
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1 ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.1.1 ขอมูล และ สารสนเทศ 
สุมาลี เมืองไพศาล1 ใหความหมายของขอมูล (Data) วา หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีมีอยู

ในธรรมชาติ เปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตาง ๆ ท่ียังไมผานการประมวลผล
ขอมูล อาจจะอยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือหรืออาจจะกลาวไดวา ขอมูลเปนวัตถุดิบของขาวสาร
สารสนเทศหรือขาวสาร (Information) ไดแก ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีการ
ตาง ๆ เปนความรูท่ีตองการสําหรับใชทําประโยชนเปนสวนผลลัพธหรือเอาทพุท (Output)ของ
ระบบการประมวลผลขอมูลเปนส่ิงซ่ึงส่ือความใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจท่ีมีอยูแลวใหมีมากยิ่งข้ึน และเปนผลลัพธ
ของระบบสารสนเทศ 

จรณิต แกวกังวาล2 ใหความหมายของขอมูล (Data) วา คือขอเท็จจริงข้ันตน ซ่ึงเปน
วัตถุดิบของสารสนเทศ (Information) เม่ือขอมูลถูกนํามาประมวลผล (เรียงลําดับ แยกประเภท
เช่ือมโยง คํานวณ หรือสรุปผล) และจัดใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได เราจึงจะ
เรียกวาเปนสารสนเทศ เชน ขอมูลทางการตลาด อาจถูกนํามาประมวลเปนรายงานสรุปและทํานาย
ยอดขาย ซ่ึงนําไปใชในการวางแผนยุทธศาสตรการตลาดได ขอมูลดิบเกี่ยวกับอาการตาง ๆ ของ
คนไขจะถูกนํามาสรุปเปนรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือการบําบัดรักษาคนไข เปนตน 

2.1.2 คุณสมบัติของสารสนเทศ3 ประกอบดวย 
1. มีความถูกตอง 
2. ทันสมัยตอการใชงาน 

                                                        
1 สุมาลี เมืองไพศาล, การจัดการระบบขอมูล. (พิมพครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531),หนา 5. 
2 จรณิต แกวกังวาล, การออกแบบและจัดการฐานขอมูล ( กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2540), หนา 10-12 . 
3 สุมาลี เมืองไพศาล, การจัดการระบบขอมูล. (พิมพครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531),หนา 5. 
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3. มีความสมบูรณ 
4. มีความกะทัดรัด 
5. ตรงตอความตองการของผูใช 

2.1.3 ความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ 
ในขณะท่ีสารสนเทศและขอมูลเปนนิยามท่ีแยกตางหากกัน แตก็มีความสัมพันธซ่ึงกัน

และกัน สารสนเทศจะถูกสรางข้ึนมาจากขอมูล หรือกลาวไดวาขอมูลเปนวัตถุดิบของสารสนเทศ 
ระบบประมวลผลสารสนเทศเปนการประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศหรืออีก

นัยหนึ่งวาอาจกลาวไดวา ระบบสารสนเทศจะทําการประมวลผลขอมูลซ่ึงอยูในรูปแบบท่ีใช
ประโยชนไมได ใหอยูในรูปแบบท่ีใชประโยชนได ซ่ึงจะกลายเปนสารสนเทศท่ีจะมีผลตอผูรับท่ี
เราต้ังใจไวสารสนเทศสําหรับคน ๆ หนึ่งอาจจะเปนขอมูลดิบสําหรับคนอ่ืนก็ได เชน ผลิตภัณฑท่ี
สําเร็จรูปแลวจากฝายผลิตอาจจะเปนวัตถุดิบสําหรับฝายอ่ืนก็ได 

2.1.4 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร4 ไดกลาวถึงระบบสารสนเทศ วาหมายถึง ชุดของคน ขอมูล และ

วิธีการซ่ึงทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ในการจัดการ สารสนเทศซ่ึง
ไดแก การรวบรวม ขอมูล การประมวลผลขอมูล การนําเอาสารสนเทศท่ีไดไปใชในการตัดสินใจ
การแกไขปญหา การควบคุม เปนตน 

2.1.5 ระบบสารสนเทศในองคการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช5 กลาวไววา ระบบสารสนเทศในองคการประกอบดวย

องคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวน คือ ขอมูลนําเขา การประมวลผลขอมูล คําส่ังและวิธีการ ฐานขอมูล
รายงาน และสวนปอนกลับ โดยท่ีสวนประมวลผลขอมูล สวนคําส่ังและวิธีการ และฐานขอมูลอาจ
รวมไดเปนสวนประมวลผลในระบบสารสนเทศท่ีทํางานดวยมือหรืออาศัยแรงคน องคประกอบท้ัง 
6 สวนจะทําโดยคน สวนในระบบสารสนเทศท่ีทํางานดวยคอมพิวเตอร องคประกอบท้ัง 6 สวนจะ
ทํางานโดยคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนการจัดระบบสารสนเทศจะเปนแบบทํางานดวย
มือหรือดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร งานหลัก 6 ประการท่ีตองทําจะมีลักษณะเหมือนกันซ่ึงประกอบดวย 

1. การปอนขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ 
2. การประมวลผลขอมูล ซ่ึงไดแก การจัดเรียงขอมูล การจัดกลุม และการจัดฐานขอมูล 

                                                        
4 บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร, คอมพิวเตอรและซอฟตแวรปฏิบัติการ (กรุงเทพฯ : ส.เอสแอนดเคบุคส,2539), หนา 138. 
5 เอกสารประกอบการสอน, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หนวยท่ี 9 – 15 (พิมพครั้งที่ 6 :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), หนา 391. 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูลและฐานขอมูล 
4. การพัฒนาคําส่ังและวิธีการเพื่อใชในการประมวลผลขอมูล เพื่อใหไดมาซ่ึงสารสนเทศ 
ท่ีตองการ 

5. การจัดพิมพรายงานท่ีตองการ 
6. การเปรียบเทียบรายงานท่ีได ท้ังในแงของเนื้อหาและความรวดเร็วแลวปอนกลับเพื่อ 
การปรับปรุงสวนประมวลผล 

2.1.6 เปาหมายของระบบสารสนเทศ 
ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ6 กลาววา องคการตาง ๆ เร่ิมมองเห็นความสําคัญและ 

ความจําเปนท่ีองคการตองมีระบบสารสนเทศท่ีถูกตองรวดเร็วและแมนยํา เพื่อประโยชนในการ 
บริหารองคกร และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นองคการจงึมักจะมีการตัง้เปาหมายของ 
ระบบสารสนเทศ (Goals of Information System) เพื่อประโยชนดังตอไปนี้ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. เพิ่มผลผลิต 
3. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา 
4. ผลิตสินคาใหมและขยายผลิตภณัฑ 
5. สามารถท่ีจะสรางทางเลือกในการแขงขันได 
6. การสรางโอกาสทางธุรกิจ 
7. การดึงดูดลูกคาไวและปองกันคูแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management Information System (MIS)] 

ฉบับสมบูรณ. ( กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและโซเท็กซ จํากัด, 2541), หนา 20 – 21. 
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2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปญจราศี ศรไทย7 กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) เปน
เทคโนโลยีกลุมหนึ่งท่ีมีความสามารถในการประมวลผลและสงผานสารสนเทศ รวมท้ังสามารถ
จัดเก็บสารสนเทศไดอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสําหรับการเรียกใช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช8 เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดหา จัดการ ประมวล จัดเก็บ เรียกใช แลกเปล่ียน หรือเผยแพรสารสนเทศดวยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส หรือการนําสารสนเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของขอมูลนั้น ๆ เพื่อบรรลุ
เปาหมายของผูใช และครอบคลุมถึงหลาย ๆ เทคโนโลยีหลัก อันไดแก เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร 
ท้ังฮารดแวร ซอฟตแวร และฐานขอมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ อีกหลายชนิด 

ครรชิต มาลัยวงศ9 กลาวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ วาหมายถึง เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ
นําระบบคอมพิวเตอร ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และความรูอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใหเปน
ประโยชนทางดานการจัดการองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน 

ครรชิต มาลัยวงศ10 ระบุวา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บ 
ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซ่ึงรวมแลวก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ท่ีนิยมเรียกยอ ๆ วา C&C 

ชุมพล ศฤงคารศิริ11 อธิบายวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสาร ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีชวยใหนักวิเคราะหระบบ
สามารถสรางระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีความสลับซับซอนได 

                                                        
7 ปญจราศี ศรไชย, “การประชุมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผูใชคอมพิวเตอร” ในเรื่องนารูเก่ียวกับระบบ

ขอมูลเพ่ือการบริหาร ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), หนา 134. 
8 เอกสารประกอบการสอน, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หนวยท่ี 9 – 15 (พิมพครั้งที่ 6 :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), หนา 8. 
9 ครรชิต มาลัยวงศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ ( กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 

2536), หนา 116. 
10 ครรชิต มาลัยวงศ, ทัศนะไอที ( กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2540), 

หนา 77. 
11 ชุมพล ศฤงคารศิริ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( กรุงเทพฯ : สัมพันธพาณิชย, 2540),หนา 167. 
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2.2.2 พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ12 กลาววา พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Fundamentals) ประกอบดวย 
1. สวนประกอบของระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 
2. ผูเขียนโปรแกรม ผูใช และผูวิเคราะหระบบ 
3. การดําเนินงานดานเทคนิคของระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร

(Technical Operation of a Computer-Based Information System ) 
4. การจัดขอมูลของระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร (Organizing Data on 

Computer-Based Information System) 
5. รูปแบบการประมวลผล 

 
2.3 การประมวลผลขอมูล 

จรณิต แกวกังวาล1315 กลาววา สารสนเทศเปนผลลัพธท่ีไดจากการประมวลชุดขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธกันเขาดวยกัน การวางรูปแบบของโครงสรางของชุดขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน
ภายในบัตรรายการโดยท่ีแตละบัตรจะเรียกวาเปน เรคอรด (Record หรือ Entity) เนื้อหาภายในบัตร
จะเปนรายการขอมูลแตละหนวยรายการเรียกวาฟลด (Field หรือ Data Item) และหลาย ๆ บัตร
รวมกันจะถูกเก็บเอาไวเปนแฟมขอมูล (Information Files) หลักการสําคัญในการประมวลผลขอมูล
คือ จะตองมีการอานคา (Value) ของขอมูลในแตละฟลดท่ีตองการใชประโยชนเขามา แลว
ปรับเปล่ียน คํานวณ นําเสนอในรูปแบบท่ีผูใชตองการ 

วิธีการประมวลผลดังกลาวนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกนั คือ 
1. Batch Processing เปนการประมวลผลขอมูลท่ีอานเขามาเปนชุดหลาย ๆ เรคอรดท่ีเก็บ
รวบรวมมาตลอดชวงระยะเวลาหน่ึง ตัวอยางเชน ในการประมวลเกี่ยวกับเงินเดือน
พนักงานเรคอรดตาง ๆ เกี่ยวกับช่ัวโมงทํางานในแตละวัน/สัปดาห จะถูกรวบรวมเพ่ือนํา
ออกมาเปนรายการสรุปเร่ืองคาภาษี คาชวยเหลือบุตร ยอดเงินคางชําระแผนกบัญชีเปนตน 

                                                        
12 ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management Information System (MIS)] 

ฉบับสมบูรณ. ( กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและโซเท็กซ จํากัด, 2541), หนา 21-22. 
13 ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management Information System (MIS)] 

ฉบับสมบูรณ. ( กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและโซเท็กซ จํากัด, 2541), หนา 21-22. 
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2. On-Line Transaction Processing เปนการประมวลผลในทันทีท่ีมีขอมูลนําเขามาตัวอยางท่ี
เห็นไดชัดท่ีสุดคือ การส่ังจองต๋ัวเคร่ืองบิน เม่ือพนักงานใสรายการขอมูลจองต๋ัวเคร่ืองบินให
ลูกคา อยางนอย ๆ จะตองเกิดการประมวลผลขอมูลในทันที 2 แหง (Field) ในแฟมเก็บ
รวบรวมขอมูลคือ จะตองลดจํานวนท่ีนั่งของท่ีโดยสารที่เหลืออยู และเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของลูกคาท่ีจองตั๋วเคร่ืองบิน และเลขท่ีนั่งในเท่ียวนั้น 

 
2.4 ระบบฐานขอมูล (Database System) 

กฤษดา นุตพันธ14 ไดกําหนดความหมายของระบบฐานขอมูลวา หมายถึง การเก็บขอมูลท่ีมี
ความเกี่ยวของกันเก็บไวในท่ีเดียวกันโดยไมใหมีการซํ้าซอนของขอมูล และขอมูลเหลานี้สามารถ
นํามาใชงานหรือปรับปรุงโดยระบบงานตาง ๆ ขอมูลเหลานี้ไมเปนของระบบใดระบบงานหน่ึง
โดยเฉพาะ ฐานขอมูลจะเปนจุดรวมสําหรับเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันเม่ือระบบงาน 
ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลาย ๆ ระบบตองการใชขอมูล ก็จะอานขอมูลจากฐานขอมูลได ลักษณะท่ี
สําคัญของฐานขอมูล คือ 

1. ลดการซํ้าซอนของขอมูล เม่ือขอมูลตาง ๆ ถูกเก็บไวในท่ีเดียวกัน การซํ้าซอนของขอมูลยอม
ลดลงได 

2. ลดการขัดแยงหรือความตางกันของขอมูล 
3. ระบบงานตาง ๆ ใชฐานขอมูลรวมกัน ไมมีระบบงานใดระบบงานหน่ึงเปนเจาของขอมูล

โดยเฉพาะ 
4. ปองกันการแกไขขอมูลตาง ๆ 
5. ชวยใหความถูกตองของขอมูลมีมากข้ึน 
6. ปองกันการสูญหายของขอมูลหรือฐานขอมูลถูกทําลาย 
จรณิต แกวกังวาล15 ใหความหมายของคําวาฐานขอมูลไวดังนี ้“ฐานขอมูล(Database) คือ 

การรวบรวมขอมูลท่ีสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบการจดัเก็บเปน 
ฐานขอมูลมักจะจัดเก็บไวท่ีหนวยศูนยกลาง ท้ังนี้เพื่อใหผูใชหลาย ๆ หนวยงาน ในองคกรสามารถ 
เรียกใชขอมูลท่ีจัดเก็บไวไดตามความตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอ 
และเปนขอมูลท่ีใชเปนประจาํ” 

                                                        
14 กฤษดา นุตพันธ, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2539), หนา 331. 
15

 จรณิต แกวกังวาล, การออกแบบและจัดการฐานขอมูล ( กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2540), หนา 14. 
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กิตติ ภักดวีัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ16 กลาววาจากปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
แฟมขอมูลกอใหเกิดการจดัเก็บขอมูลรูปแบบใหมข้ึนเรียกวา ฐานขอมูล (Database) การจัดเก็บ 
ขอมูลในฐานขอมูลนี้จะแตกตางจากการจดัเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูลเนื่องจากฐานขอมูลเปนการ 
นําเอาขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงเคยจัดเก็บอยูในแตละแฟมขอมูลมาจัดเกบ็ไว ในท่ี 
เดียวกัน เชน ขอมูลพนักงาน สินคาคงคลัง พนักงานขาย และลูกคา ซ่ึงเดิมจัดเก็บในลักษณะของ 
แฟมขอมูลฝายตาง ๆ และนํามาจัดเก็บรวมกันไวภายในฐานขอมูลเดียว ซ่ึงเปนฐานขอมูลรวมของ 
บริษัท สงผลใหแตละฝายสามารถใชขอมูลรวมกัน และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน 
ระบบแฟมขอมูลได ขอมูลตาง ๆ ท่ีจัดเก็บเปนฐานขอมูล นอกจากตองเปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธ
กันแลวยังตองเปนขอมูลท่ีสนับสนุนการดาํเนินงานอยางใดอยางหน่ึงขององคกร ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวา 
แตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับระบบแฟมขอมูล 1 ระบบ และฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุน 
การดําเนนิงานอยางใดอยางหนึ่งเรียกวา “ระบบฐานขอมูล (Database System)” เชน ระบบฐาน 
ขอมูลเงินเดือน ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการคํานวณเงินเดอืน หรือ 
ระบบฐานขอมูลประชากร ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการจดัทํา สํามะโน 
ประชากร เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ, คัมภีรระบบฐานขอมูล ( พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ :เคทีพี คอมพ 

แอนดคอนวัลท, 2542), หนา 9 – 13. 
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2.5 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
อําไพ พรประเสริฐสกุล17 ระบบสารสนเทศท้ังหลายมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกันต้ังแตจดุ 

เร่ิมตนถึงจุดส้ินสุด วงจรนีจ้ะเปนข้ันตอนท่ีเปนลําดับต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบท่ีใชงาน 
ได ซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดวีาในแตข้ันตอนตองทําอะไร และทําอยางไร การ 
พัฒนาระบบมี 7 ข้ันตอน คือ 

1) ความเขาใจปญหา (Problem Recognition) 
2) การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
3) การวิเคราะห (Analysis) 
4) การออกแบบ (Design) 
5) การสราง หรือพัฒนาระบบ (Construction) 
6) การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
7) การบํารุงรักษา (Maintenance) 

 
2.6 การควบคมุการเขาถึงระบบ 

ควรมีการควบคุมความปลอดภัยในการเขาถึงระบบซอฟตแวรและฮารดแวรของระบบ 
ฐานขอมูล และสวนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน โดยมีการควบคุมดังนี้ 

1) ควบคุมความปลอดภัยโดยระบบปฏิบัติการ(Operating System Controls)หรือระบบจัดการ
ฐานขอมูล ควรมีการควบคุมสิทธิการเขาถึงและการใชขอมูลในสวนตางๆภายในระบบคอมพิวเตอร
ของผูใช การมีระบบบันทึกเหตุการณตางๆในระบบ(Security Log)ไวโดยอัตโนมัติเพื่อใชเปน
หลักฐานการตรวจสอบ(Audit Trail) 

2) ควบคุมความปลอดภัยในการเขาถึงระบบฮารดแวรอาจควบคุมโดย เทคโนโลยีทางฮารดแวร
ไดมีการออกแบบสถาปตยกรรมข้ันพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยท่ีสามารถควบคุมการเขาถึง
ระบบไดอยางดี เชน การใชสมารตการดในการควบคุมการใช การใชวงจรเฉพาะกิจเช่ือมตอกับ
หนวยความจํา เพื่อตรวจสอบ ปองกัน และกําจัดเวลาในการใช เปนตน 

3) ผูใชแตละคนจะตองมีช่ือผูใช( User Name) และรหัสผาน( Password) ท่ีแตกตางกันออกไป
ในแตละคน 

                                                        
17 อําไพ พรประเสริฐสกุล, การวิเคระหและออกแบบระบบ System Analysis and Design ( พิมพครั้งที่ 3 . 

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2543), หนา 18-19. 
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4) ระบบการตรวจสอบ จะตองมีหลักฐานการตรวจสอบ (Audit Trial) จะตองบันทึกผูใชเปน
ใคร ทําอะไร จากท่ีไหน และทําสําเร็จหรือไมจะตองบันทึกการเขาสูระบบของผูใช (Events 
Logging) แฟมขอมูลของระบบตรวจสอบจะตองไดรับการปกปองและตรวจสอบเสมอ 

5) ควบคุมการเขาถึงขอมูลโดยตองจําแนกแยกแยะสิทธิในการกระทําตอสวนตางของระบบ
และจําแนกแยกแยะระหวางผูใชกลุมตางๆ เชน ผูใชกลุมใดมีสิทธิในการใชระบบแฟมขอมูล (File 
System) มีการแบงหนวยความจํา (Shared Memory) 

6) มีโปรแกรมท่ีสามารถเก็บสํารองขอมูลไวไดโดยอัตโนมัติและสมํ่าเสมอ โดยไมตองใชผูดูแล
ระบบมาทําการเก็บสํารองขอมูลดวยตนเองเพราะอาจเกิดความไมสมํ่าเสมอและขอผิดพลาดได 

7) ควบคุมความปลอดภัยในการเขาถึงระบบเครือขาย การรักษาความปลอดภัยขอมูลในระบบ
เครือขายนั้นจะตองทําใหท่ัวถึงท้ังระบบ จะทําเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไมได ส่ิงท่ีตองควบคุมก็คือ 
ความลับของขอมูลท่ีสงผานในระบบเครือขาย และการตรวจสอบความถูกตองของผูใชรวมถึงการ
ตรวจสอบความถูกตองของระบบคอมพิวเตอรท่ีจะเขามาทําการเช่ือมตอเขาสูระบบเครือขาย การ
รักษาความปลอดภัยตองคํานึงถึง การควบคุมการอนุญาตใหเขามาในระบบ(Access Control) การ
ตรวจสอบความถูกตองระบบคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย(Authentication In Distribute System) 
การรักษาความถูกตองของขอมูลท่ีสงผานระบบเครือขาย(Data Integrity) และการใชตัวปองกันการ
บุกรุกหรือกําแพงไฟ(Firewall)ในการักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย 

8) ควบคุมการอนุญาตใหเขามาในระบบเครือขาย เปนการปองกันการเขาระบบโดผานชองทาง
หรือพอรต (Port) ตางๆที่มีอยูในระบบ โดยใชฮารดแวรและซอฟตแวรและการกําหนดระดับสิทธิ
ในการเขาถึงขอมูลท่ีตางกัน เชน กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลบางสวนเทานั้นสําหรับผูท่ีมีสิทธิ
หรือสามารถเพียงแคในการอานขอมูลเทานั้น แตไมมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล เปนตน 

9) การตรวจสอบความถูกตองของระบบคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย (Authentication In 
Distribute System) เปนการปองกันการปลอมแปลงจากระบบคอมพิวเตอรท่ีไมไดรับอนุญาตใหเขา
มาในระบบได ตองมีวิธีในการการตรวจสอบความถูกตองของระบบที่มาตอเช่ือม โดยการ
ตรวจสอบรหัสผานเพื่อใชในการตรวจสอบเคร่ืองแมขาย จากระบบอ่ืนๆท่ีจะเขามาทําการตอเช่ือได 

10) การรักษาความถูกตองของขอมูลท่ีสงผานระบบเครือขาย (Data Integrity) โดยกนําวิธีการ
ติดตอส่ือสารทีมีข้ันตอนและรูปแบบท่ีแนนอนระหวางระบบคอมพิวเตอรภายในเครือขายเชน การ
ใชโพรโตคอล (Protocol) มาตรฐาน การใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) การใชตัว
ปองกันการบุกรุกหรือกําแพงไฟ (Firewall) ในการักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย โดยใช
กําแพงไฟเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบหรือปดกั้นการเช่ือมตอของขอมูลจากระหวางภายนอก
ระบบเครือขายกับภายในระบบเครือขาย 
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2.7 การสรางระบบรักษาความปลอดภยัสําหรับผูใช 

ส่ิงสําคัญในการสรางระบบรักษาความปลอดภัยในระบบฐานขอมูลก็คือการกําหนดผูใชงานใน
ระบบฐานขอมูล นั่นคือ การท่ีผูใดจะเขามาใชระบบฐานขอมูลไดจะตองไดรับการอนุญาตกอน 
นอกจากนี้เม่ือเขาระบบไดแลว ผูใชงานนั้นสามารถทําอะไรไดบางตองข้ึนอยูกับการใหสิทธิของ
ผูบริหารฐานขอมูล 

1) การสรางสิทธิผูใชในการเขาถึงขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ การยืนยันตัวบุคคลและการ
ใหสิทธิ ดังนี้ 

1.1 การยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพื่อใหม่ันใจไดวาผูท่ีจะเขาระบบเปนผูท่ีมีสิทธิจริง
ในปจจุบันนี้มีการใชเทคนิคมากมายในการยืนยันตัวบุคคล แตท่ีเปนท่ีนิยมไดแก 

- การใชรหัสผาน(Password)ในการเขาสูระบบคอมพิวเตอร ผูใชงานแตละคนจะตองปอน
รหัสผานจึงจะมีสิทธิเขาถึงขอมูลได ซ่ึงเปนระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นฐานอยาง
หนึ่ง การตั้งรหัสผานควรจะมีกฎเกณฑ เพื่อใหเดาไดยาก เชนควรจะมีความยาวไมนอยกวา 6
ตัวอักษร และควรจะมีท้ังตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณพิเศษรวมกัน ไมควรเปนคําท่ีมีความหมาย
หรือเปนช่ือ เชน ช่ือคน ช่ือจังหวัด เวลาปอนรหัสผานจะตองไมแสดงบนจอ โดยท่ัวไปจะแสดงเปน
คาดาว * แทน และท่ีสําคัญท่ีสุดจะตองมีการบังคับใหมีการเปล่ียนรหัสเปนระยะดวย 

- การใชบัตรสมารตการด (Smartcard) ผูใชจะมีบัตรสําหรับเขาระบบคอมพิวเตอร บัตร
สมารตการดคลายกับบัตรเอทีเอ็ม และตองปอนรหัสสวนตัว (Personnel Identification Number)
หรือ พิน (PIN) 

- การใชการตรวจสอบจากรางกายมนษุย (Biometric) เชน มานตา เสียง ลายน้ิวมือ การ
ตรวจสอบในลักษณะน้ีจะตองนําลักษณะของผูท่ีตองการเขาไปใชฐานขอมูลไปเปรียบเทียบกับ 
ลักษณะขอมูลของผูใชท่ีมีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร ถาตรงกันจึงจะมีสิทธิเขาใชขอมูล 

1.2 การใหสิทธิ (Authorization) ผูใชงานระบบฐานขอมูลมีสิทธิในการใชขอมูล 
แตกตางกันมากมาย เชน 

- สิทธิในการอานขอมูลหรือเรียกดูขอมูล (read) 
- สิทธิในการเพิ่มขอมูล (insert) 
- สิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูล (update) 
- สิทธิในการลบขอมูล (delete) 
- สิทธิในการสรางดัชนี (index) 
- สิทธิในการสรางตารางหรือวิว (resource) 
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- สิทธิในการเปล่ียนแปลงโครงสรางขอมูล (alteration) 
- สิทธิในการลบตารางหรือวิว (drop) 

การอนุญาตใหเขาระบบ นอกจากจะควบคุมเร่ืองตัวบุคคล แลวยังอาจมีความจําเปนในการ
ควบคุม เคร่ืองคอมพิวเตอรหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีจะตอเขาระบบดวย และควรจะมีการตัดการ
ติดตอจากระบบโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานเปนเวลานาน เพื่อปองกันผูอ่ืนแอบใช 

2) การสรางขอมูลใหเปนความลับนอกจากการใชการกําหนดสิทธิเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ระบบแลว ยังมีการนําเทคนิคทางดานการเขารหัสขอมูล โดยอาศัยขบวนการทางคณิตศาสตร ท้ังใน
ฐานขอมูล และระหวางการสงผานสายส่ือสาร เพื่อเพิ่มความม่ันใจในความถูกตองของขอมูล 
เทคนิคเหลานี้มีหลายวิธีดวยกัน เชน 

2.1 การเขารหัส (Coding)เปนกระบวนการแปลงรูปแบบของขอมูลใหอยูในรูปท่ีบุคคลอ่ืนๆ
ไมสามารถรูเนื้อหาของขอมูล ยกเวนบุคคลที่เปนผูรับ ซ่ึงจะตองมีตัวถอดรหัสทําการแปลงขอมูล
นั้นกลับมาเปนขอมูลตนฉบับ การเขารหัสจะใชวิธีแทนคาแตละคาดวยคาอื่น ซ่ึงเปนการปองกัน
ขอมูลในระดับหนึ่ง สามารถปองกันผูท่ีไมทราบวิธีการเขารหัสใชขอมูลไดอยางงาย ๆ 

2.2 การยุบตัวซํ้า (Compression) มักจะใชกับขอมูลประเภทตัวเลข หรือขอมูลท่ีแปลงเปน
เลขฐานสองแลว เชนการแปลงขอมูล 01111100011 เปน 1532 ประโยชนท่ีจะไดรับนอกจากเพ่ิม
ความปลอดภัยแลว เทคนิคนี้มักจะนําไปประยุกตใชกับการบีบอัดขอมูลเพื่อประหยัดท่ีในการเก็บ
ขอมูล และเวลาในการสงขอมูลดวย 

2.3 การแทนคา (Substitution) มีหลักการทํางานคลายกับการเขารหัสโดยมีการกําหนดคาท่ีจะ
แทนไวลวงหนา สวนการเชารหัสจะเปนการกําหนดหลักการเขารหัสไว 

2.4 การสลับตําแหนงขอมูล (Transposition) ทําโดยไมไดเปล่ียนขอมูล แตใชวิธีการสลับ
ตําแหนงของขอมูลแทน 

ในการใชงานจริงในการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลมักจะเปนการนําเทคนิคตางๆหลาย
เทคนิคมาประยุกตใชงานรวมกัน เพื่อใหระบบความปลอดภัยนั้นม่ันคงและเช่ือถือไดเนื่องจากใน
ปจจุบันมีการติดตอส่ือสารมากข้ึน จึงมีความจําเปนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเพิ่มข้ึนอีกกรณีหนึ่ง
คือ เราจะม่ันใจไดอยางไรวาผูนั้นเปนผูทํารายการนั้นๆ จริง จึงมีการใชเทคนิคเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยไมใหสามารถโตแยงได (Non-repudiation) ในทํานองคลายกับการลงนามรับรองใน
เอกสาร ในทางคอมพิวเตอรเราใชเทคนิครหัสลับคู และลายเซ็นตดิจิตัล (DigitalSignature) 
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2.8 เอกสารท่ีเก่ียวของ 
สํานักงบประมาณ ไดกลาววา ตนทุน(Cost) หมายถึง ทรัพยากรหรืองบประมาณ(Inputs) ซ่ึง

ไดแกคาใชจายท้ังหมด(Expenses) ท่ีใชในกระบวนการ กิจกรรมตางๆ(Process) เพื่อกอใหเกิด
ผลผลิต(Outputs) 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 2.1 ข้ันตอนการทํางานของการคิดตนทุน 
 

Inputs Process Outputs 

ตนทุน กระบวนการผลิต ผลผลิต 

ทรัพยากร  
งบประมาณ 

กิจกรรมตางๆ สินคา / บริการ 
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รูป 2.2 องคประกอบของตนทุน 

 
แนวคิดในการคํานวณตนทุน 

ตองสะทอนตนทุนท่ีแทจริงโดยการรวบรวมตนทุนท้ังหมด (Total Cost) ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ผลิตไวในสินคาและบริการท่ีผลิตได โดยครอบคลุมทุกแหลงเงิน ท้ังในสวนท่ีเปนตนทุนเงินสด 
(Cash Cost) และไมใชตนทุนเงินสด (Non-cash Cost) 

 
 

แนวทางในการคํานวณตนทุน 
คํานวณตนทุนรวม (Total Cost) จากคาใชจาย 5 งบ ไดแก 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบดําเนินงาน 
3.  งบลงทุน   
4.  งบเงินอุดหนุน 

องคประกอบของตนทุน 

ตนทุนรวม 

ตนทุนทางตรง  +  ตนทุนทางออม    (จําแนก
เพ่ือการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน) 

(งบบุคลากร + งบดําเนินงาน + งบลงทุน) 
คาแรง + คาวัสดุ +คาลงทุน 

วัตถุดิบ + คาแรง + คาใชจาย
การผลิต 
(จําแนกตามสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑ) 

ตนทุนคงท่ี+ตนทุนผันแปร 
(จําแนกตามลักษณะการเปล่ียนแปลง
ตนทุนตามปริมาณการผลิต) 

ตนทุนตอหนวย (Unit Cost)  = ตนทุนรวมของผลผลิต             

                 ปริมาณผลผลิต 
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5.  งบรายจายอ่ืน 
โดยคํานวณจาก 
หนวยตนทุน (Cost Center)  หมายถึง หนวยงานใดๆท่ีมีปริมาณบริการที่วัดได เปนผลงาน

ของตนเอง มีการใชตนทุน เชน คาแรง คาวัสดุ คาลงทุนชัดเจน แบงออกเปน  
1. หนวยตนทุนหลัก (Functional Cost Center) หมายถึง หนวยงานยอยของสวนราชการท่ี

ทําหนาท่ีจัดทําผลผลิตท่ีออกสูภายนอกหนวยงาน และตนทุนดังกลาว จะถูกจัดเปน ตนทุนทางตรง 
 2. หนวยสนับสนุน (Support Center) หมายถึงหนวยงานยอยของสวนราชการ ท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนหนวยผลิตหลักใหสามารถจัดทําผลผลิตได ไดแก งานธุรการ งานการเงิน งานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารบุคคล เปนตน และตนทุน ดังกลาวจะถูกจัดเปน ตนทุนทางออม 
 


