอยแกไขและเปลี่ยนแปลงระบบที่พัฒนาขึ้นมาจนกวาจะเปนที่พอใจของ
ผูใชระบบมากที่สุด ปญหาที่ผูใชระบบคนพบระหวางการดําเนินการนั้นเปนผลดีในการทําใหระบบ
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ใหมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูใชระบบเปนผูที่เขาใจในการทํางานทางธุรกิจเปนอยางดี 
ซ่ึงสามารถใหคําตอบไดวาระบบที่พัฒนามานั้นตรงตอความตองการหรือไม 

เร่ิมจากการมีการใชงานระบบใหมที่ไดติดตั้งแลวในระยะแรก ผูใชจะพบกับปญหาที่
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะมีการทําการบันทึกปญหาเหลานั้นไวเพื่อสงใหนักวิเคราะหระบบและ
โปรแกรมเมอรทําการแกไขตอไป ซ่ึงเปนเรื่องปกติที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไขระบบ
ที่เพิ่มมีการติดตั้งใชงานในระยะเริ่มตน โดยนักวิเคราะหระบบจะทําการพิจารณาถึงปญหาเหลานั้น
เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

2.6 ผังขั้นตอนกระบวนการการฝกงานภาคฤดูรอน ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รูป 2.1 แสดงผังขั้นตอนกระบวนการการฝกงานภาคฤดูรอน ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา 

ภาควิชาหาที่ฝกงานให นักศึกษาหาที่ฝกงานเอง 

ระหวางการฝกงาน : นักศึกษาฝกงาน กรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 

รวบรวมและประกาศชื่อหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน 

สอบถามความตองการของนักศึกษา 

ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงานไปยังหนวยงาน 

นักศึกษาเลือกหนวยงานที่ตองการเขารับการฝกงาน 

ประกาศผลการเลือกหนวยงาน 

นักศึกษารับคูมือการฝกงานและจดหมายสงรายงานตัวเขารับการฝกงาน 

สงรายชื่อนักศึกษาไปยังหนวยงาน 

สิ้นสุดการฝกงาน :  
- นักศึกษาสงคูมือฝกงาน  
- หนวยงานสงแบบประเมินและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา 

ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา
ฝกงานไปยังหนวยงาน 
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 จากรูป 2.1 แสดงถึงกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการโครงการฝกงานภาคฤดู
รอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเริ่มตนกระบวนที่ภาควิชาดําเนินการแจง
กําหนดการเกี่ยวกับการฝกงานและดําเนินการสํารวจความตองการนักศึกษาในเบื้องตนเพื่อเปน
ขอมูลใหกับภาควิชาในการติดตอขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงานไปยังหนวยงานหลังจากที่
นักศึกษาไดตอบแบบสํารวจใหกับภาควิชาแลว อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงานจะนําขอมูล
ดังกลาวมาพิจารณาเพื่อใหทราบถึงจํานวนของนักศึกษาที่ตองการใหภาควิชาฯจัดหาสถานที่ฝกงาน 
จากนั้นจะเริ่มดําเนินการติดตอเพื่อขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงานไปยังหนวยงานทั้งที่เปน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งที่อยูในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร ตามขอมูลของ
หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานเดิมที่มีมาอยูแลวตั้งแตอดีต รวมทั้งแสวงหาหนวยงานใหมๆ ทั้งนี้ 
จะพิจารณาความตองการของนักศึกษาจากการตอบแบบสํารวจกอนวา นักศึกษามีความตองการ
ฝกงานประเภทใด และตองการฝกงานที่จังหวัดใด จํานวนมากนอยเพียงใด กรณีนักศึกษาจะหาที่
ฝกงานเอง ใหหาสถานที่ฝกงานที่นักศึกษามีโอกาสฝกทักษะวิชาชีพ โดยใหมากรอกขอมูลใบคํา
รองขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหการฝกงานที่ภาควิชาฯ เพื่อใหทางภาควิชาฯสงหนังสือขอ
ความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงานไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษาแจง เมื่อภาควิชาฯไดรับ
หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการแลว จึงทําหนังสือรายงานตัวนักศึกษาฝกงาน 

ระหวางฝกงานนักศึกษาละตองบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน ประกอบดวย งาน
ที่ฝกและความรูที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค และหลังจากสิ้นสุดฝกงานเรียบรอยแลว หนวยงานที่
รับนักศึกษาฝกงานโดยผูใหการฝกงานจะมีสวนรวมในการประเมินนักศึกษาตามแบบประเมินผล
การฝกงานที่กําหนดให พรอมปดผนึกและสงคืนมายังภาควิชาฯ และนักศึกษาตองสงคืนคูมือการ
ฝกงานของนักศึกษาซึ่งบันทึกลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละวันมาสงใหภาควิชาฯ  เพื่อใช
ประกอบการประเมินผลในลําดับตอไป 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วิทูร สมพงษ (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียน
หางฉัตรวิทยา จังหวัดลําปาง ซ่ึงระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพี โดยใช
โปรแกรมมายเอสคิวแอลสรางฐานขอมูลใหม รวมถึงการจัดการและการติดตอกับฐานขอมูล และ
พัฒนาโปรแกรมในสวนติดตอกับผูใช โดยโปรแกรม พีเอชพี นําเสนอผานเว็บเพจ ซ่ึงผูใชงาน
สามารถเขาใชระบบโดยผานทางเว็บเบราเซอร จากการพัฒนาระบบไดมีการทดสอบระบบโดยใช
กลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูที่ปรึกษา จํานวน 9 คน ผล
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การประเมินจากทั้งสองกลุมพบวาสามารถนําระบบไปประยุกตใชงานไดจริง มีความสะดวกในการ
ใชงานระบบอยูในเกณฑดี และระบบสามารถชวยลดขั้นตอนการทํางานของครูที่ปรึกษาในปจจุบัน 

สมศักดิ์ บุตรสีทา (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในคณะ   
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทําการพัฒนาขั้นบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ (เรคแฮท 
7.2) และระบบเครือขายเว็บแอพพลิช่ัน โดยใชโปรแกรม พี เอช พี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน 
และใชโปรแกรม มาย เอส คิว แอล เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล 

จักรกฤษณ สุวรรณบุตร (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง ระบบฐานขอมูลงานนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมบนเว็บไซต ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจัดการฐานขอมูล และ
โปรแกรมภาษาสคริปตพีเอชพี ในการพัฒนาระบบการใหบริการดานขอมูลของนักศึกษาเกา ใหมี
ความเปนปจจุบัน จากการพัฒนาระบบไดมีการทดสอบระบบโดยใชฐานขอมูลของนักศึกษาเกา
ทั้งสิ้น 56,356 ระเบียน การออกแบบกรณีทดสอบ ทํากับสิ่งแวดลอมจริง ใชระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ระบบสามารถทํางานไดดี ชวยเพิ่มความยืดหยุนในการจัดการและ
เรียกใชขอมูล สนับสนุนงานบริการขอมูล การติดตอประสานงานและงานประชาสัมพันธของ
เจาหนาที่ไดดี ระบบพรอมที่จะนําไปใชงานจริง และระบบควรพัฒนาตอในสวนของการเก็บบันทึก
ขอมูลที่มีประโยชนสําหรับการจัดทํารายงานเพื่อการบริหาร เชน เกรดเฉลี่ยรวมที่จบการศึกษา 
รวมทั้งควรเพิ่มรูปแบบการนําเสนอรายงานในรูปแบบแผนภูมิแบบตางๆ เพื่อความสะดวกในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 

รัฐ ใจรักษ (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการเรียน
การสอนของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดออกแบบฐานขอมูลและ 
ใชโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมินในการสรางฐานขอมูลมายแอสคิวแอล และใชภาษาพีเอชพีในการ
พัฒนาโปรแกรมตนแบบที่ประกอบดวย ระบบกําหนดสิทธิ ระบบนําเขาขอมูลตารางสอน ระบบ
ปรับปรุงขอมูล ระบบการคํานวณภาระงานสอนและอัตรากําลัง ระบบสรางรายงานตามความตอง
การของผู ใ ช และระบบแจงแกไขขอมูลที่ผิดพลาดจากผูใช กลุมผูใชแบงเปน 6 กลุม ไดแก            
ผูบริหารคณะ  หัวหนาโปรแกรมวิชา  อาจารย นักศึกษา ผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ผูดูแลระบบ    
จะทําหนาที่กําหนดสิทธิของผูใชแตละระดับ นําเขาขอมูลตารางสอน และไดทําการทดสอบระบบ
โดยใชขอมูลจริงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547  และ ภาคเรียน ที่ 3 ปการศึกษา 2547 โดยใชแบบสอบถามประเมินผลระบบกับผูบริหารคณะ
และหัวหนาโปรแกรมวิชาทุกโปรแกรมวิชา รวมจํานวน 10 คน นักศึกษาจํานวน 30 คน อาจารย 
จํานวน 10 คน พบวา มีความพอใจระบบงานทั้งหมดในระดับมาก ระบบสามารถชวยใหการจัดการ
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เรียนการสอนของหัวหนาโปรแกรมวิชามีความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
แสดงรายงานที่เปนประโยชนแกผูเกี่ยวของระบบทุกกลุม 
 จากการคนควางานวิจัยขางตน ผูพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับ
โครงการฝกงานภาคฤดูรอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นวาการนําเอาระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูล และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เขามาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูล   
ทําใหสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบงานนั้นๆ จึงไดนําแนวคิด
ของการพัฒนาและปรับปรุงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของเขามาประยุกตใชในการคนควาแบบอิสระนี้ 


