
บทที่  2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับโรงเรียนวัดเวฬุวัน ผูพัฒนาได

ทําการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีสามารถนํามาประยุกต 

ใชงานไดโดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 2.2  ระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ(E- Office) 
 2.3  วงจรการพัฒนาระบบ (System  Development  Life  Cycle) 
 2.4  โปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic 
 2.5  ระบบจัดการฐานขอมูล  MySQL 
 2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

2.1 ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ 
ระเบียนงานสารบรรณ(2541)ใหความหมายไววางานสารบรรณในทางปฏิบัติคือการบริหาร 

งานเอกสารทั้งปวงเชน การคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด ทําสําเนา สงหรือส่ือขอความ รับ 

บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเร่ือง ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาท่ี คนหา ติดตาม และ

ทําลาย  

ท้ังนี้ ตองเปนระบบท่ีใหความสะดวกรวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา

แรงงานและคาใชจาย 

หนังสือ หมายความวา หนังสือราชการ 

สวนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐท้ังใน

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือใน

ตางประเทศและใหหมายความถึงคณะกรรมการดวย 
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สวนราชการเจาของหนังสือ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการออกหนังสือ 

สวนราชการเจาของเร่ือง หมายถึง หนวยงานท่ีเปนเจาของเร่ือง 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานใน

เร่ืองใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน

ในลักษณะเดียวกันดวย 

2.1.1  ชนิดหนังสือ 

         1)  หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี โดยใชกระดาษครุฑ

ติดตอระหวางสวนราชการหรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนท่ีไมใช หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

         2)  หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก

ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือในจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ 

         3)  หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก

หัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา ใชกระดาษครุฑ 

         4)  หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะ มี 3 ชนิด ไดแก 

 -  คําส่ัง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย

ใชกระดาษครุฑ 

 -  ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ไดเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษครุฑ 

 -  ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจ

ของกฎหมายหรือไมก็ไดเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษครุฑ 

         5)  หนังสือประชาสัมพันธ ไดตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมี

กฎหมายกําหนดแบบไวโดยเฉพาะ มี 3 ชนิด ไดแก 

  -  ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศ หรือช้ีแจงใหทราบหรือ           

แนะแนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความใหเปล่ียนคําวา

ประกาศเปนแจงความ 
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 -  แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการ

ของราชการ หรือเหตุการณ หรือ กรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษครุฑ 

 -  ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นควรเผยแพรใหทราบ 

         6)  หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือหนังสือท่ีทาง

ราชการจัดทําข้ึนนอกจากท่ีกลาวมาแลว  หรือหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานทางราชการมี 4 ชนิด  ไดแก 

 -  หนังสือรับรอง คือ หนังสือสวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคล  

หรือหนวยงาน  เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจง           

ใชกระดาษครุฑ 

 -  รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม

ประชุม และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 

 -  บันทึก คือ ขอความผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา     

ส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ี หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับ

กรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ ใหกระดาษบันทึกขอความ 

 -  หนังสืออ่ืน คือ เอกสารท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพื่อเปน

หลักฐาน รวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นตอ

เจาหนาท่ี โดยลงทะเบียนรับไวแลว  มีรูปแบบตามท่ีกฎกระทรวง ทบวง กรม กําหนดข้ึนใช เวนแต

จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเร่ือง เชน โฉนด แผนท่ี  แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน

และคํารอง เปนตน 

       7)  หนังสือเบ็ดเตล็ด 

 -  หนังสือท่ีตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทางสาร

บรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน 3 ประเภท 

  1.  ดวนท่ีสุด ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 

  2.  ดวนมาก ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 

  3.  ดวน ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาท่ีทําได 
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 -  หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีมาถึงผูรับจํานวนมาก  มีใจความอยางเดียวกัน ให

เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ 

2.1.2  การรับและสงหนังสือ 

         1)  หนังสือรับ  คือหนังสือท่ีไดรับเขามาจากภายนอกใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสาร

บรรณกลางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว  คือ 

 -  จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง 

 -  ประทับตราหนังสือ 

 -  ลงทะเบียนรับหนังสือ 

 -  จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแลวใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

        2)  หนังสือสง คือ หนังสือท่ีสงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว  คือ 

 -  เจาของเร่ืองตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะสงไปดวยให

ครบถวน  แลวสงเร่ืองใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณกลางเพ่ือสงออก 

 -  เม่ือเจาหนาท่ีสารบรรณกลางไดรับเร่ืองแลว ใหลงทะเบียนสงหนังสือออกและ

ลงวันท่ีวัน เดือน ป  ในหนังสือท่ีจะสงออก โดยเลขทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับติดตอกันไป

ตลอดปปฏิทิน 

 -  กอนบรรจุซองตรวจความเรียบรอยของหนังสือ/ส่ิงท่ีสงมาดวยใหครบถวนแลวปด

ผนึก 

 -  จาหนาซองใหเรียบรอย 

 -  ถาเปนการสงทางไปรษณียใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการท่ีการส่ือสาร               

แหงประเทศไทยกําหนด 

2.1.3  การเก็บรักษา  และทําลายหนังสือ 

         1)  การเก็บรักษา  การเก็บรักษาหนังสือ  แบงออกเปน 3 วิธีคือ 

   -  การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติไมเสร็จใหอยูในความ

รับผิดชอบของเร่ืองโดยกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

   -  การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว  คือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและ

ไมมีอะไรท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีก 



 
10 

 

 -  การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอย

แลว  แตจะเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของ

สวนราชการ 

        2)  อายุการเก็บหนังสือ การเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป  

เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

 -  หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ 

 -  หนังสือท่ีเปนหลักฐานอรรถคดี 

 -  หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร 

 -  หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเร่ืองจะคนไดจากท่ี

อ่ืนใหเก็บไวไมนอยกวา  5  ป 

 -  หนังสือท่ีเปนเร่ืองธรรมดาซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา

เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 

        3)  การทําลายหนังสือ การทําลายหนังสือภายใน 60 วัน หลังจากส้ินปปฏิทินให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือท่ีครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะ

เปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือฝากไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรแลวจัดทําบัญชีหนังสือ 

ขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ

ตอไป 

 

         2.2   ระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ (E- Office) 

ระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ  เปนการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชชวยใหการปฏิบัติงาน 

ในสํานักงานมีประสิทธิภาพ  มีความคลองตัวสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  โดยการนําเอาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรมาใชในการจัดทํา การเก็บรักษา การสงขอมูลการติดตอส่ือสารใน

สํานักงาน ท้ังยังเปนการลดปริมาณกระดาษลง  

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส คือ การสรางระบบท่ีใชในการประมวลขาวขอมูลไมวาจะอยูใน

รูปแบบของขอมูลท่ีเปนตัวเลข รูปภาพ ขอความ และเสียงท่ีมีระบบเปนรูปแบบสามารถเก็บและ

เรียกมาใชงาน ไดตามตองการ กระบวนการในการนําเทคโนโลยีมาชวยคนในสํานักงานใหทํางาน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เทคโนโลยีท่ีนํามาใชนั้นรวมถึงคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน

อัตโนมัติ  การส่ือสารดวยเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน ระบบโทรศัพทอัตโนมัติดิจิตอล โทรสาร 

การส่ือสารผานดาวเทียม ไฟเบอรออฟติค ฯลฯ 

 

รูปแบบการดาํเนินงาน E-Office 

การวางโครงสรางพื้นฐานทางดานไอทีขององคกร เร่ิมมีการนําเครือขายคอมพิวเตอร

เช่ือมโยงระหวางหนวยงานและมีการใชงานกันมานานแลว จนในปจจุบันแทบทุกองคกร บริษัท

มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยตางๆ สามารถเขาถึงระบบเครือขายและเช่ือมโยงตอออกสูภายนอกผาน

ทางอินเทอรเน็ตได  เม่ือฐานการเขาถึงเครือขายทําไดอยางท่ัวถึง การสรางคุณคาและหาประโยชน

จากเครือขายจึงทําไดอีกมากมาย ซ่ึงงานท่ีสําคัญงานหน่ึงท่ีจะตองเกิดข้ึนภายในเครือขายในไมชานี้ 

เปนงานท่ีลดการใชกระดาษและเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ ลงและหันมาใชกระดาษอิเล็กทรอนิกสแทน

ในระบบงานตางๆ มีประเด็น การดําเนินงานท่ีสําคัญขององคกรคือ การรับสงเอกสาร ขอความ 

หนังสือราชการ หนังสือเชิญประชุม หนังสือเวียนตาง ๆ ในแตละวันจะมีจํานวนท่ีคอนขางมาก 

ข้ึนอยูกับขนาดของหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ การดําเนินการดังกลาวตองมีการใชระบบทํา สําเนา

กระดาษ ถายเอกสาร ทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย เสียเวลาในการดํา เนินงานอีก ท้ังการรับสงดวย

กระดาษตองใชคนสง ซ่ึงเปนการเดินทางของหนังสือท่ีลาชา ถือเปนการใชทรัพยากรบุคลากรท่ีได

ประโยชนคอนขางตํ่ายิ่งถาหนวยงานภายในองคกรอยูหางกันมาก ๆ ยิ่งตองใชเวลาในการเดินทาง

มาก การดําเนินการงานสํานักงานท่ีเกี่ยวกับเอกสารจึงสามารถกาวเปล่ียนมาใชงานแบบ E-Office 

ไดโดยไมยาก 

 

ลักษณะท่ีสําคัญของ E-Office 

หากพิจารณาการดําเนินงานตามสภาพความเปนจริงในหนวยงานขององคกรพบวา ภายใน

องคกร แตละวันมีการใชเอกสารกันเปนจํานวนมาก สวนหนึ่งของเอกสารมาจากภายนอกองคกร      

ซ่ึงเปนการติดตอ มาจากหนวยงานตาง ๆ ภายนอก เอกสารท่ีมาจากภายนอกจะไดรับการลงรับท่ี

หนวยงานกลาง เชน กองกลาง หนวยงานกลาง ฝายบุคคล และเคาทเตอรรับเร่ือง จากนั้นจะแยกแยะ 

จําแนก และสงตอ เอกสารหลายช้ินตองทําการคัดลอกถายสําเนาแลวสงตอ โดยเฉพาะการสง
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กระจายเพ่ือการรับรูหรือแจงเพื่อทราบกองกลางหรือหนวยงานกลางหรือฝายบุคคลหรือเคาทเตอร

รับเร่ืองขององคกรจะตองสงหนังสือหรือเอกสารไปยังหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีอยูกระจาย หรือ อยูท่ีหางไกลยอมตองใชเวลาในการขอสงขอมูลหนวยงานในองคกร มีจํานวน

มากก็เปนแหลงที่สรางกําเนิดเอกสาร ตาง ๆไดเชนกัน เอกสารเหลานี้อาจเปนหนังสือราชการ 

ติดตอส่ือสาร หรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การดําเนินกิจกรรมใชเอกสารเปนตัวนํา ดังนั้น

หนวยงานทุกแหงภายในองคกร จะทํางานในลักษณะท่ีเปนผูรับขาวสาร และเปนผูสรางขาวสาร

เพื่อการกระจายตอออกไป การดําเนินการจึงเปนการกระทําท่ีเช่ือมโยงกันอยางท่ัวถึง 

 

       2.3  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  
โอภาส เอ่ียมศิริวงศ (2544)  กลาววา  วงจรการพัฒนาระบบงาน หมายถึง ข้ันตอนหรือ

กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซ่ึงมีจุดเร่ิมตนการปฏิบัติงานและจุดส้ินสุดการของการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาระบบมีดังตอไปนี้ 

2.3.1 กําหนดปญหา (Problem Definition) การกําหนดปญหาเปนข้ันตอนของการกําหนด
ขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสราง
ระบบใหม การกําหนดความตองการ (Requirement) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดย
ขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อทําการสรุปเปน
ขอกําหนด (Requirement Specification) ท่ีชัดเจน ในข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญ อาจ
เรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) สรุปข้ันตอนการ
กําหนดปญหา 

1)   รับรูสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนนิงาน 
2)   สรุปหาสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
3)   ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชนดานตนทุนและทรัพยากร 
4)   รวบรวมความตองการ(Requirements)จากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชน 

การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม 
5)   สรุปขอกําหนดตาง ๆใหมีความชัดเจนถูกตอง และเปนท่ียอมรับท้ัง2 ฝาย 

2.3.2 วิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหเปนข้ันตอนของวิเคราะหการดําเนินงานของระบบ
ปจจุบันโดยการนํา Requirement Specification ท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด 
เพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลองลอจิคอล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล 
(Data Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data 
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Model)ในรูปแบบของ ER-Diagram ทําใหทราบรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบวา
ประกอบดวยอะไรบางมีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด สรุปข้ันตอนวิเคราะห 

1)   วิเคราะหระบบงานเดิม 
2)   กําหนดความตองการของระบบใหม 
3)   สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram , 

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

2.3.3 ออกแบบ (Design) การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการ
วิเคราะหทางลอจิกมาพัฒนาเปน Physical Model ใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเร่ิมจาก
สวนขออุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบ
จําลองขอมูล  (Data Model) การออกแบบรานงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพใน
การติดตอกับผูใชงาน (UserInterface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงข้ันตอน
ของการวิเคราะห และออกแบบจะมุงเนนถึงส่ิงตอไปนี้ การวิเคราะห มุงเนนการแกปญหาอะไร 
การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร  สรุปข้ันตอนการออกแบบ 

1)   การออกแบบรายงาน (Output Design) 
2)   การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
3)   การออกแบบขอมูลนําเขา และรูปแบบการรับขอมูล 
4)   การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
5)   การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 
6)   การสรางตนแบบ 

2.3.4 การพัฒนา (Development) การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวย     
การสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา
จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใชงานอยู ซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมี     
การพัฒนารูปแบบของ 4GL ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนารวมท้ังการมี CASE 
(Computer Aided Software Engineering) ตาง ๆ มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสมสรุป
ข้ันตอนพัฒนา คือ 

1)   พัฒนาโปรแกรมจากท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบไว 
2)   เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย 
3)   อาจจําเปนตองใช CASE Tools ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกและการ

ตรวจสอบหรือแกไขรวดเร็วข้ึน และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกนั 
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4)   สรางเอกสารโปรแกรม 
2.3.5 ทดสอบ (Testing) การทดสอบระบบ  เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะ

นําไปปฏิบัติการใชงานจริง ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลอง
เพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนจะยอนกลับไปในข้ันตอนของ        
การพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการทดสอบระยะน้ีจะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ           
การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความ
ตองการหรือไม  สรุปข้ันตอนทดสอบ 

1)   ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
2)   ในการทําสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลท่ีจําลองข้ึน 
3)   ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และValidation 
4)   จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 

2.3.6 ติดต้ัง (Implementation) ข้ันตอนตอมาหลังจากการทดสอบจนมีความม่ันใจแลววา
ระบบสามารถทํางานไดจริง และตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากน้ันจึงดําเนินการติดต้ัง
ระบบเพื่อใชงานจริงตอไป สรุปข้ันตอนติดต้ัง 

1)   กอนทําการติดต้ังระบบ ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีท่ีจะติดต้ัง 
2)   เตรียมอุปกรณฮารดแวรและอุปกรณทางการส่ือสารและเครือขายใหพรอม 
3)   ข้ันตอนนีอ้าจจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญระบบ เชน System Engineer หรือ

ทีมงานทางดาน Technical Support 
4)   ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคช่ันโปรแกรมใหครบถวน 
5)   ดําเนนิการใชงานระบบใหม 
6)   จัดทําคูมือการใชงาน 

2.3.7  บํารุงรักษา (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบงาน หลังจากท่ี
มีการติดต้ังและใชงานแลว ในข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม(Bug)ซ่ึงโปรแกรมเมอร
จะตองรีบ แกไขใหถูกตอง หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการ
ทํางานอ่ืน ๆ ซ่ึงในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่มหรืออยางไร เปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนา
หรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจางตอไป สรุปข้ันตอนบํารุงรักษา 

1)   อาจมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีเพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกโดยดวน 
2)   ในบางคร้ังอาจมีการเพิม่โมดูลหรืออุปกรณบางอยาง 
3)   การบํารุงรักษา หมายความถึงการบํารุงรักษา ท้ังดานซอฟตแวร และฮารดแวร 
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 อําไพ  พรประเสริฐสกุล (2540:17) กลาววา การวิเคราะหและการออกแบบระบบคือ 

วิธีการที่ใชในการสรางระบบสารสนเทศข้ึนมาใหมในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบยอยของธุรกิจ  

นอกจากสรางระบบสารสนเทศใหมแลว การวิเคราะหระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิม

ท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนดวยก็ได การวิเคราะหระบบก็คือ การหาความตองการ (Requirements)ของระบบ

สารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการเพิ่มเติมอะไรเขามาในระบบ และการออกแบบคือการนําเอา

ความตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือเรียกวาพิมพเขียวในการสรางระบบสารสนเทศนั้นให

ใชงานไดจริง 

 วงจรการพัฒนาระบบ (System  Development  Life  Cycle) ระบบสารสนเทศมีวงจรชีวิต 

วงจรนี้จะเปนข้ันตอนท่ีเปนลําดับสําคัญต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบที่ใชงานไดข้ันตอน           

การพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 ข้ัน คือ 

1. เขาใจปญหา (Problem  Recognition) 
2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility  Study) 
3. วิเคราะห (Analysis) 
4. ออกแบบ (Design) 
5. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
6. การปรับเปล่ียน (Conversion) 
7. บํารุงรักษา (Maintenance) 

 
นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2543:200) กลาววา การพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถทําได

หลายวิธี  ในระยะเวลาที่ผานมานั้นมีการพัฒนาระบบหลายรูปแบบ  ท่ีสําคัญและเปนท่ีนิยมสามารถ

แบงไดดังนี้ 

1.  การพัฒนาระบบโดยหนวยงานดานระบบสารสนเทศ Information System Unit ไดแก 

วิธีของ System Development Life Cycle, Prototyping   และ Object-Oriented  

Programming 

2. การพัฒนาระบบวิธีอ่ืน ๆ ไดแก  End–User Development, Off - The - Self  Software  

Packages  หรือ  Outsourcing 
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         2.4  โปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic 

 วรวิทย   ตันติโภคินและคณะ (2537:29) กลาววา การพัฒนาโปรแกรม Visual  Basic for  

Windows  จะเปนแบบตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (Event driven)  ซ่ึงหลักการพัฒนาโปรแกรมแบบนี้

เปนหัวใจของการพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ท่ีทํางานบนวินโดว โปรแกรมท่ีพัฒนาบน Visual  Basic  

for Windows นั้นจะมีลักษณะภาษาท่ีคลายคลึงกับภาษาอังกฤษท่ีเราใชกันอยูทุกวัน ดังนั้นเรา

สามารถทําความเขาใจกับโปรแกรมไดอยางงายดาย 

 ธาริน  สิทธิธรรมชารี (2542:2) กลาววา VB6 เปนเคร่ืองมือในการสรางโปรแกรมบน

ระบบปฏิบัติการ Windows  ท่ีใชงานงาย โดยการสรางโปรแกรมใน VB6 นั้น จะเปนการเลือก

เคร่ืองมือตาง ๆ มาออกแบบหนาจอของโปรแกรมที่เราจะสราง ซ่ึงเราเรียกการเขียนโปรแกรม

ลักษณะน้ีวา  Visual  Programming การเขียนโปรแกรมแบบนี้ เราจะไมจําเปนตองเขียนคําส่ังตาง ๆ 

มากนักก็สามารถสรางโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว 

 ธาริน  สิทธิธรรมชารี (2542:10) กลาววา หลักการในการเขียนโปรแกรมดวยVB6 สามารถ

แบงข้ันตอนการสรางโปรแกรมไดเปน 2 ข้ันตอนหลัก ไดแก 

1. การออกแบบหนาจอโปรแกรม ซ่ึงเปนสวนท่ีทําหนาท่ีติดตอกับผูใช (เรียกวา ยูสเซอร
อินเตอรเฟส : User  Interface) 

2. การเขียนโปรแกรม ซ่ึงใน Visual Basic เปนการกําหนดคุณสมบัติของคอนโทรลบน
ฟอรมใหเหมาะสม และการเขียนคําส่ังตอบสนองตออีเว็นต (Event) 
 

วนิดา   สกุลเจริญไพโรจน (2542:2) กลาววา  หลักสําคัญของโปรแกรม Visual  Basic 

1. องคประกอบของหนาจอมี เมนู ฟอรม รายงาน 
2. Visual  Basic สามารถแบงงานออกเปนสวนยอย ๆ แลวนํางานนั้นมาตอกันได 
3. การทํางานบนระบบปฏิบัติ Window มีรูปภาพเปนตัวส่ือสารระหวางผูใชกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ  ดังนั้น  การใชเมาสเพื่อเลือกคําส่ังหรือรูปภาพจึงทํา
ใหการทํางานสะดวกข้ึน 

4. การเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented คือการมองทุก ๆ องคประกอบในโปรแกรม
เปนวัตถุ (Object) เชน Form ,Command Button ,Text Box ,Label, Image ,Picture 
ฯลฯ 
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5. การเขียนโปรแกรม (Code) เขาไปที่วัตถุ (Object) เพื่อเปนตัวกําหนดความตองการท่ี
จะให  Object  แตละตัวมีการปฏิบัติการอยางไร เรียกวิธีนี้วาเปนการเขียนโปรแกรม
แบบ  Event-Driven คือข้ึนอยูกับเหตุการณ 

 

       2.5  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL  
2.5.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ MySQL 

สงกรานต  ทองสวาง (2547)  กลาววา  MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ (Relational Database Management System : RDBMS) ตัวหนึ่งซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกของอินเทอรเน็ต สาเหตุเพราะวา MySQL เปนฟรีแวรทางดาน
ฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง เปนทางเลือกใหมจากผลิตภัณฑระบบฐานขอมูลในปจจุบัน ท่ีมัก
เปนการผูกขาดของผลิตภัณฑเพียงไมกี่ตัว นักพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีเคยใช MySQL ตางยอมรับ
ในความสามารถ ความรวดเร็ว  การรองรับจํานวนผูใชและขนาดของขอมูลจํานวนมหาศาล ท้ังยัง
สนับสนุนการใชงานระบบปฏิบัติการไดหลากหลายไมวาจะเปน Unix, OS/2, Mac OS หรือ 
Windows  ก็ตาม นอกจากนี้ MySQL ยังสามารถใชงานรวมกับ Web Development Platform 
มากมายไมวาจะเปน C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl  หรือ ASP  MySQL จัดเปนซอฟตแวร
ประเภท Open Source Software สามารถดาวนโหลด Source Code  ตนฉบับไดจากอินเทอรเน็ต 
โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ การแกไขก็สามารถกระทําไดตามความตองการ  MySQL ยึดถือสิทธิบัตร
ตาม GPL (GNU General Public License) โดยเปนขอกําหนดท่ีช้ีแจงวา ส่ิงใด  ทําได หรือทําไมได
สําหรับการใชงานในกรณีตาง ๆMySQL ไดรับการยอมรับและทดสอบเร่ืองของความรวดเร็วใน
การใชงาน โดยจะมีการทดสอบและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลอ่ืนอยูเสมอ มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมต้ังแตเวอรชันแรก ๆ ท่ียังไมคอยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุก
วันนี้ MySQL ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถมากย่ิงข้ึน รองรับขอมูลจํานวนมหาศาล สามารถ
ใชงานหลายผูใชไดพรอม ๆ กัน (Multi-User) มีการออกแบบใหสามารถแตกงานออกเพ่ือชวยการ
ทํางานใหเร็วยิ่งข้ึน (Multi-threaded) การกําหนดสิทธิและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลมี
ความรัดกุมนาเช่ือถือยิ่งข้ึน เคร่ืองมือหรือโปรแกรมสนับสนุนท้ังของตัวเองและของผูพัฒนาอ่ืน ๆ 
มีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือ MySQL ไดรับการพัฒนาไปในแนวทางตามขอกําหนด
มาตรฐาน SQL ดังนั้น สามารถใชคําส่ัง SQL ในการทํางานกับ MySQL ไดนักพัฒนาท่ีใช SQL อยู
แลวไมตองศึกษาคําส่ังเพิ่มเติม แตอาจจะตองเรียนรูถึงรูปแบบและขอจํากัดบางอยางโดยเฉพาะ 
ท้ังนี้ท้ังนั้นทางทีมงานผูพัฒนา MySQL มีเปาหมายอยางชัดเจนท่ีจะพัฒนาให MySQL มี
ความสามารถสนับสนุนตามขอกําหนด SQL92 มากท่ีสุด และจะพัฒนาใหเปนไปตามขอกําหนด 
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SQL99  ตอไป  ทุกวันนี้มีการนํา MySQL ไปใชในระบบตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนระบบเล็ก ๆ ท่ี
มีจํานวนตารางขอมูลนอย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางไมซับซอน ไปจนถึงระบบ
จัดการขอมูลขนาดใหญท่ีประกอบดวยตารางมากมายมีความสัมพันธของขอมูลในแตละตาราง
ซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันมีการใช MySQL เปน Database เซิรฟเวอรเพื่อการทํางาน
สําหรับ Web Database Application ในโลกของอินเทอรเน็ตมากข้ึน 

2.5.2   สถาปตยกรรมของ MySQL 
สถาปตยกรรมหรือโครงสรางภายในของ MySQL ก็คือ การออกแบบการทํางาน

ในลักษณะของ Client/Server ซ่ึงประกอบดวยสวนหลัก 2 สวน คือ สวนของผูใหบริการ 
(เซิรฟเวอร) และสวนของผูใชบริการ (Client) โดยในแตละสวนจะมีโปรแกรมสําหรับการทํางาน
ตามหนาท่ีของตน สวนของผูใหบริการหรือเซิรฟเวอร เปนสวนท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลในท่ีนี้ก็หมายถึง ตัว MySQL เซิรฟเวอรนั่นเอง และเปนท่ีจัดเก็บขอมูลท้ังหมด ขอมูลท่ี
เก็บไวนี้มีขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการทํางานกับระบบฐานขอมูล และขอมูลท่ีเกิดจากการท่ีผูใชแตละ
คนสรางข้ึนมา สวนของผูใชบริการหรือไคลเอนตโดยโปรแกรมสําหรับใชงานในสวนนี้ไดแก 
MySQl Client, Access, Web Development Platform ตาง ๆ (Java , Perl , PHP , ASP เปนตน)  
หลักการทํางานในลักษณะไคลเอนต/เซิรฟเวอร ดังนี้ 

1.  ท่ีฝงของเซิรฟเวอรจะมีโปรแกรมหรือระบบสําหรับจัดการฐานขอมูลทํางานรออยู เพื่อ
เตรียมหรือรอคอยการรองขอการใชบริการจาก Client 

2.  เม่ือมีการรองขอการใชบริการเขามาเซิรฟเวอรจะทําการตรวจสอบ ตามวิธีการของตน 
เชน อาจจะมีการใหผูใชบริการระบุช่ือและรหัสผาน และสําหรับ MySQL สามารถกําหนดไดวาจะ
อนุญาตหรือปฏิเสธไคลเอนตใด ๆ ในระบบท่ีจะเขาใชบริการอีกดวย 

3.  ถาผานการตรวจสอบเซิรฟเวอรก็จะอนุมัติการใหบริการแกไคลเอนต ท่ีใชบริการนั้น ๆ 
ตอไปและถาในกรณีท่ีไมไดรับอนุมัติเซิรฟเวอรก็จะสงขาวสารความผิดพลาดแจงกลับไปท่ี Client    
ท่ีรองขอการใชบริการนั้น ๆ เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปนไคลเอนตหรือ เซิรฟเวอร อาจจะอยู
บนเคร่ืองเดียวกัน หรือแยกเคร่ืองกันก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะการทํางาน หรือการกําหนดของ
ผูบริหารระบบ ตามปกติถาเปนการทํางานลักษณะ Web-Base มีการใชฐานขอมูลขนาดไมใหญนัก 
ตัว MySQL เซิรฟเวอร และไคลเอนตมักจะมีอยูบนเคร่ืองเดียวกัน โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรดังกลาว 
จะตองมีทรัพยากรเพื่อการทํางาน เชน เนื้อท่ีฮารดดิสก หนวยความจํา มากพอสมควร แตสําหรับ
การทํางานจริง (Real- word  Application) มักจะแยกไคลเอนตและเซิรฟเวอรออกคนละเคร่ืองกัน 
และสามารถรองรับการทํางานไดดีกวา ดังนั้นผูบริหารระบบหรือผูกําหนดนโยบายการทํางาน



 
19 

 

เครือขาย จะตองคํานึงถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวของเหลานี้ใหดี เพื่อท่ีจะทําใหระบบมีการทํางานรองรับการ
ใหบริการแกผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

2.5.3 ประเภทของขอมูลและตารางขอมูลใน MySQL 
หลักการพิจารณาเลือกใชประเภทขอมูล 
1)   ประเภทขอมูลหลัก ไดแก ตัวเลข ตัวอักษร วันท่ี เวลา ขอมูลไบนาร่ี และอ่ืน ๆ 
2)   ในแตละประเภทขอมูลจะมีประเภทยอย ๆ ลงไปอีก เพื่อใหผูใชเลือกใช

ประเภทท่ีเหมาะสม เพราะนอกจากจะทํางานไดถูกตองแลว ยังเปนการชวยประหยัดเนื้อท่ี
การเก็บขอมูล 

3)  การเลือกใชประเภทขอมูล หากมีความตองการที่จะสนับสนุนหรือใชมาตรฐาน 
เชน ODBC หรือตองการ Port ขอมูลไปใชในระบบอ่ืน ควรเลือกใชประเภทขอมูลท่ี
สนับสนุนกับมาตรฐานเทานั้น  เพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 

4)  ฟลดใดท่ีไมมีการคํานวณหรือไมมีแนวโนมจะเกี่ยวของกับการคํานวณเลย 
ควรเลือกใชขอมูลประเภทตัวอักษร เพราะจะประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บจริง 

5)   การเลือกใชประเภทขอมูลในแตละฟลด นอกจากจะดูความเปนไปไดใน
ปจจุบันแลวจะตองคํานึงและดูแนวโนมความเปนไปไดของขอมูลหรือปริมาณของขอมูล
ตอไปในอนาคตดวย เพื่อปองกันขอจํากัดของขอมูลเม่ือมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

6) การเลือกใชขอมูลประเภทวันท่ีและเวลาในMySQLตองเลือกใชอยาง
ระมัดระวังเนื่องจากมีขอจํากัดและรายละเอียดท่ีแตกตางไปจากมาตรฐาน เชน จะสามารถ
ใชขอมูลเร่ิมตนไดท่ีป ค.ศ.1000 เทานั้น เปนตน 

 
        2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นุชรัตน  นุชประยูร (2545) ทําการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
องคกรรัฐ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อดําเนินการรับ-สง คนหา และจัดเก็บเอกสารในองคกร พัฒนาดวย
โปรแกรม Visual Basic 6 สวนของการเก็บขอมูลใช SQL Server 7 และทําการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลผาน ODBC โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนทํางานในลักษณะ Client / Server ใชคอมพิวเตอร
เคร่ืองหน่ึงสําหรับเก็บขอมูล มีระบบการล็อคอินเพื่อเขาใชระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสารมารถรับ 
– สงเอกสารระหวางผูใชงานในระบบ ติดตามไดวาเอกสารมีการเปดอานและตอบกลับหรือยัง 
สามารถจัดเก็บเอกสารที่ผานการอนุมัติและรับทราบแลวลงแฟมตาง ๆ ได แนวทางในการพัฒนา
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ควรจะพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารท่ีสามารถทํางานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบของ
Web Application เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใชงานระบบ 

อังษณา   อรุณรัติยากร (2542) ทําการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเครือขายภายในองคกร 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชในการควบคุม ดูแล และจัดการเอกสารตาง ๆ โดยทําการพัฒนาบน
เครือขายภายในองคการ ใชระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และใชโปรแกรมภาษา ASP            
เปนเครื่องมือทางดานซอรฟแวร การทํางานของระบบแบงเปน 5 สวน คือ สวนแรกเปนการนํา
เอกสารเขามาเก็บในระบบ เอกสารท่ีจัดเก็บมี 2 แบบ คือเอกสารที่เปนขอความและเอกสารท่ีเกิด
จากการแสกน โดยมีการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารไวในฐานขอมูล สวนแฟมเอกสารจะ
จัดเก็บไวในสารระบบของระบบแฟมขอมูล มีการกําหนดความสัมพันธของเอกสาร การกําหนด
คําคนประจําเอกสาร และการกําหนดสิทธ์ิการใชงานเอกสาร สวนท่ีสองเปนการนําเอกสารออกไป
ทําการเปล่ียนแปลง แกไข สวนท่ีสามเปนการนําเอกสารท่ีแกไขแลวกลับเขามาจัดเก็บในระบบโดย
อาจจะเปนชุดเดิมหรือจัดเก็บเปนชุดใหม สวนท่ีส่ีเปนการลบเอกสารออกจากระบบ สวนสุดทาย
เปนการสืบคนเอกสาร ปญหาท่ีพบในการพัฒนาคือ การอัพโหลดไฟลขนาดใหญทําใหระบบ
ทํางานชาดังนั้น  ควรจะเปล่ียนรูปแบบของไฟลใหเปนประเภทท่ีกินเนื้อท่ีหนวยความจํานอยกอน
การอัพโหลดไฟล แนวทางในการพัฒนาน้ัน ควรพัฒนาระบบการรับ-สงเอกสาร เพื่อใหเปน
ระบบงานเอกสารท่ีสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 

นงลักษณ พุมมวง (2549) ทําการพัฒนาระบบงานสารบรรณสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับบริหารจัดการ การรับ-สง การจัดเก็บและการคนหา
เอกสาร ทํางานในลักษณะWeb Application บนระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL พัฒนาดวย
ภาษา PHP โดยความสมารถของโปรแกรมประกอบดวย การสงเอกสารซ่ึงเปนการสงเร่ืองตาง ๆ ท่ี
หนวยงานตองการแจงใหกับบุคลากรในหนวยงานทราบ การรับเอกสารเปนการลงรับเพื่อยืนยัน
การรับเอกสารใหแกผูสงเอกสารทราบวาผูรับไดรับเอกสารแลว การจัดเก็บเอกสารเปนการเก็บ
เอกสารตาง ๆ ท่ีสงถึงผูรับเพื่อเปนหลักฐานทางราชการเพื่อตรวจสอบและติดตามได และการคนหา
เอกสาร โดยผูใชงานสามารถคนหาเอกสารท่ีสงถึงตัวเองไดและการกําหนดขอมูลพื้นฐานของ
ระบบ เชน ขอมูลผูใชงาน ขอมูลประเภทเอกสาร เปนตน แนวทางในการพัฒนา ควรเพิ่มระบบการ
ติดตามเอกสาร เพื่อใหผูใชสามารถติดตามสถานะของเอกสารได 
 เพียรทิพย  คําแสนเดช (2549)  ทําการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อควบคุมการจัดเก็บและเผยแพร
เอกสารภายในองคกร และประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้น ซ่ึงมีสวนประกอบของ
ระบบ 2 สวน  คือ สวนแรกของผูใชงานระบบ เพื่อทําการจัดการเกี่ยวกับการรับ/สงเอกสารของ
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หนวยงาน  สวนท่ี 2 สวนของผูดูแลระบบ  เพื่อทําการจัดการขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงใน
การพัฒนาคร้ังนี้เคร่ืองมือและภาษาท่ีใชในการพัฒนาคือ ภาษา PHP HTML Java Script ฐานขอมูล 
MySQL และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก  Macromedia  Dreamweaver  MX  2004 โปรแกรม 
Adobe Photoshop 7  เปนซอฟทแวรทูล 
 
สรุป 

ความรูท่ีไดจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของภายในงานวิจัยดังกลาวขางตน ไมวาจะเปน
เร่ือง ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  ฐานขอมูล  และระบบจัดการฐานขอมูล เว็บกับฐานขอมูล    
การรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ MySQL และ PHP ซ่ึงเปนภาษาที่ใชในการ
พัฒนาระบบ ลวนเปนความรูท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง และจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนั้น ผูพัฒนาไดศึกษา
และไดนําขอดีของงานวิจัยมาประยุกตใชกับการพัฒนาคร้ังนี้ สวนปญหาหรือความไมครบถวนของ
งานวิจัย ท่ี เกี่ยวของผูพัฒนาจะไดนํามาปรับหรือเพิ่มใหการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคร้ังนี้ ใหมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 
 
 


