
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และ
งานวิจัย    ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดตามหัวขอท่ีกําหนด 
ตามลําดับดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็คทรอนิคส 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2550 อางอิงใน ทศพร หุนแกว, 2551: 2) ไดใหขอมูลวา  “OTOP” 
เปนแนวคิดท่ีเนนขบวนการสรางรายได จากผลิตภัณฑ ในแต ละหมูบานหรือตําบล แนวคิดนี้
สนับสนุนและสงเสริมใหทองถ่ินสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product) โดยมีกิจกรรม การคิดคน 
และพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาด  การผลิต  การบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางดานการผลิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตองการของตลาดสากล โดยท่ีพลังกาย (Energy)  
ความคิดสรางสรรค (Creativity)  และความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใชทรัพยากรที่หา พบในทองถ่ิน
เปนหลัก เพื่อท่ีจะเกิดการสรางงานสรางรายได และนําไปสูเปาหมายของการกินดี อยู ดี คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชน แสวงหารากฐานท่ีสําคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู ตอไป  สรางความภาคภูมิใจใหกับคนรุนตอ ๆ ไป  และ
วางรากฐานท่ีสําคัญของประเทศและสังคมไทย  อีกท้ังเปนแนวคิดท่ีตองการใหแตละหมูบานมี
ผลิตภัณฑ (หลัก)  1  ประเภท  เปนผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบทรัพยากรทองถ่ิน ลดปญหาการอพยพยาย
ถ่ินไปสูเมืองใหญ ซ่ึงถือไดวาเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดข้ึน เปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํา ริของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั ว                     
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และเปนเคร่ืองมือท่ีกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของประชาชน  เกิดการดําเนินงานพัฒนา
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง นับเปน  กลยุทธการพัฒนาที่อาศัยหมูบานเปนหนวยพัฒนา (Unit of 
Development) โดยวัตถุประสงคของโครงการ คือ  สรางงาน สรางราย  ไดแกชุมชน สรางความ
เขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคิดเองทําเองในการพัฒนาทองถ่ินสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหสอด  คลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน      
 

(คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ, 2545: 4) ไดกลาววา 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” นี้จะเปนเคร่ืองมือท่ีกระตุนใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน เกิดการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง นับเปนกลยุทธการพัฒนาท่ีอาศัย
หมูบานเปนหนวยการพัฒนา (Unit of Development) เบ้ืองตน และรวมเปนเครือขายภายใตตําบล 
อาศัยหลักการพื้นฐาน 3 ขอ คือ 

-  ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการท่ีใชภูมิปญญา 
และวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

- พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self_Reliance-Creativity)  ทําความฝนใหเปนจริง
ดวยกระบวนการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยสราง กิจกรรมท่ีอาศัยศักยภาพของทองถ่ิน 

- การสรางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ฟูมฟกประชาชน          
ใหสูชีวิตดวยความทาทาย และจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค 
 

กรมการพัฒนาชุมชน (2550 อางอิงใน ทศพร หุนแกว, 2551: 2 - 3) ไดกลาวไววา              
การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไดจําแนกกลุมของผู ประกอบ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมผูผลิตชุมชน  
  หมายถึง  กลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนกลุมในชุมชนผลิตผลิตภัณฑ  ท่ีแสดง            

ความเปนไทยหรือภูมิปญญาไทย และ สมาชิกในกลุม รวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการ และ     
รวมรับผลประโยชน 

2) กลุมผูผลิตท่ีเปนเจาของรายเดียว  
  หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนท่ีผลิตสินคาท่ี แสดงความเปนไทย        

หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเช่ือมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การท่ีชุมชนมีสวนรวม        
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ในการผลิต หรือ มีการจางแรงงานในชุมชน หรือ มีการใชวัตถุดิบในชุมชน หรือ มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ หรือ มีสวนรวมไดรับผลประโยชน 

3) กลุมผูผลิตท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
 หมายถึง ผูผลิต / ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก  บริษัทจํากัด      

หางหุนสวนสามัญ  ซ่ึงผลิตสินคาท่ีแสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเช่ือมโยง
กับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต / จางแรงงานในชุมชน /         
ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือ มีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือมีสวนรวมไดรับผลประโยชน        
โดยมีสินทรัพยลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท 

 
กรมการพัฒนาชุมชน (2550 อางอิงใน ทศพร หุนแกว, 2551:  3) ไดกลาวถึงการจําแนก

หมวดหมูของสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ประกอบดวย  
1) ผลิตภัณฑอาหาร  
 หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรท่ีบริโภคสด เชน ผัก ผลไม เปนตน และผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูปท่ีพรอมบริโภคหรืออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปท่ี ใชเปนวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ําพริก เปนตน  

2) ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม  
 หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ไดแก สุราแช สุรากล่ัน สาโท 

อุไวน เหลาขาว 35-40 ดีกรี เปนตน และ เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ไดแก ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม 
ประเภทพรอมดื่ม  ผลิตภัณฑ ประเภทชงละลาย  และผลิตภัณฑประเภทชง  เชน  น้ําผลไม                 
น้ําสมุนไพร  ขิงผงสําเร็จรูป  มะตูมผง  ชาใบหมอน  ชาจีน  เปนตน  

3) ผลิตภัณฑผาและเคร่ืองแตงกาย   
 หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติหรือ เสนใยสังเคราะห รวมท้ังเส้ือผา /

เคร่ืองนุงหม และ เคร่ืองแตงกายที่ใชประดับตกแตงประกอบการ แตงกายท้ังเพื่อประโยชนใน      
การใชสอยและเพ่ือความสวยงาม  

4) ผลิตภัณฑของใช ของประดับตกแตงและของท่ีระลึก  
 หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีไวใชหรือตกแตงประดับในบาน สถานท่ีตาง ๆ เชน เคร่ืองใช

ในบาน เคร่ืองครัว เคร่ืองเรือนท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อการใชสอยหรือประดับตกแตง หรือ ใหเปน
ของขวัญเพื่อใหผูรับนําไปใชสอยในบาน ตกแตงบาน รวมท้ังส่ิงประดิษฐท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิต      
ภูมิปญญา และ วัฒนธรรมทองถ่ิน และ สินคานั้น ตองไมผลิตโดยใชเคร่ืองจักรเปนหลัก และ        
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ใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใช แรงงานคน (ท้ังนี้ไม รวมถึงผลิตภัณฑท่ีใชตกแต ง ประดับ
รางกาย เชน สรอย ตางหู แหวน ฯลฯ ซ่ึงจัดอยูในประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย)  

5) ผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเปนสวนประกอบอาจใชประโยชน และอาจ 
สงผลตอสุขภาพ ไดแก  ยาจากสมุนไพร เคร่ืองสําอางสมุนไพร วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน     
เชน น้ํายาลางจานสมุนไพร สมุนไพรไลยุง หรือ กําจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑจากสมุนไพร     
ท่ีใชทางการเกษตร  

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

MSc Information Systems, (2550: ออนไลน) ไดกลาวไววา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ คือ ระบบท่ีรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพรสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผน การ
พัฒนาตัดสินใจประสานงาน และควบคุมการดําเนินงาน 

 
MSc Information Systems, (2550: ออนไลน) ไดอธิบายประโยชนของระบบสารสนเทศ 

ดังนี้ 
1) ชวยลดตนทุน การที่ระบบสารสนเทศชวยทําใหการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูล       

ท่ีมีปริมาณมาก มีความสลับซับซอนใหดําเนินการไดโดยเร็ว หรือการชวยใหเกิดการติดตอส่ือสาร
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินการอยางมาก 

2) ชวยใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว การใชเครือขายทางคอมพิวเตอร             
ทําใหมีการติดตอไดท่ัวโลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว ไมวาจะเปนการติดตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร
กับเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยกัน คนกับคน หรือคนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร และการติดตอส่ือสาร
ดังกลาวจะทําใหขอมูลท่ีเปนท้ังขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวสามารถสงไดทันที 

3) ระบบสารสนเทศชวยทําใหการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปไดดวยดี 
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพ่ือเอ้ืออํานวยใหหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก   
ท่ีอยูในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะทําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได
และทําใหการประสานงาน หรือการทําความเขาใจเปนไปไดดวยดียิ่งข้ึน 

 
MSc Information Systems, (2550: ออนไลน) ไดอธิบายถึงประสิทธิผลของสารสนเทศ ดังนี้ 
1) ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบสําหรับผูบริหาร   

เชน ระบบสารสนเทศท่ีชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
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จะเอ้ืออํานวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจไดดีข้ึน จะสงผลใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค 

2) ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการที่เหมาะสม ชวยใหองคการทราบ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตนทุน ราคาในตลาด รูปแบบของสินคา/บริการท่ีมีอยู หรือชวยทําใหหนวยงาน
สามารถเลือกผลิตสินคา/บริการท่ีมีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู 

3) ระบบสารสนเทศชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหดีข้ึน ระบบสารสนเทศทํา
ใหการติดตอระหวางหนวยงานและลูกคา สามารถทําไดอยางถูกตองและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นจึงชวย
ใหหนวยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหตรงกับความตองการของลูกคาไดดีข้ึน
และรวดเร็วข้ึนดวย 

4) ความไดเปรียบในการแขงขัน ระบบสารสนเทศชวยทําใหองคการทราบขอมูลทุกดาน
ขององคกร เพื่อเพ่ิมโอกาสสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง 

5) คุณภาพชีวิตการทํางาน ระบบสารสนเทศชวยทําใหมีการทํางานท่ีดีข้ึน ชวยลดขั้นตอน
การทํางาน เพิ่มความสะดวกใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล, (2545) ไดกลาวถึง ความหมายของระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
1) ขอมูล (Data) หมายถึง ขอมูลดิบ (Raw Data) ท่ีถูกเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆท้ัง

ภายนอกและภายในองคกร โดยขอมูลดิบจะยังไมมีความหมายในการนําไปใชงานหรือตรงตาม
ความตองการของผูใช     

2) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบท่ีถูก
จัดเก็บไวอยางเปนระบบโดยผลลัพธท่ีไดสามารถนําไปประกอบการทํางานหรือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  

3) ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การรวมองคประกอบตางๆที่มี
ความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศท่ีจะสามารถเรียกมาใช 
หรือกระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินงาน 
การควบคุม การวิเคราะห และการวางรูปแบบขององคกรใหมีประสิทธิภาพ     

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีประกอบข้ึน
ดวยระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และอุปกรณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศท่ีมีการวางแผนจัดการ  และใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
เทคโนโลยีสารสนเทศตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ  3 ประการ  คือ 
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1) ระบบประมวลผล เปนระบบการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  โดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุนในการจัดการขอมูลเพ่ือใหการทํางาน
ถูกตองและรวดเร็วข้ึน 

2) ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การส่ือสารขอมูลเปนเร่ืองสําคัญสําหรับการจัดการและ
ประมวลผล ตลอดจนการใชขอมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีตองประยุกตเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสในการส่ือสารขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และผูใชท่ีอยู
หางกันใหสามารถส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดการขอมูล เปนศิลปะในการจัดรูปแบบ และการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ, (2542) ไดกลาวถึงความหมายของฐานขอมูล
โดยไดอธิบายวา “ระบบฐานขอมูลเกิดจากการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบใหมท่ีมีการนําเอาขอมูล     
ตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันมาจัดเก็บไวในท่ีเดียวกัน เปนขอมูลท่ีใชสนับสนุนการดําเนินงาน    
อยางใดอยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงอาจจะกลาวไดวาแตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับระบบ
แฟมขอมูล 1 ระบบและจะเรียกฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยาง
หนึ่งวา ระบบฐานขอมูล” ซ่ึงมีองคประกอบหลัก ๆ  4 สวน  คือ 

1)  ขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลจะตองมีลักษณะท่ีสามารถนํามาใช
ประกอบกันไดและตองมีลักษณะท่ีสามารถถูกใชรวมกันไดจากผูใชหลายๆคนในขณะเดียวกัน 

2)  ฮารดแวรอุปกรณคอมพิวเตอร ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลจะ
ประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ หนวยความจําสํารองโดยหนวยความจําสํารองจะตองคํานึงถึงความจุ
ของหนวยความจําสํารองท่ีนํามาใชจัดเก็บของฐานขอมูลนั้น ในสวนของหนวยประมวลผล และ
หนวยความจําหลัก   จะตองคํานึงถึงความเร็วของหนวยประมวลผล และขนาดของหนวยความจําหลักของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชประมวลผลรวมกันฐานขอมูลนั้น 

3)  ซอฟตแวร ในการติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูลของผูใช จะตองกระทําผาน
โปรแกรมท่ีมีช่ือวาโปรแกรม Database Management System  (DBMS) โดยหนาท่ีหลักของ DBMS 
ไดแก การทําใหการเรียกใชฐานขอมูล เปนอิสระจากสวนของฮารดแวร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ   
จะมีหนาท่ีในการควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอนและความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ   
ภายในฐานขอมูลแทนโปรแกรมเมอร 
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4)  ผูใชระบบฐานขอมูล  (User) ผูท่ีเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใชงาน
สามารถแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ Application Programmer เปนผูทําหนาท่ีพัฒนาโปรแกรม        
เพื่อเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาประมวลผล End User คือผูท่ีนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใช
งาน Database Administrator  (DBA) คือ ผูบริหารที่ทําหนาท่ีควบคุมและตัดสินใจในการกําหนด
โครงสรางของฐานขอมูล ชนิดของขอมูล วิธีจัดเก็บขอมูล 

 
  ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน, (2548) ไดใหความหมายของฐานขอมูล คือ การเก็บรวบรวม

ขอมูลของผูใช รวมถึงความสามารถท่ีจะนําขอมูลนั้นออกมาใชรวมกันไดโดยไมมีการซํ้าซอนของ
ขอมูลหรือความขัดแยงของขอมูล โดยขอมูลจะประกอบดวยขอมูลยอยหลาย ๆ สวน แตละสวน         
จะเรียกวา ฟลด  (Field) ฟลดจะไมมีความหมายเชน ช่ือนิสิต ช่ือวิชา หรือ เกรด แตถานําหลาย ๆ ฟลด
มารวมกันจะเกิดความหมายข้ึน การท่ีมีการนําเอาขอมูลหลาย ๆ ฟลดมารวมกันจะเกิดเปนรายการ 
(Record) และในกรณีทีเอาหลาย ๆ รายการมารวมกันจะเกิดเปนไฟลขอมูล (File) แตหากเอาหลาย ๆ 
ไฟลขอมูลมารวมกันจะเกิดเปนฐานขอมูล (Database) เม่ือมองไปในระดับขอมูลจะพบวาขอมูลเกิด    
จากตัวอักษร (Character) หรือ ไบต (Byte) ประกอบกันโดยท่ี 1 ตัวอักษร หรือ 1 ไบต เกิดจาก
เลขฐานสองจํานวน 8 บิตมารวมกัน สามารถจําแนก  องคประกอบของฐานขอมูลไดดังรูป 2.1 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูป 2.1 แสดงองคประกอบของฐานขอมูล 

 
ความสําคัญของฐานขอมูล 

 
 
 
 
  

รูปท่ี 2.1 แสดงองคประกอบของฐานขอมูล 

 ฐานขอมูล(Database) 

แฟ มขอมูล(File) 

รายการ(Record) 

ฟิลด(Field) 

ตวัอกัษร(Byte) 

บิต(Bit)เลขฐานสอง 

ฐานขอมูลประวติันกัศึกษามหาวิทยาลยั แฟ มวิชา แฟ มประวติั  

 ช่ือ  วิชา  เกรด  
น.ส.กานดา เฮง  mis 1o1  B+ 
น.ส.รัชพร  เกงแก ว  mis 1o1  B+ 

 ช่ือ  วิชา  เกรด  
น.ส.กานดา เฮง  mis 1o1  B+ 

 ช่ือ  
นายรัชดา  ประกวานนท  

น 

0 และ 1 
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ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย, (2545) ไดกลาววา ฐานขอมูล มีความสําคัญตอระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการทํางานของหนวยงานตางๆ ขององคกร ไมวาจะเปนการเก็บ การจัดการ
ฐานขอมูลใหปลอดภัย และความเช่ือถือไดของขอมูลซ่ึงชวยใหผูใชขอมูลสามารถนําขอมูลไปชวย
ในการวางแผนการตัดสินใจไดทันเวลา การออกแบบฐานขอมูลขององคกรขนาดกลางหรือใหญ
อาจจะซับซอนมากกวาองคกรขนาดเล็ก เนื่องจากตองตอบสนองกับระบบประยุกตใชงาน 
(Application System) ของผูใชจํานวนมาก   การออกแบบฐานขอมูลท่ีดีเปนส่ิงท่ีจําเปนมาก     
เพื่ อใหไดขอ มูลตรงตามความตองการของผู ใช  สํ าหรับองคกรขนาดกลางและใหญ                  
อาจจะมีผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) เปนผูจัดการระบบฐานขอมูล         
ขององคกรสาเหตุท่ีตองมีผูบริหารฐานขอมูล  สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการคือ 

 

1)  หนวยงานตางๆ ในองคกรไดนําคอมพิวเตอรมาใชมากข้ึน ความตองการที่จะให
ขอมูลเปนปจจุบัน  (Update)  และสามารถเขาถึงขอมูลไดเร็วมีมากข้ึน 

2)  ความซับซอนของขอมูล ตลอดจนความสัมพันธของขอมูลและระบบประยุกต    
ใชงาน (Application System) มีจํานวนมากข้ึน 

3)  แนวโนมของการรวบรวมฐานขอมูลของทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อลด        
ความซํ้าซอนและสามารถใชประโยชนในเชิงบริหารมีเพิ่มมากข้ึน 

4)  ความเปนอิสระของขอมูล (Data Independent) ชวยปองกันโปรแกรมประยุกต   
ใชงานตางๆ (Application Program) ไมใหถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางท้ังใน       
ระดับตรรกะ (Logical Level ) และในระดับกายภาพ  (Physical Level) 

5)  เ ม่ือมี ผู ใช ในระบบฐานขอมูลมากข้ึน  การจัดการเ ร่ืองความปลอดภัย                 
ของฐานขอมูลมีความจําเปนมากข้ึนโดยการกําหนดใหผูใชและสิทธ์ิ (Privileges ) ท่ีผูใชแตละคน
ควรจะไดรับ  นอกจากนี้ประโยชนจากการมีวิว (View หรือ External Schema ) ชวยใหระบบ
ประยุกตใชงานตาง ๆ สามารถใชขอมูลเดียวกันรวมกันไดดวยการสราววิว เปนการรักษาความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล และไมกระทบกับฐานขอมูลจริงท่ีจัดเก็บจริง 

 
 ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย, (2545) ไดกลาววาคุณสมบัติของฐานขอมูลท่ีดีมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  ไมซับซอน (Simplicity) เขาใจไดงาย สําหรับผูท่ีเปนบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
และผูใชท่ัวไป 

2)  อธิบายไดชัดเจน (Express ability) สามารถอธิบายโครงสรางของขอมูล ไมวาจะ
เปนความหมายของขอมูล ความสัมพันธและขอกําหนด (Constraint) ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 
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3)  ลําความซํ้าซอน (Non Redundancy ) ขอมูลหนึ่ง ๆ จะมีเพียงแหงเดียว และ       
จะไมปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูล 

4)  มีความน า เ ช่ือ ถือ  หรือ  มีความบูรณภาพ  (Integrity) ขอมูล ท่ีออกแบบ                   
มีความถูกตองของขอมูลตามขอกําหนดขององคกร 

5)  ขอมูลท่ีมีอยู คือ ขอมูลท่ีตองการ (Minimality) ฐานขอมูลท่ีดี ตองประกอบดวย 
ขอมูลท่ีองคกรตองการใชงานอยางครบถวนและตองไมรวมขอมูลท่ีไมตองการใชงาน                   
อยูในฐานขอมูล 

6)  ขยายขอบเขตได (Extensibility) สามารถปรับขยายและรองรับการขยายตัว     
ของการใชขอมูลได 
 

 วุฒิพงศ พงศสุวรรณ , (2544)ไดใหความเห็นเกี่ยวกับขอดีของการใชระบบ
ฐานขอมูลไววา 

1)  ลดความซํ้าซอนของขอมูล (Redundancy can be reduce )ในระบบไฟลธรรมดา      
ท่ีไมมีระบบจัดการฐานขอมูลตองมีการจัดเก็บแฟมขอมูลเดียวกันไวหลาย ๆ แหงกอใหเกิดความ
ซํ้าซอนข้ึนจํานวนมาก 

2)  หลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูล (Inconsistency can be avoided ) เนื่องมาจากการ
จัดเก็บขอมูลระบบไฟลไวหลายๆแหงนั้น การแกไขขอมูลในท่ีหนึ่ง แตแกไมครบทุกไฟลท่ีเก็บไว 
ก็จะมีผลใหขอมูลไมตรงกัน ซ่ึงจะทําใหผูใชงานเกิดความสับสนไมแนใจวาแฟมขอมูลนั้นถูกตอง
หรือไม 

3) สามารถใชขอมูลรวมกันได (The data can be share ) ระบบจัดการฐานขอมูล
สามารถแบงปนขอมูลท่ีเก็บในตารางเดียวกันกับระบบงานตางๆ กันไดโดยงาย เปนตนวาขอมูล
ของ แผนกสินคาคงคลังนั้น แผนกขายสามารถเรียกไปดูไดวาสินคาท่ีจะขายน้ันมีจํานวนเทาไหร 

4) สามารถควบคุมมาตรฐานของขอมูลได (Standards can be enforced ) เนื่องจาก
ผูบริหารระบบ หรือ DBA สามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลเพื่อใชรวมกันในองคกรไดโดยการ
กําหนดรูปแบบใหกับขอมูลตางๆ เชน กําหนดรหัสสินคา รหัสลูกคา เลขท่ีใบเสร็จ ตางๆใหเปน
มาตรฐานเดียวกันในองคกร เปนตน 

5) มีระบบความปลอดภัยท่ีรัดกุม (security restrictions can be applied ) ผูดูบริหาร
ฐานขอมูล เปนผูท่ีคอยตรวจสอบและใหการอนุมัติในการเขาถึงขอมูล และเปนผูท่ีสรางวิว หรือ 
มุมมองใหบรรดาผูใชระบบ ดังนั้นผูใชระบบจะเห็นเฉพาะขอมูลที่ตนตองการและจําเปนเทานั้น 
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(วุฒิพงศ  พงศสุวรรณ ,  มปท .)  ไดกลาววาในการออกแบบระบบฐานขอมูล         
เพื่อใหสามารถจัดการขอมูลในระบบฐานขอมูลนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ข้ึนอยูกับ
ความตองการของผูใชงานในองคกรซ่ึงเปนเร่ืองท่ีผูออกแบบหรือนักวิเคราะหระบบ (System 
Analysis) จะตองคํานึงถึงวาตองการประสิทธิภาพในแงใดบาง เชนความเร็วในการเขาถึงขอมูล 
ความยากงายแก การใชงาน การประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ การเพิ่มขนาดของระบบฐานขอมูล   
ทําไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีใช และการออกแบบฐานขอมูล                        
มีความเหมาะสมเพียงไรดวย 

การออกแบบฐานขอมูลนั้นเพื่อใชในงานใดๆนั้นจําเปนตองศึกษาวิเคราะห             
ทําการรวบรวมความตองการของผูใชงานกอน โดยผูออกแบบจะตองสามารถรวบรวมกฎเกณฑ
เง่ือนไขตางๆท่ีจําเปนไดแก 

1) การคนหาขอมูลในทุกๆ ลักษณะท่ีผูใชตองการ 
2) กฎเกณฑและเง่ือนไขการแกไขขอมูลและการอนุญาตใหผูใชลบขอมูลใดบาง 
3) รายงานตางๆ ท่ีผูใชตองการท้ังหมดในปจจุบัน และ คาดวาจะมีในอนาคต 
4) การคํานวณตางๆ 

 
สวนประกอบท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล 

 ศุภิสราพร  สุธาทิพยะรัตน, (2548) ไดกลาวไววาระบบจัดการฐานขอมูลหรือ           
ท่ีเรียกวา Database Management System (DBMS) ตองทํางานเกี่ยวของกับฐานขอมูล และ
โปรแกรมประยุกตท่ีตองการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดยมีองคประกอบดังนี้ 

1)  ภาษานิยามขอมูล (Data Definition Language: DDL) 
เปนสวนประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีบอกใหทราบว า                 

ในฐานขอมูลนั้น ขอมูลแตละสวน (Data Element) ประกอบดวยอะไรบาง DDL เปนภาษาทางการ   
ท่ีนักเขียนโปรแกรมใชในการสรางเนื้อหาขอมูลและโครงสรางขอมูล กอนท่ีขอมูลดังกลาว           
จะถูกแปลงเปนแบบฟอรมท่ีโปรแกรมประยุกตตองการ 

 DDL ประกอบดวยคําส่ังท่ีใชในการกําหนดโครงสรางขอมูลวามีคอลัมนอะไร   
แตละคอลัมนเก็บขอมูลประเภทใดรวมถึงการเพ่ิมคอลัมน และการกําหนดดัชนี 

2)  ภาษาการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language : DML) 
เปนภาษาเฉพาะที่ใชในการจัดการระบบฐานขอมูล ซ่ึงอาจเปนการเชื่อม

โปรแกรมภาษาในยุคท่ีสามกับยุคท่ีส่ีเขาดวยกันเพื่อจัดการฐานขอมูลโดย DML ประกอบดวยคําส่ัง
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หรือส่ิงท่ีอนุญาตใหผูใชสามารถสรางโปรแกรมพิเศษข้ึนมารวมถึงขอมูลตางๆ ในปจจุบันภาษา
จัดการขอมูลท่ีนิยมใชไดแก ภาษา SQL (Structure Query Language)  

3)  พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
  พจนานุกรมขอมูลเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บและการจัดการขอมูล สําหรับการ

บํารุงรักษาในฐานขอมูล โดยพจนานุกรมจะมีการกําหนดชื่อของส่ิงตางๆ (Entity) ท่ีระบุไวใน
โปรแกรมฐานขอมูล เชน ช่ือของฟลด ช่ือของโปรแกรมท่ีใช รายละเอียดของขอมูล ผูมีสิทธิใช 
และผูท่ีรับผิดชอบ 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปรัญญินี  พงษพานิช, (2548) ไดกลาวถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวดังนี้  ปจจุบันโลก
ไดกาวเขาสูยุคสังคมขอมูลขาวสาร (Information Society) อยางแทจริง ทําใหวิถีชีวิตและความ
เปนอยูของคนเปล่ียนแปลงไปอยางส้ินเชิงสงผลใหกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
ดําเนินงานในภาคธุรกิจ หรือ การดําเนินงานของภาครัฐก็ตาม ลวนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ ซ่ึงจะตอง
ตัดสินใจใหไดอยางถูกตองและรวดเร็ว จึงตองอาศัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 
Information  Systems : MIS) ท่ีมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อการไดเปรียบเหนือคูแขง 
ผูบริหารจึงจําเปนตองทราบขอมูลสารสนเทศ ท่ีเพียงพอและถูกตองตลอดจนสามารถหาได
ทันทวงทีและมีประโยชน เพื่อกอใหเกิดความคิดในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาที่มีประสิทธิผล              
โดยคํานึงถึงท้ังความกาวหนา ทางดานเทคนิคและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) ประกอบดวยเทคโนโลยีทางดานขาวสารขอมูลไดมีการพัฒนาใหกาวหนา       
อยางมาก 
 นอกเหนือจากการดําเนินงานยังชวยในการจัดการธุรกิจ เชน ธุรกิจ ธนาคาร โรงแรม 
ตลอดจนสถาบันการศึกษา  และยังชวยในเรื่องของการแขงขันทางการตลาด โดยการใช    
เทคโนโลยีสมัยใหมในการดึงดูดลูกคาและปองกันกลุมลูกคาจากการโจมตีของคูแขงขัน
ตางประเทศ  จึงทําใหระบบขอมูลสารสนเทศ มีความจําเปนท่ีจะตองกระจายไปใหกวาง โดยอาศัย
การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารอาจจะอยูในรูปของอุปกรณท่ีใชภายในองคกร             
โดยสรางเปนเครือขายเฉพาะพื้นท่ี (Local Area Network : LAN) เพ่ือใหภายในองคกรสามารถ      
ใชขอมูลตาง ๆ รวมกันไดในรูปของระบบเครือขายเฉพาะพ้ืนท่ีและอินทราเน็ต (intranet) 
นอกจากนั้นองคกร สํานักงานยังสามารถสงขอมูลส่ือสารระหวางสํานักงานใหญกับสาขา               
ท่ีอยูตางประเทศได โดยผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีมีเครือขายอยูท่ัวโลก               
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เปาหมายของระบบสารสนเทศ ท่ีมีตอองคกร ประกอบดวย 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในกรณีท่ีองคกรมีงานประจําตองทําทุกวัน และ

ปริมาณงานเพิ่มข้ึนจึงมีความจําเปนตองใชคอมพิวเตอรเพื่อเขามาชวยงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มผลผลิต 
3. เพิ่มคุณคาในการบริการลูกคา 
4. ผลิตสินคาใหมและขยายผลิตภัณฑ 
5. สามารถที่จะสรางทางเลือกในการแขงขันได 
6. สรางโอกาสทางธุรกิจ 
7. การดึงดูดไว และปองกันคูแขง 

 
แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศนับวันจะเขามามีบทบาทในองคกรไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ 
เอกชน อุตสาหกรรมตาง ๆ ท้ังนี้เปนเพราะวาแนวโนมการใชคอมพิวเตอรจะใชงายข้ึนเนื่องจากมี
อุปกรณอํานวยความสะดวกมากมายรวมท้ังมีการพัฒนาท่ีกาวหนาและรวดเร็วพรอมท้ัง การปรับ
ขนาดของตัวประมวลผลเล็กลง ซ่ึงทําใหขนาดของเคร่ืองคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง และรวมไปถึง
การติดตอส่ือสารระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษยงายข้ึน 
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หมายถึง กระบวนการตาง ๆ และ
ระบบงานท่ีชวยใหไดสารสนเทศท่ีตองการ 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีสวนมากจะหมายถึง คอมพิวเตอร เคร่ืองใชสํานักงาน 
อุปกรณโทรคมนาคมตาง ๆ  

2. กระบวนการในการนําอุปกรณตาง ๆ ขางตนมาใชงาน 
 

เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปจจุบัน จะประกอบดวยระบบตาง ๆ ไดแก 
1. ระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing System) 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: MIS) 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริการระดับสูง (Executive Information System)  
5. ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System) 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ Management Information System: MIS 
 เปนระบบการจัดหาคนหรือขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับขอมูลเพื่อการดําเนินงานของ   
องคกรการจัดโครงสรางของสารสนเทศโดยแบงตามลําดับ โดยการนําไปใชงานสามารถแบง      
ได 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธและการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับสูง 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสวนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติและการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับกลาง 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุมในขั้นตอนนี้
ผูบริหารระดับลางจะเปนผูใชสารสนเทศเพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน 

4. ระบบสารสนเทศท่ีไดจากการประมวล 
ระบบสารสนเทศเปนระบบรวมท้ังนี้เนื่องจากไมสามารถเก็บรวบรวมในลักษณะ

ระบบเดียวเนื่องจากขนาดขอมูลมีขนาดใหญและมีความซับซอนมาก ทําใหการบริหารขอมูลทําได
ยาก การนําไปใชไมสะดวก จึงจําเปนตองแบงระบบสารสนเทศออกเปนระบบยอย 4 สวนไดแก 

1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) 
2. ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System: MRS) 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 
4. ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System: OIS) 

 
ลักษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีดี ประกอบดวย 
1. สนับสนุนการทํางานของระบบประมวลผลขอมูลและการจัดเก็บขอมูลรายวัน 
2. ใชฐานขอมูลท่ีถูกรวมเขาดวยกัน และสนับสนุนการทํางานของผายตาง ๆ ในองคกร 
3. ชวยใหผูบริการระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง เรียกใชขอมูลท่ีเปนโครงสรางไดตาม

ตองการ 
4. มีความยืดหยุนสามารถรองรับความตองการขอมูลที่เปล่ียนแปลงไปขององคกร 
5. ตองมีระบบรักษาความลับของขอมูลและจํากัดการใชงานของบุคคลเฉพาะผู ท่ี

เกี่ยวของเทานั้น 
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ระบบประมวลผลขอมูล DPS (Data processing system)  
 ระบบประมวลผลขอมูล เปนการนําคอมพิวเตอรมาจัดการขอมูลข้ันพื้นฐาน โดยเนนท่ีการ
ประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction) และการเก็บรักษาขอมูลระบบประมวลผลขอมูลมักใช
ในระดับผูบริหารระดับกลางเทานั้น เนื่องจากระบบนี้จะไมยืดหยุน และไมสามารถตอบสนอง
ความตองการ ของขอมูลสารสนเทศ ท่ีไมไดเก็บในระบบนี้ได 
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนระบบท่ีพัฒนามากจากระบบ MIS เนื่องจากผูท่ีมีหนาท่ี
ในการตัดสินใจจะสามารถใชประสบการณหรือใชขอมูลท่ีมีอยูแลวในระบบ MIS ของบริษัททํา
การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพในงานปกติ แตบอยคร้ังท่ีผูจะตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารในระดับวางแผน  การบริหารและวางแผนยุทธศาสตรจะเผชิญกับการตัดสินใจท่ี
ประกอบดวยปจจัยท่ีซับซอนเกินกวาความสามารถของมนุษยท่ีจะประมวลผลเขาดวยกันไดอยาง
ถูกตอง จึงทําใหเกิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงเปนระบบท่ีสนับสนุนความตองการเฉพาะ
ของผูบริหารแตละคน (Made By Order) 
 

คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีดี  ประกอบดวย 
1. ตองชวยผูบริหารในกระบวนการตัดสินใจ 
2. ถูกออกแบบมาใหสามารถใชขอมูลแบบกึ่งโครงสรางและแบบไมมีโครงสรางท่ี

แนนอนได 
3. สนับสนุนผูตัดสินใจไดทุกระดับแตเนนท่ีระดับวางแผนยุทธศาสตร 
4. มีรูปแบบการใชงานเอนกประสงค มีความสามารถในการจําลองสถานการณ 
5. เปนระบบท่ีตอบโตกับผูใชใหสามารถใชงานไดงาย 
6. ปรับใหเขากับความตองการขาวสารในสภาพการณตาง ๆ 
7. มีกลไกใหสามารถเรียกใชขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว 
8. ทํางานโดยไมข้ึนกับระบบการทํางานตามตารางเวลาขององคกร 
9. มีความยืดหยุนพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารแบบตาง ๆ 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง (EIS) 

 เปนระบบที่สรางข้ึนเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูง
โดยเฉพาะ ระบบ EIS จะใชขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกองคกร นํามาสรุปอยูในรูปแบบท่ี
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สามารถตรวจสอบและใชในการตัดสินใจโดยผูบริหารไดงาย นอกจากน้ียังชวยใหผูบริหารดูใน
รายละเอียดท่ีตองการในจุดตาง ๆ ไดอีกดวย 
 

ตาราง 2.1  จุดเดนและจุดดอยของระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง 
 

ขอด ี ขอดอย 

 งายตอผูบริหารระดับสูงในการใชงาน 

 การใชงานไมจําเปนตองมีความรูเร่ือง
คอมพิวเตอร 

 ใหสารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาท่ี
ตองการ 

 มีการกรองขอมูลทําใหประหยัดเวลา 
 ทําใหระบบสามารถติดตามสารสนเทศ 

ไดดีข้ึน 

 มีขอจํากัดในการใชงาน 

 อาจทําใหผูบรหิารจํานวนมากรูสึกวา
ไดรับขอมูลมากเกินไป 

 ยากตอการประเมินผลประโยชนท่ีได
จากระบบ 

 ไมสามารถทําการคํานวณท่ีซับซอนได 
 ระบบอาจจะใหญเกินกวาท่ีจะจดัการได 
 ยากตอการรักษาขอมูลใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 
 กอใหเกิดปญหาการรักษาความลับ 

 
ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System) 

 เปนระบบคอมพิวเตอรท่ีชวยผูบริหารแกไขปญหาหรือทําการตัดสินใจไดดีข้ึน ระบบ
ผูเช่ียวชาญจะเกี่ยวของกับการจัดการความรู (Knowledge) มากกวาสารสนเทศ และถูกออกแบบให
ชวยในการตัดสินใจโดยใชวิธีเดียวกับผูเช่ียวชาญที่เปนมนุษย โดยใชหลักการทํางานดวยระบบ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 
 

ขอดีของระบบผูเช่ียวชาญ ไดแก 
1. ชวยในการเก็บความรูของผูเช่ียวชาญในดานใดดานหน่ึงไว ทําใหไมสูญเสียความรูนั้น 
2. ชวยขยายขีดความสามารถในการตัดสินใจกับผูบริหารจํานวนมาก พรอม ๆ กัน 
3. สามารถเพ่ิมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับผูท่ีทําการตัดสินใจเปนอยางมาก 
4. ทําใหการตัดสินใจในแตละคร้ังมีความใกลเคียงและไมขัดแยงกัน 
5. ชวยลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
6. มีความเหมาะสมท่ีจะเปนระบบในการฝกสอนอยางมาก 
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานบริหาร การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

จะตองมุงประเด็นหลักอยางนอย 4 ประการ คือ 
1. ความเปนเลิศ (Excellence) 
2. ความเสมอภาค (Equity) 
3. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
4. ความเปนสากล (Internationalization) 

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิคส  (E-Commerce) 

พิษณุ สุขเสริฐ, (2551: 7) ไดศึกษาและรวบรวมคําจํากัดความ ของอีคอมเมิรซ ไวหลาย
ความหมาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมุมมองของผูท่ีเกี่ยวของ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยรายละเอียดดังนี้   

อีคอมเมิรซ หมายถึง การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันผานส่ืออิเล็กทรอนิกส     
ท้ังนี้ขอมูลขาวสารที่ใชแลกเปล่ียนระหวางกันนั้น สามารถที่จะชวยสนับสนุนใหบรรลุผลของ    
การนําเสนอสินคาและบริการไมวาจะเปนตัวบุคคล องคกร หรือระหวางตัวบุคคลกับองคกร 

อีคอมเมิรซ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุน (Technology-Enable) เพื่อการทํา
ธุรกรรม ตัวอยางเชน ระบบ ATM (Automatic Telling Machine) สําหรับใชฝากและถอนเงินผาน
ทางออนไลนของธนาคาร ระบบแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทางธุรกิจ (Electronic Data Interchange: 
EDI) สําหรับใชแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทางธุรกิจระหวางกันในระดับหนวยงานหรือองคกรผาน
ทางออนไลนหรืออินเทอรเน็ต เปนตน ท้ังนี้เพื่อนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชบริหารจัดการธุรกิจ
นั่นเอง 

อีคอมเมิรซ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชเปนส่ือกลาง (Technology–mediated) ในการ
นําเสนอสินคาและบริการผานทางจอภาพคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี ซ่ึงเปรียบไดเหมือนกับรานคา
เสมือนจริง (Virtual Market) โดยท่ีผูบริโภคไมจําเปนตองเดินทางมายังสถานท่ีจริง เพียงแตเขาสู
ระบบโดยใชเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนเชนอินเทอรเน็ต (Internet) 

อีคอมเมิรซ หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะชวยสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ท้ังภายในและหรือภายนอกองคกรท้ังทางตรงและทางออม เพื่อใหบรรลุผลในการดําเนินธุรกิจ  

 
จากคําจํากัดความของคําวา อีคอมเมิรซ (E-Commerce) จะเห็นวามีความหมาย                   

ท่ีหลากหลาย ดังเหตุผลท่ีไดกลาวไวขางตน ซ่ึงพอจะสรุปความหมายของอีคอมเมิรซไดวา 
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อีคอมเมิรซ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชเปนส่ือกลางสําหรับแลกเปล่ียนสินคาและบริการ
ระหวางผูท่ีเกี่ยวของไดแก ตัวบุคคล องคกรหรือตัวบุคคลกับองคกร ท้ังนี้เพื่อชวยสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังภายในและนอกองคกร 
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (E-Business) ไมใชเปนแตเพียงกิจกรรมการซื้อขายเทานั้น   
แตยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การบริการลูกคา การทําธุรกิจรวมกันระหวางองคกร 
และกระบวนการทางธุรกิจท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยมีการเช่ือมโยงในลักษณะโครงขาย
สวนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนเพียงธุรกรรมทางธุรกิจ ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ
ขายท่ีเกิดข้ึนระหวางผูซ้ือกับผูขายเทานั้นซ่ึงธุรกรรมนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของ E-Business  
 
 การประยุกตใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 กอนท่ีจะตัดสินใจพัฒนาระบบอีคอมเมิรซข้ึนภายในองคกร จําเปนตองพิจารณา
ลักษณะงานที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับธุรกิจ แมวาหลักการท่ัวไปจะ
คลายคลึงกัน แตรายละเอียดปลีกยอยอาจแตกตางกัน โดยมีแนวทางการประยุกตใชงาน ดังนี้ 
 1.  ดานการคาปลีกอิเล็กทรอนิกส (E-Retailing)   
 ปจจุบันการตลาดแบบคาปลีก หรือ ขายตรง (Direct Retail Marketing) ไดปรับเปล่ียน 
รูปแบบหรือชองทางการขายมาเปนอีคอมเมิรซผานทางเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปน 
การปฏิรูปโฉมใหมของการสินคาและโฆษณา อยางไรก็ตามไมจําเปนเสมอไปวาจะตองทําธุรกรรม
ผานทางอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว อาจใชชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับประเภท
ของงานนั้น ๆ ตัวอยางเชน การซื้อเลขหวยทางออนไลน ลูกคาสามารถซ้ือเลขหวยไดจากเครื่องจัด
จําหนายเลขหวยออนไลน หรือแมแตการโอนเงินผานทาง ATM  ท่ีมีการเช่ือมโยงเปนเครือขาย
เฉพาะกิจ เปนตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปรูปแบบของการคาปลีกจะมีท้ังแบบการขายตรง 
โดยท่ัวไปและแบบคาปลีกท่ัวไปสําหรับในท่ีนี้ การขายคาปลีกอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Retailing)  หมายถึง การขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภคโดยตรงผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  
โดยไมตองผานทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ไดแก อิเล็กทรอนิกสสโตรฟรอนท 
(Electronic Storefront) และอิเล็กทรอนิกสมอลล (Electronic Mall) 
 2.  ดานการโฆษณาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Advertisement)   
 แมวาการขายสินคาและบริการแบบคาปลีกอิเล็กทรอนิกส จะเอ้ืออํานวยใหกับ
ผูบริโภคเปนอยางมาก แตก็ไมไดมุงเนนโฆษณาสินคาและบริการเปนสําคัญ ดังนั้น จึงทําใหจุด
สนใจในตัวสินคาและบริการอาจละนอยลงไป ดังนั้น จึงจําเปนตองประชาสัมพันธดวยการโฆษณา 
(Advertisement)  ท้ังนี้ การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวสินคาและบริการ ก็เพื่อกระตุนใหเกิด
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การซ้ือขายสินคา หรือ บริการนั้น ๆ ซ่ึงวิธีการโฆษณาสินคาบนเว็บไซต สามารถทําไดหลาย
รูปแบบ เชน การโฆษณาโดยใชแผนปาย (Banner Advertisement) การโฆษณาผานทางอีเมล        
(E-Mail Advertisement) การโฆษณาผานทางยูอารแอล (URL Advertisement)  และ การโฆษณา
ผานทางออนไลน (Online Advertisement)  
 3.  ดานการประมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Auctions)   
 การประมูลอิเล็กทรอนิกส  เปนวิธีการจัดซ้ือจัดจางในรูปแบบใหมท่ีอาศัยตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยทําหนาท่ีเสมือนเปนคนกลาง หรือ 
นายหนาขายสินคา และบริการตามขอตกลงการซ้ือ-ขาย ระหวางผูซ้ือกับผูขายในลักษณะการ
ประมูล รวมถึงการกําหนดกฎเกณฑ กติกา และมารยาทท่ีใชในระหวางการประมูล ท้ังนี้เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางราบร่ืน บริสุทธ์ิและยุติธรรม  
 4.  ดานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)   
 สําหรับองคกรท่ีนําอีคอมเมิรซมาใชบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
ไดแก ลูกคาสมาชิก หรือ แมแตพนักงานในองคกร ซ่ึงมีอยูหลากหลายรูปแบบ เชน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Job Market) การสงเสริมการทองเท่ียว (Travel and Tourism) และชุมชน
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Community) เปนตน 
 5.  ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)   
 หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับอีคอมเมิรซได เพียงแต
ไมไดหวังผลกําไร โดยผานชองทางการส่ือสารท่ีเรียกวา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนการบริหาร
จัดการหนวยงานราชการสมัยใหม โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายส่ือสารอินเทอรเน็ต
มาประยุกตใช ไมเพียงแตจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชน จะตองรวมมือและประสานงานกันอยางจริงจัง ท้ังนี้  เพื่อการปรับเปล่ียน
กระบวนการทํางานไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสตอไปไดอยางสมบูรณ 
 6  ดานโมบายคอมเมิรซ (Mobile Commerce)   
 พัฒนาการรูปแบบใหมของการนําอีคอมเมิรซมาประยุกตใชผานชองทางการ
ติดตอส่ือสารชนิดไรสาย (Wireless Communication) ซ่ึงกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก 
เนื่องจากสามารถใชโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) หรือ แมแตเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบ
ดิจิตอล (PDA) มาเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อทําการซ้ือขายสินคา และ บริการได โดย
เรียกวิธีการนี้วา Mobile Commerce (M-Commerce) สามารถนํามาประยุกตใชไดหลากหลาย
รูปแบบ เชน โมบายบิลล่ิง   (M-Billing) โมบายแคร (M-Care) โมบายเอ็นเตอรเทนเมนท (M-
Entertainment) โมบายแมสเสจจ่ิง (M-Messaging) และโมบายแบงคกิ้ง (M-Banking) เปนตน  
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 สําหรับแนวทางในการประยุกตใชสําหรับอีคอมเมิรซนับไดวามีประโยชนมากมาย     
ในวงการธุรกิจ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ แมแตสถาบันทางการศึกษา ซ่ึงเปรียบเทียบ
เหมือน หลังคาบานท่ีชวยปองกันแสงแดด ลมและฝนรวมท้ังภัยอันตรายอ่ืน ๆ ท่ีจะมา กลํ้ากราย   
เขามา ทําให ผูพักอยูอาศัยอยูรอดปลอดภัย และสามารถชวยสรางผลกําไรใหกับธุรกิจได นั่นเอง  
 

นอกจากนั้น ไดจัดแบงรูปแบบของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไว 5 ประเภทดังตอไปนี้    
 1) ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค (Business to Consumer - B2C) คือการคาระหวาง

ผูคาโดยตรง ถึงลูกคาซ่ึงก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลงเปนตน  
 2) ผูประกอบการกับผูประกอบการ (Business to Business - B2B) คือการคา

ระหวางผูคากับลูกคา เชนกันแตในท่ีนี้ลูกคาจะเปนผูประกอบการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการขายสงท่ีทํา
การส่ังซ้ือสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply Chain Management) 
ซ่ึงจะมีความซับซอนในระดับตาง ๆ กันไป 

3) ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือการติดตอส่ือสารกัน
ระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค ท่ีมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชน เพื่อการติดตอแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร ในกลุมคนท่ีมีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปล่ียนสินคากันเอง การ
ขายของมือสองเปนตน   

 4) ผูประกอบการกับภาครัฐ (Business to Government - B2G)  คือ การประกอบธุรกิจ
ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ท่ีใชกันมากก็คือเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ หรือท่ีเรียกวา e-
Government Procurement ในประเทศท่ีมีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะ
ทําการซ้ือ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญ เพ่ือประหยัดคาใชจาย เชนการประกาศจัด
จางของภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย หรือการใชงานระบบอีดีไอ (การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส
มา แทนเอกสารท่ีเปนกระดาษ) ในพิธีการศุลกากร ท่ีเรียกวา แบบคําขอลงทะเบียนผูผานพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ของกรมศุลกากร 

5) ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer - G2C)  คือ การบริการของภาครัฐ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยเองก็มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชน การ
คํานวณและเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต  การใหบริการขอมูลประชาชนผานอินเทอรเน็ต ขอมูลการ
ติดตอการทําทะเบียนตาง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตอง
ใชหลักฐานอะไรบาง และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซตไดดวย   
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นันทชัย อินต้ือ, (2551) ไดศึกษาเร่ือง ระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินการขายสินคาของ      

ราน @ ไมเอก มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถจัดการระบบการขายสินคา 
และพัฒนาระบบฐานขอมูลของราน @ ไมเอก เพ่ือชวยในการบริหารจัดการการดําเนินการขายสินคา 
โดยมีขอบเขตการศึกษาทางดานระบบฐานขอมูลสินคาคงคลัง ระบบการขายสินคาใหกับผูขายสินคา 
รวมถึงระบบการผลิตเอกสารและรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาและสินคาคงคลัง   
   ระบบนี้ จะแบงผูใชออกเปน 5  กลุมตามหนาท่ีดังนี้ ลูกคา ผูใชงานท่ัวไป เจาของราน 
ผูดูแลสินคาคงคลัง และผูดูแลระบบ ซ่ึงระบบน้ีทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยถูกพัฒนาข้ึน
บนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กพี โปรเฟสชันเนล โดยใชภาษาพี เอช พี ในการเขียนเว็บ
แอพพลิเคช่ัน และใชโปรแกรมฐานขอมูล มาย เอส คิว แอล เปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล 
ผลการศึกษาพบวาสามารถนําระบบดังกลาวท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการจัดการการขายสินคาของราน 
@  ไมเอก แทนระบบการทํางานดวยมือไดผลเปนความพึงพอใจในการใชระบบในระดับท่ีดี      
ดวยการวิเคราะหการประเมินระบบโดยใชซิปปโมเดล ผูใช 4 กลุม จํานวน 24  คน คือ ลูกคา 
เจาของราน ผูดูแลสินคาคงคลัง และผูดูแลระบบ ไดผลการประเมินเฉล่ียคิดเปนรอยละ 89.63 
 

พิษณุ สุขเสริฐ, (2551)  ไดศึกษาเร่ือง ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการขาย
ของรานไมเงินไม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการขายของ
รานไมเงินไมทอง  โดยรานจะไดระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการขายของรานไมเงินไม
ทอง  และเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารกับลูกคา  เจาของรานจะไดสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
บริหารจัดการและลูกคาของรานไดรับความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองในการซ้ือสินคา  

โดยถูกพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กพี เวอรช่ัน 2002 Service Packet 2 โดย
ใชภาษาพี เอช พี เวอรช่ัน 5.1.6  ในการเขียนเว็บแอพพลิเคช่ัน ใชโปรแกรมฐานขอมูล มาย เอส คิว 
แอล เวอรช่ัน 5.0.24a  และใชโปรแกรมพี เอช พี มายแอดมิน เวอรช่ัน 2.9.0.2 เปนเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการฐานขอมูล ผลการศึกษาพบวาสามารถนําระบบดังกลาวท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการ
สนับสนุนการขายของรานไมเงินไมทอง ไดผลเปนความพึงพอใจในการใชระบบในระดับท่ีดีมาก  
ดวยการวิเคราะหการประเมินระบบโดยวิธีการสัมภาษณ จํานวน 22  คน ประกอบดวย ผูดูแลระบบ  
ลูกคาสมาชิก  และลูกคาท่ัวไป  ไดผลการประเมินเฉล่ียคิดเปนรอยละ 90.9 
 

จากการศึกษาแนวคิดตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ 
มาใชในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบดังรายละเอียดท่ีนําเสนอในบทตอไป 


