
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
งานค้นควา้แบบอิสระน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็นแนวคิดในการจดัการบริหารงานทรัพยสิ์น การบ ารุงรักษาแบบวางแผน     
การพฒันาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 แนวคิดในการจัดการบริหารงานทรัพย์สิน 

พยอม  สิงห์เสน่ห์ (2543) กล่าวว่า ทรัพยสิ์น หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตและคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศกัยภาพในการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนแก่หน่วยงาน 

ส าหรับความหมายของการบริหารทรัพยสิ์น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ โดยเร่ิม
ตั้งแต่การวางแผนการใช้งาน การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การควบคุมตลอดจนถึงการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์น  นอกจากน้ียงัได้มีการจดัท าแผนการปฏิรูประบบบริหารงานโดยปรับเปล่ียนบทบาท 
ภารกิจ และวธีิการบริหารงานควบคู่กบัแผนการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ การเงินและการพสัดุ 
ระบบบญัชีเกณฑ์คงคา้ง (Accrual Basis) ไดถู้กน ามาใชแ้ทนการบญัชีเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) 
และไดมี้การปรับระบบบริหารทรัพยสิ์นท่ีมีการลงบญัชี ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและครุภณัฑ์
อ่ืนๆแยกออกจากกนั เพื่อให้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีการบนัทึกรายการค่าเส่ือมราคา
บญัชีทรัพย์สิน ซ่ึงจะท าให้ตวัเลขมีความหมายมากกว่าการบนัทึกแต่เพียงราคาทุนอย่างเดียว 
รวมทั้งจะท าใหท้ราบถึงสถานภาพของทรัพยสิ์นของหน่วยงานนั้นๆ ดว้ยการบริหารทรัพยสิ์นอยา่ง
เป็นระบบท่ีดีจึงเร่ิมมีบทบาทและมีความส าคญัมากข้ึนในกระบวนการบริหารทรัพยสิ์นจะประกอบ
ไปดว้ยขั้นตอนต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกนัคือการวางแผนก าหนดความตอ้งการใช้ทรัพยสิ์นการจดัการ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สิน การใช้งานและดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการก าจดัทรัพย์สินหรือ        
การจ าหน่ายทรัพยสิ์นเม่ือหมดความจ าเป็น ดงัรูป  2.1 
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รูป 2.1 วงจรการบริหารทรัพยสิ์น 
 
2.1.1 การวางแผนก าหนดความตอ้งการทรัพยสิ์น 

การวางแผนเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการสร้างความส าเร็จในการบริหาร ความส าเร็จของ
องค์กรทั้งหลายจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือใช้แผนเป็นเข็มทิศหรือแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ
ดงันั้นการวางแผนก าหนดความตอ้งการทรัพยสิ์นกบัการด าเนินงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ควบคู่กนัไป นัน่แสดงให้เห็นวา่ในการจดัท าแผนงานหรือโครงการ ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
จึงเป็นการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดีโดยการใช้ทรัพยากรท่ีประหยดั นัน่แสดงให้เห็นว่าในการ
จดัท าแผนงาน โครงการต่างๆจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการทรัพยสิ์นท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้และหากตอ้งการให้การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็จ  าเป็นตอ้งจดัหาทรัพยสิ์นท่ีมีปริมาณ คุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสมและไดม้า
ในเวลาท่ีตอ้งการใช้ ค  าว่าประหยดัมากท่ีสุดมิได้หมายถึง ใช้ทรัพยสิ์นให้น้อยท่ีสุด แต่เป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงการใชท้รัพยสิ์นใหเ้ตม็ศกัยภาพของทรัพยสิ์นนั้นๆ 

  
 

การวางแผน 

การจดัการ
เพือ่ให้ได้มา
ซ่ึงทรัพย์สิน 

การใช้งาน
และการดูแล

รักษา 

การก าจัด
ทรัพย์สิน 

- การบริหารการใชง้าน   
- ค่าใชจ่้ายในการใชง้าน 
- การบ ารุงรักษา   
- ค่าเส่ือมราคา 
- การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 
 

- การวางแผน               
- เลือกแหล่งขาย 
- การออกค าสั่งซ้ือ   
-  ตรวจรับ 
- แจกจ่ายพสัดุ  
- ติดตามและประเมินผล 

- การจ าหน่าย 
- การหาทดแทน 
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2.1.2 การวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน 
การวิเคราะห์ทางดา้นการเงินส าหรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์นในองคก์รเป็นการวาง

แผนการใช้ทรัพยสิ์นภายในองค์กรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้นในการด าเนินการ
จดัหามาซ่ึงทรัพยสิ์นเพื่อใช้ในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆขององค์กร ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการน ามาใชง้านชนิดนั้นมีอยูเ่ดิมบา้งหรือไม่ สภาพเป็นอยา่งไร  หากสินทรัพยน์ั้นมี
อยู่เดิมตอ้งพิจารณาดูว่ามีการใช้งานเต็มศกัยภาพหรือไม่ สามารถใช้สินทรัพยช์นิดนั้นร่วมกบั
โครงการอ่ืนไดห้รือไม่   แลว้จึงจะมาพิจารณาวา่จ านวนทรัพยสิ์นเหล่านั้นมีความจ าเป็นตอ้งจดัหา
มาเพิ่มเติมจ านวนเท่าใด การวิเคราะห์ทางดา้นการเงิน เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อการพยากรณ์
และการวางแผนระยะสั้น  เพื่อท าการตดัสินใจ 

 
1) การหาค่าเส่ือมราคา (Depreciation Method)  

ทรัพยสิ์นยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาดงันั้นมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือมาใหม่ๆ 
กบัทรัพยสิ์นท่ีใช้งานไปแล้วจึงมีค่าไม่เท่ากนัผลแตกต่างของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีผล ท าให้มูลค่า
ทรัพยสิ์นเหล่านั้นลดลง เรียกวา่ “ค่าเส่ือมราคา”  ซ่ึงควรเลือกวิธีคิดให้เหมาะสมกบัทรัพยสิ์นนั้นๆ 
โดยตอ้งค านึงถึงลกัษณะการใชง้านและลกัษณะความเส่ือมค่าของทรัพยสิ์น 

วิธีคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับทรัพยสิ์นรายช้ิน เป็นทรัพยสิ์นท่ีระบุราคาทุนไดแ้น่นอน 
ราคาทุนค่อนขา้งสูง อายุการใชง้านนาน ไดแ้ก่ อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นตน้ มี
วธีิการค านวณดงัน้ี 

วิธีเส้นตรง (Straight – line method) แบ่งราคาทุนออกเป็นค่าเส่ือมราคาในอตัราเท่าๆ   
กนัทุกปี เหมาะกบัทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระโยชน์สม ่าเสมอตลอดปี  

 
อตัราค่าเส่ือมราคา  = ราคาตน้ทุน x อตัราค่าเส่ือม x ระยะเวลา 

 
2) การสั่งซ้ือในปริมาณท่ีประหยดั (Economic Order Quantity: EOQ) 

หมายถึง ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด หรือปริมาณท่ีตน้ทุนการไดม้าของพสัดุ
(ตน้ทุนการสั่งซ้ือ) เท่ากบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของครอบครองพสัดุ (ตน้ทุนการถือครอง) หลาย
บริษทัใช้วิธีการจดัซ้ือในปริมาณท่ีประหยดัเพื่อขจดัความเส่ียง ในการใช้ระบบน้ีฝ่ายจดัซ้ือตอ้ง
พิจารณาพสัดุทั้งหมดวา่เป็นพสัดุท่ีมีภยัเท่าเทียมกนั และจะมีความกระจ่างข้ึนเม่ือมีขอ้มูลเพียงพอ  
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EOQ (หน่วย)   =  √
    ตน้ทุนการไดพ้สัดุ   จ านวนเงินการใชต่้อปี หน่วย 

ตน้ทุนต่อหน่วย   ค่าใชจ่้ายในการถือครอง
 

 
แมว้่า EOQ ช้ีให้เห็นปริมาณพสัดุท่ีจะซ้ือโดยประหยดัท่ีสุด การตดัสินใจท่ีแท้จริง

เก่ียวกบัปริมาณจะตอ้งท าการพิจารณาปัจจยัอ่ืนดว้ยดงัต่อไปน้ี 
(1) ถา้พื้นท่ีเก็บพสัดุมีจ ากดั ปริมาณจะตอ้งจ ากดัตามพื้นท่ี 
(2) ถา้พสัดุมีอายจุ  ากดั ปริมาณจะตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัอาย ุ
(3) ถา้สินคา้ใกลจ้ะหยดุผลิต ปริมาณจะตอ้งจ ากดั 
(4) การค านวณข้ึนอยูก่บัการใช้หรือพยากรณ์การใช้เช่นเดียวกบัการค านวณตน้ทุน

ซ่ึงก็ถูกตอ้งไดย้าก 
 

3) การวดัมูลค่าการลงทุน 
ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) เป็นการวดัมูลค่าการลงทุนแบบง่ายๆ โดยดู

ผลตอบแทนเป็นตวัเงินท่ีจะไดรั้บกลบัคืนในแต่ละปี เทียบกบัเงินลงทุน เพื่อให้ทราบว่าจะไดคื้น
ทุนในระยะเวลาก่ีปี  

 
 สูตรการค านวณ    =              เงินลงทุนเร่ิมแรก 
             กระแสเงินสดท่ีไดรั้บในแต่ละปี    
 

4) การวดัมูลค่าโดยดชันีช้ีวดัท่ีมีการปรับค่าของเวลา  
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) หมายถึง ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกบัเงินลงทุนเร่ิมแรก ณ อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ
หรือตน้ทุนของเงินทุนของโครงการ  

 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ =    มูลค่าปัจจุบนัเงินสดรับ - มูลค่าปัจจุบนัเงินสดจ่าย 

 
เกณฑก์ารตดัสินใจ 

(1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเป็น บวกจะยอมรับโครงการ 
(2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็น ลบ จะปฏิเสธรับโครงการ 
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ทั้งน้ีการท่ีจะหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิไดจ้ะตอ้งท าความเขา้ใจมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) 
หมายถึงการปรับค่าของเงินท่ีจะไดใ้นอนาคตให้เป็นค่าในปัจจุบนั โดยมีตวัแปรคือ r ซ่ึงหมายถึง
อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 
2.2 การบ ารุงรักษาแบบวางแผน 

การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการซ่อมแซมหรือบ ารุงเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือ       
ท่ีหมดอายกุารใชง้านหรือช ารุดการบ ารุงรักษาแบบวางแผนจะประกอบดว้ย 4 ประเภทไดแ้ก่  

1)   การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM: Preventive Maintenance) เปรียบเสมือนการแพทยเ์ชิง
ป้องกนั ดว้ยการบ ารุงรักษาประจ าวนั เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพ และด าเนินการตรวจสอบตาม
ระยะเวลา ตรวจวนิิจฉยั รวมทั้งท าการฟ้ืนฟูการเส่ือมสภาพดว้ย แบ่งแยกตามวธีิการได ้3 ชนิด 

(1) การบ ารุงรักษาตามระยะเวลา (TBM: Time Based Maintenance) ก าหนดรอบเวลา
การเปล่ียนช้ินส่วนซ่ึงจะเปล่ียนหรือซ่อมแซมเม่ือครบตามก าหนด 

(2) การบ ารุงรักษาตามสภาพ (CBM: Condition Based Maintenance) วิธีการตรวจหา
การเส่ือมสภาพตามรอบปกติหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดยตรวจวดัค่าขอ้มูลต่างๆ 

(3) Overhaul (IR: Inspection and Repair) ถอดแยกช้ินส่วนเคร่ือง และท าการตรวจสอบ
ตามรอบเวลาท่ีก าหนด 

2)   การบ ารุงรักษาแบบแกไ้ข (BM: Breakdown Maintenance) เป็นวิธีการท่ีจะซ่อมแซมเม่ือ
เกิดความเสียหายข้ึนแลว้ ตามหลกัการแลว้จะใชว้ธีิการน้ีกบัเคร่ืองจกัรเป้าหมาย 

3)   การบ ารุงรักษาแบบปรับปรุง (CM: Corrective Maintenance) เป็นการปรับปรุงเพื่อให้
บ ารุงรักษาง่ายและเพิ่มระดบัความน่าเช่ือถือ 

4)   การป้องกนัการบ ารุงรักษา (MP: Maintenance Prevention) เป็นกิจกรรมซ่ึงสะทอ้นขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตเคร่ืองจกัรใหม่ๆ (ธานี อ่วมออ้ม, 2546) 

 
2.3 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ จ าลอง ครูอุตสาหะ (2544) ได้กล่าวถึง การพฒันาระบบ
สารสนเทศว่าการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยทัว่ไป จะด าเนินตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle - SDLC) แต่เน่ืองจาก วงจรการ
พฒันาระบบมีอยูด่ว้ยกนัหลายแนวทางดงันั้นจ านวนและรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ จึงแตกต่าง
กนัไปตามแนวทางของวงจรการพฒันาระบบท่ีนกัพฒันาระบบงานสารสนเทศเลือกใช้ แต่จะยึด
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาของ Frederick Taylor ท่ีเรียกว่าการจดัการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) เป็นหลกั วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศมีดงัน้ี 

1) การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน
ตน้ทุนของทางเลือกต่างๆ ในการพฒันาระบบงานสารสนเทศ เพื่อพิจารณาเลือกทางเลือกในการ
พฒันาระบบสารสนเทศใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

2) การรวบรวมและวิเคราะห์ตามความตอ้งการ (Requirement Collection and Analysis) 
นกัพฒันาระบบสารสนเทศจะเก็บรวบรวมขอ้มูลตามความตอ้งการต่างๆ จากผูใ้ชม้าวิเคราะห์  เพื่อ
จ าแนกปัญหาและความตอ้งการออกเป็นกลุ่ม เพื่อก าหนดขอบเขตให้กบัระบบสารสนเทศท่ีจะ
พฒันาข้ึน 

3) การออกแบบนกัพฒันาระบบสารสนเทศจะน าปัญหา และความตอ้งการผูใ้ชม้าใช้ในการ
ออกแบบระบบสารสนเทศซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบการใช้โปรแกรม (Application 
Design) และการออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) โดยท่ีการออกแบบทั้งสองส่วนน้ี ควร
กระท าไปพร้อมๆ กนั 

4) การท าตน้แบบ (Prototyping) ขั้นตอนน้ีส่วนต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวจ้ะน ามาพฒันาตน้แบบ
ของระบบงาน ซ่ึงปัจจุบันมีเคร่ืองมือจ านวนมากท่ีช่วยในการพฒันา เพื่อน าต้นแบบน้ีไปใช้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบงาน ก่อนน าไปใช้จริงซ่ึงถา้ขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนก็สามารถน าไป
เป็นขอ้มูลส าหรับขั้นตอนการรวบรวมและวเิคราะห์ตามความตอ้งการไดใ้หม่ 

5) การทดลองใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนา
เรียบร้อยไปทดลองใชง้าน 

6) การทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation and Testing) เป็นขั้นตอนของการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบงานสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน 

7) การปฏิบติัการ (Operation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงจะแน่ใจไดแ้ลว้วา่ระบบงานสารสนเทศ
ท่ีพฒันาข้ึนสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงจะเร่ิมน าขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 
2.4 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2549) กล่าวว่าการวิเคราะห์จะตอ้งมีค าตอบเก่ียวกบัค าถามว่าใคร
(Who) เป็นผูท่ี้ใชร้ะบบและมีอะไรบา้ง (What) ท่ีจะตอ้งท า นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งด าเนินการใน
ขั้นตอนของการวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั (Current System) เพื่อน ามาพฒันาแนวความคิดส าหรับ
ระบบใหม่ (New System) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1) วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
2) รวบรวมความตอ้งการในดา้นต่างๆ และน ามาวเิคราะห์เพื่อสรุปเป็นขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน 
3) น าขอ้ก าหนดมาพฒันาออกมาเป็นความตอ้งการของระบบใหม่ 
4) สร้างแบบจ าลองกระบวนการของระบบใหม่ดว้ยการวาดแผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD) 
5) สร้างแบบจ าลองขอ้มูล ดว้ยการวาดอีอาร์ไดอะแกรม (ERD) 
 

2.4.1 การออกแบบระบบ 
เป็นการพิจารณาระบบจะด าเนินการไปไดอ้ย่างไร (How) ซ่ึงขอ้งเก่ียวกบัยุทธวิธี       

การออกแบบท่ีว่าด้วยการตดัสินใจว่าจะพฒันาระบบใหม่ดว้ยแนวทางใด เช่น พฒันาข้ึนเองซ้ือ
โปรแกรมส าเร็จรูป หรือวา่จา้งบริษทัพฒันาระบบซ่ึงมีขอ้ดี ขอ้เสียแตกต่างกนัไป 

 
2.4.2 การวางแผนดา้นความปลอดภยัใหก้บัระบบ 

ส าหรับมาตรการพื้นฐานดา้นการวางแผนดา้นความปลอดภยัของระบบนั้นจะตอ้งมีการ
รักษาความปลอดภัยหลายด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยด้านภายนอก (External Security)              
การควบคุมผูไ้ม่มีสิทธ์ิเขา้ถึงระบบ (Unauthorized Access) เป็นการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านให้กบั
ยสูเซอร์ (User) ต่างๆ 

 
2.4.3 การออกแบบฐานขอ้มูล 

นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งพฒันาขอ้ก าหนดในรายละเอียดต่างๆ ร่วมกบัโปรแกรมเมอร์ 
หรือผูบ้ริหารฐานขอ้มูล โดยจะตอ้งด าเนินการกบัส่ิงส าคญั 2 ประการคือ 

1)   จะตอ้งแปลงรีเลชนัจากแบบจ าลองขอ้มูลเชิงตรรกะให้อยู่ในรูปแบบของการออกแบบ
ทางเทคนิคโดยการออกแบบในท่ีน้ีจะประกอบดว้ยการก าหนดรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละ
แอตตริบิวต ์และการออกแบบวธีิการเขา้ถึงขอ้มูล เป็นตน้ 

2)   จะตอ้งเลือกเทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ส าหรับจดัเก็บและจดัการกบัขอ้มูล เช่น
การเลือกใช้โปรแกรมระบบปฏิบติัการ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล  (DBMS) ซ่ึงแต่ละ
เทคโนโลยกี็จะเป็นไปตามแต่ละสถาปัตยกรรม  

 
2.4.4 การออกแบบเอาตพ์ุต (Output Design) 

การออกแบบเอาตพ์ุตควรเร่ิมตน้ดว้ยการเขียนลงในแบบฟอร์มท่ีเรียกวา่ Report Layout 
Form โดยแบบฟอร์มดังกล่าวท าให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลในรายงาน ข้อมูลท่ีจดัอยู่ใน
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แบบฟอร์มอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมหรือไม่ ขบวนการเพื่อให้ได้มาจากแหล่งขอ้มูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ ดงัน้ี 

1)   เรียกจากแฟ้มขอ้มูลโดยตรง (Retrieval from a data store) เป็นรายงานท่ีสามารถท าการ
แสดงดว้ยการสั่งพิมพห์รือลิสตจ์ากแฟ้มขอ้มูลข้ึนมาพิมพไ์ดท้นัที 

2)   น าขอ้มูลมาผ่านการประมวลผลเพื่อให้ได้รายงานท่ีตอ้งการ (Transmission from a 
process) เป็นเอาตพ์ุตท่ีมีการน าเอาขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล มาผา่นการประมวลผลเพื่อให้ไดเ้อาตพ์ุต
ตามท่ีตอ้งการ 

3)   รับขอ้มูลโดยตรงจากการคียข์อ้มูลเขา้ (Direct from an input source) เป็นเอาตพ์ุตท่ีไดจ้าก
การคียข์อ้มูลโดยตรง กล่าวคือ ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไป ก็คือขอ้มูลเอาตพ์ุตนัน่เอง 

 
2.4.5 การออกแบบอินพุต (Input Design) 

ประเด็นส าคัญของการออกแบบอินพุตก็คือ ความต้องการให้ได้ข้อมูลท่ีอินพุตเข้า          
สู่ระบบนั้นมีคุณภาพเพียงพอ ถูกตอ้ง และผูใ้ช้ใช้งานง่าย นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงอุปกรณ์ท่ีใช ้  
รับขอ้มูล ควรเลือกอุปกรณ์รับขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบังาน การออกแบบอินพุต จะด าเนินการโดยการ
จบัใจความส าคญั เพื่อก าหนดเป็นแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Source Document) แหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้
เหล่าน้ี ก็คือแบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายการขอ้มูลต่างๆ  
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นราวิชญ์ แดงชม (2553) ไดท้  าการคน้ควา้แบบอิสระ การคดัเลือกรูปแบบและการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดท้  าการประยกุตใ์ชก้ารตดัสินใจดว้ยวธีิการจดัล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ 
พบว่าสามารถเลือกรูปแบบสถานีไฟฟ้าย่อย และการวิเคราะห์ตน้ทุน ผลประโยชน์ของโครงการ 
โดยได้ท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน (ROI) ในปัจจุบนัหรือไม่ โดยการ
วิเคราะห์ทางดา้นการเงิน โดยวิธีการหามูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (NPV) 
อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (IRR) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
(B/C Ratio) พบวา่สามารถเลือกรูปแบบสถานีไฟฟ้ายอ่ยและการวิเคราะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์
ของโครงการดงักล่าวมี ความเหมาะสมต่อการลงทุน และมีความเป็นไปไดใ้นทางเศรษฐศาสตร์ 
การศึกษาน้ีเป็นการวิเคราะห์เฉพาะผลต่างของค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจากการเปล่ียนระดบัไฟฟ้าใช้งาน 
หากน าขอ้มูลในดา้นต่างๆมาร่วมวเิคราะห์จะท าให้ IRR, NPV,  B/C ratio และ ROI ของโครงการน้ี
มีความน่าสนใจในการลงทุนยิง่ข้ึน 
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แรมจนัทร์ สุริยะมณี (2550) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการของส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั” ในการแกปั้ญหาใน
การติดตามงาน ปัญหาในการให้บริการหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบเอกสาร การสูญหายของ
เอกสารท่ีใช้ในการมอบหมายงาน ประกอบด้วยระบบย่อยคือ ระบบสั่งงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบยืม-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ระบบการขอใช้บริการ           
การติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ระบบบนัทึก สืบคน้และปรับปรุงฐานขอ้มูล สรุปผลท่ีไดจ้าก
การประเมินอยู่ในระดับดีและได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแสดงผลรายงานในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพิ่มความสามารถในการให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานระบบ ควรเพิ่ม
ตารางจดัเก็บการโอนยา้ยขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีหมดสภาพการใช้งาน เพื่อเก็บขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีหมด
สภาพการใชง้าน 

จักรวาล ชัยวงค์ (2550) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน        
ดา้นซอฟตแ์วร์ ของบริษทั เอ็มซี เมทลั เซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อช่วยให้การควบคุม
ตรวจสอบทรัพย์สินด้านซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบและมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน ลดการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ท่ีไม่จ  าเป็น ท าให้ทราบจ านวนซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานอยู่ทั้ งท่ีได้จดัซ้ือและไม่ได้จดัซ้ือ
ลิขสิทธ์ิ ทั้งยงัช่วยประเมินความตอ้งการใช้ซอฟต์แวร์ในอนาคต ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงในการใช้
ซอฟต์แวร์ท่ียงัไม่ไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิและลดการใช้งบประมาณการจดัซ้ือซอฟต์แวร์ท่ีไม่จ  าเป็น ท าให้
สามารถลดตน้ทุนในการจดัซ้ือจดัหาซอฟตแ์วร์ พบปัญหาและอุปสรรคในการโอนยา้ยขอ้มูลท่ีมีอยู่
ในระบบเดิม ซ่ึงมีทั้งเอกสารกระดาษ และบนัทึกอยู่ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เม่ือน า   
เขา้สู่ระบบใหม่ขอ้มูลไม่สมบรูณ์ ระบบมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการค านวณราคาการซ้ือลิขสิทธ์ิ ซ่ึงใชใ้น
การประมาณการณ์ ไม่เป็นราคาท่ีตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้ งน้ียงัมีข้อเสนอแนะการน า            
ระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นซอฟตแ์วร์ไปใชก้บัระบบการจดัการสินทรัพยท่ี์เป็นฮาร์ดแวร์  

 


