
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 ผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดตามหัวขอ
ดังตอไปนี้   
2.1 ระบบสารสนเทศ 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.1.1 ขอมูลและสารสนเทศ   

   สุมาลี  เมืองไพศาล (2531)  ใหความหมายของขอมูล (Data) วา หมายถึง 
ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติเปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ท่ียังไม
ผานการประมวลผล ขอมูลอาจจะอยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือหรืออาจกลาวไดวา ขอมูลเปน
วัตถุดิบของขาวสาร 
     สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับการประมวลผลแลวดวย
วิธีการตางๆ เปนความรูท่ีตองการสําหรับใชทําประโยชน เปนสวนผลลัพธหรือเอาทพุทของระบบ
การประมวลผลขอมูลเปนส่ิงซ่ึงส่ือความหมายใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะได หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจท่ีมีอยูแลวใหมีมากยิ่งข้ึน และเปน
ผลลัพธของระบบสารสนเทศ 
       คุณลักษณะของสารสนเทศ  

      กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พาณิชกลุ (2546) ใหรายละเอียดของสารสนเทศท่ีดี 
ดังนี ้
      1) มีความถูกตอง (Accurate) สารสนเทศจะตองไมนําขอมูล (Data) ท่ีผิดพลาด
เขาสูระบบ เพราะเม่ือนําไปประมวลผลแลว จะทําใหไดสารสนเทศท่ีผิดพลาดตามไปดวย ลักษณะ
เชนนี้เรียกวา “Garbage in – Garbage out (GIGO)” 
      2) มีความสมบูรณ (Complete) สารสนเทศที่ดีจะตองมีขอมูลในสวนสําคัญ
ครบถวน เชน ถาเปนรายงานการส่ังซ้ือวัตถุดิบรายเดือน หากไมมียอดส่ังซ้ือรวมแลว ก็ถือวาเปน
สารสนเทศท่ีไมสมบูรณ 
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      3) มีความคุมทุน (Economical) สารสนเทศท่ีดีจะตองผานกระบวนการที่มีตนทุน
นอยกวาหรือเทากับกําไรท่ีไดจากการผลิต 
      4) มีความยืดหยุน (Flexible) จะตองสามารถนําสารสนเทศไปใชไดกับบุคคลหลาย
กลุม เชน รายงานยอดคงเหลือของวัตถุดิบท่ีมีอยูจริง สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเพื่อส่ังซ้ือ
วัตถุดิบไดโดยฝายจัดซ้ือ สามารถนําไปใชในการคํานวณการลงทุนไดและสามารถนําไปใชในการ
คํานวณยอดขายได เปนตน 
      5) มีความเชื่อถือได (Reliable) ความนาเช่ือถือของสารสนเทศน้ันข้ึนอยูกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแหลงท่ีมาท่ีเช่ือถือได 
      6) ตรงประเด็น (Relevant) สารสนเทศท่ีดีจะตองมีความสัมพันธกับงานท่ีตองการ
วิเคราะห หากเปนสารสนเทศท่ีไมตรงประเด็นจะทําใหเสียเวลาในการทํางาน 
      7) มีความงาย (Simple) สารสนเทศท่ีดีตองไมซับซอน กลาวคือ งายตอการทํา
ความเขาใจ เพราะความซับซอนคือการมีรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป จนทําใหไมทราบ
ความสําคัญท่ีแทจริงของสารสนเทศท่ีใชในการตัดสินใจนั้น 
      8) มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน (Timely) ตองเปนสารสนเทศท่ีมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ เม่ือการใชเพื่อการตัดสินใจจะทําใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน เชน ยอดจําหนายเส้ือ
กันหนาวในระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ไมอาจนํามาประมาณการยอดจําหนายของ
เส้ือชนิดเดียวกันในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมได 
      9) สามารถตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศที่ดีตองสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได โดยอาจตรวจสอบจากแหลงท่ีมาของสารสนเทศ เปนตน  
     

2.1.2 ความหมาย และองคประกอบของระบบ 

   กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล. (2546) ไดใหความหมายของระบบ ดังน้ี ระบบ หมายถึง การ
นําองคประกอบตางๆ อันไดแก คน (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด (Concept) และ
กระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง
ตามท่ีไดวางแผนไว (มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน) ซ่ึงในโลกนี้มีระบบอยูดวยกันมากมาย
หลายระบบ เชน ระบบการเรียนการสอน ระบบบัญชี ระบบจัดซ้ือ และระบบสารสนเทศ เปนตน 
โดยภายในระบบอาจะประกอบไปดวยระบบยอย (Subsystem) ตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกันเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน 
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องคประกอบของระบบ  

   องคประกอบตางๆ ของระบบจะถูกจําแนกออกเปน  4 สวน ไดแก สวนนําเขา 

(Input) สวนดาํเนินการ (Process) ผลลัพธ (Output) และสวนปอนกลับ (Feedback) แสดง

ความสัมพันธขององคประกอบท้ัง 4 ดังรูป 2.1 

 
รูป 2.1  แสดงองคประกอบของระบบ 

   สวนนําเขา (Input)  ทรัพยากรหรือส่ิงตางๆ ท่ีจําเปนตอกระบวนการ เชน ระบบ
การผลิตผลไมกระปอง สวนนําเขาอาจจะเปนผลไม น้ํา และกระปอง เพื่อเขาสูกระบวนการผลิต 
เปนตน 
   สวนดําเนินการ (Process) เปนสวนทําการแปรสภาพ ประมวลผล ทรัพยากรท่ี
นําเขามา เพื่อใหไดเปนผลลัพธตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน ระบบการผลิตผลไมกระปอง เม่ือนํา
วัตถุดิบเขามาแลว ก็จะตองผานกระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ มากมาย เพื่อให
ไดผลลัพธคือผลไมกระปอง เปนตน 
   สวนผลลัพธ (Output) เปนส่ิงท่ีไดจากกระบวนการของระบบ เชน ระบบการผลิต
ผลไมกระปอง เม่ือวัตถุดิบท้ังหลายผานกระกวนการผลิตแลว ผลลัพธท่ีไดก็คือ  “ผลไมกระปอง”  
นั่นเอง 
   สวนปอนกลับ (Feedback)  เปนสวนท่ีชวยใหมีการปรับปรุงในสวนอ่ืนๆ ของ
ระบบ โดยหลังจากท่ีไดผลลัพธจากระบบแลว จะมีการเปรียบเทียบกับวัตถุท่ีกําหนดไว ผลจากการ
เปรียบเทียบจะนํากลับเขาสูสวนอ่ืนๆ ของระบบ เพื่อปรับปรุงใหการทํางานในสวนนั้นมีความ
เหมาะสมหรือสมบูรณมากข้ึน 
 

2.1.3 ความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศ 

   ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การรวบรวม องคประกอบตางๆ 

(ขอมูล การประมวลผล การเช่ือมโยง เครือขาย) เพื่อนําเขา (Input) สูระบบใดๆ แลวนาํมาผาน

Input 

Feedback 

Process Output 
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กระบวนการบางอยาง (Process) ท่ีอาจใชคอมพิวเตอรชวย เพื่อเรียบเรียง เปล่ียนแปลง และจัดเก็บ 

เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) คือ สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได 

   Input ของระบบสารสนเทศ คือ Data ซ่ึงเกิดจากการเก็บรวบรวมสมาชิกหรือ
องคประกอบของระบบ เชน ขอมูล (Data) เพ่ือนําไปประมวลผลตอไป เชน การเก็บขอมูลท่ีเปน
คะแนนสอบของนักศึกษา เพื่อท่ีจะนําไปสูการคํานวณใหเปนเกรดตอไป เปนตน การ Input ขอมูล
อาจจะกระทําไดโดยใชมือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรก็ไดข้ึนอยูกับองคกรนั้นๆ หรืออาจจะเปน
อุปกรณนําเขาขอมูล   (Input Device) อ่ืนๆ เชน สแกนเนอร เคร่ืองบันทึกเสียง เปนตน 
   Processing ของระบบสารสนเทศ คือ การเปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพขอมูลท่ี
นําเขาสูระบบ (Input) เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) ท่ีสามารถใชในการตัดสินใจได โดยการ
เปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพ นั้นอาจจะเปนการคํานวณเปรียบเทียบหรือวิธีการอ่ืนๆ ก็ได เชนจาก
คะแนนสอบของนักศึกษาเม่ือนําเขาสูระบบแลวทําการแปรสภาพคะแนนโดยการคํานวณใหเปน
เกรด และจัดเก็บไวเพื่อใชในการออกรายงานผลการเรียนของนักศึกษาตอไป เปนตน 
   Output ของระบบสารสนเทศ คือ Information ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีไดเนื่องจากการ
ประมวลผลขอมูลหรือสารสนเทศแสดงอยูในรูปแบบของรายงาน (Report) หรือเปนแบบฟอรม
ตางๆ เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานทางธุรกิจตอไป เชน รายงานผลการเรียนของนักศึกษาซ่ึงได
จากการคํานวณเกรดจากคะแนนสอบทั้งหมดของนักศึกษา รายงานยอดการส่ังซ้ือวัตถุดิบรายเดือน  
รายงานยอดคาใชจายเบ็ดเตล็ดรายสัปดาห (Petty Cash) เปนตน สารสนเทศดังกลาวนี้จะเปน
ประโยชนในการตัดสินใจมากกวาขอมูลธรรมดา 
   Feedback ของระบบสารสนเทศ คือ ผลลัพธท่ีทําใหเกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ในการนําขอมูลเขา หรือการประมวลผลขอมูล เชน ขอผิดพลาดท่ีพบจากรายงานตางๆ นั้น ทําให
ทราบไดวา ในขณะนําขอมูลเขา หรือการประมวลผลนั้น อาจมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางานขององคกรเพื่อใหมีความถูกตองมากข้ึน ดังนั้น Feedback จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนท่ีนาพอใจ 
 
 

 

 

รูป 2.2 แสดงกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

Data 

Feedback 

Processing Information 
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  2.1.4  ความสัมพันธของขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ไดอธิบายถึงความสัมพันธของขอมูล 
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ไวดังนี้ ระบบสารสนเทศจะประกอบไปดวยสวนนําเขา สวน
กระบวนการหรือสวนประมวลผลและสวนผลลัพธ ซ่ึงตัวขอมูลจะเปนวัตถุดิบของระบบในสวน
นําเขา เพื่อประเมินผลขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ กัน และไดสารสนเทศเปนผลลัพธของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในปจจุบันนี้ ไดนําเอาเคร่ืองคอมพิวเตอรเขามาใช เพื่อใหการ
ประมวลผลทําไดรวดเร็วข้ึน และเพื่อใหสารสนเทศท่ีไดมีคุณภาพท่ีนาเช่ือถือมากข้ึน 
     เนื่องจากสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้นผูท่ีจะผลิตสารสนเทศเพ่ือส่ือความหมายให
ไดครบถวน ทําใหผูรับสารสนเทศแตละคนสามารถทําความเขาใจไดใกลเคียงกัน จะตองคํานึงถึง
ปจจัยท่ีสําคัญตอไปนี้ดวย ไดแก ส่ิงท่ีใชอางอิงถึง ทัศนคติของผูรับ ความต้ังใจในการท่ีจะทําความ
เขาใจ และการไดยินหรือไดเห็นที่แตกตางกัน เปนตน 
 
2.2 ระบบฐานขอมูล 

    โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดกลาวถึงฐานขอมูลวาเปนแหลงหรือศูนยรวมของ
ขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีมีแบบแผนซ่ึงกอใหเกิด
ฐานขอมูลท่ีเปนแหลงรวมของขอมูลแผนกตางๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายในฐานขอมูล
ชุดเดียวกัน ผูใชงานตางๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางน้ีเพื่อนําไปประมวลผล
รวมกันได และสนับสนุนการใชงานของขอมูลรวมกัน ทําใหไมเกิดความซํ้าซอนในขอมูล 
   ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) คือ
โปรแกรมท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวยฟงกชันหนาที่ตางๆ ในการ
จัดการกับฐานขอมูล รวมท้ังภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษาเอสคิวแอล ในการตอบ
โตระหวางกันกับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูล 
รวมท้ังการจัดการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางได นอกจากน้ีระบบการจัดการ
ฐานขอมูล ยังมีหนาท่ีในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล และการเรียกคืนขอมูล
ในกรณีท่ีขอมูลเกิดความเสียหาย 
 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กิตติกร ทองนิมิตสวัสดิ์  (2544) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศในสวน
งานการบริการนักศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนเชียงใหมบริหารธุรกิจนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําระบบสารสนเทศมาใชในสวนงานบริการนักศึกษาของโรงเรียนซ่ึงสามารถชวยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน ลดข้ันตอนการทํางานใหกระชับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ 
การประมวลผล และการจัดทํารายงานใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ังสามารถนํา
ขอมูลไปใชในการตัดสินใจไดอยางทันทวงที  ท้ังนี้ระบบสารสนเทศท่ีไดพัฒนาข้ึนไดตั้งอยูบน
พื้นฐานของการแกไขปญหาในระบบเดิม และไดเพิ่มเติมความสามารถท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ทํางานและการบริหารตรงตามความตองการของผูใชงาน 

วิทูร  สมพงษ (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา จงัหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรครูทุกคนท่ีเกีย่วของ เพื่อสามารถ
ดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใหเปนไปอยางมีระบบ มีกระบวนการทํางาน มี
หลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองวัตถุประสงคของ
โรงเรียน ตลอดจนนโยบายของกรมสามัญศึกษา การประเมินระบบไดใชแบบสอบถามเปนตัว
วัดผลการใชงานระบบและใชกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม กลุมผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูท่ี
ปรึกษา จํานวน  9 คน ผลการประเมินจากท้ัง 2 กลุม พบวาสามารถนําระบบไปประยุกตใชงานได
จริง มีความสะดวกในการใชงานระบบอยูในเกณฑดี และสามารถชวยลดข้ันตอนการทํางานของครู
ท่ีปรึกษาในปจจุบัน 

ณัฐพร สุรพิทยานนท (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพฒันาฐานขอมูลระบบการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท โดยมีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาขอมูลระบบการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเช่ือมโยงขอมูลในระบบ
เครือขายของแตละฝายการทาํงานเปนระบบ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดของขอมูล และลดความ
ซํ้าซอนของการทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผลจากการพัฒนาระบบ ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานระบบจาก
แบบสอบถาม พบวาระบบรองรับกับจุดประสงคของการศึกษา และเปนท่ีพึงพอใจและเหมาะสมที่
จะใชกับโรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท   

พงศตะวัน แสงสวาง (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
บริหารการศึกษา สําหรับโรงเรียนนานาชาติ นครพายัพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานบริหารการศึกษา สําหรับ
โรงเรียนนานาชาติ นครพายพั รวมถึงปรับปรุงข้ันตอนของงานทะเบียน และวิชาการของโรงเรียน
นานาชาติ นครพายัพ ใหสามารถบริการแบบออนไลนได จากการทดสอบระบบ และการวัดผล
ประสิทธิภาพโดยใชแบบสอบถามจากผูใชงาน 6 กลุม จํานวน 20 คน ซ่ึงผลที่ไดจากการวิเคราะห
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ขอมูลในดานของลักษณะการใชงานระบบสารสนเทศ พบวาความรูสึกและความคิดเห็นของผูใชอยู
ในเกณฑมาก 

อํานาจ  ทับเกดิ  (2546)  ไดทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา
และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อสรางโปรแกรมสารสนเทศนักศึกษาและบุคลากร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก โดยแบงกลุมผูใชออกเปน 3 กลุม 1) ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีใน
การปอนและแกไขขอมูลนักศึกษาและขอมูลบุคลากร 2) ผูบริหารวทิยาเขต สามารถคนหาขอมูล 
รายงานขอมูล  และรายงานสรุปขอมูลนักศึกษาและบุคลากรได 3) ผูใชท่ัวไป  สามารถคนหาขอมูล
รายงานขอมูล และรายงานสรุปขอมูลนักศึกษาได สวนขอมูลบุคลากรสามารถทําไดเฉพาะขอมูล
ท่ัวไปเทานั้น จากการประเมินผลระบบโดยออกแบบสอบถาม แบงตามกลุมผูใชเปน 3 กลุม มีผู
คิดเห็นสรุปไดวา โปรแกรมสารสนเทศบุคลากรและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตตาก  สามารถนําไปใชงานจริงไดรอยละ 75.4  และกลุมผูบริหารมีความคิดเห็นวาสามารถ
นําไปใชงานจริงไดรอยละ 100 

 


