บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูศึกษาไดรวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวของมาทําการศึกษาและคนควา และ
ไดประมวลความรูโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
2.1 ระบบ เอกสารในกองกลางสํานักงานอธิการบดี
2.2 ระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.1 ระบบเอกสารในกองกลางสํานักงานอธิการบดี
ระบบเอกสารในกองกลางสํานักงานอธิการบดี ประกอบไปดวยประเภทหนังสือ 5 ประเภท คือ
1) หนั ง สื อ เข า หมายถึ ง หนั ง สื อ ราชการที่ ห น ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ใช ติ ด ต อ กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2) หนังสือออก หมายถึงหนังสือราชการซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใชติดตอกับหนวยงาน
ภายนอก
3) คําสั่ง หมายถึงหนังสือราชการที่ใชในการสั่งการเพื่อใชปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมาย
4) ประกาศ หมายถึงหนังสือราชการที่ใชในการแจงขาวสารประชาสัมพันธใหทราบ
5) บัน ทึ กข อความ หมายถึง หนั งสื อราชการซึ่งใชในการติดต อระหว างหน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 ระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร
สุชาย ธนวเสถียร และ นรินทร อัครพิเชษฐ (2543 ) อธิบายความหมายระบบ Client-Server
วาเปนสถาปตยกรรมซอฟตแวรที่ระบบซอฟตแวรไดรับการออกแบบใหแยกออกเปน 2 สวน สวน
แรกเรียกวาสวน Client และอีกสวนเรียกวาสวน Server ซอฟตแวรสวน Client ตองสื่อสารตอติด
กับสวน Server โดยที่ซอฟตแวร Client จะขอใชขอมูลจากซอฟตแวรสวน Server ซอฟตแวรสวน
Server จะตอบสนองโดยการดึงขอมูลจากฐานขอมูล แลวสงไปยังสวน Client เพื่อการประมวลผล
ตอไป
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รูป 2.1 การแยกซอฟตแวรสว น Client และ Server
ประชา ตระการศิลป (2543) นําเสนอแนวคิดและอธิบายองคประกอบไคลเอนตเซิรฟเวอร
เปนเทคนิคการพัฒนาระบบงานโดยแบงแยกหนาที่ในการทํางานการประมวลผลงานใหชวยกัน
ทํางานโดยใชทรัพยากรตางๆ ที่กระจายกันอยูของระบบคอมพิวเตอรตามความเหมาะสมในการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรในแตละความตองการและลักษณะของธุรกิจ
ไคลเอนต/เซิรฟเวอร มีองคประกอบ 3 สวนดังนี้
1) ไคลเอนตหรือผูขอบริการ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนผูรับ-สงขอมูล
ขาวสาร และคําสั่งจากผูใชระบบงานไปใหแก เซิรฟเวอร
2) เซิรฟเวอรหรือผูใหบริการ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนผูรับ-สงขอมูล
ขาวสาร คําสั่งจากไคลเอนตเพื่ออานขอมูลประมวลผลและสงกลับมาใหไคลเอนตตัวที่รองขอ
บริการมา
3) ระบบเครือขาย (Network) คือระบบงานที่ประกอบไปดวยอุปกรณ ฮารดแวร (Hardware)
และซอฟตแวร เพื่อเปนทางเดินใหกับขอมูล ขาวสาร คําสั่งโปรแกรมที่มีการรับสงระหวาง
ไคลเอนต กับ เซิรฟเวอร ที่ตอเชื่อมโยงกัน
โครงสรางพื้นฐานของ ไคลเอนต และเซิรฟเวอร ไดถูกแบงออกเปน 3 สวน คือ ไคลเอนต
มิดเดิลแวร และ เซิรฟเวอร
- ไคลเอนต เปนสวนที่จะรันแอพพลิเคชันบน ไคลเอนต โดยจะใชระบบ GUI
(Graphical User Interface) หรือ OOUI (Object Oriented User Interface) หรือ DSM (Distributed
System Management) เปนการติดตอกับ User ผานกราฟฟกซึ่งทํางานแบบเชิงวัตถุ (Object)
- มิดเดิลแวร เปนสวนที่ทํางานอยูระหวาง ไคลเอนต เซิรฟเวอร เปนเสมือนสะพาน
เชื่อมตอการทํางาน สามารถแบงออกเปน 4 แบบ ดังนี้คือ
1) Service Specific หรือการบริการโดยเฉพาะ จะขึ้นอยูกับการใชแอพพลิเคชันในการทํางาน
เชน แอพพลิเคชันของออฟเจกตแบบกระจาย จะใชมิดเดิลแวร ORB (Object Reguest Broker) แอพ
พลิเคชันกรุปแวร จะใชมิดเดิลแวร Mail และ TP monitor จะใชมิดเดิลแวร TxRPC (Transactional
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Remote Procedure Call) สวนระบบฐานขอมูล SQL จะใช ODBC (Open Database Connectivity)
DRDA (Distribute Relational Database Architecture) ของ IBM,RDA (Remote Database Access),
Oracle Glue, CLI(Call-level Interface)
2) DSM (Distribute System Management) จะรันบนทุกโหนดของระบบเน็ตเวิรก ที่เปน
ไคลเอนตเซิรฟเวอร จะมีมิดเดิลแวร SNMP (Simple Network Management Protocal),
CMIP(Common Management Information Protocol) และ DME
3) NOS (Network Operating System) เปนระบบปฏิบัติการเน็ตเวิรก ซึ่งใหบริการทั่วๆ ไป
โดยจะมีทั้ง Directory Service, Naming Service, Security/Authentication Service, Messaging
Service, Distributed file, PRC, Peer to Peer ฯลฯ ระบบปฏิบัติการเหลานี้ เชน Windows NT server,
Netware, Banyan Vines, OSF DCE
คุณสมบัติของ NOS
- จะชวยใหการใชชื่อ (Namespace) เพียงชื่อเดียวสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ บนเน็ต
เวิรกรวมได
- จะทําใหผูใชงาน (User) ไมตองรับรูเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชนการรับการสงขอมูลผิดพลาด ระบบเน็ตเวิรกมีปญหา หรือมีการเคลื่อนยายทรัพยากรจากไดเรกเทอรี่ไปยัง
เซิรฟเวอร NOS จะแกไขและอับเดทขอมูลตางๆ ใหเปนหนึ่งเดียวทั้งระบบ
- ทําใหสามารถใชรหัสเพียง 1 ชุด เขาสูระบบเน็ตเวิรกจากเครื่องใดที่ไหนก็ไดโดยจะใช
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ DCE (Distributed Computing Environment) ในการตรวจสอบ
- มีระบบไดเรกทอรีแบบ Global Directory ซึ่งจะนํา แอพพลิเคชัน โปรแกรมสิ่งตางๆ
เขามาทํางานรวมกัน ทําใหไมตองขึ้นกับสถานที่ สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการเขาใชทรัพยากรได
- จัดการในเรื่อง Distributed time ใหทั้งระบบคือจะมีการซิงโครไนซในเรื่องเวลา
ระหวางเซิรฟเวอรและไคลเอนตทุกตัว
- จัดการในเรื่อง Distributed Security อยางต่ําในระบบ C2 ซึ่งจะมีการแสดงตัวตน
(Authentication) ในการใช ACLs (Access Control Lists) เพื่อควบคุมการเขาใชทรัพยากรจาก User
- สามารถจะใช มิดเดิลแวร MOM (Message Oriented Middleware) ในการชวยจัดคิว
ขอความ (Message queue) เพื่อใหทั้งไคลเอนต และเซิรฟเวอรยังคงทํางานไดอยางตอเนื่องแมจะมี
ปญหาทางระบบสื่อสาร ลักษณะนี้อาจเรียกวา Loosely-Coupled queue based และอีกรูปแบบคือ
การใช RPCs (Remote Procedure Call) ซึ่ง NOS เหลานี้คือ OSF/ DCF, ONC/SUN, Netware
4.xx/Novell
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4) Transport stack เปนบริการพื้นฐานในการสื่อสารระหวาง ไคลเอนต เซิรฟเวอร บนระบบ
LAN และ WAN โปรโตคอลหลักๆ ในสวนของ Transport stack มีอยู 4 ตัวดวยกัน คือ NetBIOS,
TCP/IP, IPX/SPX และ SNA
NetBIOS เปนโปรโตคอลที่ออกแบบโดย บริษัท ไอบีเอ็มฯ ใหใชงานเครือขายขนาดเล็ก
ตอมาพัฒนาเปน NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) สามารถจะใชงานกับระบบ
เครือขาย ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต 20-200 เครื่อง ไมสามารถใชงานกับเครือขายที่มีขนาดใหญ
ได และไมสามารถคนหาเสนทางได จะเห็นวาใชกับงานเวิรกกรุป เชน Windows for Workgroups
หรือ Microsoft LAN Manager โปรแกรม NetBIOS จะทํางานอยูในชั้นของ SessionLayer ตาม
มาตรฐาน OSI-7 Layer
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)เปนโปรโตคอลที่ใชงานบน
ระบบ UNIX พัฒนาขึ้นไปในป 2512 โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีเครือขาย ชื่อ
APRANET (Advanced Research Project Agency Network) สําหรับใชงานกับเครือขายขนาดใหญ
อยาง WANs มีความสามารถในการคนหาเสนทาง และมีความยืดหยุนในการทํางานสูง
IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) เปน
โปรโตคอลหลักของระบบปฏิบัติการเน็ตเวิรก Netware มีความฉลาดในการทํางานกวา
NetBIOS คือ สามารถคนหาเสนทางได ทําใหโปรโตคอล IPX/SPX สามารถจะทํางานบนระบบ
LAN และ WAN ได (แตการทํางานบนระบบ WAN เชน อินเทอรเน็ตยังสูโปรโตคอล TCP/IP
ไมได)
SNA (System Network Architecture) เปนโปรโตคอลที่ออกแบบโดย บริษัทไอบีเอ็มฯ
เพื่อใชงานระบบเครือขายเครื่องเมนเฟรมของไอบีเอ็ม
- เซิรฟเวอร เปนสวนหนึ่งจะรับแอพพลิเคชั่นในการจัดการทรัพยากรตางๆ สําหรับ
ระบบ Client/Server ซึ่งสามารถแบงออกได 6 แบบดวยกันคือ
1) ระบบแฟมขอมูล (File)
2) ระบบฐานขอมูล SQL (DBMS)
3) ระบบจัดการทรานแซคชั่น (TP Monitor)
4) ระบบกรุปแวร (Groupware)
5) ระบบออบเจกแบบกระจาย (Distributed objects)
6) ระบบเครือขายใยแมงมุม (Web)
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โดยมีรายละเอียดของแตละแบบดังนี้
1) ระบบแฟมขอมูล (File Server) โดยฝง Client (เครื่อง PC) จะทําการรองขอ
แฟมขอมูล ผานระบบเครือขายไปยัง File Server และ File Server จะเปนผูที่แบงปน กระจาย
แฟมขอมูลผานระบบเครือขาย
2) ระบบฐานขอมูล (Database Server) การประมวลผลฐานขอมูลในระบบ
Client/Server จะมี2 สวนคือ แบ็คเอ็นต (Back end) และ ฟรอนเอ็นต (Front end) ซึ่งแบ็คเอ็นตจะ
เปนสวนของ Server ซึ่งจะมีระบบฐานขอมูล SQL เชน Microsoft SQL Server และสวน ฟรอน
เอ็นต จะเปนสวนของ Client มีหนาที่คอยจัดเตรียมแสดงผลขอมูลซึ่งมีเครื่องในการสรางฟรอน
เอ็นต บน วินโดว เชน ภาษา Visual Basic, Delphi ฯลฯ
3) ระบบจัดการทรานแซคชั่น (Transaction Server) เปนนํา TP Monitor มาใชงานมี
ประโยชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) โดยที่
TP monitor จะจัดการกับทรานแซคชั่น โดยการจัดเสนทางเดินในระบบให จาก Client ไปยัง Server
ตัวใดตัวหนึ่งบนระบบ แลวกลับมาที่เดิม ถาไมประสบความสําเร็จ ก็จะเริ่มตนทํางานใหม งานที่ IP
monitor ทําคือ การจัดการทรัพยากร และ User Request จัดการเรื่องของ Two Phase commit เก็บ
Log ของทรานแซคชั่นไวจะเห็นวา TP monitor มีสวนในการจัดการควบคุมทรานแซคชั่นและ
ทรัพยากรในระบบ
4) ระบบกรุปแวร (Groupware Server) เปนเทคโนโลยีบนระบบเมนเฟรมซึ่งมีหลาย
สวนทํางานรวมกัน เชน ระบบ E-mail ระบบเวิรกโฟลว ระบบจัดการเอกสารสารมัลติมีเดีย ระบบ
จัดการรูปภาพ โดยนํามาใชกับระบบ Client/Server ได
5) ระบบออบเจกตแบบกระจาย (Object Server) รวบรวมขั้นตอนการทํางานและ
ขอมูลของระบบฐานขอมูล SQL ระบบ TP monitor และระบบกรุปแวร ไวในออบเจกต ซึ่งใช
ระบบเครือขายเปนเสนทางในการทํางาน
6) ระบบโครงขายใยแมงมุม (Web Server) World Wide Web เปนรูปแบบของ
Client/Server Application แบบแรกในโลกปจจุบันโดย ฝง Client รองขอมายังฝง Server การติดตอ
โดยใช RPC ซึ่งเปนขอตกลง (Protocol) ที่เรียกวา HTTP
กฤตศิลป บุรัมยากร (2546) ไดอธิบายการสื่อสารระหวาง ไคลเอนตและเซิรฟเวอรวา มี
2 แบบ คือ Remote Procedure Call และ Message System
1) Remote Procedure Call มีลักษณะคลายกับ Procedure Call หรือ Function Call ที่
พบในภาษาโปรแกรมทั่วไป ไคลเอนตจะสื่อสารกับเซิรฟเวอร โดยไคลเอนตจะตองเตรียม Input
Output Parameter แลวสราง Procedure Call ขึ้นมา Procedure Call จะถูกเรียก (Invoked) ขึ้นมา
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ทํางาน เสนทางเชื่อมโยงระหวางไคลเอนตกับเซิรฟเวอร จะถูกสรางขึ้นมาหลังจากเซิรฟเวอรไดรับ
ขอมูลจาก Procedure Call ที่สงมา เซิรฟเวอรจะสงคําตอบที่ไคลเอนตตองการกลับมาในรูปแบบ
ของ Procedure Parameter
2) Message System เปนวิธีการที่เปนสากล (more Generalized) มากกวา ไคลเอนต
จะเปนผูขอทําการพูดคุย (Session) กับเซิรฟเวอร เมื่อเซิรฟเวอรทําการตอบรับไคลเอนตก็จะ
สามารถสงขาวสารใหกันได กลไกการทํางาน (Message System Process) ตางๆจะมี Address ที่
ประกอบดวย Network Address, Node Address, Process Address ในแตละเครือขายจะมี Address
ไมซ้ํา (Unique) มีไดหลาย Node Address Node จะไมซ้ํากัน ในแตละ Node จะมีไดหลาย Process
ในเครือขายที่ตางกันอาจจะมี Address Node ที่ซ้ํากันได หรือในแตละ Node อาจมี Process Address
ที่ซ้ํากัน เมื่อรวม Network Address, Node Address, Process Address เขาดวยกันแลวจะไมซ้ํา
3) ไคลเอนตจะสื่อสารกับกับเซิรฟเวอร ไคลเอนตจะตองไดรับ Address ของ
เซิรฟเวอร Process ที่เกิดจากการผสมของ Network, Node, Process อาจทําไดหลายอยาง เชน
ไคลเอนต ใชวิธีการแพรกระจาย (Broadcast) ขาวสารออกไปเพื่อ Address ของไคลเอนตหรือใชวิธี
ใหเซิรฟเวอรแพรกระจายขาวสารบริการ (Service) ออกไป หรือใชวิธีกําหนด Address ไวในเครื่อง
ไคลเอนต (Hard-coded) เมื่อไคลเอนตไดรับ Address ของเซิรฟเวอร ก็จะทําการรองขอ (Request)
เพื่อขอสราง Session กับเซิรฟเวอร เมื่อ Session ถูกสรางขึ้นมาแลว ไคลเอนตกับเซิรฟเวอรก็
สามารถสงขาวสารกันแกกันไดโดยมี Address ที่ถูกตอง
2.2.1 สถาปตยกรรมของไคลเอนต/เซิรฟเวอร (Client/Server Architecture)
Two-Tier Architecture ถือเปนพื้นฐานของระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร แยกการทํางานคือ
ดานไคลเอนตทํางานในสวนของตรรกะในการนําเสนอ (Presentation Logic) และตรรกะทางธุรกิจ
(Business Logic) และดานเซิรฟเวอรจะทํางานในสวนของตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล

รูป 2.2 แสดงสถาปตยกรรมแบบ Two-Tier Architecture
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Three-Tier Architecture แยกการทํางาน คือ ดานไคลเอนตทํางานในสวนของตรรกะใน
การนําเสนอ (Presentation Logic) และดานแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร (Application Server) ทํางานในสวน
ของตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) และดานตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล (Database Logic)

รูป 2.3 แสดงสถาปตยกรรมแบบ Three-Tier Architecture
N-Tier Architecture จะมีการแยก ไคลเอนตและเซิรฟเวอร มากกวา 3 สวน แยกการ
ทํางาน คือ ไคลเอนตทํางานในสวนของตรรกะในการนําเสนอ (Presentation Logic) เว็บเซิรฟเวอร
ทํางานในสวนของ ตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) เว็บแอพพลิเคชัน (web application) และแอพ
พลิเคชันเซิรฟเวอร (Application Server) ทํางานในสวนของตรรกะทางธุรกิจอีกทอดหนึ่ง และ
เซิรฟเวอรฐานขอมูล (Database Server) ทํางานในสวนของตรรกะเกี่ยวกับฐานขอมูล

รูป 2.4 แสดงสถาปตยกรรมแบบ N-Tier Architecture
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2.2.2 ขอกําหนดมาตรฐานการสื่อสารในระบบเครือขาย (Protocol)
- Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet Protocol (IP) หรือ TCP/IP ใช
เชื่อมตอในเครือขายและ Internet
- Hypertext Transfer Protocol หรือ HTTP ใชติดตอในรูปแบบ Web
- File Transfer Protocol หรือ FTP ใช รับสงไฟลขอมูลผานทางระบบเครือขาย
- Serial Line Internet Protocol หรือ SLIP ใชสื่อสารระหวาง LAN ผาน สายโทรศัพท
- Point-to-Point Protocol หรือ PPP ใชเมื่อ SLIP ไมสามารถเขากับระบบ LAN นั้นได
- File Transfer Protocol หรือ FTP ใชรับสงไฟลขอมูลผานทางระบบเครือขาย
นอกจากนี้ยังมี Protocol อีกหลายแบบที่มีใชในเครือขาย เชน SMTP
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นายนิติรัฐ สาลี (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมทะเบียน และวัดผล
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโปรแกรมทะเบียนและ
วัดผลพรอมคูมือการใชงาน ไดพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรเฟสชันแนล
เครื่องมือในการพัฒนาคือ ไมโครซอฟต วิชวลเบสิก เวอรชัน 6.0 เปนสวนที่ติดตอกับผูใชงาน
โปรแกรมคริสตัล รีพอรท เวอรชัน 8.5 เปนสวนแสดงรายงาน และฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เปน
ดาตาเบส เซิรฟเวอร และในสวนของการตรวจผลการเรียนผานอินเทอรเน็ต ใชภาษาเอชทีเอ็มแอล
ในการสร างสร า งเว็ บ เพจและเอเอสพี ใ นการประมวลผลข อมู ล ผลการศึ ก ษาพบว า โปรแกรม
สามารถใชงานไดงาย และสามารถแสดงรายงานไดครอบคลุมตามที่งานทะเบียนและวัดผลตองการ
และผลการทํางานของโปรแกรมอยูในเกณฑที่นาพอใจ
มานิตย พวงบางโพ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารพัสดุคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
พัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระบบนี้เปนระบบแมขาย - ลูก
ขายโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลเบสิก 6.0 ในการพัฒนาสวนติดตอกับผูใชระบบ และใช
โปรแกรมมายเอสคิวแอล จัดการฐานขอมูล ผลการศึกษาพบวาผูใชมีระดับความพึงพอใจอยูใน
เกณฑดี
นายอภิเดช ขายสุวรรณ (2547) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานโทรศัพทสาธารณะ:กรณีศึกษา บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) สํานักงานเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติงาน
และบริห ารโทรศัพ ทสาธารณะบริษัทไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิ วนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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สํานักงานเชียงใหม พัฒนาโดยใช โปรแกรมเดลไฟ พี และโปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล และภาษาพีเอชพีในการพัฒนาเว็บเพจ ผลการศึกษาพบวาสามารถเรียกดูสรุป
รายงานจากเว็บเพจตามสถานที่ตางๆ ไดผลเปนที่นาพอใจ เปนที่ยอมรับของผูบริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติงาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําวันของพนักงาน และชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร

