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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการใหบริการลูกคาของ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด สาขาเชียงใหม พบวามีเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญตามลําดับดังนี้ 

1) การออกแบบและจัดการฐานขอมูล 
2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3) งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
2.1  การออกแบบและจัดการฐานขอมูล 

จรณิต แกวกังวล (2543) อธิบายวา ระบบการจัดการขอมูล-สารสนเทศ (Information 
System) เพิ่มความสําคัญข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในองคการภาครัฐและองคกรเอกชน ความจริงแลว
ระบบขอมูล-สารสนเทศไมใชเร่ืองใหม ระบบดังกลาวเคยมีอยูแลวในรูปแบบเดิม เชน แฟมบันทึก
กระดาษ สมุดจดบันทึกประจําวัน แตในปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทมากข้ึน ผูออกแบบ
และสรางระบบจึงจําเปนตองเรียนรูและทําความเขาใจกับการจัดรูปแบบของระบบแบบใหมๆ            
ท่ีเรียกกันวา ระบบสารสนเทศที่อิงกับคอมพิวเตอร (Computer-based Information System) ท้ังนี้
มิใชเพียงเพื่อทําใหตนเองสามารถวางระบบไดดีและสะดวกข้ึนเทากัน แตยังเพื่อนําเสนอและ
ใหบริการแกผูบริโภคไดชัดแจงข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อาคม ไทยรินทร (2541) อธิบายวาจากความจริงท่ีวา ระบบขอมูลและระบบสารสนเทศ
เปนปจจัยสําคัญยิ่งปจจัยหนึ่งสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานในองคกร จึงมีผูให
ความสนใจศึกษาคนควากันเปนอยางมากท้ังในทางทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ และเพ่ิมความสําคัญ
ข้ึนเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน เห็นไดจากจํานวนหนังสือ เอกสาร งานวิจัย  ตางๆ คําวา “ระบบ
สารสนเทศ” หรือ “ขาวสาร” (Information) และ “ขอมูล” (Data) นั้นมีการใหคํานิยามวา หมายถึง 
ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติเปนกลุมสัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ เปน
ความรูท่ีตองการสําหรับใชทําประโยชนอ่ืนๆ และเปนสวนของผลลัพธ (Output) ของระบบการ
ประมวลผลขอมูล เปนส่ิงท่ีส่ือความหมายใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจท่ีมีอยูแลวใหมีมากยิ่งข้ึน  
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กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2549) อธิบายวา ระบบฐานขอมูลไวดังนี้ฐานขอมูล (database) 
หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยไมไดบังคับวา
ขอมูลท้ังหมดนี้ จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บหลายๆ แฟม นั่นก็คือการเก็บ
ขอมูลในฐานขอมูลนั้น อาจจะเก็บท้ังฐานขอมูล โดยใชแฟมขอมูลเพียงแฟมขอมูลเดียวกัน หรือจะ
เก็บไวในหลายๆ แฟมขอมูลก็ได ท่ีสําคัญคือจะตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียน และเรียกใช
ความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซํ้าซอนของขอมูลออกและเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ี
ศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนําขอมูลเหลานี้ มาใชรวมกัน มีการควบคุมดูแลรักษา ผูตองการใชงาน และผูมี
สิทธ์ิจะใชขอมูลนั้น โดยสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชไดขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอ่ืน
ได เพื่อเก็บขอมูลของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลของลูกคา ขอมูล
ของสินคา ขอมูลของลูกจาง และการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใชฐานขอมูลนั้น เปน
เร่ืองท่ียุงยากกวาการใชแฟมขอมูลมาก เพราะจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลควร
จะเปนเชนไร การเขียนโปรแกรมเพื่อสราง และเรียกใชขอมูลจากโครงสรางเหลานี้ หากมี
ขอผิดพลาดข้ึนมา จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของ15 ขอมูลท้ังหมดได เพื่อเปนการลดภาระ
การทํางานของผูใช จึงไดมีสวนของฮารดแวร และโปรแกรมตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงและจัดการ
ฐานขอมูลนั้น เรียกวา ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS(data base management system) เขา
มาเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดการขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรที่เปรียบเสมือน
ส่ือกลางระหวางผูใช และโปรแกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยใหผูใช
เขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใช อาจเปนการสรางฐานขอมูล 
การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพ่ือใหขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรู เกี่ยวกับ
รายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนส่ือกลางระหวางผูใช และโปรแกรม
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล 
 
2.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) ระบุวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา และประมวลผลขอมูลนั้น พรอมท้ังมีการ
จัดทํารายงานขอมูลใหอยูในรูปท่ีจํานํามาใชในการปฏิบัติงานบริหารและตัดสินใจในหนวยงานได  
หลักการในการสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูบริหารจะสามารถ
นําระบบสารสนเทศน้ันไปใชงานได ประกอบดวย  
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1) ขอมูลท่ีมีคุณภาพ หมายถึง ขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาปจจุบัน 
และครบถวนเพียงพอตอความตองการ 

2) กระบวนการท่ีเหมาะสมในการผลิตสารสนเทศจากขอมูล ซ่ึงขอมูลนั้นเปรียบเสมือน
เปนวัตถุดิบ 

3) สารสนเทศหรือผลผลิตจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะตองตรงกับความ
ตองการของผูใชหรือผูบริหาร 

ประสงค  ปราณีตพลกรัง (2543, หนา 12) ใหความเห็นวา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) เปนระบบเกี่ยวกับการจัดหาคนหรือขอมูลท่ีสัมพันธกับขอมูล 
เพื่อการดําเนินการขององคกร เชนการใช MIS เพื่อชวยเหลือกิจกรรมของลูกจาง เจาของกิจการ 
ลูกคา และบุคคลอ่ืนท่ีเขามาเกี่ยวของกับองคการ การประมวลผลของขอมูลจะชวยแบงภาระการ
ทํางาน และยังสามารถนําสารสนเทศมาชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร หรือ MIS เปนระบบซ่ึง
รวมความสามารถของผูใชงานและคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซ่ึง
สารสนเทศเพ่ือการดําเนินการจัดการ และการตัดสินใจในองคการ หรือ MIS หมายถึงการเก็บ
รวบรวมขอมูลการประมวลผลและการสรางสารสนเทศข้ึนมาเพื่อชวยในการตัดสินใจ                      
การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นยังชวยผูบริหารและพนักงานในการวิเคราะหปญหา 
แกปญหา และสรางผลิตภัณฑใหม โดย MIS จะตองใชอุปกรณทางคอมพิวเตอร (Hardware) และ
ซอฟตแวร (Software) รวมกับผูใช (Peopleware) เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จในการไดมาซ่ึง
สารสนเทศท่ีมีประโยชน 

สัลยุทธ  สวางวรรณ (2545) ไดเสนอรายละเอียดของการกระจายความรู ระบบบริหารงาน
สํานักงานและเอกสารวา งานเอกสารและงานความรูเกิดข้ึนในสํานักงานเปนสวนใหญ ซ่ึงรวมท้ัง
งานของผูบริหารดวย สํานักงานจึงมีบทบาทสําคัญในการประสานการไหลเวียนของขาวสารทั่วท้ัง
องคกร หนาท่ีหลักสามประการของสํานักงานคือ 

1) บริหารงานและประสานงานใหแกพนักงานปอนขอมูล 
2) เช่ือมโยงงานท่ีเกี่ยวของกับผูใชขาวสาร ณ สํานักงานนั้นเขากับสวนอ่ืนท่ัวท้ังองคกร 
3) เช่ือมโยงองคกรเขากับโลกภายนอก ไดแก ลูกคา บริษัทคูคา 
ระบบสารสนเทศทางดานเทคนิค หมายถึง กลุมของระบบงานท่ีประกอบดวยฮารดแวร 

หรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร  ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม ประมวลผล 
จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมภายในองคกร 
นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะหปญหา การสราง
แบบจําลองวัตถุท่ีมีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ   
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กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบดวยกิจกรรม 3 ชนิด คือ การนําขอมูล
เขาสูระบบ การประมวลผล และการนําเสนอผลลัพธ การนําขอมูลเขาสูระบบ (input) จัดการ
รวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร หรือจากส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร การประมวลผล
(processing) ทําหนาท่ีปรับเปล่ียนขอมูลท่ีนําเขามาใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายตอองคกร         
ซ่ึงสามารถนําไปใชงานได  การนําเสนอผลลัพธ(output) จัดการนําขาวสารหรือขอมูลท่ีผานการ
ประมวลผลแลว ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสมหรือนําไปสงตอใหกับสวนอ่ืน ซ่ึงตองนํา
ขาวสารนี้ไปใชงานตอไป   

ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ  คือ กระบวนการแกปญหาท่ีมีการจัดโครงสรางอยางดี  
สอดคลองตามเทคโนโลยีขาวสารที่นํามาใช เพื่อตอบสนองความทาทายท้ังหลายจากส่ิงแวดลอม
ขององคกร ผูบริหารตองมีความเขาใจโครงสรางขององคกร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยี
ขาวสาร และความสามารถในการนําเสนอกระบวนการแกปญหา 

 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุรศักดิ์  ผองศรี (2550) ไดคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเก็บ
ฐานขอมูลการแจงปญหาของตัวแทนจําหนายและติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูลการแจงปญหาของลูกคาตัวแทนจําหนาย และการ
ทํางานของผูรับชวงบริการของ บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต เอเชีย จํากัด เพื่อแกปญหาในสวน
ของการรับปญหาการใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและการสํารองท่ีนั่ง เพื่อรับปญหาของลูกคา       
ท่ัวประเทศที่มีความลาชา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย โปรแกรมไมโครซอฟตเอสคิว
แอล เวอรช่ัน 8.0 โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร IIS4.0 โปรแกรมพีเอชพี โปรแกรมเอชทีเอ็มแอล จาก
การศึกษาพบวาระบบสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี พนักงานมีระบบสารสนเทศท่ีใช
ในการบันทึกปญหาของลูกคา และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน พนักงานมีการทํางานท่ี
เปนทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดระบบขอมูลสารสนเทศของแผนกบริการลูกคาท่ีมีประสิทธิภาพ       
อีกท้ังสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเก่ียวกับบุคลากรในแผนกบริการลูกคาเพื่อให
เหมาะสมกับภาระงาน 

วรินทิพย  วิ ริยะนราทิพย  (2551)ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ                  
การจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการของบริษัทและสามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน โดยมีการออกแบบพัฒนา
ฐานขอมูลของสินคา รวมไปถึงการออกแบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการดาน การรับ
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สินคาและการคืนสินคากับผูจําหนาย การขายสินคาและการรับคืนสินคาจากลูกคา ระบบสมาชิก
ของลูกคา อีกท้ังยังชวยเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาบริษัทตอไป ซ่ึงได
พัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพีใชโปรแกรมพีเอชพี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน 
และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล เปนเคร่ืองมือจัดการฐานขอมูล เม่ือไดนําระบบไปใชงานและทํา
การประเมินการทํางานของระบบ พบวาผูใชมีความพึงพอใจการใชงานระบบในระดับดี พบวา
ระบบสามารถชวยจัดการงานภายในบริษัทไดตรงกับความตองการของผูใชงานในดานการเขาสู
ระบบท่ีมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน การจัดการขอมูลมีความสะดวกและไมเกิดความซํ้าซอน และใน
สวนของการออกรายงานสามารถออกรายงานไดถูกตอง ตรงตามความตองการของผูใชงาน 

พนม มาลีพัตร (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรับแจงเหตุขัดของ 17 อัตโนมัติ
ของโทรศัพทจังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบงานรับแจงเหตุขัดของ 17 ใหเปน
แบบอัตโนมัติ ในการรับแจงเหตุขัดของไดตลอด 24 ช่ัวโมง อีกท้ังสามารถพัฒนาระบบตอบรับ
อัตโนมัติดวยเสียง เพื่อการรับขอมูลขาวสารของผูใชบริการในการแจงเหตุขัดของ เม่ือไดนําระบบ
ไปใชงานพบวา ระบบตอบรับอัตโนมัติชวยใหการแจงเหตุขัดของสะดวกและรวดเร็วข้ึน และมี
ความมั่นใจในระบบวาจะเก็บขอมูลขาวสารจากผูใชบริการไปถึงพนักงาน 17 เพราะระบบจะทวน
หมายเลขท่ีไดแจเขาไปใหไดยินอีกคร้ัง 

ธิติพันธุ  กังวาน (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามการแกไขปญหา
ซอฟตแวรหลังการขายของบริษัท อะแวร คอรปอเรช่ัน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ชวยใหลูกคา
สามารถติดตามดูกระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึนไดท้ังหมดในโปรเจ็คท่ีมีสิทธ์ิใชงาน สามารถติดตาม
ดูภาพรวมของปญหา ประเมินจากเวลาท่ีใชได ผูรับเร่ืองสามารถตรวจสอบงานท่ียังคงคางใหกับ
ลูกคาไดทันที เนื่องจากปญหาหลักๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น คือปญหาจากการที่ลูกคาแจงมาคนใดคนหนึ่งใน
บริษัท แลวไมสามารถประสานงานตอได ทําใหการแกปญหาน้ันมีความลาชา หลังจากการพัฒนา
ระบบ และนําไปใชในองคกรแลว พบวา ชวยแกปญหาความไมพึงพอใจของลูกคาได โดยท่ีลูกคา
ไมเห็นการติดตอแกไขปญหาภายใน เห็นแตผลลัพธจากการแกปญหาใหเรียบรอยแลว และ
ผูบริหารสามารถออกรายงานสรุปดูปริมาณการทํางานของพนักงานแตละคน จํานวนปญหา และดู
รายงานของเวลาการทํางานเพ่ือจัดสงใหกับลูกคาเพื่อใชในการคิดเงินลูกคาได 

อลงกต  สัมฤทธ์ิเจียรผล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ
สําหรับผูใชบริการสถานีฐานของระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีเอไอเอส 18 จังหวัดภาคเหนือ 
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี เครือขายของเอไอเอส 18 
จังหวัดภาคเหนือใหดียิ่งข้ึน โดยนําเอาขอมูลในฐานขอมูลท่ีมีการ Update ทุกวัน มาประมวลผล 
และนําเสนอใหผูใชงานระบบทราบถึงความผิดปกติของการใชงานของผูใชบริการในแงการเพิ่มข้ึน 
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การลดลงของการใชงาน และการเปรียบเทียบการใชงานของขอมูลลาสุดกับขอมูลในอดีต โดยจะ
เปนการเปรียบเทียบการใชงานในแตละวัน การเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลปจจุบัน รวมถึง
การคนหาขอมูลตางๆ ตามท่ีตองการ เม่ือมีการพัฒนาและนําไปทดลองใชงานกับขอมูลจริง         
การทํางานจริง พบวาระบบสามารถแสดงตารางขอมูล รูปกราฟ ส่ังพิมพไปท่ีเคร่ืองพิมพไดถูกตอง 
การจัดเรียงคอลัมนท่ีสะดวกมีรูปกราฟ สามารถดูขอมูลยอนหลังได มีการแสดง Alarm และมีระบบ
ตัดสินใจข้ันตน ทําใหเจาหนาท่ีตรวจสอบการใชงานเซลลสามารถและวิเคราะหขอมูลได
หลากหลายมุมมองมากข้ึน 


