
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการพัฒนาระบบการใชบริการออนไลน สนามกีฬาสมภชเชียงใหม 700 ป ผูศึกษาได

ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาประยุกตใชในการวิจัย โดย
แบงเปนหัวขอและมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดในการบริหารงาน 

2.2 แนวคิดเกีย่วกับการนําสารสนเทศมาใชในองคกร 
2.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2.4 การบริหารงานของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดในการบริหารงาน 

2.1.1 แนวคิดในการบริหารราชการยุคใหม 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) ไดอธิบายวา ในปจจุบันภาครัฐไดหัน

มาใหความสําคัญกับผลลัพธ หรือความพึงพอใจของประชาชนมากข้ึน โดยปรับปรุงงานบริการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน ซ่ึงเปนผลมาจากการมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นั่นเอง 

ดังนั้น สวนราชการจึงจําเปนจะตองพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 
โดยจะตองมีการประเมิน และวิเคราะหกระบวนการใหบริการเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง โดย
หัวใจสําคัญคือ การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงงานนั้น ๆ 
เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงการสรางการมีสวนรวมนี้ จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็ม
ใจท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากจะสงผลดีกับตัวผูปฏิบัติงานเอง 
ท้ังในเร่ืองของความสะดวก รวดเร็ว และไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ผูบริหารเองก็มีสวนสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดวย 
เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน และในบางคร้ัง อาจจะตอง
อาศัยอํานาจ หรือคําส่ังของผูบริหาร เพื่อกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพ 
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ปจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดหันมาใหความสําคัญกับ กระบวนงาน 
(Process) มากข้ึน โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงท้ังกระบวนงานใหดีข้ึน รวมท้ังมีการพยายาม
รักษาคุณภาพการทํางานท่ีดีอยูแลวใหคงอยูและดียิ่ง ๆ ข้ึนไป โดยการนําระบบประกันคุณภาพมา
ใชในการทํางาน เชน TQM, 6 Sigma และในอนาคต แนวคิดท่ีสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานก็คือ จะเนนท่ีกระบวนการ (Process) และ ตัวองคกร ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ คนในองคกร โดย
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน และการพัฒนาบุคลากร และเนนการมีสวนรวมของทุกคนใน
องคกร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งการสรางความเปนผูนํา และ
ผูพัฒนาในองคกร เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการนําสารสนเทศมาใชในองคกร 

ครรชิต มาลัยวงศ (2540) ไดใหรายละเอียดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือราคา
แพง และสวนมากไมอาจนํามาใชไดในทันที ตองพัฒนาความรูความเขาใจใหผูใช จึงจะใชได
ถูกตองและมีประสิทธิผล ตองมีการเปล่ียนแปลงแกไขการดําเนินงานประจําท่ีคุนเคยมาเปน
เวลานาน หรือแมแตอาจจะตองเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมองคกรอีกดวย ดังนั้น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจึงเปนเร่ืองใหญ และตองเตรียมการโดยรอบคอบ บางองคกรยัง
ขาดองคประกอบในการเตรียมคน เตรียมความคิดและเตรียมกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสกสิทธิ คูณศรี(2548) ไดอธิบายวา เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีเพิ่มข้ึนทุกวัน และไดกลาย
มาเปนสวนหนึ่งท่ีจําเปน ตอการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปจจุบัน ซ่ึงถือวาเปนตัวขับเคล่ือนท่ี
สําคัญท่ีจะชวยใหผูใชสามารถเก็บรวบรวมขอมูล การแกไขเปล่ียนแปลง การเรียกดูขอมูล การ
ประมวลผล การใชงานรวมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะหขอมูลทําไดงายข้ึน มีคาใชจาย
ตํ่าลง เพิ่มคุณคาและประโยชนในการใชงานขอมูล และสารสนเทศท่ีไดมาจะมีคุณภาพในการนําไป
วิเคราะหและใชงานมากเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถชวยใหเกิดการพัฒนและ
ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทํางานใหมีตนทุนท่ีตํ่าลง ใชเวลาในการทํางานท่ีลดลง 
และไดสินคาหรือผลลัพธท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
องคกรเปนอยางยิ่ง 
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2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2.3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2540) ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศไววา เปนระบบแบบ

เฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนกลุมของสวนประกอบพื้นฐานตางๆ ท่ีทํางาน
เกี่ยวของกันในการเก็บ (นําเขา), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร(แสดงผล) ขอมูลและ
สารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะทอนกลับ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมี
สวนประกอบหลักดังรูป 2.1 

 
(แหลงท่ีมา : http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/mis2.htm) 

รูป 2.1 สวนประกอบหลักของระบบสารสนเทศ  
 
ราชบัณฑิตยสถาน (2540) ไดอธิบายความหมายของสวนประกอบหลักดังนี้ 
1) สวนนําเขา (Inputs) ไดแกการรวบรวมและการจัดเตรียมขอมูลดิบ สวนท่ีนําเขานี้

สามารถมีไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการโทรเขาเพื่อขอขอมูลในระบบสอบถามเบอรโทรศัพท 
ขอมูลท่ีลูกคากรอกในใบ สอบถามการใหบริการของรานคาฯลฯ ข้ึนอยูกับสวนแสดงผลท่ีตองการ 
สวนท่ีนําเขานี้อาจเปนขบวนการท่ีทําดวยตัวเองหรือเปนแบบอัตโนมัติก็ได เชนการอานขอมูล
รายช่ือสินคาและรายราคาโดยเคร่ืองอาน บารโคดของหางสรรพสินคา จัดเปนสวนท่ีนําเขาแบบ
อัตโนมัติ 

2) การประมวลผล (Processing) เกี่ยวของกับการเปล่ียนและการแปลงขอมูลใหอยูในรูป
ของสวนแสดงผลท่ีมีประโยชน ตัวอยางของการประมวลผลไดแกการคํานวณ การเปรียบเทียบ การ
เลือกทางเลือกในการปฏิบัติงานและการเก็บขอมูลไวใชในอนาคต โดยการประมวลผลสามารถทํา
ไดดวยตนเองหรือสามารถใชคอมพิวเตอรเขามาชวยก็ได ตัวอยางเชน ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน 
สามารถคิดไดจากการนําจํานวน ช่ัวโมงการทํางานของพนักงานคูณเขากับอัตราคาจางเพ่ือใหได
ยอดเงินรวมท่ีตองจายรวม ถาช่ัวโมงการทํางานรายสัปดาหมากกวา 40 ช่ัวโมงอาจมีการคิดเงิน
ลวงเวลาให โดยเพิ่มเขาไปกับเงินรวม จากนั้นอาจจะทําการหักภาษีพนักงาน โดยการนําเงินรวมมา
คิดภาษีและนําเงินรวมมาลบดวยภาษีท่ีคํานวณได จะทําใหไดเงินสุทธิท่ีตองจายใหกับพนักงาน 
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3) สวนแสดงผล (Outputs) เกี่ยวของกับการผลิตสารสนเทศท่ีมีประโยชน มักจะอยูในรูป
ของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเปนเช็คท่ีจายใหกับพนักงาน รายงานท่ีนําเสนอผูบริหารและ
สารสนเทศท่ีถูกผลิตออกมาใหกับผูถือหุน ธนาคาร หรือกลุมอ่ืนๆ โดยสวนแสดงผลของระบบ
หนึ่งอาจใชเปนสวนท่ีนําเขาเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณอ่ืนๆ ก็ได เชนในขบวนการผลิต
เฟอรนิเจอร พนักงานขาย ลูกคา และ นักออกแบบเฟอรนิเจอรอาจจะทําการออกแบบเฟอรนิเจอรซํ้า
แลวซํ้าเลา เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยอาจจะใชซอฟตแวรหรือฮารดแวร
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบนี้ดวย จนกระท่ังไดตนแบบท่ีตรงความตองการมากท่ีสุด จึง
สงแบบนั้นไปทําการผลิต จะเห็นวาแบบเฟอรนิเจอรท่ีไดจากการออกแบบแตละคร้ังจะเปนสวนท่ี
ถูกนําไปปรับปรุงการออกแบบในคร้ังตอๆ ไป จนกระท่ังไดแบบ สุดทายออกมา อาจอยูในรูปของ
ส่ิงพิมพท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพหรือแสดงอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรท่ีเปนอุปกรณแสดงผลตัว
หนึ่งหรืออาจจะอยูในรูปของรายงานและเอกสารท่ีเขียนดวยมือก็ได 

4) ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือสวนแสดงผลที่ใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ
สวนท่ีนําเขาหรือสวนประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน อาจจําเปนตองแกไข
ขอมูลนําเขาหรือทําการเปล่ียนแปลงการประมวลผลเพื่อใหไดสวนแสดงผลท่ีถูกตอง ตัวอยางเชน 
ระบบการจายเงินเดือนพนักงาน ถาทําการปอนช่ัวโมงการทํางานรายสัปดาหเปน 400 แทนท่ีจะเปน 
40 ช่ัวโมง ถาทําการกําหนดใหระบบตรวจสอบคาช่ัวโมงการทํางานใหอยูในชวง 0-100 ช่ัวโมง 
ดังนั้นเม่ือพบขอมูลนี้เปน 400 ช่ัวโมง ระบบจะทําการสงผลสะทอนกลับออกมา อาจจะอยูในรูป
ของรายงานความผิดพลาด ซ่ึงสามารถนําไปใชในการตรวจสอบและแกไขจํานวนช่ัวโมงการ
ทํางานท่ีนําเขามาคํานวณใหถูกตองได 
 

2.3.2 ความหมายของระบบฐานขอมูล 
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2546) ไดอธิบายวา ระบบ
ฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสรางสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายละเอียดของขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกันท่ีจะนํามาใชในระบบตาง ๆ รวมกัน จึงนับวาเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซ่ึง
ผูใชสามารถจัดการกับขอมูลไดในลักษณะตาง ๆ ท้ังการเพ่ิม การแกไข การลบ ตลอดจนการเรียกดู
ขอมูล ซ่ึงสวนใหญจะเปนการประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูล 
 

2.3.3 ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูล 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2546) ไดอธิบายถึง

ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูลไวดังนี้ 
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1) สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูลได การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ท่ี 
ทําใหเกิดความซํ้าซอน (Redundancy) ดังนั้นการนําขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชวยลด
ปญหาการเกิดความซํ้าซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management 
System : DBMS) จะชวยควบคุมความซํ้าซอนได เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบได
ตลอดเวลาวามีขอมูลซํ้าซอนกันอยูท่ีใดบาง 

2) หลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูลได หากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย
และมีการปรับปรุงขอมูลเดียวกันนี้ แตปรับปรุงไมครบทุกท่ีท่ีมีขอมูลเก็บอยูก็จะทําใหเกิดปญหา
ขอมูลชนิดเดียวกัน อาจมีคาไมเหมือนกันในแตละท่ีท่ีเก็บขอมูลอยู จึงกอใใหเกิดความขัดแยงของ
ขอมูลข้ึน (Inconsistency) 

3) สามารถใชขอมูลรวมกันได ฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน
ดังนั้นหากผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูลท่ีมาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย  

4) สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล บางคร้ังพบวาการจัดเก็บขอมูล
ในฐานขอมูลอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน เชน จากการท่ีผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจาก
ตัวเลขหน่ึงไปเปนอีกตัวเลขหน่ึง โดยเฉพาะกรณีมีผูใชหลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน 
หากผูใชคนใดคนหนึ่งแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูอ่ืนไดรับผลกระทบตามไปดวย ในระบบ
จัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

5) สามารถกําหนดความปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลได การเก็บขอมูลรวมกัน
ไวในฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมท้ังมาตรฐานตาง ๆ ในการ
จัดเก็บขอมูลใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันท่ี ในลักษณะ วัน/
เดือน/ป หรือ ป/เดือน/วัน ท้ังนี้จะมีผูท่ีคอยบริหารฐานขอมูลท่ีเราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล 
(Database Administrator : DBA) เปนผูกําหนดมาตรฐานตางๆ  

6) สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลได ระบบความปลอดภัยในท่ีนี้
เปนการปองกันไมใหผูใชท่ีไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบ ผูบริหารฐานขอมูล
จะสามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 

7) เกิดความเปนอิสระของขอมูล ในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลท่ีทํา
หนาท่ีเปนตัวเช่ือมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกคร้ัง 
ดังนั้นการแกไขขอมูลบางคร้ัง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมท่ีเรียกใชขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง
เทานั้น สวนโปรแกรมท่ีไมไดเรียกใชขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปล่ียนแปลง 
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2.3.4 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) 
อําไพ วรรณสินธุ(2541)ไดอธิบายวา ระบบสารสนเทศท้ังหลายมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกัน

ต้ังแตเกิดจนตาย วงจรนี้จะเปนข้ันตอนท่ีเปนลําดับต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอยเปนระบบท่ีใชงานได 
ซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดีวาในแตละข้ันตอนจะตองทําอะไรและทําอยางไร 
ข้ันตอนการพัฒนาระบบมี 7 ข้ันดังนี้ 
          1) เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
          2) ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
          3) วิเคราะห (Analysis) 
          4) ออกแบบ (Design) 
          5) พัฒนา (Development) 
          6) ทดสอบและติดต้ัง (Implementation and Testing) 
          7) บํารุงรักษา (Maintenance) 

 
(แหลงท่ีมา : หนวยปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

รูป 2.2 ข้ันตอนการพัฒนาระบบ  
  

จากรูป 2.2 ข้ันตอนการพัฒนาระบบ 7 ข้ัน แตละข้ันมีรายละเอียดตามลําดับดังนี ้
1) เขาใจปญหา (Problem Recognition) ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูบริหาร

หรือผูใชตระหนักวาตองการระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความตองการในปจจุบันไดจึงทําใหในปจจุบันนี้ผูบริหารตื่นตัวกันมากท่ีจะใหมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงานของตน 
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2) ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) คือ การกําหนดวาปญหาคืออะไรและตัดสินใจ
วาการพัฒนาสรางระบบสารสนเทศ หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไม
โดยเสียคาใชจายและเวลานอยท่ีสุด และไดผลเปนท่ีนาพอใจ นักวิเคราะหระบบจะตองกําหนดให
ไดวาการแกไขปญหาดังกลาวมีความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคลากร ปญหาทางเทคนิคก็จะ
เกี่ยวของกับเร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองมือเกาๆถามี รวมท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรซอฟตแวรดวย 

3) การวิเคราะห (Analysis)  การวิเคราะหระบบเร่ิมต้ังแตการศึกษาระบบการทํางานของ
ธุรกิจนั้น ในกรณีท่ีระบบเราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาวาทํางานอยางไร 
เพราะเปนการยากท่ีจะออกแบบระบบใหมโดยท่ีไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร หรือธุรกิจ
ดําเนินการอยางไร หลังจากนั้นกําหนดความตองการของระบบใหม ซ่ึงนักวิเคราะหระบบจะตองใช
เทคนิคในการเก็บขอมูล (Fact-Gathering Techniques) ไดแก ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู ตรวจสอบวิธีการ
ทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ เอกสารท่ีมีอยูไดแก คูมือ
การใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตางๆที่หมุนเวียนในระบบการศึกษาวิธีการทํางานใน
ปจจุบันจะทําใหนักวิเคราะหระบบรูวาระบบจริงๆทํางานอยางไร  

4) การออกแบบ (Design) นักวิเคราะหระบบจะนําการตัดสินใจของฝายบริหารท่ีไดจาก
ข้ันตอนการวิเคราะหการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวรดวย (ถามีหรือเปนไปได) 
หลังจากน้ันนักวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตางๆ ท่ีเขียนข้ึนในข้ันตอนการวิเคราะหมาแปลงเปน
แผนภาพลําดับข้ัน  (แบบตนไม) เพื่อใหมองเห็นภาพลักษณท่ีแนนอนของโปรแกรมวามี
ความสัมพันธกันอยางไร และโปรแกรมอะไรบางท่ีจะตองเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เร่ิมตัดสินใจ
วาควรจะจัดโครงสรางจากโปรแกรมอยางไร การเช่ือมระหวางโปรแกรมควรจะทําอยางไร ใน
ข้ันตอนการวิเคราะหนักวิเคราะหระบบตองหาวา "จะตองทําอะไร (What)" แตในข้ันตอนการ
ออกแบบตองรูวา " จะตองทําอยางไร(How)"  

ในการออกแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบดวย เพื่อ
ปองกันการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน "รหัส" สําหรับผูใชท่ีมีสิทธ์ิสํารองไฟลขอมูลท้ังหมด เปน
ตน นักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา (Input Format) ออกแบบรายงาน 
(Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบฟอรมขอมูล
ขาเขาคือ งายตอการใชงาน และปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ถัดมาระบบจะตองออกแบบวิธีการใชงาน เชน กําหนดวาการปอนขอมูลจะตองทําอยางไร 
จํานวนบุคลากรท่ีตองการในหนาท่ีตางๆ แตถานักวิเคราะหระบบตัดสินใจวาการซ้ือซอฟตแวร
ดีกวาการเขียนโปรแกรม ข้ันตอนการออกแบบก็ไมจําเปนเลย เพราะสามารถนําซอฟตแวรสําเร็จรูป
มาใชงานไดทันที ส่ิงท่ีนักวิเคราะหระบบออกแบบมาท้ังหมดในข้ันตอนที่กลาวมาท้ังหมดจะนํามา
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เขียนรวมเปนเอกสารชุดหนึ่งเรียกวา "ขอมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ " (System Design 
Specification) เม่ือสําเร็จแลวโปรแกรมเมอรสามารถใชเปนแบบในการเขียนโปรแกรมไดทันท่ี
สําคัญกอนท่ีจะสงถึงมือโปรแกรมเมอรเราควรจะตรวจสอบกับผูใชวาพอใจหรือไม และตรวจสอบ
กับทุกคนในทีมวาถูกตองสมบูรณหรือไม และแนนอนท่ีสุดตองสงใหฝายบริหารเพื่อตัดสินใจวาจะ
ดําเนินการ ตอไปหรือไม ถาอนุมัติก็ผานเขาสูข้ันตอนการสรางหรือพัฒนาระบบ (Development) 

5) พัฒนา (Development) โปรแกรมเมอรจะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมวา ทํางาน
ถูกตองหรือไม ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงท่ีเลือกแลว ถาทุกอยางเรียบรอยจะไดโปรแกรมท่ี
พรอมท่ีจะนําไปใชงานจริงตอไป หลังจากนั้นตองเตรียมคูมือการใชและการฝกอบรมผูใชงานจริง
ของระบบ 

ปกติแลวนักวิ เคราะหระบบไม มีหน า ท่ี เกี่ ยวของในการเ ขียนโปรแกรม  แตถ า
โปรแกรมเมอรคิดวาการเขียนอยางอ่ืนดีกวาจะตองปรึกษานักวิเคราะหระบบเสียกอน เพื่อท่ีวา
นักวิ เคราะหจะบอกไดวาโปรแกรมท่ีจะแกไขนั้นมีผลกระทบกับระบบท้ังหมดหรือไม 
โปรแกรมเมอรเขียนเสร็จแลวตองมีการทบทวนกับนักวิเคราะหระบบและผูใชงาน เพื่อคนหา
ขอผิดพลาด วิธีการนี้เรียกวา "Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะตองทดสอบกับ
ขอมูลท่ีเลือกแลวชุดหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเลือกโดยผูใช การทดสอบเปนหนาท่ีของโปรแกรมเมอร        
แตนักวิเคราะหระบบตองแนใจวา โปรแกรมท้ังหมดจะตองไมมีขอผิดพลาด จากนั้นตอง
ควบคุมดูแลการเขียนคูมือซ่ึงประกอบดวยขอมูลการใชงานสารบัญการอางอิง "Help" บนจอภาพ 
เปนตน นอกจากขอมูลการใชงานแลว ตองมีการฝกอบรมพนักงานท่ีจะเปนผูใชงานจริงของระบบ
เพื่อใหเขาใจและทํางานไดโดยไมมีปญหาอาจจะอบรมตัวตอตัวหรือเปนกลุมก็ได 

6) ทดสอบและติดตั้ง (Implementation and Testing) ในการนําระบบใหมมาใชแทนของ
เกาภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอย แลวจึงเร่ิมตนใชงาน
ระบบใหมนี้ไดการนําระบบเขามาควรจะทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย ท่ีดีท่ีสุดคือ ใชระบบ
ใหมควบคูไปกับระบบเกาไปสักระยะหนึ่ง โดยใชขอมูลชุดเดียวกันแลวเปรียบเทียบผลลัพธวา
ตรงกันหรือไม ถาเรียบรอยก็เอาระบบเกาออกได แลวใชระบบใหมตอไป 

7 ) บํารุงรักษา (Maintenance) คือการแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สาเหตุท่ี
ตองแกไขโปรแกรมหลังจากใชงานแลว โดยสวนใหญมี 2 ขอ คือ มีปญหาในโปรแกรม (Bug) และ  
การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปล่ียนไป ซ่ึงจากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแลวท้ังหมดประมาณ 
40% ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะหระบบควรให
ความสําคัญกับการบํารุงรักษา ซ่ึงปกติจะคิดวาไมมีความสําคัญมากนัก  
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เม่ือธุรกิจขยายตัวมากข้ึน ความตองการของระบบอาจจะเพ่ิมมากข้ึน เชน ตองการรายงาน
เพิ่มข้ึน ระบบท่ีดีควรจะแกไขเพ่ิมเติมส่ิงท่ีตองการได โดยการบํารุงรักษาระบบ ควรจะอยูภายใต
การดูแลของนักวิเคราะหระบบ เม่ือผูบริหารตองการแกไขสวนใดนักวิเคราะหระบบตองเตรียม
แผนภาพตาง ๆ และศึกษาผลกระทบตอระบบ และใหผูบริหารตัดสินใจตอไปวาควรจะแกไข
หรือไม 
2.4 การบริหารงานของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม (2550) ไดอธิบายวัตถุประสงคในการสราง
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป รูปแบบการบริหารสนาม และองคกรท่ีรับผิดชอบ ไวดังนี้ 

2.4.1 วัตถุประสงคในการสรางสนามกีฬา 
 1.สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย เลนกีฬาและพัฒนากีฬาทุกระดับให
ไดมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาใหมีศักยภาพและสามารถเขารวมแขงขัน       
ในระดับนานาชาติได 
 3. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาอาชีพอยางเปนระบบ 
 4. พัฒนาการใหความรูและการถายทอดเทคโนโลยีทางดานกีฬา เพื่อใหการบริการมีคุณภาพ 
 5. สรางเครือขายความรวมมือทางกีฬาทุกระดับท้ังใน และตางประเทศใหมีสวนรวม       
ในการพัฒนากีฬา 
 6 .  ระดมทุนและพัฒนารูปแบบตางๆ  ในการหารายไดจากภาครัฐ  และเอกชน                  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 
 7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวโปรงใส เปนธรรม
และตรวจสอบได 

2.4.2 รูปแบบการบริหาร 
 หลังจากการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 18 เสร็จส้ินลง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปได
เปดบริการใหเยาวชน ประชาชนท่ัวไป มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อีกท้ังยังเปนสถานท่ีในการ
จัดการแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยไดรับเงินชวยเหลือจาก
ภาครัฐบาลปงบประมาณละ 11 ลาน 
 เม่ือป พ.ศ.2543 ไดมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยใหสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป เปน “สนามกีฬาตนแบบ” โดยมีทุนประเดิม 16.9 ลานบาท สําหรับการ
บริหาร ดังนั้น จึงไดมีการปรับปรุงรูปแบบในการบริหารจัดการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
โดยมี คณะกรรมการบริหาร 2 ชุด คือ 
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- คณะกรรมการอํานวยการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
- คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

 2.4.3 องคกรท่ีรับผิดชอบ 
 องคกรท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ไดแก ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
เชียงใหม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ซ่ึงรับ
นโยบายในการบริหารจัดการจากคณะกรรมการอํานวยการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป และ
คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ตามลําดับ โดยจะมีการปรับโครงสรางของการ
บริหารใหตรงตามสภาพของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.3 โครงสรางการบริหารงานสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 

คณะกรรมการอํานวยการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปมีหนาท่ีกํากับดูแลและกําหนด
นโยบายการบริหารสนามกีฬาใหคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาถือปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปมีหนาท่ีบริหารจัดการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป ใหมีรายไดสําหรับนําไปใชจายในการบํารุงรักษาสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป อยางเพียงพอ ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการอํานวยการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป 

คณะกรรมการอํานวยการ 

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

คณะกรรมการบริหาร 

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

ผอ.ศูนย กกท. ภาค 5 เชียงใหม 
 กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ดิเรก รังรองรจิตภูมิ (2545) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ของโรงเรียนปรินสรอแยลสวิทยาลัย เชียงใหม ซ่ึงเปนระบบท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การยืม-คืนหนังสือ และชวยใหการสืบคนขอมูลสามารถทําไดงายข้ึน โดยมีจุดท่ีสามารถ
นําไปพัฒนาเพิ่มเติมไดคือ การพัฒนาระบบในรูปเว็บไซต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตอ
ระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ 
 วรวัฒน ทรงวิวัฒน (2547) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนะบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารหองพักใหเชาของ เอ็น ยู เฮาส โดยมีการศึกษาในดานการจัดเก็บขอมูลบัญชีรายรับรายจาย
ของผูใหบริการหองพัก เพื่อนําไปออกรายงานสนับสนุนผูบริหาร ซ่ึงขอมูลท้ังหมดจัดเก็บใน
รูปแบบฐานขอมูลใหใหการสืบคนขอมูลสามารถทําไดงายและลดคาใชจายจากการเก็บขอมูลใน
รูปแบบเอกสารกระดาษ 
 จินดาพร ออนเกตุ (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานอบรม 
สําหรับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนระบบท่ีชวยใหหนวยงาน
สามารถประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดอบรม และชวยใหสมาชิกสามารถจองใชงานหองจัดอบรม
และอุปกรณจัดอบรมได จากการศึกษาพบวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดเร็วยิ่งข้ึนและนําขอมุล
สารสนเทศไปชวยในการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ แตมีจุดท่ีควร
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาคือ ผูท่ีตองการจองหองและยืมอุปกรณสําหรับจัดงานอบรมไมสามารถเห็น
รายละเอียดของหองและอุปกรณท่ีตองการจองไดในขณะท่ีทํารายการจอง โดยผูใชงานระบบตอง
ตรวจสอบรายละเอียดกอนจองเทานั้น และไมมีปฏิทินแสดงวันท่ีถูกจองใชงาน  

จากการศึกษาแนวคิดตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําหลักการแนวคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาใช
ในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบดังรายละเอียดท่ีนําเสนอในบทตอไป 
  


