
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การพัฒนาโปรแกรมจัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวามีแนวความคิด  ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ดังตอไปน้ี

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
คูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ (2552) อธิบายดังน้ี
2.1.1 ความหมายของวิทยานิพนธ

วิทยานิพนธ (Thesis) ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไปในแวดวงการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หมายถึง : บทนิพนธ หรือรายงานทางวิชาการ ที่เรียบเรียง หรือ “เขียน” ขึ้นโดย
นักศึกษา เพื่อเสนอเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือ ดุษฎี
บัณฑิตโดยมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี

1) เปนบทนิพนธเกี่ยวกับหัวขอใดหัวขอหน่ึง ซึ่งนักศึกษาไดรับอนุมัติทํา
การวิจัย และไดดําเนินการตามกระบวนการทางวิชาการจนเสร็จสมบูรณ

2) เปนงานเขียนทางวิชาการ ซึ่งพรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการ
ศึกษาวิจัย โดยเขียนอยางเปนระบบ มีแบบแผนตามที่กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการอภิปรายถึง
ขอเท็จจริง (facts) หลักฐาน (evidence) และหลักการ (principles) ที่คนพบจากการวิจัย และมี
ขอสรุป บนพื้นฐานของสิ่งที่ตนพบเหลาน้ัน

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนเสมือนสื่อที่จะสามารถถายทอดความคิด
ความรูและคําตอบของประเด็นปญหาที่นักศึกษาไดทําการวิจัยคนควาจนประสบผลสําเร็จ ไปสู
นักวิชาการ นักวิชาชีพและผูที่สนใจ จึงควรมีคุณภาพสูง มีความถูกตองทางวิชาการ ชัดเจน และ
ผานความเห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

2.1.2 สวนประกอบของวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี คือ
1) สวนนํา (Preliminaries) ประกอบดวย

- ปก ประกอบดวนสันปก และปกหลัง
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- ใบรองปก เปนกระดาษเปลาขนาดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพ
วิทยานิพนธ โดยตองรองทั้งปกทั้งหนา และปกหลังดานละหน่ึง
แผน

- หนาปกใน เปนหนาที่มีขอความหนาแรกของวิทยานิพนธ
- หนาอนุมัติ เปนหนาที่จัดในสําหรับกรรมการตรวจและสอบ

วิทยานิพนธลงนามรับรองหรืออนุมัติวิทยานิพนธ
- หนากิตติกรรมประกาศ เปนสวนที่ผูเขียนวิทยานิพนธแสดง

ความขอบคุณผูที่ไดใหความชวยเหลือในการศึกษาคนควาและ
จัดทําวิทยานิพนธ

- บทคัดยอ เปนการยอสาระสําคัญของวิทยานิพนธตองมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สารบาญ เปนบัญชีแสดงการแบงเน้ือเร่ืองออกเปนบท โดยระบุ
ชื่อบทพรอมหมายเลขหนา ตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ

- สารบาญตาราง เปนบัญชีตารางพรอมหมายเลขหนามาปรากฏใช
สําหรับวิทยานิพนธที่มีภาพประกอบหลายๆตาราง

- สารบาญภาพ เปนบัญชีประกอบเน้ือเร่ืองพรอมหมายเลขหนาที่
ปรากฏใชสําหรับวิทยานิพนธที่มีภาพประกอบหลายๆ ภาพ

- อักษรยอและสัญลักษณ เปนการนําเสนออักษรยอและสัญลักษณ
ที่มีผูกําหนดไวแลวหรือผูเขียนกําหนดขึ้นใชในวิทยานิพนธ

2) สวนเน้ือความ ประกอบดวย
- บทนํา เปนตอนที่ผูเขียนอาจกลาวถึง
- ตัวเร่ือง เน่ืองจากในแตละสาขาวิชามีแบบฉบับของตนในการ

แบงเน้ือหาและวิธีการคนควาวิจัย ดังน้ันเน้ือหาและวิธีการ
นําเสนอเน้ือหาวิชาและวิธีการคนควาวิจัย ดังน้ันเน้ือหาในตอนน้ี
ควรดําเนินตามแบบแผนซึ่งเปนที่ยอมรับในแตละสาขาวิชา
อย า งไ รก็ค าม ขอมูลที่ ผู วิ จั ยจะนํา เส นอใ นตอนน้ี  ไ ดแก
วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดจากคนควาวิจัยดวยวิธีการตางๆ การ
วิจารณหรืออภิปรายผลเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขอใดขอหน่ึง
หรือหลายๆขอ
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3) สวนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
เปนตอนที่ผูเขียนแสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ บุคคล

และวัสดุตางๆ เชน ภาพยนตร แผนเสียง วีดีทัศน ฯลฯ ที่ผูเขียนใชในการคนควา และที่ไดอางถึง
4) ภาคผนวก

เปนสวนที่ผูเขียนนําเสนอและสิ่งที่จะชวยใหผูอานเขาใจสาระ
ของวิทยานิพนธดียิ่งขึ้น เชน

- ขอมูลเพิ่มเติมบางสวนที่ไดใชไปแลวในสวนเน้ือเร่ือง
- ขอมูลเพิ่มเติมบางสวนที่ไดจากการปฏิบัติการบางอยาง เชน

5) ประวัติผูเขียน
เปนรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานของ

ผูเขียนตามลําดับดังน้ี
- ชื่อ นามสกุล พรอมคํานําหนา ไดแก นาย นางสาว ถามียศ

บรรดาศักด์ิก็ใหใสไวดวย พรอมทั้งวันเดือนปและสถานที่เกิด
- วุฒิการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นกับ

สถานที่เกิด
- ตําแหนงและสถานที่ทํางานของผูเขียน (ถามี)

2.2 การพิมพวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
วิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่ตองมีความถูกตองทั้งดานเน้ือหาและรูปแบบ

เน้ือหาของวิทยานิพนธเปนเร่ืองทางภูมิปญญาสวนรูปแบบเปนเร่ืองทางกายภาพ ความถูกตองของ
รูปแบบวิทยานิพนธขึ้นอยูกับการจัดพิมพและการประกอบสวนตางๆ เขาดวยกัน การพิมพ
วิทยานิพนธเปนความรับผิดชอบของนักศึกษาอยางเต็มที่ ดังน้ันนักศึกษาจะตองศึกษาหลักเกณฑ
ตางๆเกี่ยวกับการพิมพวิทยานิพนธใหเขาใจอยางถองแทและตองตรวจทานแกไขตนฉบับใหถูกตอง
สมบูรณ กอนการจัดพิมพทั้งน้ีเพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย

1) การพิมพ
- ใชกระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A-4 (8 ¼ x 113/4 น้ิว) 80 แกรมขึ้น
- พิมพหนาเดียวดวยตัวพิมพสีดําขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้ง

เลมหรือพิมพทั้งสองหนาหากใชกระดาษที่มีความหนาเหมาะสม
- วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะตองมีความประณีตทั้งในเร่ืองวัสดุ การ

พิมพ การขึ้นตนประโยคใหม ไมมีรอยขีดฆาขูดลบ ไมควรพิมพตกหรือพิมพเพิ่มไวเหนือหรือใต
บรรทัด และไมองเพิ่มลวดลายสีสันใดๆ
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- ควรพิมพโดยใชคอมพิวเตอร ตัวอักษรภาษาไทยใหใชแบบ Angsana
UPC ขนาด 16 พอยต สําหรับผูที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทย สวนตัวอักษรภาษาอังกฤษใหใช
แบบ Time New Roman ขนาด 12 พอยต สําหรับผูที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ

2) การเวนริมขอบกระดาษ
ใหเวนริมขอบกระดาษทั้งสี่ดาน โดยไมตองตีกรอบหนาดังน้ี คือในหนา

ทั่วๆไป ใหเวนริมขอบกระดาษดานบนหน่ึงน้ิวคร่ึง ดานซายมือหน่ึงน้ิวคร่ึง และดานขวามือหน่ึง
น้ิว ยกเวนเฉพาะหนาที่ขึ้นบทใหมใหเวนดานบน 2 น้ิว นอกน้ันคงเดิม

3) การลําดับหนา
- สวนนํา  ใหลําดับหนาวิทยานิพนธภาษาไทยดวยตัวอักษร ก ข ค

ตามลําดับ (เวนตัวอักษร ฃ และ ฅ) สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหลําดับหนาดวย ตัวเลขโรมัน
i ii iii ตามลําดับใหนับหนา ก หรือ I ต้ังแตหนาปกใน โดยไมตองพิมพอักษรหรือตัวเลข กํากับให
พิมพต้ังแตหนา ค หรือ iii เปนตนไป ที่กลางหนากระดาษดานบนและใหเวนระยะหางจาก
ขอบกระดาษดานบนหน่ึงน้ิว

- สวนเน้ือความ และสวนอ่ืนๆทั้งหมด ใหลําดับเลขหนาดวยเลขไทย
หรือเลขอาราบิกอยางใดอยางหน่ึง ใหพิมพหมายเลขลําดับหนาไวที่กลางหนากระดาษดานบนหาง
จากริมขอบกระดาษหน่ึงน้ิว ยกเวนเมื่อขึ้นตนบทใหมทุกบทหรือหนาที่กําหนดไวโดยเฉพาะ ให
เวนไมพิมพหนาน้ัน แตใหนับหนารวมดวย

- ในกรณีที่จําเปนตองพิมพตามความยาวของหนากระดาษ ใหพิมพ
หมายเลขลําดับหนาไวในตําแหนงเดียวกับหนาอ่ืน

- ไมตองพิมพเคร่ืองหมายใดๆ ไวขางหนาหรือขางหลังตัวอักษรหรือ
ตัวเลขหนา

4) การเวนระยะพิมพ
- เวนระยะพิมพระหวางบรรทัดหน่ึงชวงบรรทัดพิมพคู ยกเวนที่กําหนด

เปนอยางอ่ืน
- การยอหนาใหเวนระยะพิมพแปดชวงตัวอักษร
- เวนหน่ึงชวงตัวอักษรหลังเคร่ืองหมายจุลภาค (comma) และ

เคร่ืองหมายอัฒภาค (semicolon)
- เวนสองชวงตัวอักษรหลังเคร่ืองหมายมหัพภาค เคร่ืองหมายทวิภาค

หรือจุดคูเคร่ืองหมายปรัศนี และเคร่ืองหมายอัศเจรีย ยกเวนกรณีหลังชื่อยอ ใหเวนหน่ึงชวง
ตัวอักษร
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- นอกจากขอ 4.1-4.4 ใหดูตัวอยางการเวนระยะพิมพในหลักเกณฑการใช
เคร่ืองหมายวรรคตอนและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ของราชบัณฑิตยสถาน

5) การพิมพสวนตางๆ
5.1) สวนนํา

ปก ใชปกแข็งสีดําขนาด 8 ¾ x 12น้ิว สําหรับวิทยานิพนธ
ปริญญาโท และวิทยานิพนธปริญญาเอก และสวนของปกออนขาวสําหรับการคนควาแบบอิสระ

ปกหนา พิมพหัวขอ ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ ชื่อ ปริญญา ชื่อ
สาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย และเดือนปที่จบ การศึกษา เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยางเดียวกับ
ที่ใชเขียนวิทยานิพนธในกรณีที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอ่ืนใหพิมพปกเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน

สันปก พิมพชื่อและชื่อสกุลของผูเขียนวิทยานิพนธ อักษรยอชื่อ
ปริญญาโดยไมตองระบุชื่อสาขาวิชาไวในวงเล็บ และเดือนปที่สอบวิทยานิพนธ ตามแนวนอนของ
สันปกเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพสําหรับการพิมพปกหนาและสันปก จะตองไดสัดสวนที่
เหมาะสมสําหรับวิทยานิพนธใชตัวพิมพเหลืองทอง สวนการคนควาแบบอิสระตองใชพิมพสีนํ้าเงิน

5.2) ปกใน
วิทยานิพนธภาษาไทยใหเพิ่มขอความระหวางชื่อผู เขียนกับ

ปริญญาวา วิทยานิพนธน้ี เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญา............

วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหเพิ่มขอระหวางชื่อผู เขียนกับชื่อ
ปริญญาวา A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATESCHOOL INPARTIAL
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF………..

5.3) หนาอนุมัติลายเซ็น
พิมพชื่อหัวขอและชื่อผูเขียนตามรูปแบบในปกหนา เวนชองวาง

ใหกรรมการสอบวิยานิพนธลงลายมือชื่อของตนโดยพิมพเปนเสนประ พิมพตําแหนงของกรรมการ
สอบวิทยานิพนธตอทายแลวแตกรณีที่ตองสงบัณฑิตวิทยาลัยใหมีลายมือชื่อจริงของกรรมการสอบ

พิมพชื่อและชื่อสกุลของกรรมการสอบวิทยานิพนธไวใตชองวาง
ในขอ โดยไมตองมีวงเล็บ ทั้งน้ีใหระบุตําแหนงทางวิชาการไวหนาชื่อ หากกรรมการสอบ
วิทยานิพนธไมมีตําแหนงทางวิชาการใหใชคํานําหนานาม ในกรณีที่กรรมการสอบวิทยานิพนธมี
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ตําแหนงทางวิชาชีพดวยใหระบุตําแหนงทางวิชาชีพดังกลาวดวยระบุวัน เดือน ปตามวันประกาศ
สอบวิทยานิพนธ

5.4) หนากิตติกรรมประกาศ
วิท ย า นิ พ นธ ภา ษ า ไ ท ย ใ หจ า ห น า ว า กิต ติก รรม ป ระ ก า ศ

วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหจาหนาวา ACKNOWLEDGEMENT พิมพจาหนาไวกลาง
หนากระดาษหางจากริมขอบบนสองน้ิว พิมพขอความบรรทัดแรกหางจากจาหนาสองชวงบรรทัด
พิมพคู พิมพชื่อและชื่อสกุลของผูเขียนหางจากบรรทัดสุดทายของขอความสองชองบรรทัดพิมพคู
เยื้องไปทางดานขวาของขอความโดยไมตองระบุวันที่

5.5) บทคัดยอ
ไมวานักศึกษาจะเรียนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

หรือหลักสูตรสองภาษาและวิทยานิพนธจะจัดทําเปนภาษาอะไรจะตองมีทั้งบทคัดยอทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บทคัดยอแตละสวนควรมีความยาวไมเกิน 500 คํา หรือไมเกิน 2 หนา
กระดาษพิมพในหนาแรกของบทคัดยอใหพิมพชื่อเร่ืองวิทยานิพนธตางจากริมขอบกระดาษดานบน
สองน้ิวและพิมพชื่อและชื่อสกุลของผูเขียน ชื่อปริญญา และชื่ออาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธพรอม
ตําแหนงทางวิชาการเทาน้ันเรียงลงมาตามลําดับใหเวนวางไวสองชวงบรรทัดพิมพคูแลวพิมพคําวา
บทคัดยอหรือ ABSTRACT ไวกลางหนากระดาษใหเวนที่วางไวสองชวงบรรทัดพิมพคู แลวจึง
พิมพขอความ

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับขอมูล (Data)
ในปจจุบันขอมูลไดกลายเปนทรัพยากรที่สําคัญของมนุษยไปแลวไมวาเราจะ

ทํางานหรือประกอบอาชีพอะไร เราจะตองอาศัยขอมูลจํานวนมากเพื่อใหเขาใจสิ่งที่เรากําลังทําอยู
หรือเขาใจวาการที่เราเกี่ยวของดวยเราตองอาศัยขอมูลเหมือนดังเชนมนุษยในสมัยโบราณตองใชใน
การกําหนดฤดูกาลและการเพาะปลูก หากไมมีขอมูลแลวเราอาจจะเขาใจสิ่งตางๆ ผิดพลาดไปจาก
ความเปนจริง เราอาจจะตัดสินใจผิดซึ่งนําไปสูความยุงยากไดในภายหลัง

2.3.1 ความหมายของขอมูล

พจนานุกรมราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความของคํา
วา ขอมูล ไววาขอมูล คือ “ขอเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลัก
อนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ” สําหรับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหความหมายของคํา
วา ขอมูล วาเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในองคกร หรือในสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพกอนที่จะนํามาจัดเรียบเรียง หรือจัดกลุมใหอยูในรูปแบบที่คนทั่วไปเขาใจหรือนําไปใชได
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2.3.2 คุณภาพของขอมูล

คําวาคุณภาพของขอมูลมีความหมายไดหลายประการ แตที่สําคัญคือ
ขอมูลน้ันสามารถนําไปใชงานไดจริงหรือไม เชน นําไปใชในการจัดทําเอกสารธุรกิจที่เกี่ยวของได
นําไปจัดทําสถิติได หรือ นําไปใชในการตัดสินใจได สวนขอมูลที่ไมมีคุณภาพ คือ ขอมูลที่มีการ
จัดเก็บที่ไมเปนระบบ คิดที่จะเก็บอะไรก็เก็บ ไมมีการวางแผนการจัดเก็บไวอยางรอบคอบ ขอมูลที่
จัดเก็บมีเน้ือหาที่เชื่อถือไมได ไมมีมาตรฐานที่ดี นอกจากน้ียังไมสามารถคนคืนออกมาใชงานได
โดยทั่วไปขอมูลที่จะนําไปใชงานไดจริง

2.3.3 การบริหารจัดการขอมูล

การบริหารจัดการขอมูลอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตอง
เขาใจกรรมวิธีขอมูล หรือกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานขอมูล

2.3.4 ปจจัยท่ีมีผลตอความถูกตองของขอมูล

1) การออกแบบฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูลน้ันเร่ิมตนจากการ
พิจารณาความตองการในการใชฐานขอมูลแลวนํามากําหนดเปนรายการขอมูลที่จะตองจัดเก็บ การ
ออกแบบน้ีหากละเลยไมยึดตามกระบวนการทางทฤษฎีของฐานขอมูลอยางเครงครัดแลวก็อาจ
สงผลใหขอมูลบางรายการสูญหายไปไดโดยไมคาดคิดผลก็คือขอมูลในฐานขอมูลไมถูกตอง

2) การออกแบบรายการขอมูล  การออกแบบรายการที่ไมถูกตองหรือไม
เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงาน ถึงแมการออกแบบฐานขอมูลจะเปนไปตามทฤษฎีก็ตาม หาก
ในการออกแบบน้ันผูออกแบบไดกําหนดลักษณะของขอมูลผิดไปจากการใชงานในทางปฏิบัติ ก็
อาจสงผลใหเกิดความผิดพลาดได เชน การกําหนดวันเดือนป จําเปนตองระบุใหชัดวาใชรูปแบบ
อะไร เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได

3) การจัดเก็บขอมูล การใชคนเปนผูจัดเก็บขอมูลมีโอกาสผิดพลาดไดงาย
กวาการใชระบบอัตโนมัติ เชน คนอาจจะนับจํานวนของหรือคนผิดไปไดหากระหวางการนับน้ัน
ไมไดเอาใจใสพอ คนอาจจะจดจํานวนตัวเลขลงบนกระดาษแลวอานตัวเลขที่คลายกันผิดไป หรือ
แมแตในการใชอุปกรณกดปุมบันทึกคนก็อาจจะกดปุมผิดไดเชนกัน
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4) การบันทึกขอมูล แมการจดขอมูลจะถูกตองหากผูบันทึกขอมูลเผลอ
หรือไมไดเอาใจใสกับงาน อาจเปนเหตุใหบันทึกขอมูลผิดไปจากตนฉบับ หรืออาจเกิดจากการตก
หลนระหวางที่มีการพลิกกระดาษ ทําใหการบันทึกขามไปได

5) การสอบทานขอมูล หลังจากมีการบันทึกขอมูลจะตองมีการตรวจสอบ
และแกไขใหถูกตองดวยการสอบทาน แตบางคร้ังการสอบทานก็อาจจะผิดพลาดทําใหขอมูลที่
ผิดพลาดเขาไปปรากฏในฐานขอมูลได

6) การปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน ขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลอยาง
ถูกตองแลวก็อาจประสบปญหาที่ทําใหเกิดความผิดพลาดไดอีกเชนกัน เชน การปรับปรุงแกไขผิดเร
คอรด ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงคาขอมูลที่ไมควรจะเปลี่ยน เปนตน

7) ความผิดพลาดโดยเจตนาหรือไมเจตนา ขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล
อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญและไมมีเจตนา เชน การที่ผูใชออกคําสั่งลบเรคอรดหรือแฟมขอมูล
โดยไมไดต้ังใจ เปนเหตุใหขอมูลถูกลบหายไปและทําใหขอมูลทั้งหมดผิดพลาด ในหนวยงานบาง
แหงขอมูลอาจถูกผูประสงครายแอบแกไขเปลี่ยนแปลงหรือทําลายขอมูลก็ได

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information System)

2.4.1 ขอมูลและสารสนเทศ

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2548) ไดใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศ
ไววา ขอมูล คือ ขอมูลดิบ (Raw Data) ซึ่งประกอบไปดวยกลุมอักขระที่นํามารวมกันและมี
ความหมายในตัวเองเพื่อใชอธิบายสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยยังไมไดกอประโยชน สวนคําวา สารสนเทศ
เปนผลลัพธที่ไดจากการนําขอมูลมาผานการประมวลผลเพื่อจัดการกับขอมูลอยางมีวัตถุประสงค
และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได

2.4.2 ความหมายระบบสารสนเทศ (Information System)

ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมองคประกอบตางๆ (ขอมูล การ
ประมวลผล การเชื่อมโยง เครือขาย) เพื่อนําเขา (Input) สูระบบใดๆ แลวนํามาผานกระบวนการ
บางอยาง (Process) ที่อาจใชคอมพิวเตอรชวยเพื่อเรียบเรียง เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บเพื่อใหไดผล
ลัพธ (Output) ที่สามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได
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Input คือ การเก็บรวบรวมสมาชิกหรือองคประกอบของระบบ เชน ขอมูล
(Data) หรือ สารสนเทศ (Information) เพื่อนําไปทําการประมวลตอไป เชน การเก็บขอมูลที่เปน
คะแนนสอบของนักศึกษา เพื่อที่จะนําไปสูการคํานวณใหเปนเกรดตอไป

Processing คือ การเปลี่ยนแปลง หรือแปรสภาพขอมูลที่นําเขาสูระบบ
(Input) เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) ที่สามารถใชในการตัดสินใจได โดยการเปลี่ยนแปลงหรือแปร
สภาพน้ันอาจจะเปนการคํานวณ เปรียบเทียบ หรือวิธีการ อ่ืนๆ ก็ได เชน จากคะแนนสอบของ
นักศึกษาเมื่อนําเขาสูระบบแลวทําการแปรสภาพคะแนนโดยการคํานวณใหเปนเกรด และจัดเก็บไว
เพื่อใชในการออกรายงานผลการเรียนของนักศึกษาตอไป

Output คือ ผลลัพธที่ไดเน่ืองจากการประมวลผลขอมูลหรือสารสนเทศ
แสดงอยูในรูปแบบของรายงาน (Report) หรือเปนแบบฟอรมตางๆ เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
ทางธุรกิจตอไป เชน รายงานผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งไดจากการคํานวณเกรดจากคะแนนสอบ
ทั้งหมดของนักศึกษา รายงานยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรายเดือน รายงานยอดคาใชจายเบ็ดเตล็ดราย
สัปดาห (Petty Cash) เปนตน

Feedback คือ ผลลัพธที่ทําใหเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในการนํา
ขอมูลเขาหรือการประมวลผลขอมูล เชน ขอผิดพลาดที่พบจากรายงานตางๆ น้ันทําใหทราบไดวา
ในขณะนําขอมูลเขาหรือการประมวลผลน้ัน อาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ทําใหเกิดการปรับปรุง
พฤติกรรมในการทํางานขององคกรเพื่อใหมีความถูกตองมากขึ้น ดังน้ัน Feedback จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Feedback

Input Processing Output
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2.4.3 ชนิดของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศไดรับการพัฒนาใหเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการทํางาน
ทางดานตางๆ มากมายไมวาจะเปนดานการตัดสินใจเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ ชวยในการทํารายงาน
ตางๆ เพื่อนําเสนอขอมูล ชวยประมวลผลขอมูลที่เกิดขึ้นประจําวันในธุรกิจ ชวยวิเคราะหในการ
แกปญหา เปนตน ไดมีการแบงระบบสารสนเทศเปนชนิดตางๆ ดังน้ี

1) ระบบการประมวลผลขอมูล (Transaction Processing System: TPS)
เปนระบบที่ชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลที่เกิดจากเหตุการณประจําวันของธุรกิจ หรือ
เรียกอีกอยางหน่ึงวา Data Processing System เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ ยอดสั่งซื้อสินคาจากลูกคา
ยอดขาย การสงของ การจองลงทะเบียน การออกใบแจงรายการสินคา ( Invoice) ใบสําคัญจายเงิน
เปนตน

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System:
MIS) โดยปกติจะเปนแหลงรวมของระบบประมวลผลรายการประจําวัน หรือ TPS ดวยการนําไป
ประมวลผล เชน เมื่อมีการสั่งซื้อสินคา ระบบ TPS จะมีการจัดเก็บรายการซื้อสินคาตางๆ มีการ
อัพเดตบัญชีลูกหน้ีหรือลูกคา การตัดยอดสตอกสินคา ดังน้ันระบบ MIS ก็จะสามารถทําการสราง
รายงานการขายสินคาประจําวัน รายงานสรุปยอดขายประจําสัปดาหหรือรายงานสรุปยอดขาย
ประจําเดือน รายงานแสดงลูกหน้ีที่ครบกําหนดชําระเงิน รวมถึงรายงานที่แสดงในลักษณะกราฟ
เพื่อเปรียบเทียบหรือนําไปใชในการประกอบการตัดสินใจ โดยรายงานที่ใชในระบบ MIS สามารถ
เปนไดทั้งรายงานที่แสดงรายละเอียด (Detailed Report) รายงานสรุป (Summary Report) และ
รายงานขอยกเวน (Exception Report) ที่แสดงรายงานดวยการกรองขอมูล (Filter) บางอยางออกไป
เพื่อคงไวแตขอมูลที่ตองการ เปนตน

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปน
ระบบที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ มักเกี่ยวของกับการตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง (Unstructured
Decision) หรือแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Decision) ตัดสินใจกับเหตุการณที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา เปนระบบที่สงเสริมใหผูใชระบบสามารถทําการตัดสินใจอยางชาญฉลาด
ทั้งน้ีไมไดใชระบบเพื่อการตัดสินใจแทน ดังน้ันเมื่อผูใชระบบตองการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
หรือตอเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงผูใชจะตองทําการปอนตัวแปรตางๆ ของเหตุการณ น้ันเขาสู
ระบบ DSS จากน้ันระบบก็ทําการประมวลผลลัพธตางๆ แลวรายงานออกมาเปนทางเลือกใหผูใช
ระบบไดเห็นและรับทราบถึงขอเปรียบเทียบ โดยผลลัพธขึ้นอยูกับตัวแปรที่แตกตางกันของ
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สถานการณน้ันๆ และทายสุดก็เปนหนาที่ของผูตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามแนวทางหรือไมอยางไรจึง
จะดีที่สุด ระบบน้ีถูกใชโดยผูบริหารระดับสูง (Executive managers) ดังน้ันระบบน้ีจึงถูกเรียกวา
ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)

4) ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System: ES) เปนระบบที่ชวยแกปญหาหรือ
ทําการตัดสินใจแทนผูใช โดยจะทําการลอกเลียนแบบอยางมีเหตุมีผลและความคิดน้ันจาก
สารสนเทศที่เก็บรวบรวมมาจากประสบการณในการแกปญหาจริงและนํามาเปนทางเลือกในการ
แกปญหาหรือตัดสินใจ

5) ระบบสารสนเทศเพื่อสํานักงาน (Office Information System: OIS)
เรียกอีกอยางหน่ึงวาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) เปนระบบที่สนับสนุน
กิจกรรมการทํางานในสํานักงานที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทั้งชวยในการติดตอสื่อสารของบุคลากร
ไมวาจะอยูในสถานที่เดียวกันหรือไมก็ตาม

6) ระบบสารสนเทศสวนบุคคลและสารสนเทศเพื่อการทํางานเปนกลุม
(Personal and Work Group Information System) ระบบสารสนเทศสวนบุคคล (Personal
Information System: PIS) เปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลเพื่อ
เพิ่มผลผลิตในการทํางาน สวนระบบสารสนเทศเพื่อการทํางานเปนกลุม (Work group Information
System: WIS) เปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทํางานที่เปนกลุม เพื่อเพิ่มผลผลิตในการ
ทํางาน


