
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ทรัพยสินดานซอฟตแวรของบริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาพบวามี 
แนวความคิดและทฤษฏีตางๆท่ีสัมพันธกับงานคนควาโดยมีหวัขอและรายละเอียดตามลําดับ ดังตอ- 
ไปนี ้
 
2.1 การบริหารสินทรัพยดานซอฟตแวร  

2.1.1 แนวคิดในการบริหารสินทรัพยดานซอฟตแวร 
พูนลาภ ชัชวาลโฆษิต (2548) อธิบายวา การบริหารจัดการทรัพยสินของหนวยงานดานสาร 

สนเทศนั้นเปนเสมือนหนึ่งในความรับผิดชอบของผูบริหารสารสนเทศ ท่ีไมวาจะจัดองคกรแบบใด
ก็ตาม คงหนีไมพนประเด็นการบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรท่ีเปนคอมพิวเตอร อุปกรณหรือ
ซอฟตแวร รวมท้ังขอมูลท่ีติดต้ังในระบบเครือขายและในระบบตางๆอีกดวย 

 ในแนวธุรกิจปจจุบันเร่ิมมองทุกอยางในองคกรท่ีสามารถสรางคุณคา หรือมูลคาเพิ่มใหกับ
องคกรไดเปนเหมือนทรัพยสินท่ีมีคาขององคกรอาทิ พนักงาน ฯลฯ ดังเชนท่ีเราจะเหน็ไดวาในงาน
ดานบริหารงานบุคคลไดเปล่ียนเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

อีกท้ังเม่ือนําซอฟตแวรใดๆมาประยุกตใช ส่ิงท่ีจะไดคือ ขอมูลท่ีเกิดจาการประมวลผลของ
ซอฟตแวรดังกลาวทําใหธุรกิจขององคกรไดประโยชนจากการนําขอมูลนั้นมาใชงานซ่ึงในดานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศแลว ทรัพยสินซอฟตแวรจึงเปนประเด็นท่ีดูเหมือนจะมีความแตกตางจากการ
ใชกับอุปกรณหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

การใชงานซอฟตแวรโดยท่ัวไปประกอบดวยซอฟตแวรประมาณ 4 ประเภทคือ 
1) ซอฟตแวรท่ีใชในองคกรโดยมีการปรับแตงการทํางานของซอฟตแวรนอย อาทิไมโคร 

ซอฟทออฟฟส (Microsoft Office) แอคโครแบต (Acrobat) อะโดบีโฟโตช็อป (Adobe 
Photoshop) เปนตน 

2) ซอฟตแวรท่ีซ้ือแบบกึ่งสําเร็จและมีการปรับแตงการใชงานเพื่อใหเขากบัองคกรไดแก 
กลุม ซอฟตแวรประเภท ERP, CRMฯลฯ ซ่ึงการปรับแตงซอฟตแวรนั้นจะมีต้ังแตการ
ปรับรายงาน หนาจอ จนถึงการสรางหนาตาใชงาน (User Interface) ใหม เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทาํงานใหสอดคลองกับงานขององคกร 
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3) ซอฟตแวรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชงานภายในองคกรมักจะเปนซอฟตแวรท่ีรองรับงานอ่ืนๆ
ท่ีไมใชงานพืน้ฐาน สวนนีเ้รียกไดวาเปนสวนของการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เนื่องจาก
แตละองคกรจะมีแนวคิดในการสรางซอฟตแวรท่ีไมเหมือนกัน และยังมีประเด็นของ
ขอมูลท่ีนํามาใชกับซอฟตแวรกลุมนี้แตกตางกันดวย ซ่ึงข้ึนอยูกับวาบริษัทนั้นๆมีความ
ตองการในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจขององคกรมากหรือนอย 

4) ซอฟตแวรท่ีเกดิจากการจางบริษัทภายนอกพัฒนา เปนซอฟตแวรประเภทท่ี 2 และ 3 
แตดวยแนวทางของนโยบายการบริหารจัดการ ทําใหองคกรตองใหบริษัทภายนอกทํา
การพัฒนาให ซ่ึงการปรับแตงหลังจากพัฒนาซอฟตแวรเสร็จแลวเหมือนกับซอฟตแวร
ในประเภทท่ี 2 แตหากเปนกอนเขาสูการผลิตซอฟตแวรนีก้็จะเหมือนกับซอฟตแวร
ประเภทท่ี 3 ท่ีเปนซอฟตแวรท่ีพัฒนาใหรองรับกับองคกรโดยเฉพาะ หากพิจารณาใน
รายละเอียดของซอฟตแวรแตละประเภท พบวาซอฟตแวรสวนใหญจะมีการปรับแตง 
เพื่อใหเขากับการทํางานธุรกิจรูปแบบตางๆ 

 
 2.1.2  ประโยชนของการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนซอฟตแวร 
 พูนลาภ ชัชวาลโฆษิต (2548) ใหความหมายวา การบริหารจัดการทรัพยสินซอฟตแวร 
(Software Asset Management : SAM) เปนแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนซอฟตแวร 
โดยมีการนําเสนอแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการซอฟตแวรอยางมี ประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนซอฟตแวร สามารถสรุปไดดังนี ้

1)   การลดตนทุนขององคกรในการจัดซ้ือซอฟตแวร 
การลดตนทุนขององคกรนั้นเนื่องจากในอดีตองคกรจะพิจารณาเร่ืองการจายเงินเพือ่การนํา 

อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานน้ันเปนการลงทุนทางธุรกิจแบบหนึ่งและเปนเร่ืองของ
ความคุมคาของตัวเงินเปนหลัก เพราะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานเปนเหมือนการปรับ 
ปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดการทํางานซํ้าซอน ฯลฯ  ซ่ึงเม่ือทราบจํานวนการใชงานท่ีแนนอน 
รวมท้ังทราบแผนการขยายธุรกิจขององคกรยอมทําใหสามารถสรางแนวทางตอรอง เพื่อใหไดราคา
ท่ีเหมาะสมตามตองการได หากสามารถบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
แลว ประโยชนท่ีเกิดข้ึนยอมสงผลดีตอการบริหารจัดการกระแสเงินขององคกรท่ีจะสามารถบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

ประเด็นเหลานี้ทําใหหนวยงานสารสนเทศในอดีตจึงมักข้ึนกับหนวยงานดานการเงิน บัญชี
หรือหนวยงานดานงานบุคลากรแตปจจุบันดวยปจจัยหลายๆดานในทางธุรกิจทําใหแนวคิดดังกลาว
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เปล่ียนแปลงไป สําหรับปจจัยท่ีเขามามีผลกระทบทําใหมุมมองดานการบริหารจัดการทรัพยสินท่ี
เปนซอฟตแวรแตกตางออกไปจากเดิม ไดแก 

•    ความตองการในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการแขงขันซึงเปนสวนท่ีทําใหมุมมองดาน
การนําอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน เปล่ียนไปสูการนําอุปกรณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจท่ีเหนือกวาและแตก 
ตางจากคูแขง 

•    เม่ือมีความตองการในการสรางความแตกตางใหกับตลาด   อุปกรณตางๆท่ีจะนํา 
มาใชก็ยอมตองมีความซับซอนเพิ่มข้ึน  ทําใหกรอบในการพิจารณาเร่ืองราคาไม
เพียงพอกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหาอีกตอไป     องคกรตางๆท่ีซ้ือซอฟตแวรท่ีมี
ความซับซอนยอมตองการบริการดานอ่ืนๆเพิ่มเติมดวย   โดยเม่ือหนวยงานสาร- 
สนเทศรับปจจัยกดดันจากสภาวะการแขงขันในแตละอุตสาหกรรม    หนวยงาน
สารสนเทศในหลายๆองคกรจึงเร่ิมจะมีบทบาทในระดับกลยุทธมากข้ึน     ทําให
องคกรเหลานัน้ตองปรับปรุงโครงสรางการบริหารขององคกร  มีการเปล่ียนสาย
บังคับบัญชา    โดยกําหนดใหหนวยงานสารสนเทศข้ึนตรงกับผูบริหารระดับสูง 
หรือ ผูบริหารสายหลักขององคกรไป 

 
2)   ลดการใชงานซอฟตแวรท่ีไมจําเปนเพือ่ไมใหเสียตนทุนในการบํารุงรักษา 

 ประโยชนในดานนี้เกี่ยวของกับเร่ืองของตนทุนดวยเชนกัน    แตเปนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
หลังจากการจดัซ้ือจัดหาซอฟตแวรมาใชงานแลว จะมีเพียงซอฟตแวรไมมากนักท่ีองคกรท่ีจัดซ้ือจัด 
หามาใชงานนัน้ไมตองการการสนับสนุนดานเทคนิค   ซ่ึงการสนับสนุนเพื่อแกไขปญหาจากการใช
งานใหกับผูใชหากเปนการจางคนนอกยอมหมายถึงงบประมาณท่ีจะตองจาย   และตองคํานึงดวยวา
ทักษะของบุคลากรท่ีมาจากบริษัทภายนอกน้ันยอมมีปญหาในการพฒันาทักษะแตหากนโยบายของ
องคกรตองการสรางทีมงานข้ึนมารองรับการสนับสนุนปญหาดานเทคนิค   ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรท่ีเขามาใหการสนับสนนุงบประมาณในการจางงาน  

ประเด็นสุดทายคือทรัพยากรตางๆท่ีตองการจัดซ้ือจัดหาเพื่อใหเขามาในหนวยงาน  รวมท้ัง
เคร่ืองมือตางๆท่ีตองมีการจัดซ้ือจัดหาเพื่อสนับสนุนงานของบุคลากรท่ีรับหนาท่ีดังกลาว   และหาก
องคกรนั้นไมสามารถทําใหองคกรมีซอฟตแวรประเภทเดียวกันรุนเดียวกัน หรือใกลเคียงกันได  
องค กรตองใชบุคลากรจํานวนมากวาเดิม เพื่อรองรับปญหาจากการมีซอฟตแวรประเภทเดียวกัน
หลายรุนหรือจากผูผลิตท่ีหลากหลาย 
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 ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึนแนนอนจากการท่ีไมมีการบริหารจัดการซอฟตแวร คือ 
ประสิทธิภาพของซอฟตแวรท่ีอาจจะลดลง เม่ือปญหาในการใชงานมีมากซ่ึงเปนผลกระทบจากการ
ท่ีตองใหการสนับสนุนดานเทคนิค ไมวาจะเปนดานทักษะของบุคลากรหรือการสนับสนุนในดาน
อุปกรณเพื่อสนับสนุนก็ตาม ทําใหการแกไขปญหายอมตองใชเวลามากข้ึน ผลกระทบท่ีตามมาคือ 
การรบกวนเวลาการทํางานของผูใชซ่ึงยอมสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานและปริมาณงานลดลง 
 
 3)   ลดปญหาในการลักลอบใชงานซอฟตแวรท่ีไมถูกลิขสิทธ์ิ 

เม่ือองคกรไมมีการดําเนนิการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนซอฟตแวร โดยเฉพาะนโยบาย
การใชงานซอฟตแวรก็ยอมเกิดปญหาท่ีมักจะตามมาเสมอ นั่นคือผูใชในองคกรไมไดสนใจการนาํ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิมาใชงาน ทําใหมีผลกระทบกับประสิทธิภาพและปริมาณงานท่ีผูใชควรจะทําได 
ท้ังเกิดจากกรณีติดต้ังซอฟตแวรเกนิกวาความสามารถที่เคร่ืองคอมพิวเตอรจะรองรับได ยอมทําให
เคร่ืองคอมพวิเตอรทํางานชาลง หรือการติดต้ังซอฟตแวรเองโดยไมไดรับอนุญาต ทําใหระบบของ
เคร่ืองนั้นมีปญหาจนอาจจะตองติดต้ังระบบใหเคร่ืองคอมพิวเตอรนัน้ใหมท้ังหมด 

ปญหาอีกประการหนึ่งคือ นอกจากการนําซอฟตแวรท่ีไมไดมาจากการจัดซ้ือจัดหาอยางถูก
ลิขสิทธ์ิแลวมักจะเกิดกรณีท่ีเคร่ืองมือท่ีนําเขามาติดต้ังในระบบกลายเปนแหลงท่ีมาของไวรัส  
 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบระบบฐานขอมูล 
 2.2.1 ความหมายของขอมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) 

ศุภชัย สมพาณิช (2544:9-11) ไดอธิบายขอแตกตางของขอมูล (Data) กับสารสนเทศ
(Information) ไววา การออกแบบระบบใดๆก็ตามข้ันตอนแรกท่ีตองทําก็คือ จะตองสอบถามหรือ
สํารวจความตองการของผูใชและความสามารถของระบบเพ่ือนําขอมูลมาใชในการออกแบบระบบ 
ความตองการของผูใชดงักลาว จะมีศัพทเรียกวา กฎเกณฑมาตรฐาน (Business Rule) หรืออาจเรียกวา 
Business Requirement ก็ได 

กฎเกณฑมาตรฐาน เปนคําท่ีใชเรียกแทนความตองการของผูใชท่ีตองการออกแบบระบบให
ตรงกับความตองการ ในบางคร้ังอาจใชระบุความสามารถของระบบนั้นๆก็ไดกอนท่ีจะทําการศึกษา
เร่ืองการออกแบบระบบนั้นควรจะศึกษาความแตกตางของคําวาขอมูลกับสารสนเทศ เพื่อใหสามารถ
วิเคราะหและแยกแยะขอมูลตางๆจํานวนมากท่ีจะไดรับจากผูใช เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบระบบ 
ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหผูออกแบบระบบ สามารถวิเคราะหขอมูลและนํามาออกแบบ
ระบบไดตรงกับความตองการของผูใชและสมบูรณแบบมากท่ีสุด 
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คําวา ขอมูล   หมายถึง  ส่ิงท่ีไดรับมาจากผูใชแลวไมเกิดประโยชนในการออกแบบหรือการ 
พัฒนาระบบโดยตรง เปนเพียงขอมูลในเชิงสนับสนุนเทานั้น เชน เอกสารช้ินนี้วางอยูในหองฝาย
บุคคล เพื่อรอสงใหผูบริหารตอไป เอกสารยืนยันการส่ังซ้ือจะตองสงใหฝายจัดซ้ือ  และฝายบัญชี
อยางละชุด ฯลฯ เปนตน 

คําวา สารสนเทศ หมายถึง  ส่ิงท่ีไดรับมาจากผูใชแลวเกดิประโยชนตอการออกแบบระบบ
โดยตรง และนําไปใชเปนเง่ือนไขในการออกแบบระบบ เชน ทิศทางการไหลของขอมูล จากแผนก
หนึ่งไปสูอีกแผนกหนึ่ง ระบบตองสามารถแจงยอดขายแตละวนัได ความสามารถของระบบในดาน
ตางๆ ลักษณะนี้ถือวาเปนสารสนเทศ เปนตน 

อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา สารสนเทศ ก็คือ เง่ือนไข ขอบังคับ ความสามารถของระบบ
นั้นๆ ฯลฯ นั่นเอง เปนส่ิงท่ีตองนํามาใชในการออกแบบระบบ ดังนั้นจึงตองเก็บสารสนเทศของ
ระบบนั้นๆใหสมบูรณและครบถวนท้ังหมด ในความเปนจริงแลวหากผูใชมีสวนรวมหรือเขามามี
สวนรวมในการออกแบบมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหผูใชยอมรับระบบใหมมากท่ีสุดเชนกนั 

 
2.2.2 วิธีการไดสารสนเทศจากผูใชตามแนวคิดของการจัดการสารสนเทศ 
ศุภชัย สมพาณิช (2544:9-11) อธิบายวาผูดูแลระบบ ไมสามารถออกแบบระบบไดโดย

ลําพัง จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากผูใช ไมวาจะเปนเร่ืองของขอมูล ระบบการทํางาน 
เพื่อใหไดระบบท่ีสอดคลองกับธุรกิจนั้นๆ 

ตัวอยาง หากการพัฒนาระบบใกลเสร็จสมบูรณแลว แตการออกแบบฐานขอมูลนั้น ไมได
รองรับความตองการของผูใช โดยท่ีผูออกแบบระบบไมทราบมากอน อาจจะตองแกไขโปรแกรม
ท้ังหมดกไ็ด เพราะฐานขอมูลท่ีออกแบบนัน้ ก็มีสารสนเทศท่ีไดมาจากผูใชนั้นเอง ดงันั้น จึงจําเปน
ท่ีจะตองเก็บสารสนเทศใหครบถวน  

วิธีการที่จะไดสารสนเทศจากผูใชตามแนวคิดของการจัดการสารสนเทศ (Management of 
Information System : MIS) สามารถแยกได 2 วิธีคือ 

1) Enterprise Analysis (Business System Planning) คือการสํารวจความตองการ และ
เก็บสารสนเทศของผูใชแตละแผนก แตละคน แตละระดับช้ันของการทํางาน ทุกคนท่ีเกี่ยวของ กบั
ระบบนัน้ๆ ท้ังหมด มีขอดกี็คือ สามารถเก็บรายละเอียดไดครบถวนและสมบูรณ สงผลใหสามารถ
ออกแบบหนาจอ ข้ันตอนการทํางาน และวธีิใชงานไดตรงกับความตองการของผูใชทุกประการ 

2) Critical Success Factors (CSFs) ความแตกตางจากวิธีแรกก็คือ ไมจําเปนตองสอบถาม
ผูใชทุกคนท่ีอยูในระบบนั้นๆ เพียงแตสอบถามจากหัวหนาของแตละแผนกวา ข้ันตอนและวิธีการ
ทํางานระบบนั้นๆเปนอยางไร ขอดีของวธีินี้ก็คือ เวลาท่ีใชในการเกบ็สารสนเทศของระบบนอยกวา
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วิธีแรก แตมีขอเสียก็คือ ถาสารสนเทศท่ีไดมาไมละเอียดพอหรือไมถูกตอง ก็อาจจะทําใหตองแกไข
ระบบในภายหลังก็ได สงผลใหการออกแบบระบบไมตรงตามความตองการของผูใชงานได 

วิธีท่ีควรปฏิบัติคือ เลือกใชท้ัง 2 วิธีควบคูกัน โดยพิจารณาถึงลักษณะการทํางานและขนาด
ของระบบงานน้ันๆ กลาวคือ ถามีรายละเอียดจํานวนมากเปนสวนสําคัญของระบบ หรือจะตองมีการ
สงขอมูลตอไปยังแผนกอ่ืนตอไปก็ควรท่ีจะใชวิธีแรก สวนสารสนเทศท่ีมีความสําคัญลําดับรอง ลงมา
ก็ควรจะใชวิธีท่ีสอง 
 
 2.2.3  องคประกอบของระบบฐานขอมูล  
  โครงสรางของระบบฐานขอมูลประกอบดวย    เอนทิตีหลายๆ   ตัว   (Entities)   ซ่ึงเอนทิตี 
เหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน ท้ังนี้ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย  (2542: 18 – 25) ไดสรุปวา 
 เอนทิตี  (Entity)  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีอยูจริง  อันไดแก  บุคคล  สถานท่ี  และส่ิงของ  
ตัวอยาง ในการสรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการขายของบริษัทแหงหนึ่ง เอนทิตีของระบบนี้ 
ไดแก พนกังานขาย ลูกคา และสินคาเปนตน 
 ลักษณะประจาํ  (Attribute)   คือ  ขอมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบัติของเอนทิตี  เชน 
ลักษณะประจาํของบุคคล  ไดแก  ช่ือ-นามสกุล  เพศ  อายุ  เปนตน 
ตัวอยางของลักษณะประจําและเอนทิตี   สามารถแจกแจงไดดังนี ้
 
  พนักงานขาย                         เอนทิตี 
  
รหัสพนักงานขาย ช่ือ ท่ีอยู เงินเดือน 

 
                                                               
                                                                 ลักษณะประจํา 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงตัวอยางของเอนทิตีและลักษณะประจํา 

 
 เขตขอมูล  (Field)   คือ  หนวยของขอมูลท่ีประกอบข้ึนดวยอักขระหลายๆ ตัว (Characters) 
เชน  กลุมตัวอักษรท่ีประกอบกันเปนช่ือหรือนามสกุล   กลุมตัวเลขท่ีประกอบกันเปนเงินเดือน โดย
เรียกกลุมขอมูลนี้วา   เขตขอมูล   เชน   เขตขอมูลช่ือ   เขตขอมูลรหัสประจําตัว   เขตขอมูลเงินเดือน 
เปนตน 
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 ระเบียน (Record) คือการนําเอาเขตขอมูลหลายๆเขตขอมูลมารวมกันซ่ึงมีลักษณะเปนแถว 
จากภาพท่ี 2.1 ขอมูลของพนักงานแตละคนท่ีประกอบดวยเขตขอมูล 4 เขต ถือวาเปน 1 ระเบียน 
 แฟมขอมูล (File) คือหนวยของขอมูลท่ีประกอบดวยระเบียนของขอมูลหลายระเบียนดังตัว 
อยางแสดงในภาพท่ี  2.2 
 
                                                                        เขตขอมูล 
 
 

รหัส 
พนักงาน 

ช่ือ ท่ีอยู เงินเดือน 

019 วิไล  มาลาศรี กรุงเทพฯ 32,000 
021 สมชาย มหาด ี กรุงเทพฯ 18,000 
054 สมศรี วิริยะกลุ นครราชสีมา 13,000 
088 สมบัติ งามดี ยโสธร 25,000 
111 สุชาดา เจริญยิง่ เชียงใหม 9,000 

                          
ภาพท่ี 2.2 แสดงรายละเอียดของแฟมขอมูล 

 
 ฐานขอมูลท่ีสมบูรณตองเกบ็คําอธิบายเกีย่วกับโครงสรางของฐานขอมูลหรือเรียกวาพจนา- 
นุกรมขอมูล (Data Dictionary) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เมตาดาตา (Meta Data) พจนานุกรมขอมูล
มีสวนท่ีทําหนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล   และความคงสภาพของขอมูล   (Data  
Security and Data Integrity) 

2. ควบคุมเกีย่วกับการใชงานฐานขอมูลพรอมกัน (Concurrency Control)  
  
 2.2.4 ความสัมพันธและรูปแบบของฐานขอมูล  
 1) ความสัมพนัธ (Relationship)  
 ฐานขอมูลท่ีใชงานหน่ึงๆ   นั้น   จะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายๆ  แฟม    แตละแฟมเก็บ
ขอมูลแตกตางกันออกไป  ดงันั้น  จึงตองมีการกําหนดความสัมพันธของขอมูลตางๆ  ท่ีตองการเก็บ   

   ระเบียน    แฟมขอมูล 
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ซ่ึงความสัมพันธนี้อาจจําแนกไดเปน 3 ชนิด (สมจิตร อาจอินทร และงามนิจ อาจอินทร, 2541: 20 – 
23)   คือ  

ก. ความสัมพนัธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationship) 
ข. ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) 
ค. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationship) 
 
 

ก. ความสัมพนัธแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
เปนลักษณะความสัมพันธท่ีมีระเบียนเพียง   1  ระเบียนในเอนทิตี  A   ท่ีมีความสัมพนัธกบั 

ระเบียนเพียง  1 ระเบียน ในเอนทิตี  B  และในทางกลับกนั ระเบียนเพียง  1 ระเบียนในเอนทิตี B จะ
มีความสัมพันธกับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี  A 
 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงความสัมพนัธในลักษณะหนึ่งตอหนึ่ง 

 
 
 
 
 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
   a4 

 
b2 

 
b3 

 
b4 

 
b5 

 
     B 

 
b1 

A 
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 ข. ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม 
 เปนลักษณะความสัมพันธท่ีระเบียนหน่ึงระเบียนในเอนทิตี  A   มีความสัมพันธกับระเบียน 
หลายระเบียนในเอนทิตี   B   และในทางกลับกันหลายระเบียนในเอนทิตี   B  จะมีความสัมพันธกบั
ระเบียนเพียงหนึ่งระเบียนในเอนทิตี  A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงความสัมพนัธในลักษณะหนึ่งตอกลุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

a4 

 
b1 

A B 

 
b2 

 
b3 

 
b4 

 
b5 
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 ค. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 
 เปนความสัมพันธท่ีแตละระเบียนในเอนทิตี A จะมีความสัมพันธกับระเบียนหลายระเบียน
ในเอนทิตี  B  และในทางกลับกัน  แตละระเบียนในเอนทิตี B จะมีความสัมพันธกับระเบียนท่ีอยูใน 
เอนทิตี  A  
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงความสัมพนัธในลักษณะกลุมตอกลุม 

 
 2) รูปแบบของฐานขอมูล 
 รูปแบบของฐานขอมูลโดยท่ัวไป มี 4 รูปแบบดวยกนั คือ 
  ก. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 
  ข. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 
  ค. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 
  ง. ฐานขอมูลแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database) 
 
 ก. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน 
 ลักษณะของฐานขอมูลแบบลําดับข้ันนี้   จะมีลักษณะคลายตนไมท่ีคว่ําหัวลง    หรือเรียกวา
เปนโครงสรางแบบตนไม  (Tree  Structure) โดยจะมีระเบียนท่ีอยูแถวบนสุดเรียกวา ระเบียนพอแม 
(Parent Record) ระเบียนในแถวถัดมา เรียกวาระเบียนลูก (Child Record) ซ่ึงระเบียนพอแมสามารถ

 
 a4 

 
 a2 

 
 a3 

 
b4 

 
b3 

 
b2 

 
b1 

A 

 
b5 

B 

 
a1 
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มีระเบียนลูกไดมากกวาหนึ่งระเบียน    แตระเบียนลูกแตละระเบียนจะมีระเบียนพอแมไดเพยีงหนึ่ง
ระเบียนเทานัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ภาพท่ี 2.6 แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน 
  
 
 จากภาพท่ี 2.6 จะเห็นวา ระเบียนลูกคาสายพิณ   ม่ันคงจะเร่ิมตนเปนระเบียนพอแม เพื่อ
ระบุถึงขอมูลอ่ืนๆ ในระเบียนเดยีวกันได กลาวคือสามารถระบุระเบียนสินคาท่ีสายพณิส่ังซ้ือได 
ไดแก  สินคาท่ีมีรหัส  A1  B2  และM1  โดยสามารถทราบช่ือสินคา และปริมาณท่ีส่ังซ้ือได  
 จะเห็นวาระเบียนท่ีเปนระเบียนพอแมสามารถมีระเบียนลูกไดมากกวาหนึ่งระเบียน แตระ- 
เบียนลูกจะสามารถมีระเบียนพอแมไดเพยีงระเบียนเดยีวเทานั้น ความสัมพันธลักษณะนี้เปนความ 
สัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม ดังนั้น การเรียกใชขอมูลของฐานขอมูลแบบลําดับข้ันจะตองเร่ิมจาก
ระเบียนท่ีเปนระเบียนพอแมเรียงลงมา ทําใหการเขาถึงขอมูลชนิดนี้ตองใชเวลานาน  เนื่องจากตอง 
อานขอมูลจากระเบียนพอแมกอน 
 
 ข. ฐานขอมูลแบบเครือขาย 
 ขอมูลภายในฐานขอมูลแบบเครือขายนี้ระเบียนลูกสามารถมีระเบียนพอแมไดมากกวาหนึ่ง
ระเบียนและระเบียนพอแมสามารถมีระเบียนลูกไดมากกวาหนึ่งระเบียนเชนเดยีวกัน เปนลักษณะ
ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 

สายพิณ  ม่ันคง 

A1 B2 M1 

ไขควง 

100 

นอต สายพาน 

150 50 

ลูกคา 

รหัสสินคา 

ช่ือสินคา 

ปริมาณ 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบเครือขาย 

 
 จากภาพท่ี 2.7 จะเห็นวาระเบียน B2 และ M1 มีระเบียนพอแม 2 ระเบียน คือ ระเบียนสาย-
พิณ ม่ันคง และ ระเบียน สมบัติ ใจดี จะเหน็วาโครงสรางฐานขอมูลแบบเครือขายมีความซับซอน
มากจึงยากตอการเปล่ียนแปลงโครงสราง 
 
 ค. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ 
 ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธจะมีโครงสรางขอมูลตางจากฐานขอมูลสองแบบแรก คือ ขอมูล
จะถูกเก็บอยูในรูปแบบของตาราง  (Table)  ภายในตารางก็จะแบงออกเปนแถว (Row)  และคอลัมน  
(Column)   แตละตารางจะมีจํานวนแถวไดหลายแถว    และจํานวนคอลัมนไดหลายคอลัมน   แตละ
ตารางจะมีการระบุคียหลัก (Primary Key) สําหรับใชเปนดรรชนี (Index) ในการคนหาขอมูลภายใน
ตารางนั้นๆ  และมีการสรางความสัมพันธ  (Relation)  ระหวางตารางท่ีมีความสัมพนัธกัน 
 
 
 
 
 
 

A1 B2 M1 

ไขควง นอต สายพาน 

100 150 50 

รหัสสินคา 

ช่ือสินคา 

ปริมาณ 

แปรงขัด 

U1 

200 

สายพิณ  ม่ันคง สมบัติ ใจด ีลูกคา ลูกคา 
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รหัสลูกคา ช่ือลูกคา  รหัสสินคา ช่ือสินคา  ช่ือลูกคา รหัสสินคา ปริมาณ 

001 สายพิณ  A1 ไขควง  สายพิณ A1 100 
002 กัลยาณ ี  B2 นอต  สายพิณ B2 150 
003 สมบัติ  M1 สายพาน  สายพิณ M1 50 

   U1 แปรงขัด  สมบัติ B2 150 
      สมบัติ M1 50 
      สมบัติ U1 200 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ 

 
 
 จากภาพท่ี 2.8 จะเหน็วาตารางลูกคาท่ีประกอบดวย เขตขอมูล รหัสลูกคา และช่ือลูกคา มี
ความสัมพันธกับ ตารางสินคา ประกอบดวยเขตขอมูล รหัสสินคา และ ช่ือสินคา โดยตารางสินคา
สามารถโยงความสัมพันธไปยังตารางส่ังซ้ือสินคา อันประกอบดวย เขตขอมูลช่ือลูกคา รหัสสินคา 
และปริมาณ ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดเนื่องจากเปนฐาน 
ขอมูลท่ีงายตอการทําความเขาใจโครงสรางขอมูล  
 
 ค. ฐานขอมูลแบบเชิงวัตถุ 
 เปนฐานขอมูลท่ีอาศัยแนวคิดของ  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  ในการจัดเก็บและจัดการขอมูล โดย  
การมองขอมูลทุกชนิดใหเปนวัตถุ  (Object) แตละวัตถุหากมีคุณลักษณะเหมือนกัน  จะจดัใหอยูใน
คลาสเดียวกนั (Class) วัตถุแตละตัวจะมีเอกลักษณแสดงความแตกตางใหเห็น  คลาสแตละคลาสท่ีมี
ความสัมพันธกันสามารถถายทอดลักษณะลงมาอยางเปนลําดับช้ันได (Inheritance and Hierarchy)   
สวนวัตถุกจ็ะถูกหอหุม (Encapsulation) รวมเขาดวยกนักับวิธีการดําเนินการกับขอมูล  (Method)  
ติดไปกับวัตถุเสมอ ดวยคุณลักษณะเชิงวัตถุนี้เอง ทําใหระบบจัดการฐานขอมูลแบบเชิงวัตถุ (Object 
Oriented  Database  Management  System: OODBMS)  สามารถจัดการกับวัตถุขอมูลโดยตรง   จึง
ทําใหการดําเนินการใดๆ   กับขอมูลในฐานขอมูลมีความรวดเร็วและแกไขงายข้ึน   
 
 

ตารางลูกคา ตารางสินคา ตารางส่ังซ้ือสินคา 
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ภาพท่ี 2.9  แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบเชิงวัตถุ 

 
จากรูปแสดงใหเห็นวาวัตถุสามวัตถุไดจดัอยูในคลาสเดียวกันคือ    Employee     เนื่องจากมี 

คุณลักษณะท่ีเหมือนกนั  คือ  มีรหัสพนักงาน  (Emp_ID)   เพศ   (Sex)   และท่ีอยู  (Address)  และมี 
วิธีการ (Methods)  เพื่อใชดาํเนินการกับวตัถุ 2 วิธี  คือ  print() และ getName() กลาวคือวัตถุเหลานี้
สามารถส่ังพิมพและแสดงรายช่ือได 

 
 
 
 
 

Employee 

Attribute: 

Emp_ID 

Sex 

Name 

Addres 

Methods: 

print() 

getname() 

Emp_ID = 001 

Sex =ชาย 

Name = วิไล มาลาศรี 

Address = กรุงเทพฯ 

Emp_ID = 002 

Sex =ชาย 

Name = สมชาย มหาดี 

Address = กรุงเทพฯ 

Emp_ID = 003 

Sex =หญิง 

Name =สมศรี วิริยะกุล 

Address = นครราชสีมา 
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2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 2.3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ชุมพล  ศฤงคารศิริ  (2540: 2) ไดนยิามวา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปนระบบท่ีรวม 
(Integrate)  ผูใชและเคร่ือง (User Machine) เขาไวดวยกนั โดยมีจุดมุงหมายในการจดัหาสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงาน  (Operation)   การจัดการ (Management)  และการตัดสินใจ (Decision 
Making)  ในองคกร โดยระบบสารสนเทศจะใชประโยชนจากฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
กระบวนการทีทํ่าดวยมือ ตัวแบบสําหรับการวิเคราะห   การวางแผน  การควบคุม และการตัดสินใจ 
ตลอดจนฐานขอมูล 
  
 2.3.2 ระบบยอยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเปนระบบที่ทําการรวมขอมูลท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ
ไวใชงาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสามารถแบงออกเปนระบบยอยตางๆ  ดังนี ้
(ประสงค ปราณีตพลกรัง และคนอ่ืนๆ, 2541: 13 -17)   
 1) ระบบประมวลผลรายการ  (Transaction Processing System: TPS) 
  เปนระบบท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อใหทํางานท่ีเกี่ยวของกับการดาํเนินงานภายในองค 
กรโดยใชเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสเปนอุปกรณหลักของระบบ  ระบบประมวลผลรายการจะชวย
ใหการดาํเนนิงานในแตละวนัขององคกรเปนไปอยางสะดวก  รวดเร็ว   เชน   การบนัทึกยอดขายใน
แตละวนั  การบันทึกการส่ังซ้ือสินคาในแตละวัน  ซ่ึงรายงานตางๆ  ท่ีบันทึกในแตละวนั จะเปนการ
ปฏิบัติงานท่ีซํ้าๆ กันทุกวัน ขอมูลประจําวนัเหลานี ้จะถูกรวบรวมเพ่ือนําไปจัดทํารายงานท่ีตองการ
ตอไป 
 2) ระบบจัดทํารายงานเพ่ือการจัดการ  (Management  Reporting System: MRS)   
 เปนระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและ
จัดทํารายงานหรือเอกสารเพื่อสงไปใหฝายบริหาร และฝายจดัการตางๆ ท่ีจําเปนตองใชขอมูลหรือ
รายงานชุดนีใ้นการบริหารงาน ขอมูลในรายงานจะเปนการประมวลและสรุปผลท่ีไดจากขอมูล
ตางๆ  ท่ีถูกจัดเก็บในระบบประมวลผลรายการ   รายงานประเภทนี้สามารถแสดงผลในรูปแบบของ
รายงานผลสรุป  หรือรายงานละเอียดเพ่ือนําไวพจิารณาประกอบ 
 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision   Supporting  System:  DSS)  
  เปนระบบสารสนเทศท่ีจัดหาหรือจัดเตรียมขอมูล สําหรับผูบริหารในระดับตางๆโดยการ
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผล    เพื่อชวยในการตัดสินใจแกปญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดข้ึน   และยัง
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สามารถทําการปรับเปล่ียนตัวแปรตางๆ วิเคราะหผลใหม เพื่อนํามาประกอบเปนทางเลือกการตดั 
สินใจไดหลายๆ ทาง 
 4) ระบบสารสนเทศสํานักงาน  (Office  Information System: OIS) 
 เปนระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึน   เพื่อชวยใหการทํางานในสํานกังานมี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสํานักงานประกอบดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การส่ือสารและเครือขาย  รวมถึงการใชซอฟตแวรตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานสํานักงาน  
 
 2.3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ข้ันตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ   เปนกจิกรรมตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน   ต้ังแต
เร่ิมจนกระท่ังสําเร็จ  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบงข้ันตอนของการพัฒนาออกเปน 5 ข้ันตอน 
ดังนี ้ (ณัฎฐพนัธ  เขจรนันท และไพบูลย เกียรติโกมล, 2542: 101 – 103) 
 1) การสํารวจเบื้องตน (Preliminary Investigation)  
 ผูพัฒนาระบบจะตองสํารวจหาขอมูลในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับระบบงาน  ไดแก  ปญหาท่ี
เกิดข้ึนในปจจบัุน  ความเปนไปไดของการพัฒนาท้ังทางเทคนิค   ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ  
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ     และระบบท่ีตองการ โดยขอมูลท่ีไดจะนําเสนอใหกับผูบริหารของ
หนวยงาน    เพื่อตัดสินใจวาองคการควรท่ีจะใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือไม   และระบบ
สารสนเทศท่ีจะพัฒนาข้ึนควรจะเปนลักษณะเชนไร 
 2) การวิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis) 
 เปนการทําความเขาใจในทุกแงมุมของเร่ืองท่ีศึกษาอยู โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกีย่วของความ
ตองการของผูใชงาน  ผูพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใชการพูดคุย   การออกแบบสอบถาม   การ
สังเกต การศึกษาจากคูมือ เอกสาร รายงานตางๆ ในการเก็บรวบรวมรายละเอียดท่ีเกีย่วกับกระบวน 
การทํางานขององคการ และศึกษาหาขอมูลการใชงานในแตละดานของระบบใหม ขอเดนและขอจํา 
กัดของวิธีการทํางานในปจจบัุน โดยทําการรายงานสรุปผลการวิเคราะหความตองการเพื่อเสนอตอ
ฝายบริหาร  สําหรับการตัดสินใจในการพัฒนาระบบ 
 3) การออกแบบระบบ (System  Design)      
 ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศจะออกแบบรายละเอียดในสวนตางๆของระบบสารสนเทศ     
ไมวาจะเปน การปอนขอมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ การเก็บรักษา และบุคลากรท่ีเกี่ยว 
ของกับระบบ ส่ิงสําคัญของการออกแบบระบบคือระบบจะตองสอดคลองกับความตองการของผูใช  
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 4) การจัดหาอุปกรณของระบบ (System Acquisition)  
 ในข้ันตอนนี้จะเปนการพิจารณาถึงอุปกรณตางๆ ท่ีเกีย่วของกับระบบ ท้ังทางดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และบริการตางๆ ท่ีจําเปนทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองเปนผูจัดหาส่ิงตางๆ 
ดังกลาวมา โดยเปดใหมีการยื่นขอเสนอจากผูขายอุปกรณตางๆ โดยทีมพัฒนาระบบจะพิจารณา
ขอเสนอของผูขายแตละราย เพื่อนําอุปกรณและสวนประกอบของระบบเดิมมาติดต้ังและพัฒนา
เปนระบบใหม  
 5)  การติดต้ังระบบและการบํารุงรักษา (System Implementation and Maintenance)  
 ข้ันตอนนี้จะมีการติดต้ังระบบใหมเพื่อใชงานจริง   ทีมงานพัฒนาระบบจะคอยควบคุมและ
ดูแลการติดต้ังอุปกรณตางๆของระบบใหม และทดสอบการใชงานของระบบใหมวาสามารถใชงาน 
ไดตรงตามความตองการและตรงตามวัตถุประสงคท่ีองคการ และผูใชระบบตองการหรือไม   นอก-
นั้นผูใชระบบตองไดรับการฝกอบรมใหสามารถใชงานระบบได หลังจากนั้นทีมงานผูพัฒนาระบบ
จะตองมีหนาท่ีในการประเมินผล และมีหนาท่ีในการบํารุงดูแลรักษาระบบใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองมีการปรับปรุงระบบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
ระบบอยางสมํ่าเสมอ   
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จาการศึกษางานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวร 
ปรากฏวาไมมีงานศึกษาวิจยัเร่ืองนี้โดยตรง แตมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี ้

เทวัญ ทองทับ (2548) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับ
งานบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรุปไดดังนี้คือ การจัดเก็บ ขอมูลท่ีไมเปน
ระบบ ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการสูญหายของขอมูลได การคนหาขอมูลทําไดยาก ขาดการเช่ือม 
โยงขอมูลระหวางหนวยงานผูบริหารขาดขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ทําใหการดําเนินงาน
ขององคกรยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้นระบบงานควรมีการออกแบบใหมีความเปนมิตร
กับผูใชและมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี ท่ีสําคัญไดระบบท่ีตรงกบัความตองการของผูใชงานทํา
ให การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน 

นราวิชญ ความหม่ัน (2545) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศฝายบริการ สําหรับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลําปาง พบวาระบบงานปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลโดยการ
ประมวลผลดวยมือ (Manual) และอยูในรูปแบบเอกสารซ่ึงกอใหเกิดปญหาตางๆ ไดแก การชํารุด
เสียหายของเอกสาร การขาดระบบสํารองขอมูล ความไมสะดวกและลาชาในการสืบคนขอมูลและ
การดําเนินการนําเสนอขอมูลในระดับการบริหารงานภายในวิทยาเขตและสถาบัน ทําใหมีผลกระทบตอ
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การนําขอมูลไปวางแผน และ ดําเนินงานภายในวิทยาเขต การออกแบบและพัฒนาระบบใหมทําให
ไดระบบสารสนเทศท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใช มีการจัดเก็บขอมูลอยูในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไมตองอาศัยพื้นท่ีจํานวนมากในการจัดเก็บ นอกจากนี้ผูใชงานสามารถใชขอมูล
รวมกัน เพื่อลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูลทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 
รวมท้ังมีระบบปองกนัความปลอดภัยของขอมูลจากการใชรหัสผาน และมีระบบการสํารองขอมูลเพื่อ 
ปองกนัการชํารุดสูญหายของขอมูล การประเมนิผลระบบใหมหลังจากนาํไปใชแลว พบวาระบบใหม 
มีระดับ คุณภาพดีท้ังดานการใชงาน ความปลอดภัย และความสะดวกเมื่อเทียบกับระบบงานเดิม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดใชเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบตามลําดับ 


