
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาระบบในดานของแนวคิดและทฤษฎี และเปนแนวทางการ
พัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
2.2 การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: 

MIS) 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
 เรือนคอมพิวเตอรไทย (2550) เซิรฟเวอร (Server) คือเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ
ระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีทําหนาท่ีใหบริการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
แกเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเปนลูกขาย ในระบบเครือขาย ประเภทของ
เซิรฟเวอร เม่ือป 2539 จากเอกสารของ Intel แบงเซิรฟเวอรออกเปน 4 ประเภท คือ File Server , 
Print Server , Database Server , Application Server การแบงออกเปน 4 ประเภทนั้น แบงตาม
ลักษณะการใชงาน คือ เก็บ-บริการไฟล บริการ/บริหารพรินเตอร (การพิมพงาน) เก็บและบริการ
ฐานขอมูล และบริการ/บริหารซอฟตแวรประยุกต สวน Mail Server, Internet Server หรือประเภท
อ่ืนๆท่ีมีการเรียกช่ือนั้น เกิดจากการนําเอาเซิรฟเวอรมากกวา 2 ประเภทมารวมกันในตัวเดียว แต
ลาสุดหลังจากยุคของอินเตอรเน็ตเฟองฟู ประเภทของเซิรฟเวอรไดแบงเพิ่มเติมข้ึนอีก ตามขอมูล
ของ webopedia ไดแบงประเภทของเซิรฟเวอรเพิ่มข้ึน  
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ประเภทของเซิรฟเวอรท่ีมีใชในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1) File Server  

ทําหนาท่ีจัดเก็บไฟล โดยการจัดเก็บไฟลจะทําเสมือนเปนฮารดดิสกรวมศูนย 
(Centralized disk storage) เสมือนวาผูใชงานทุกคนมีท่ีเก็บขอมูลอยูท่ีเดียว เพราะควบคุม-บริหาร
งาย การสํารองขอมูล การ Restore งาย ขอมูลดังกลาว Shared ใหกับ Client ได โดยสวนมากขอมูล
ท่ีอยูใน File Server คือ โปรแกรมและขอมูล (Personal Data File) โดยปกติแลวเซิรฟเวอรไมมี
หนาท่ีตองประมวลขอมูลเหลานี้ เปนเพียงแหลงเก็บขอมูล ปจจุบัน File Server ไมไดทําหนาท่ีเพียง
จัดเก็บไฟลแบบ Local แลว แตมีผูใหบริการพื้นท่ีฟรีในฮารดดิสกหลายๆแหงใหบริการพื้นท่ีฟรี
ผานอินเตอรเน็ตดวย เชน 100 MB 200 MB ซ่ึงเหมาะสําหรับการเก็บไฟลท่ีตองการสํารองไว 
นอกจากนี้บางแหงเสนอรูปแบบการใหบริการ จัดเก็บรูปภาพ เปนอัลบ้ัมรูปภาพเลย การทํางานของ
เซิรฟเวอรท่ีเปน File Server นั้น ในทางเทคนิคแลวยังไมเรียกวาเปน "Client/Server" เพราะไมมีการ
แบงโหลดการทํางานระหวางไคลเอ็นตกับเซิรฟเวอร แตหนาท่ีท่ี File Server จะตองจัดการคือ มี 
NOS (Network Operating System) ท่ีดูแลการ "เขาถึง" ไฟล ตองมีกระบวน "Lock" ไว ไมใหเกิด
ความซํ้าซอนในการแกไขไฟล เชน ขณะท่ีผูใชงานคนท่ี 1 เปด ไฟล A และกําลังแกไข (edit) อยู 
ผูใชงานคนท่ีสองจะเปดไฟล A เพื่อแกไขไมได (แตเปดเพื่ออาน Read Only ได) แตถาหากขอมูล
นั้นเปน Database แทนท่ีไฟลหรือฐานขอมูลท้ังฐานขอมูลจะถูก Lock กระบวนการ Lock ก็อาจจะ
เกิดเฉพาะ Record (Row) นี้เปนหนาท่ีของ NOS และ Application ท่ีใชงาน 

2) Print Server  
เหตุผลท่ีตองมี Print Server ก็คือ เพื่อแบงใหพรินเตอรราคาแพงบางรุนท่ีออกแบบมา

สําหรับการทํางานมากๆ เชน HP Laser 5000 พิมพได 10 - 24 แผนตอนาที พรินเตอรประเภทนี้ 
ความสามารถในการทํางานสูง ถาหากซ้ือมาเพื่อใชงานเพียงคนเดียว แตละวันพิมพ 50 แผน ก็ไม
คุมคา ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการจัดการแบงปนพรินเตอรดังกลาวใหกับผูใชทุกๆคนในสํานักงาน 
หนาท่ีในการแบงปน ก็ประกอบดวย การจัดคิว ใครส่ังพิมพกอน การจัดการเร่ือง File Spooling 
เปนของเซิรฟเวอร ท่ีมีช่ือวา Print Server มีองคกรไมกี่แหงท่ีลงทุนซ้ือเซิรฟเวอรมาเพ่ือใชสําหรับ
เปน Print Server โดยเฉพาะ แตจะใชวิธีเอาเซิรฟเวอรท่ีซ้ือมาเพื่อเปน File Server , Data Base 
server ทําเปน Print Server ไปดวย  
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3) Database Server  

Database Server หมายถึง เซิรฟเวอรท่ีมีไวเพื่อรันระบบท่ีเปนฐานขอมูล DBMS 
(DataBase Management System) เชน SQL, Informix เปนตน โดยภายในเซิรฟเวอรท่ีมีท้ัง
ฐานขอมูลและตัวจัดการฐานขอมูล ตัวจัดการฐานขอมูลในท่ีนี้หมายถึง มีการแบงปน การ
ประมวลผล โดยผานทางไคลเอ็นต  

4) Application Server 
Application Server คือ เซิรฟเวอรท่ีรันโปรแกรมประยุกตไดดวย โดยการทํางาน

สอดคลองกับไคลเอ็นต เชน Mail Server (รัน MS Exchange Server) Proxy Server (รัน Proxy 
Server) หรือ Web Server (รัน Web Server Program เชน Xitami, Apache)  

5) Audio /Video Server  
ความกาวหนาเร่ืองเทคโนโลยีการบีบอัดไฟลมัลติมีเดีย ไมวาจะเปนมาตรฐานของ 

MPEG ใหมๆ MP3 ทําใหขนาดแฟมขอมูล Audio / Video มีขนาดเล็กมาก และรูปแบบการ
ใหบริการใหมๆ อยาง Audio/ Video on demand ไดรับการพัฒนา เซิรฟเวอรท่ีใหบริการจึงเปน 
Audio / Video Server ท่ีจริงแลวในการทําเว็บ เราจะเห็นรูปแบบการบริการที่เสนอ Multimedia 
Server คือ ใชไฟลมัลติมีเดียแบบรันบนเซิรฟเวอรไดเลย  

6) Mail Server  
อยางท่ีกลาวไปแลววา Mail นั้นเปน Application Server แตถาเจาะลึกลงไป Mail 

Server จะเปนการผสมระหวาง Application Server กับ File Server เพราะผูใชบริการไมเพียงสง
ขอความในตัว message เทานั้น แตเปนการสงไฟลแนบไปดวย Application Software ท่ีรูจักกันคือ 
MS Exchange Server, Lotus Domino Server และบรรดาบริการเซิรฟเวอรที่ใหบริการ Web Base 
ท้ังหลาย  

7) Proxy Server  
ทําหนาท่ีเก็บ Content ของเว็บจริงๆ ตัวนี้ทําหนาท่ีเกือบใกลเคียงกับ Web Server  

8) Web Server  
ใหบริการ web คอยใหบริการเม่ือถูกขอใชบริการผาน Hiper Text Transfer Protocal 

หรือ HTTP 
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2.2 การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเม่ือเกิดปญหาข้ึน กลาวคือ เม่ือไดรับแจงปญหาจากผูใชงานวาไมสามารถ
ใชงานระบบสารสนเทศบางระบบได เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีไดรับแจงท้ังในและนอกเวลาราชการ จะ
ทําการวินิจฉัยปญหาและตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเคร่ืองนั้น ๆ  วาเกิดจากสาเหตุใดและ
จะสามารถแกไขปญหาไดหรือไม  

1) ถาสามารถแกไขไดดวยตนเองก็จะแกไขปญหานั้น ๆ ใหแลวเสร และแจงใหผูดูแล
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดหนวยบริหารทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพื่อทราบตอไป 

2) ถาไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง จะแจงตอผูดูแลเคร่ืองคอมเตอรแมขาย (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร สังกัดหนวยบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซ่ึงตองหาสาเหตุวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดทางดานซอฟทแวรหรือฮารดแวร โดยดําเนินการแกไขทันที เพื่อ
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดดังกลาวใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ตัวอยางปญหาท่ีประสบ ไดแก การตรวจสิทธิของผูใชงานเครือขายผาน windows 
login จากเคร่ือง client ไมสามาถทําได ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจาก 1) เคร่ือง client นั้นขัดของเอง เชน
สายแลนหลุด มีการ disable Lan Card 2) เคร่ือง client ไมไดรับ IP address เนื่องเคร่ือง DHCP 
Server เกิดขัดของ สงผลใหการ synchronize ระหวาง client กับ DHCP Server ไมสามารถกระทํา
ได จึงตองตรวจสอบและแกไขท่ีเคร่ือง DHCP Server 3) เคร่ือง Active Directory (ทําหนาท่ี
ตรวจสอบสิทธิผูใชและจัดสรรทรัพยากรที่ ผูใชคนนั้น ๆ มีสิทธิเขาถึง) เกิดขัดของ จึงตอง
ตรวจสอบและแกไขท่ีเคร่ือง Active Directory Server ซ่ึงข้ันตอนการตรวจสอบปญหาจะตองมุงไป
ท่ีเคร่ือง client กอน ทดสอบโดยการตรวจสอบสิทธิผานเคร่ือง client อ่ืน ๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน 
หากสามารถตรวจสอบสิทธิผานเคร่ือง client อ่ืนๆ  ไดก็ตัดประเด็นแรกออกไป สวนสองกรณีหลัง 
อาจมีสาเหตุมาจากไวรัสคอมพิวเตอร หรือความผิดปกติของการกําหนดการทํางานของการ
ใหบริการ (Services) ในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงการแกไขปญหาของท้ังสองกรณีก็แตกตาง
กัน เปนตน 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2.3.1  ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Laudon (2003) ใหนิยามวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สนับสนุนการทํางานของ

ผูบริหารระดับลาง และระดับกลางในการนําเสนอรายงาน ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเฉพาะดาน และ
ขอมูลในอดีต ซ่ึงจะเนนความตองการของบุคคลภายในองคกร มากกวาบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก ระบบ MIS จะชวยงานดานการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจซ่ึงมักจะนําขอมูล
มาจากระบบ TPS มาทําการประมวลผลนั่นเอง 

ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) ไดกลาวถึงการจัดการกับระบบสารสนเทศวา ใน
ปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการจัดการและการบริหารองคกร 
เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพและมีความแนนอนมากยิ่งข้ึน โดยมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใช
รวมกับระบบการทํางาน และชวยตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหบรรลุวัตุประสงคขององคกร 
การจัดการกับระบบสารสนเทศมีความสัมพันธกัน โดยระบบสารสนเทศมีอิทธิพลตอการจัดการ 
ผูบริหารจะตองรูจักใชระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับสถานการณ ต้ังแตการกําหนดเปาหมาย 
การวางแผน การตัดสินใจ การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการควบคุม 
สามารถจําแนกผูบริหารตามลําดับข้ันการบริหารงานภายในองคกรออกเปน 3 ระดับ ในแตละระดับ
จะมีความตองการขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ดังนี้ 

1)   การจัดการระดับสูง 
ผูบริหารระดับสูงมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางเปาหมาย 

กลยุทธโดยรวม และนโยบายขององคกร ซ่ึงมักจะเกี่ยวของกับการดําเนินงานในภาพรวมมีการ
แกไขปญหาท่ีไมชัดเจนและมีความไมแนนอน ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีความรับผิดชอบสําคัญใน
การวางแผนกลยุทธ ซ่ึงก็คือ การกําหนดความเคล่ือนไหวในอนาคตขององคกร กําหนดเปาหมาย
วัตถุประสงค และแผนตางๆ ในระยะยาวขององคกรดังนั้น ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองมีขอมูล
ขาวสาร ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญท่ีสามารถบอกใหทราบถึงแนวโนมตางๆ ท้ังดานองคกรและ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยผูบริหารระดับสูงจะตองตัดสินใจท่ีครอบคลุมถึงการดําเนินงานใน
ระยะยาวและเกี่ยวของกับความอยูรอดและอนาคตขององคกร 
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2)   การจัดการระดับกลาง 
การจัดการระดับกลางจะเกี่ยวของกับการวางแผนยุทธวิธีและการควบคุมยุทธวิธี

เหลานั้น ผูบริหารระดับกลางอยูระหวางการสรางผลผลิตใหแกผูบริหารระดับสูงข้ึนไป และตอง
ไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงขอบขายของงานท่ีผูบริหารระดับกลางจะตอง
รับผิดชอบก็คือ การบริหารในหนวยธุรกิจ ฝาย หรือแผนกหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร
ระดับกลางมักจะเกี่ยวของและตองตัดสินใจในปญหาท่ีมีขอมูลอยูพอสมควร ซ่ึงการตัดสินใจโดย
อาศัยขอมูลนั้นจะตองใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธรวมขององคกร 

3)   การจัดการระดับตน 
ผูบริหารระดับตนคือผูบริหารท่ีปฏิบัติงานอยูใกลกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน

(Operator) โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และแกไขปญหาใหหนวยงาน
สามารถดําเนินงาน และสรางผลงานท่ีเปนรูปธรรมตามความตองการของผูบริหารระดับสูงข้ึนไป
ในการจัดการระดับตนนี้มีความตองการขอมูลขาวสารในระดับท่ีเรียกวา การวางแผนการ
ปฏิบัติงานการวางแผนการปฏิบัติงานเปนการแสดงรายละเอียดท่ีอธิบายถึงส่ิงท่ีจําเปน ซ่ึง
หนวยงานแตละหนวยจะตองกระทําและมีวิธีการที่แตละหนวยใชในการดําเนินการ เพื่อเอ้ือ
ประโยชนตอเปาหมายการผลิต รวมท้ังเพื่อใหบรรลุแผนการดําเนินงานของผูบริหารระดับกลางโดย
ผูบริหารระดับตนนี้ทําหนาท่ีในการตัดสินใจปญหาท่ีมีความชัดเจน และเกิดขนในระยะเวลาไมนาน 

สรุปไดวาการจัดการท้ัง 3 ระดับนัน้ตองอาศัยการตัดสินใจและขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับ
ซ่ึงจะมีความแตกตางกัน เพือ่ชวยในการดาํเนินงานใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 

จุดประสงคหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือ ชวยใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคไดโดยชวยให ผูบริหารสามารถเห็นการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในองคกร เพื่อท่ีจะ
ควบคุม, จัดการและวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือกลาวไดวา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ชวยนําเสนอขอมูลของผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพและชวยจัดการผลสะทอนกลับท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานรายวันได ตัวอยางเชน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานการผลิต คือกลุมของระบบท่ีรวมกันเพื่อชวยใหผูบริหาร
สามารถตรวจสอบขบวนการผลิต เพื่อใหเกิดการใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีอยูไดอยางคุมคามาก
ท่ีสุด โดยการตรวจสอบนี้ทําไดโดยดูจากรายงานสรุปท่ีไดจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
รายงานเหลานี้สามารถไดมาจากการกรองและการวิเคราะหรายละเอียดขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลการ
ประมวลผลรายการและแสดงผลขอมูลท่ีไดในรูปแบบท่ีมีความหมายหรือรูปแบบท่ีเขาใจไดงายตอ 
ผูบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจ 
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รูป 2.1 แหลงสารสนเทศท่ีใชในการจดัการ (ท่ีมา : 
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management_Information_Systems/mis4.htm) 

 
 ปริญญา เชาวนาศัย (2547) จากรูปท่ี 2.1 แสดงใหเห็นวารายงานสรุปจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ เปนหนึ่งในแหลงขอมูลสําหรับ ผูบริหาร ซ่ึงจะเห็นวาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการสามารถใชไดในทุกๆ ระดับของการจัดการ ไมวาจะเปนในระดับพนักงานไปจนกระท่ังถึง
ระดับองคกรก็ตาม  
    ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแตละระบบจะประกอบดวยกลุมของระบบยอย ซ่ึงทํา
หนาท่ีในการดําเนินงานเฉพาะอยางภายในองคกร ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดาน
การเงินจะมีระบบยอยท่ีทําการออกรายงานดานการเงิน ระบบยอยท่ีทําการวิเคราะหผลกําไรและ
ขาดทุน วิเคราะหคาใชจายและระบบยอยท่ีทําการใชและบริหารเงินทุน ระยอยตางๆ สามารถใช
ทรัพยากรดานฮารดแวร ขอมูลและบุคคลรวมกันได  
     ถึงแมการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจใหกับ
ผูบริหารได แตบทบาทสําคัญท่ีทําใหระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสามารถเพิ่มประสิทธิผล
ใหกับองคกรไดก็คือ ชวยในการจัดการขอมูลท่ี ถูกตองใหกับบุคคลท่ีถูกตอง ในรูปแบบและเวลาท่ี
เหมาะสม 
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2.3.2  สวนท่ีนําเขาไปในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ขอมูลท่ีเขาไปยังระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาจากแหลงขอมูลภายในและภายนอก 
แหลงขอมูลภายในท่ีสําคัญมาจากระบบการประมวลผลรายการ ซ่ึงการทํางานหลักของระบบ
ประมวลผลรายการไดแกการจัดเก็บขอมูล ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินรายการทางธุรกิจ ซ่ึงเม่ือเกิด
รายการทางธุรกิจใดๆ ข้ึนระบบประมวลผลรายการจะตอง ปรับปรุงขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลดวย
เสมอ ตัวอยางเชน โปรแกรมการออกบิลชวยเก็บฐานขอมูลของบัญชีรายรับ ซ่ึงจะตองมีการ
ปรับปรุงเพื่อใหบริหารทราบวาลูกคารายใดบางท่ีเปนหนี้บริษัท ฐานขอมูลท่ีปรับปรุงแลวเหลานี้
เปนแหลงกําเนิดขอมูลภายในพื้นฐาน เพื่อใชในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ชุดโปรแกรม
ทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลภายในจากสวนงานเฉพาะดานอ่ืนๆ ของบริษัทก็สามารถ
นําเขาขอมูลท่ีสําคัญมาสูระบบไดเชนกัน แหลงขอมูล ภายนอกไดแก ลูกคา แหลงผลิต คูแขงและผู
ถือหุนซ่ึงเปนเจาของขอมูลท่ียังไมผานการประมวลผลรายการ และแหลงขอมูลอ่ืนๆ หลายๆ บริษัท
พยายามท่ีจะนําเอ็กทราเน็ตเขามาใชเช่ือมโยงแหลงขอมูลภายนอกตางๆ เขาดวยกัน เพื่อสะดวกใน
การแลกเปล่ียนขอมูลและสารสนเทศ 
     ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใชขอมูลท่ีไดมาจากแหลงกําเนิดเหลานี้และประมวลผลให
กลายเปน สารสนเทศท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชได ซ่ึงมักจะอยูในรูปแบบของรายงานนั่นเอง 
 

2.3.3  ผลลัพธและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
     ผลลัพธท่ีไดจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคือกลุมของรายงานซ่ึงจะถูกสงไป
ใหกับผูบริหารรายงาน เหลานี้ไดแก  

1) รายงานตามตารางเวลา (Schedules Reports) เปนรายงานท่ีเกิดข้ึนตามชวงเวลา หรือ
ตามตารางเวลา เชนรายวัน รายสัปดาหหรือรายเดือน ตัวอยางเชน ผูจัดการฝายผลิตตองการใช
รายงานรายสัปดาห เพื่อแสดงรายการคาใชจายดาน คาแรงรวม เพื่อตรวจสอบและควบคุมคาใชจาย
ของงานและแรงงาน รายงานตาม ตารางเวลาสามารถชวยใหผูบริหารควบคุมเครดิตของลูกคา 
ประสิทธิภาพของตัวแทนจําหนาย ระดับสินคาคงคลังได 

2) รายงานแสดงสวนประกอบสําคัญ (Key Indicator Reports) สรุปการปฏิบัติงานท่ี
วิกฤติของวันกอนหนาและยังคงมีอยูในตอนตนของแตละวันทํางานรายงานเหลานี้สามารถสรุป
ระดับของสินคาคงคลัง งานในการผลิต ปริมาณการขาย ฯลฯ ใชสําหรับผูจัดการและผูบริหาร
ระดับสูงท่ีตองการความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
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3) รายงานตามคําขอ (Demand Reports) ใหขอมูลตามที่ผูจัดการรองขอ ตัวอยาง เชน 
เม่ือผูบริหารระดับสูงตองการทราบการผลิตของสินคารายการหนึ่ง ก็จะทําการสรางรายงานตาม
ความตองการนี้ออกมา 

4) รายงานกรณียกเวน (Exception Reports) เปนรายงานท่ีถูกผลิตออกมาอยางอัตโนมัติ 
เม่ือมีเหตุการณท่ีไมปกติเกิดข้ึนหรือเม่ือตองการใชในการดําเนินการบริหาร  

5) รายงานแบบเจาะลึกรายละเอียด (Drill Down Report) ใหรายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
สถานการณหนึ่ง ๆ 
    รายงานแบบตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตนชวยผูจัดการและผูบริหารระดับสูงในการ
ตัดสินใจไดดีข้ึนและทันเวลามากข้ึน โดยท่ัวไประบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมีหนาท่ีและ
คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ผลิตรายงานในรูปแบบที่กําหนดและรูปแบบมาตรฐาน เชน รายงานตามตารางเวลา
สําหรับควบคุมสินคาคงคลัง อาจจะประกอบดวยสารสนเทศชนิดเดียวกัน อยูในตําแหนงเดียวกัน
ในรายงาน เนื่องจากผูจัดการคนละคนอาจใชรายงานเดียวกันเพื่อจุดประสงคท่ีแตกตางกันได 

2) ผลิตรายงานในรูปแบบของเอกสารหรือไฟลอิเล็กทรอนิกส รายงานบางรายงาน
สามารถถูกพิมพลงบนกระดาษ เรียกวาเปนรายงานฉบับตัวจริง (Hard-copy) สวนรายงานท่ีอยูใน
รูปเสมือนจริง (Soft-copy) มักจะแสดงผลผานทางหนาจอคอมพิวเตอร โดยผูจัดการสามารถเรียก
รายงานท่ีตองการข้ึนมาแสดงบนหนาจอโดยตรงได แตรายงานนั้นยังคงปรากฏในรูปแบบ
มาตรฐานเหมือนรายงานท่ีพิมพออกมาจริงๆ  

3) ใชขอมูลภายในท่ีเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอร รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ใชแหลงขอมูลภายในท่ีอยูในฐานขอมูลคอมพิวเตอรและบางระบบใช แหลงขอมูลภายนอก
เกี่ยวกับคูแขง โลกธุรกิจ ฯลฯ แหลงขอมูล ภายนอกท่ีนิยมใชไดแก แหลงขอมูลในอินเทอรเน็ต
นั่นเอง 

4) ชวยใหผูใชสามารถสรางรายงานในรูปแบบท่ีตองการไดในขณะท่ีนักวิเคราะหและ
นักเขียนโปรแกรมทําการพัฒนาและการใชรายงานท่ีซับซอนซ่ึงตองการใชขอมูลจากหลาย ๆ แหลง
ได ผูใชท่ัวไปก็สามารถพัฒนาโปรแกรมอยางงายในการคนหาขอมูลท่ีตองการและผลิตออกมาเปน
รายงานไดดวยตนเองเชนกัน 

5) ตองการการรองขออยางเปนทางการจากผูใชเม่ือฝายสารสนเทศสวนบุคคลตองการ
พัฒนาและนํารายงานไปใชจริง จําเปนจะตองมีการรองขออยางเปนทางการไปยังแผนกระบบ
สารสนเทศกอน สวนรายงานท่ีผูใชท่ัวไปพัฒนาข้ึนเองไมจําเปนตองมีการรองขออยางเปนทางการ 
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2.3.4  สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
     สวนประกอบของระบบสารสนเทศมี 5 สวนหลักดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนคือ 
ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล ขบวนการ และบุคลากร โดยแตละสวนมีความสัมพันธกัน ในการนํา
ระบบสารสนเทศเขามาใชเพื่อการจัดการมักจะแบงสวนตามการทํางานหลัก ซ่ึงอาจจะเห็นไดจาก
แผนผังองคกร ทําใหทราบไดวาองคกรนั้น ๆ แบงสวนการทํางานอยางไร สวนการทํางานหลักท่ี
มักจะปรากฏใหเห็นในองคกรท่ัวไปไดแก ฝายบัญชี การเงิน การตลาด บุคคล ฝายพัฒนาและวิจัย 
ฝายกฎหมาย ฝายระบบสารสนเทศ เปนตน 
    ในแตละฝายก็จะมีระดับการจัดการตางๆ (กลยุทธ ยุทธวิธี และการดําเนินงาน) จึงเรียกการ
แบงการจัดการตามสวนการทํางานวาการแบงตามแนวต้ัง สวนการแบงตามระดับการจัดการเรียกวา
การแบงตามแนวนอน แตละสวนการทํางานจะมีระบบยอยท่ีทํางานเฉพาะดานของตนเอง แตอาจมีการ
ใชขอมูลรวมกันได รูปท่ี 2.2 แสดงระบบ สารสนเทศท่ีรวมสวนการทํางานตาง ๆ  ไวดวยกัน โดยแตละ
สวนสนับสนุนการทํางานท่ีตางกันออกไป จากรูปแสดงใหเห็นวาแตละระบบสารสนเทศภายใน
องคกรตางก็ทํางานเฉพาะดานของตนเอง รายงานแตละประเภทท่ีไดจากระบบสารสนเทศฝายตางๆ 
เชน ฝายบัญชี การเงินหรือการตลาด ก็จะเหมาะกับระดับการจัดการท่ีแตกตางกันออกไป  
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รูป 2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตาง ๆ ภายในองคกร (ท่ีมา : 
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management_information_Systems/mis5.htm) 



 

 

 

 

21

 จะเห็นวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของฝายตางๆ จะถูกเช่ือมโยงเขาดวยกัน
กลายเปนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขององคกร ดังแสดงในรูปท่ี 2 อยางไรก็ตามขอมูลจาก
ฝายการทํางานตางๆ จะถูกรวบรวมเขาไวในฐานขอมูลกลาง ซ่ึงฐานขอมูลนี้นอกจากจะชวยทําให
เกิดการรวมกันของระบบสารสนเทศตางๆ แลว ยังชวยใหเกิดการรวมกันของระบบประมวลผล
รายการขององคกรดวย ซ่ึงขอดีของการรวมระบบงานตางๆ เขาดวยกันก็คือ สามารถใชขอมูล
รวมกันไดงาย ซ่ึงจะทําใหลดคาใชจาย ไดรายงานท่ีมีความแมนยํามากข้ึน มีความปลอดภัยของ 
ขอมูลมากข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรอีกดวย 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 

2.4.1 ความหมายของฐานขอมูล 
ศิวัช กาญจนชุม และวิชาญ หงษบิน (2542) ไดใหความหมายของฐานขอมูล (Database) 

หมายถึงกลุมของขอมูล (Data Group) ท่ีถูกรวบรวมเขาไวดวยกัน โดยครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ 
เชนในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูลต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มาติดตอจนถึงการเก็บเอกสาร        
ทุกอยางของสํานักงาน ซ่ึงขอมูลจะมีสวนท่ีสัมพันธกันและเปนท่ีตองการออกมาใชใหเปน
ประโยชน ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ สถานท่ี หรือเหตุการณใด ๆ ท่ีเราสนใจศึกษา ซ่ึง
ขอมูล (Data) อาจจะไดมาจากการสังเกต  การนับหรือการวัด และขอมูลอาจเปนไดท้ังตัวเลขหรือ
เปนขอความก็ได ท่ีสําคัญคือขอมูลจะตองเปนส่ิงท่ีเปนความจริง 

 

2.4.2 ขอดีและขอเสียของการประมวลผลแบบฐานขอมูล 
 สมจิตร อาจอินทร และงามนิจ อาจอินทร (2541)  
ขอดีของการประมวลผลแบบฐานขอมูล  
1) ขอมูลมีการเก็บอยูรวมกนัและสามารถใชขอมูลรวมกันได 
2) ลดความซํ้าซอนของขอมูล 
3) สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงกันของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได 
4) การควบคุมการคงสภาพของขอมูล 
5) การจัดการขอมูลในฐานขอมูลทําไดงาย 
6) ความเปนอิสระระหวางโปรแกรมประยุกตและขอมูล 
7) การมีผูควบคุมระบบเพียงคนเดียว 
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 ขอเสียของการประมวลผลแบบฐานขอมูล 
1)   การใชงานฐานขอมูลจะเสียคาใชจายคอนขางสูง 
2)   มีความซับซอน 
3)   การสูญเสียขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได 

 
2.4.3 ประเภทของฐานขอมูล 

สมจิตร อาจอินทร  และงามนิจ อาจอินทร (2541) แบงประเภทของฐานขอมูลไว  3 
ประเภท คือ 

1) ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน  (Hierarchical Database) เปนลักษณะของ   ฐานขอมูลท่ีมี
ความสัมพนัธของขอมูลเปนแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือหนึ่งตอกลุม แตจะไมมีความสัมพนัธแบบกลุมตอ
กลุมในฐานขอมูลแบบนี้ 

2) ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) ขอมูลภายในฐานขอมูลแบบนี้สามารถ
มีความสัมพันธกันแบบใดก็ได เชน อาจเปนแบบหนึ่งตอหนึ่ง หนึ่งตอกลุม หรือ ความสัมพันธแบบ
กลุมตอกลุมกไ็ด 

3) ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพนัธ (Relational Database) เปนฐานขอมูลท่ีมีความนิยมใช
กันมากในปจจุบัน ซ่ึงสามารถใชงานไดกบัเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกระดบั 

 
2.4.4 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย (2544) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแถวและคอลัมนในลักษณะตารางสองมิติ ท่ีประกอบดวยแอททริบิวตท่ีแสดงคุณสมบัติของ
ตารางหนึ่ง ๆ โดยท่ีตารางตาง ๆ ไดผานกระบวนการทํา Normalized ในระหวางการออกแบบเพ่ือลด
ความซํ้าซอน และเพื่อใหการจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลซ่ึงใหภาพขอมูลในระดับภายนอก (External Level) 
และระดับแนวคิด (Conceptual Level) แกผูใชขอมูลไดเปนอยางดี ตารางตาง ๆ ในฐานขอมูลจะ
ประกอบดวยแอททริบิวตตาง ๆ ท่ีถูกออกแบบเพื่อลดความซํ้าซอนของการเก็บขอมูลและสามารถ
เรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบจัดการฐานขอมูลเปนผูจัดการฐานขอมูลตามท่ี
ฐานขอมูลไดถูกออกแบบไว 
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ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลท่ีมีความนยิมใชกนัมากในปจจบัุน ซ่ึงสามารถใช
งานไดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกระดับ และในการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
ฟารมโคนมรายยอยในเขตสหกรณโคนมแมออน ฐานขอมูลท่ีใชคือใชระบบฐานขอมูล Paradox  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุดใจ พรมพล (2550) ไดการพัฒนาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพและวิเคราะหปญหาของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อใชตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของกรม
สรรพสามิต โดยพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมเว็บเพจ (Web Application) เพื่องายตอการเขาถึง 
ซ่ึงประกอบไปดวย 5 สวน คือ 1) การจัดการขอมูล เพื่อนําขอมูลตาง ๆ จากเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายเขาสูระบบ 2) การจัดการกราฟ เพื่อใชในการกําหนดรูปแบบกราฟสถิติการทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 3) การตั้งคาระบบ 4) การจัดการขอมูลผูใชงาน 5) การแจงเตือนเหตุการณความ
ผิดปกติของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย โดยทุกสวนมีการเช่ือมโยงถึงกันเปนระบบ เพื่อการ
แกปญหาไดอยางทันทวงที สามารถรายงานผลการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายดวย
รูปกราฟไดอยางถูกตอง และนําไปวิเคราะหและดําเนินการในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานตอไป 

สงกรานต อินขัน (2550) ไดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบจัดเก็บ และ ซอม
บํารุงวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบจัดเก็บ และ ซอมบํารุง 
วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ใหเปนระเบียบ สะดวก
ตอการคนหา การตรวจสอบ และมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อรวบรวมขอมูลการแจงปญหาของลูกคา
ตัวแทนจําหนายของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ใหเปนระเบียบ สะดวกตอการ
คนหา การตรวจสอบ และ มีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อศึกษาอุปสรรค ปญหา ขอจํากัดตางๆ 
ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศผูศึกษาไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับระบบจัดเก็บ และ ซอมบํารุง วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต
เอเชีย จํากัด โดยใชเคร่ืองมือพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบดวยไมโครซอฟทเอสคิวแอล 2000 
และ โปรแกรมภาษา วิชวลเบสิก 6.0 

สยาม จุลสัตย (2551) ไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศการซอมบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวร
และซอฟตแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงแรมอิมพีเรียลแมปงเชียงใหม พัฒนาโดยใช
เทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตเขามาชวยในการประสานงาน ติดตามงานระหวางผูใชงานกับ
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เจาหนาท่ีแผนกไอที และใชภาษาโปรแกรมพีเอชพีพัฒนาในสวนของติดตอกับผูใชงาน และใชมาส
เอสคิวแอลจัดการฐานขอมูล ซ่ึงมีการแบงออกเปน 4 สวนระบบงานยอยคือ 1) การบันทึกขอมูล
ผูใชงาน หองพัก แผนก อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การบันทึก
ขอมูลซอมบํารุง ติดตามงาน 3) การสืบคนขอมูล และ 4) รายงาน ซ่ึงมีการทดสอบประสิทธิภาพระบบ
โดยใชแบบสอบถามกับผูใชจํานวน 14 คน ผลการทดสอบพบวา มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑท่ีดีมาก 

จากงานวิจัยท่ีไดศึกษาจากการคนควาแบบอิสระภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหมพบวาสวนใหญ
เลือกพัฒนาระบบเพื่อการซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายซ่ึงเปนผลดีตอการบริหาร
จัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายขององคนั้น ๆ  สวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปกร ผูศึกษาเลือก
พัฒนาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพและวิเคราะหปญหาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของกรม
สรรพสามิต ซ่ึงเปนการแสดงผลกราฟผานเว็บเพจใหสามารถตรวจสอบ (Monitor) สถานะการ
ทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของกรมสรรพสามิต ซ่ึงนําเอา Multi Route Traffice Grapher 
(MRTG) มาใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบสถานะดังกลาว 

จากการศึกษางานวิจัยดังท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะเลือกพัฒนาระบบที่มี
ครอบคลุมถึงการบันทึกปญหา การแกไขปญหา รวมทั้งการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บมาวิเคราะหขอมูลการติดต้ังรวมท้ังเทคนิคท่ีใช ขอมูลการติดขัด 
การแกไขปญหาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย รวมท้ังรายงานเชิงสถิติเพื่อวางแผนการจัดเตรียม
และจัดสรรทรัพยากร เชน อุปกรณ (Hardware) ชุดคําส่ัง (Software) เพื่อการบํารุงรักษาใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายทํางานไดอยางตอเนื่อง 


