
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการสถานีอนามัย

ตําบลชมภู ตองอาศัยหลักการและทฤษฎีตางๆ รวมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาจากงานวิจัยท่ีเคยมี
การพัฒนานําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาระบบตอไป โดยแบงเปนหัวขอดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศ 

2) แนวคิดเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4) บทบาทของระบบสารสนเทศในองคกร 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6) ทฤษฏีและแนวคิดเกีย่วกับตนทุน 
7) การวิเคราะหตนทุนหนวยบริการ 
8) ระบบวิเคราะหตนทุนหนวยบริการดวยโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล  
9) หลักการไคลเอนต-เซิรฟเวอร 
10) การจัดการฐานขอมูล และระบบฐานขอมูล 
11) ภาษาพเีฮชพ ี(PHP) 
12) งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวมองคประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในการจัดเก็บ
และประมวลผลขอมูล เพื่อผลิตสารสนเทศท่ีสามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินงาน การควบคุม การวิเคราะห และการวาง
รูปแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

1) องคประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกรไมวาจะจัดทําโดย
อาศัยมือ หรือใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล องคประกอบหลักของระบบสารสนเทศจะมี
อยู 3 สวน คือ 
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(1) สวนนําเขา (Input) คือ ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีเปนตัวเลข สัญลักษณ 
หรือขอความท่ียังไมผานการประมวลผลใหมีความสมบูรณ  และยังไมสามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจได 

(2) สวนประมวลผล (Process) 
(3) สวนผลลัพธท่ีได (Output) คือ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีผาน

การประมวลผลดวยวิธีการตางๆ ใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกัน สามารถ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจได 

ระบบสารสนเทศของงานแตละองคกร จะมีรายละเอียดภายในขององคประกอบท่ีแตกตางกัน
ไป ขอมูลนําเขาแตกตางกัน และผลลัพธท่ีไดมีลักษณะแตกตางกัน ตามลักษณะงานขององคกร 

2) ชนิดของระบบสารสนเทศ 
(1) ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing System) หรือเรียกอีก

อยางวาระบบประมวลผลขอมูล (DP : Data Processing System) ซ่ึงเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชใน
การจัดการขอมูลเบ้ืองตน เปนการประมวลผลขอมูลท่ีเปนการดําเนินงานประจําวันภายในองคกร 
การประมวลผลขอมูลในยุคกอนท่ีจะมีการนําเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชนั้น จะเปนการประมวลผลท่ี
กระทําดวยมือหรือใชเคร่ืองคํานวณชวย ตอมามีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลเพ่ือ
ชวยงานประจําระบบราชการ เชน การทําระบบขอมูลบุคลากร  การทําบัญชีตางๆ การทํา
งบประมาณ การทําระบบขอมูลตางๆ ในการประมวลผลรายการก็จะมีการจัดทําเอกสารรายงาน
ตางๆ เปนประจํา แตยังไมอาจกลาวไดวาเปนระบบสารสนเทศไดเต็มท่ีเพราะเอกสารสวนมากถูก
นําไปใชเกี่ยวกับงานประจําวัน เชน การบันทึกขอมูลบุคลากร การบันทึกการใชงบประมาณ ซ่ึงเปน
การบันทึกรายการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะซํ้าๆ ทุกวัน มากกวาจะใชเพื่อ
การบริหาร หรือการจัดการ เพราะรายงานประจําวันนั้นไมระบุสารสนเทศท่ีผูบริหารตองการทราบ 
เชน จํานวนบุคลากรท้ังหมด จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนง จํานวนบุคลากรแยกตามวุฒิ
การศึกษา รายงานการใชงบประมาณในแตละเดือน หรือรายงานการใชงบประมาณแบบระบุ
รายการ เชน คาสาธารณูปโภคตางๆ TPS เปนข้ันตอนเบ้ืองตนในการทําหนาท่ีผลิตสารสนเทศแลว
สงไปยังระดับตอไป ตัวอยางขอมูลท่ีเขามาในระบบประมวลผลรายการ ไดแก ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลงบประมาณ ขอมูลนักศึกษา ขอมูลงานวิจัย โดยจะนําขอมูลเบ้ืองตนเหลานี้เขามาเพื่อทําการ
ประมวลผลโดยถือวาระดับประมวลผลรายการเปนระดับลางสุด ซ่ึงในระดับนี้จําเปนตองมีการ
จัดการทํางานใหเปนแบบแผนท่ีแนนอนตายตัว เปนระบบท่ีเก็บขอมูลธรรมดาเพื่อนําไปใชงานใน
ภายหลัง 
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ปจจุบันระบบประมวลผลรายการนิยมใชกับการประมวลผลแบบออนไลน (On-line 
Processing) นั่นคือขอมูลตางๆ จะถูกประมวลผลทันทีท่ีเขาสูระบบ มักนิยมใชกับงานประจําวัน 
สรุปคือเปนกิจกรรมในแตละวันนั่นเอง โดยระบบประมวลผลรายการเปนตัวเช่ือมระหวางองคกร
กับส่ิงแวดลอม และเปนตัวหลักท่ีเก็บขอมูลไวกอนท่ีจะสงไปยังระดับอ่ืนๆ ถาระบบนี้ทํางานไดไม
ดีหรือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน จะทําใหขอมูลขาดประสิทธิภาพ ก็จะเกิดผลกระทบทั้งองคกร งานท่ีได
อาจขาดความสมบูรณหรือเกิดความเสียหายไดท้ังองคกรเพราะทําใหขาดความตอเนื่องของงานหรือ
ไดรับขอมูลไมตรงกับความเปนจริง งานในระดับอ่ืนๆ ก็ผิดพลาดตามไปดวย สาเหตุหนึ่งของความ
ผิดพลาดอาจเกิดมาจากขอมูลท่ีรับเขามาไมสมบูรณเพียงพอ หรือสาเหตุเกิดจากภายในระบบ
ประมวลผลรายการเองซ่ึงถือไดวา ระบบประมวลผลรายการมีความสําคัญสูงสุดสําหรับองคกร 
TPS มักจะทําการประมวลผลขอมูลกับงานเฉพาะสวนขององคกร เชน ฝายธุรการ ฝายงานคลังและ
พัสดุ ฝายงานวิจัย เปนตน โดยแตละฝายจะมีการรับขอมูล จัดเก็บขอมูลไวในรูปของแฟมขอมูล
และทําการประมวลผลแยกกัน ผูใชระบบ TPS ไดแก เจาหนาท่ีฝายธุรการ เจาหนาท่ีฝายบัญชีและ
การเงิน เจาหนาท่ีฝายวิจัย เปนตน 

(2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS : Management Information System) เปน
ระบบท่ีชวยในการเตรียมรายงานเพื่อใหผูบริหารระดับตางๆ ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศท่ีไดจัดการกับปญหาแบบโครงสราง เชน ใชในการวิเคราะหความ
ผิดพลาด ความกาวหนา หรือขอบกพรองในการทํางาน รายงานสวนใหญจะอยูในรูปของรายงาน
สรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงานประจําเปนงานท่ีไดรับการสงตอจากงาน TPS คือ เปน
การใชคอมพิวเตอรประมวลผลเพื่อกล่ันกรองขอมูลท่ีมีอยูในระบบใหสามารถใชประโยชนไดเพื่อ
เสนอตอผูบริหารในระดับตอไป คําวา MIS บางคร้ังจะใชคําวา IRS (Information Reporting 
Systems) หรือ MRS (Management Reporting Systems) แทนความแตกตางระหวาง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และระบบประมวลผลรายการ (TPS) มีหลายประการ TPS ใช
แฟมขอมูลแยกกันเนื่องจากการทํางานแยกกันในแตละฝาย MIS จะใชฐานขอมูลรวมกันและมีการ
รวบรวมขอมูลจากหลายๆ ฝาย ทําให MIS มีความยืดหยุนในการสรางสารสนเทศใหกับผูบริหาร
ตามความตองการ สารสนเทศท่ีไดจะเกี่ยวของกับการสรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจาก TPS แลว
พิมพเปนรายงานสรุป 

ดังนั้น MIS เปนการสรางสารสนเทศท่ีจําเปนตอการจัดการในงานตางๆ มีการวางแผนข้ัน
แรกนระดับการควบคุม และตัดสินใจของผูบริหารในงานท่ัวๆ ไป โดยจะใชสารสนเทศท่ีไดจาก 
TPS บุคลากรท่ีเกี่ยวของในการเช่ือตอระบบ MIS ก็คือผูบริหาร ผูบริหารจะคอยรับทราบและทํา
ความเขาใจถึงภาพรวมและแนวโนมวาจะเกิดอะไรข้ึนอับองคกร สถานะภาพบุคลากรเปนอยางไร 
สภาพงบประมาณเปนอยางไร รวมถึงผลกระทบหรือปญหาที่เกิดข้ึน จากนั้นจึงนําส่ิงท่ีไดรับจาก
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การรายงานขางตนมาพิจารณาวางแผนและดําเนินการตอไป MIS จะอยูในระดับกลางขององคกร 
คือ เปนระดับของการจัดการ ท้ังทางดานการจัดการองคกร การควบคุมกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 
ของระดับปฏิบัติงาน เชน นําขอมูลของวันนี้มาเปรียบเทียบกับขอมูลของเดือนท่ีผานมาหรือ
ยอนหลัง 3 เดือน แลวนํามาสรุปใหอยูในรูปของกราฟหรือรายงาน นอกจากน้ีผูบริหารยังใช
สารสนเทศท่ีไดจาก TPS มาวิเคราะหความผิดพลาดหรือหาความกาวหนาในการทํางาน โดยอาจใช
ขอมูลทางสถิติเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการปฏิบัติจริงกับคาประมาณท่ีวางแผนไว แลวจึงเสนอไปยงั
ผูบริหารระดับสูง เพื่อผูบริหารระดับสูงจะไดนําสารสนเทศท่ีไดไปใชในการกําหนดนโยบายหรือ
วางแผนระบบงานตอไป  

(3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support Systems) เปนระบบท่ี
เปนการทํางานแบบกึ่งโครงสราง มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและมีเอกลักษณเฉพาะตัว ทําหนาท่ี
ในการอํานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบขอมูล การนํามาใชและการรายงานขอมูลเพื่อท่ีจะใช
ประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารระดับตางๆ ในระดับนี้จําเปนตองอาศัยสารสนเทศจาก TPS 
และ MIS แบบสรุปมาใชประกอบการตัดสินใจ DSS แตกตางจากระบบอ่ืนๆ คือ เปนระบบท่ีมี
ความยืดหยุนตอการตัดสินใจ และมีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอสถานการณตางๆ เปนระบบท่ี
สนับสนุนความตองการเฉพาะของผูบริหาร 

(4) ระบบฐานความรู (Knowledge Work Systems) เปนระบบสําหรับบุคคลที่มี
ความรู เฉพาะทางโดยระบบจะชวยในการรวบรวม คนหา เชน ระบบเกี่ยวกับงานวิศวกร 
(Engineering Work Station) ซ่ึงเกี่ยวกับ MIS เพื่อชวยในการตัดสินใจและนําไปใช 

(5) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OAS : Office Automation Systems) เปนระบบการ
จัดการสารสนเทศในสํานักงานโดยใชอุปกรณตางๆ ในสํานักงาน เชน อุปกรณทางดานคอมพิวเตอร 
ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณโมเด็ม 
(Modem) โทรศัพท เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองถายเอกสาร เปนตน เพื่อใชเกี่ยวกับงานประมวลคํา งานพิมพ
ต้ังโตะ งานสงขาวสารขอมูลและอ่ืนๆ เปนระบบเกี่ยวกับการผลิตเอกสารการติดตอประสานงานโดย
เกี่ยวของกับระบบ TPS และ MIS เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในงานบริหารในสํานักงานเพ่ือเปน
ประโยชนในการทํางาน 

(6) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Support System) เปนระบบ
ท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง สารสนเทศท่ีใชประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับนี้ไดจาก MIS และ DSS เพื่อชวยในการตัดสินใจและนําไปใชโดยมี TPS เปน
แหลงขอมูลสําคัญเบ้ืองตนของระบบอ่ืน และอาจมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบตางๆ ดังนั้น 
ระบบสารสนเทศประเภทตางๆ ในองคกรจะไมทํางานเปนอิสระมีความเกี่ยวของกันโดย TPS จะเปน
ผูผลิตสารสนเทศท่ีสําคัญ (Kenneth C.Laudon and Jane P.Laudon,2000) 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
นิตยา เจรียงประเสริฐ (2544) ไดรวบรวมความหมายของระบบสารสนเทศ (Information 

System) หมายถึงการรวมองคประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
ใหเปนสารสนเทศท่ีจะสามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชชวยในการสนับสนุน
การตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินการ การควบคุม การวิเคราะห และการวางรูปแบบของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

ศิ ริพร  ศรีเชลียง  (2543) กลาวไวว า  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (Management 
Information System: MIS) หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีทําหนาท่ีใหสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ในเร่ืองตางๆ เชน กระบวนการวางแผน การจัดองคกร และการควบคุม 
เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการประกอบดวย 

1) จัดเตรียมสารสนเทศใหกับผูบริหารทุกระดับ 
2) สนับสนุนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร 
3) จัดเก็บสารสนเทศท่ีเปนประโยชนไวใชในองคกร 
4) ใหบริการสารสนเทศท่ีรวดเร็วถูกตอง เท่ียงตรงและตรงกับความตองการของผูใช 
5) ใหสารสนเทศท่ีรวดเร็ว และเหมาะสมกับการใชงาน 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดระบุวา โครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถแบงออกได

เปน 2 กลุมคือ หนาท่ีขององคกร (Organizational Function) และ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร 
(Management Activity) โดยในการจัดโครงสรางตามหนาท่ีขององคกรนั้น คือการท่ีระบบยอย 
(Subsystem) จะแบงออกตามหนาท่ีและลักษณะของการประกอบการขององคกรแตละแหง และจะ
มีการประมวลขอมูลตามแตละเร่ืองของตนเอง ในขณะท่ีเม่ือมีลักษณะรวมบางอยางเกิดข้ึนก็จะ
สามารถสงขอมูลขามระบบยอยตางๆ เขาหากันเพื่อลดการประมวลผลซํ้าซอน 
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รูป 2.1 โครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 

 จากรูปท่ี 2.1 อธิบายไดวารูปแบบโครงสรางของระบบสารสนเทศจะแตกตางกันตาม
ระดับช้ันของผูบริหาร โดยฐานของ ปรามิด ช้ันลางสุดเปนงานท่ีระดับเจาหนาท่ีและพนักงานทําอยู
เปนประจําแตนําคอมพิวเตอรเขามาใช ประกอบดวยขอมูลสําหรับการประมวลผล (Transaction) 
เพื่อตอบสนองตามความตองการของผูบริหาร 

ลําดับถัดข้ึนไปคือ ระดับผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติงาน โดยจะ
ประกอบดวยขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน ในระดับนี้เปนการควบคุมการปฏิบัติงานใน
แตละวัน(Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพ
หรือไม 

สําหรับสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับกลางน้ัน จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการ
วางแผนระยะส้ัน และการตัดสินใจสําหรับควบคุมการจัดการ (Management Control and Tactical 
Planning)  

ข้ันตอนสุดทายคือ ผูบริหารสูงสุดขององคกรซ่ึงจะเปนสารสนเทศท่ีประกอบดวยขอมูลใน
การตัดสินใจวางเปาหมายและนโยบาย (Strategic Planning) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) ในปจจุบันไดเขามามี
บทบาทตอการดําเนินธุรกิจมากข้ึน ทําใหหนวยงานธุรกิจท้ังหลายจําเปนตองจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ องคการตางๆ มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ โดยระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพล

พนักงาน 

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ตัดสินใจบริหารงานประจํา

ตัดสินใจควบคุมและวางแผน

การปฏิบัติงาน การประเมินผล

ตัดสินใจกําหนดนโยบาย

ระดับช้ันของผูบริหาร งานท่ีทํา 
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มากตอวิธีจัดองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาท่ีตางๆ ในทางธุรกิจความสัมพันธระหวาง
องคการและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกลายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญใน
ลําดับสูง และคอยๆ กลายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งในปจจุบันดวยเหตุผลท่ีวา 

-  องคกรตางๆ พบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพื่อความไดเปรียบใน
เชิงแขงขัน 

-  องคกรตางๆ สามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิต 
-  ผูบริหารองคการไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการ 

ฐานขอมูลท่ีเปนประโยชน และทําการเผยแพรสารสนเทศขององคการมากข้ึน 
ถึงแมวาสารสนเทศไมจําเปนท่ีจะตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป แตในปจจุบัน

นี้ก็มิอาจจะปฏิเสธการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถทํา
ใหผูประกอบการไดรับขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็ว ทันเหตุการณประกอบกับ
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีราคาตํ่าลง ดังนั้นจึงสังเกตไดวา ในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานเล็กๆ ก็ตาม ตางก็นําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือในการใชงานอยูท่ัวไปประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความลํ้าหนาทุกขณะ และไมไดจํากัดการใชงานเฉพาะดานวิทยาศาสตร
เชนแตกอนอีกตอไป 

เอกชัย เจริญนิตย (2543) ไดระบุวา ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถ
จัดทําสารสนเทศในรูปของรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการใหกับผูบริหาร เพื่อผูบริหาร
จะไดนําไปใชในการตัดสินใจไดตอไป ในการนําเสนอสารสนเทศใหแกผูบริหาร นอกจากจะพิมพ
ออกทางเคร่ืองพิมพ (Hard Copy) แลวยังสามารถนําเสนอทางจอภาพ (Soft Copy) เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูล หรือสอบถามขอมูลท่ีเก็บไวในคอมพิวเตอร อีกท้ังยัง
สามารถอานและทําความเขาใจไดโดยงาย ระบบสารสนเทศตามท่ีไดกลาวมาขางตน มีหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

1) การจัดเก็บ การบันทึก และการประมวลผลขอมูล (Data Collection, Data Entry & Data 
Processing) การประมวลผลขอมูลรายการซ่ึงเปนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน
หรือองคการจะถูกจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลโดยสวนท่ีเรียกวา ระบบประมวลผล หรือ ระบบ
ประมวลผลขอมูลรายงาน (Transaction Processing) 

2) การจัดการฐานขอมูล (Database Management) หมายถึง ขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนั้น โดยปกติจะเก็บไวในฐานขอมูล
ซ่ึงมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) เปนโปรแกรม
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อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล การแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล การคนหาขอมูลมาใชงาน
และDBMS ยังเอ้ืออํานวยใหผูใชหลายๆ แผนกใชขอมูลรวมกันในฐานขอมูลได 

3) การจัดทํารายงาน (Reporting) จะมีกลุมของโปรแกรมท่ีจัดทํารายงานตางๆ เพื่อเสนอตอ
ผูบริหาร และผูใชงานระบบ เชน รายงานที่แสดงแนวโนมตางๆ รายงานเมื่อมีเหตุการณผิดปกติ
เกิดข้ึน เปนลักษณะของรายงานเพ่ือควบคุม หรือรายงานเฉพาะกิจ ท่ีเรียกวา Adhoc Report  

4) การสอบถามขอมูล (Inquiry) นอกเหนือจากการใชรายงานในรูปแบบตางๆ เสนอตอ
ผูบริหารแลว ระบบสารสนเทศยังเอ้ืออํานวยประโยชนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ใหผูใชสามารถ
สอบถามขอมูลทางจอภาพได ในการสอบถามผูใชสามารถสอบถามไดเปน 2 แบบ ไดแก 

-  เปนสารสนเทศท่ีมีการสอบถามหรือเรียกดเูปนประจํา จึงอาจจัดทําเปนโปรแกรมไว
ลวงหนาได เม่ือถึงเวลาคนหาก็สามารถเรียกโปรแกรมนั้นมาใชงานไดทันที 

 -  เปนสารสนเทศท่ีมีการสอบถามหรือเรียกดูไมเปนประจํา การสอบถามขอมูลใน
ลักษณะนี้ ไมอาจท่ีจะเตรียมโปรแกรมไวลวงหนาได ข้ึนอยูกับวาขณะนั้นผูใชตองการสอบถาม
หรือเรียกดูขอมูลอะไร เราเรียกวิธีนี้วา Adhoc Query ในการตอบคําถามกับการสอบถามขอมูลใน
ลักษณะนั้นจําเปนจะตองใชภาษาพิเศษท่ีเปนภาษาในการสอบถามของ DBMS มาชวยในการคนหา
คําตอบ เราเรียกภาษาในการสอบถามฐานขอมูลนี้วา ภาษา SQL (Structure Query Language) 

5)  การชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ (Decision Support) หนาท่ีของระบบสารสนเทศใน
ขอนี้จัดเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะโปรแกรมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริหารชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการตัดสินใจในหลายรูปแบบ เม่ือผูบริหารไดเลือกแนวทาง
ในการตัดสินใจในรูปแบบใดแลวก็ยอมเปนแนวทางท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด 

หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศ จึงประกอบไปดวยกระบวนการจัดเก็บ การบันทึก การ
ประมวลผล หรือ ระบบประมวลผลขอมูลรายงาน ตลอดจนการจัดทํารายงานและการสอบถาม
ขอมูล  

 
2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

บุญชนะ อัตถากร (2533) ไดอธิบายถึงคําวา “การจัดการ” หรือ “การบริหาร” มีความหมาย
เหมือนกันและใชแทนกันได “การจัดการ” นิยมใชในวงการธุรกิจ สวน “การบริหาร” จะใชใน
วงการรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจมากกวา สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม คําวาการจัดการนั้น
มักจะใชคูกับกับคําวาองคกรหรือหนวยงาน ไดแก การจัดการองคกร ซ่ึงเปนการจัดการท้ังดาน
บุคคล การเงิน เคร่ืองจีกร และวัสดุ รวมท้ัง 4 ดาน สวนเทคนิคและวิธีการสําหรับการจัดการองคกร
ท่ีสําคัญก็คือสารสนเทศ เพื่อจะนําไปใชในการวางแผน การจัดองคกร การควบคุมองคกร ให
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เปนไปตามเปาประสงคขององคกรนั้นๆ ในปจจุบันจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีผูบริหารยุค
ใหมจึงตองใชระบบคอมพิวเตอรมาใชประมวลผลในการจัดการองคกรท่ีเรียกกันวา “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ” และยังไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศและการ
จัดการไววา การจัดการจะสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งคือระบบสารสนเทศ  ผูบริหารตองรูจักใชระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ และระบบสารสนเทศท่ีมีอยูจะตองมีท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ ซ่ึงระบบ
สารสนเทศมีประโยชนตอการจัดการ คือ 

- การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดเปาหมายใหกับองคกรท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับองคกร เพื่อเปนหลักประกันความสําเร็จขององคกร สารสนเทศท่ีตองอาศัยในการกําหนด
เปาหมาย เชน เร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยี กลยุทธคูแขงขัน สวนแบงทางการตลาด ความตองการของ
ลูกคา และกําลังผลิตขององคกร 

- การวางแผนและตัดสินใจ เปนการกระทําท่ีเกี่ยวของกับอนาคต ซ่ึงจะสําเร็จไดจะตองใช
สารสนเทศเขามาเกี่ยวของดวยท้ังข้ันตอนการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตาม
แผน 

- การจัดและปรับปรุงโครงสรางองคกร เกี่ยวของกับการจัดโครงสรางขององคกรซ่ึง
จะตองทราบสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะงาน สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการบังคับบัญชา การ
แบงงานกันทํา  อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  ความสัมพันธระหวางงานแตละงาน  และ
สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย 

- การบริหารงานบุคคล จะตองทราบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับพนักงาน เชน อายุ เพศ 
การศึกษา ความถนัด ความสามารถพิเศษ เปนตน และยังตองทราบเกี่ยวกับนโยบายและเปาหมาย
ขององคกร ตลอดจนส่ิงแวดลอมภายนอกอีกดวย เชน นโยบายรัฐบาล ภาวะตลาดแรงงาน คานิยม
ในสังคม เปนตน 

- การอํานวยการหรือการส่ังการ การติดตอส่ือสารจะตองอาศัยสารสนเทศตางๆ ท่ีไดรับ
จากผูใตบังคับบัญชามาส่ังการ การติดตอส่ือสารจะไมเกิดข้ึนถาขาดสารสนเทศและขอความ 

- การควบคุม หมายถึงการบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
ผูบริหารตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ และตองตรวจสอบดูวาจะตองแกไขส่ิง
ไหนบาง โยมากสารสนเทศจะไดในรูปแบบของรายงานตางๆ  

ชุมพล ศฤงคารศิริ (2535) ไดนิยามคําวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 
Information System) วา อาจมีช่ือเรียกหลายอยาง เชน ระบบสารสนเทศสําหรับการประมวลผล 
(Information Processing System) ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Information and Decision 
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System) ระบบสารสนเทศสําหรับองคกร (Organization Information System) หรือระบบ
สารสนเทศ (Information System)  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปนระบบท่ีรวม (Integrate) ผูใชและเคร่ือง (User-
Machine) เขาไวดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายในการจัดหาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
(Operation) การจัดการ (Management) และการตัดสินใจ (Decision-making) ในองคกร โดยท่ี
ระบบท่ีจะใชประโยชนจากฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร กระบวนการที่ทําดวยมือ ตัวแบบ
สําหรับการวิเคราะหการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ ตลอดจนฐานขอมูล 

วีระ สุภากิจ (2539) ไดกลาวถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยอางอิงจากทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียน ดังไดอธิบายถึงความหมายของระบบสารสนเพื่อการจัดการไวตามนิยามศัพท
ของกรมสามัญศึกษาวา ระบบสาสรสนเทศเพื่อการจัดการหมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลและ
ดําเนินการประมวลผลใหเปนสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารหรือจัดการ  

กรมชลประทาน (2550) ไดจัดทําระบบการจัดการความรูแบบออนไลนไว และไดอธิบายถึง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไววา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประกอบดวย 

- ขอมูล (Data) หมายถึงคาความจริง ซ่ึงแสดงถึงความเปนจริงท่ีปรากฏข้ึน เชน ช่ือ
พนักงานและจํานวนช่ัวโมงการทํางานในหนึ่งสัปดาห, จํานวนสินคาท่ีอยูในคลังสินคา เปนตน 
ขอมูลมีหลายประเภท เชน ขอมูลตัวเลข ขอมูล ตัวอักษร ขอมูลรูปภาพ ขอมูลเสียงและขอมูลภาพ
เคล่ือนไหว ซ่ึงขอมูลชนิดตางๆ เหลานี้ใชในการนําเสนอคาความจริงตางๆ โดยคาความจริงท่ีถูก
นํามาจัดการและปรับแตงเพื่อใหมีความหมายแลว จะเปล่ียนเปนสารสนเทศ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึงกลุมขอมูลท่ีถูกจัดการตามกฎหรือ ถูกกําหนด
ความสัมพันธให เพื่อใหขอมูลเหลานั้นเกิดประโยชนหรือมีความหมายเพ่ิมมากข้ึน ประเภทของ
สารสนเทศข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีมีอยู ตัวอยางเชน จํานวนยอดขายของตัวแทน
จําหนายแตละคนในเดือนมกราคมจัดเปนขอมูล เม่ือนํามาประมวลผลรวมกันทําใหไดยอดขายราย
เดือนของเดือนมกราคม ทําใหผูบริหารสามารถนํายอดขายรายเดือนมาพิจารณาวายอดขายเปนไป
ตามวัตถุประสงคขององคกรหรือไมไดงายข้ึน ยอดขายรายเดือนนี้จึงจัดเปนสารสนเทศ หรือ
ตัวอยาง เชน ตัวเลข 1.1, 1.5, และ 1.6 จัดเปนขอมูลตัวเลข เนื่องจากเปนคาความจริงซ่ึงยังไม
สามารถแปลความหมายใดๆ ไดแตขอมูลเหลานี้จัดเปนสารสนเทศเม่ืออยูในสภาพแวดลอมท่ีบง
บอกความหมายของขอมูลไดมากข้ึน เชน เม่ือกลาววา ตัวเลขเหลานี้คือยอดขายประจําเดือน
มกราคม กุมภาพันธและมีนาคม โดยมีหนวยเปนหลักลาน จะทําใหตัวเลขท้ัง 3 มี ความหมาย
เกิดข้ึน หรืออาจกลาวไดวายอดขายเฉล่ียระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีคาเทากับ 1.4 ลาน 
จัดเปน สารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากขอมูลตัวเลขท้ัง 3 
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- ขบวนการ (Process) หมายถึงการแปลงขอมูลใหเปล่ียนเปนสารสนเทศหรือกลาวไดวา 
ขบวนการคือกลุมของงานท่ีสัมพันธกัน เพื่อทําใหเกิดผลลัพธตามท่ีตองการ 

- ระบบ (System) หมายถึงกลุมสวนประกอบหรือระบบยอยตางๆที่มีการทํางานรวมกัน 
เพื่อให ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยสวนประกอบและความสัมพันธระหวาง
สวนประกอบตางๆ ในระบบ จะเปนตัวกําหนดวาระบบจะสามารถทํางานไดอยางไร เพื่อให
ผลลัพธท่ีไดเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ โดยระบบแตละระบบถูกจํากัดดวยขอบเขต 
(System Boundary) ซ่ึงจะเปนตัวแยกระบบนั้นๆ ออกจากส่ิงแวดลอม ดังแสดงความสัมพันธของ
สวนตางๆ  

ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) คือระบบเฉาะเจาจงชนิดหนึ่ง ซ่ึงอาจกลาว
ไดวาเปนกลุมของสวนประกอบพ้ืนฐานตางๆ ท่ี เกี่ยวของกันในการเก็บ (นําเขา), จัดการ 
(ประมวลผล) และเผยแพร (แสดงผล) ขอมูล สารสนเทศ และการสนับสนุนกลไกของผลสะทอน
กลับเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีสวนประกอบของระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1) สวนท่ีนําเขา (Inputs) ไดแกการรวบรวมและการจัดเตรียมขอมูลดิบ สวนท่ีนําเขานี้
สามารถมีไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการโทรเขาเพื่อขอขอมูลในระบบสอบถามเบอรโทรศัพท 
ขอมูลท่ีลูกคากรอกในใบ สอบถามการใหบริการของรานคาฯลฯ ข้ึนอยูกับสวนแสดงผลท่ีตองการ 
สวนท่ีนําเขานี้อาจเปนขบวนการท่ีทําดวยตัวเองหรือเปนแบบอัตโนมัติก็ได เชนการอานขอมูล
รายช่ือสินคาและรายราคาโดยเคร่ืองอาน บารโคดของหางสรรพสินคาจัดเปนสวนท่ีนําเขาแบบ
อัตโนมัติ 

2) การประมวลผล (Processing) เกี่ยวของกับการเปล่ียนและการแปลงขอมูลใหอยูในรูป
ของสวนแสดงผลท่ีมีประโยชน ตัวอยางของการประมวลผลไดแกการคํานวณ การเปรียบเทียบ การ
เลือกทางเลือกในการปฏิบัติงานและการเก็บขอมูลไวใชในอนาคต โดยการประมวลผลสามารถทํา
ไดดวยตนเองหรือสามารถใชคอมพิวเตอรเขามาชวยก็ได ตัวอยางเชน ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน 
สามารถคิดไดจากการนําจํานวน ช่ัวโมงการทํางานของพนักงานคูณเขากับอัตราคาจางเพื่อใหได
ยอดเงินรวมท่ีตองจายรวม ถาช่ัวโมงการทํางานรายสัปดาหมากกวา 40 ช่ัวโมงอาจมีการคิดเงิน
ลวงเวลาให โดยเพิ่มเขาไปกับเงินรวม จากนั้นอาจจะทําการหักภาษีพนักงาน โดยการนําเงินรวมมา
คิดภาษีและนําเงินรวมมาลบดวยภาษีท่ีคํานวณได จะทําใหไดเงินสุทธิท่ีตองจายใหกับพนักงาน  

สวนที่แสดงผล (Outputs) เกี่ยวของกับการผลิตสารสนเทศท่ีมีประโยชน 
3) มักจะอยูในรูปของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเปนเช็คท่ีจายใหกับพนักงาน รายงาน

ท่ีนําเสนอผูบริหารและสารสนเทศท่ีถูกผลิตออกมาใหกับผูถือหุน ธนาคาร หรือกลุมอ่ืนๆ โดยสวน
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แสดงผลของระบบหนึ่งอาจใชเปนสวนท่ีนําเขาเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณอ่ืนๆ ก็ได เชนใน
ขบวนการผลิตเฟอรนิเจอร พนักงานขาย ลูกคา และ นักออกแบบเฟอรนิเจอรอาจจะทําการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรซํ้าแลวซํ้าเลา เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยอาจจะใชซอฟตแวร
หรือฮารดแวรคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบนี้ดวย จนกระท่ังไดตนแบบท่ีตรงความ
ตองการมากท่ีสุด จึงสงแบบนั้นไปทําการผลิต จะเห็นวาแบบเฟอรนิเจอรท่ีไดจากการออกแบบแต
ละคร้ังจะเปนสวนท่ีถูกนําไปปรับปรุงการออกแบบในคร้ังตอๆ ไป จนกระท่ังไดแบบ สุดทาย
ออกมา อาจอยูในรูปของส่ิงพิมพท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพหรือแสดงอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรท่ี
เปนอุปกรณแสดงผลตัวหนึ่งหรืออาจจะอยูในรูปของรายงานและเอกสารท่ีเขียนดวยมือก็ได 

ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือสวนแสดงผลท่ีใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสวน
ท่ีนําเขาหรือสวนประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน อาจจําเปนตองแกไขขอมูล
นําเขาหรือทําการเปล่ียนแปลงการประมวลผลเพื่อใหไดสวนแสดงผลท่ีถูกตอง ตัวอยางเชน ระบบ
การจายเงินเดือนพนักงาน ถาทําการปอนช่ัวโมงการทํางานรายสัปดาหเปน 400 แทนท่ีจะเปน 40 
ช่ัวโมง ถาทําการกําหนดใหระบบตรวจสอบคาช่ัวโมงการทํางานใหอยูในชวง 0-100 ช่ัวโมง ดังนั้น
เม่ือพบขอมูลนี้เปน 400 ช่ัวโมง ระบบจะทําการสงผลสะทอนกลับออกมา อาจจะอยูในรูปของ
รายงานความผิดพลาด ซ่ึงสามารถนําไปใชในการตรวจสอบและแกไขจํานวนช่ัวโมงการทํางานท่ี
นําเขามาคํานวณใหถูกตองได 

 
 2.4  บทบาทของระบบสารสนเทศในองคกร 

นิตยา เจรียงประเสริฐ (2545) ไดอธิบายวา การท่ีระบบสารนเทศมีความสําคัญตอองคกร
มากข้ึน ทําใหระบบสารสนเทศมีบทบาทท่ีแตกตางจากเดิมท่ีเปนเพียงการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชแทน
พนักงาน ประกอบกับการท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามากข้ึนอยางรวดเร็วและราคาถูก
ลงมาก ทําใหบทบาทของสารสนเทศเปล่ียนไป 

การวางแผนของธุรกิจในอนาคต ควรมีการวางแผนดานระบบสารสนเทศควบคูไปดวย
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงกลยุทธ กฎระเบียบ หรือวิธีการดําเนินงานขององคกร จะกระทบ
สารสนเทศท่ีใชในองคกร ระบบสารสนเทศเขาไปมีบทบาทในการชวยตัดสินใจของผูบริหาร มีการ
เช่ือมโยงระบบและนําขอมูลของฝายหนึ่งไปใชในการวิเคราะหของอีกฝายหนึ่ง ทําใหการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในปจจุบันตองมีการวิเคราะหงานท้ังระบบในองคกรท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน 

จากการที่คอมพิวเตอรมีการพัฒนาใหมีความสามารถเพิ่มข้ึนโดยท่ีขนาดเล็กลง รวมท้ัง
พัฒนาการท่ีกาวหนาของระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต ทําใหองคกรสามารถเปดรับขอมูล
ขาวสารไดจากท่ัวทุกมุมโลกในเวลาอันรวดเร็ว จึงชวยใหการตัดสินใจของผูบริหารมีประสิทธิภาพ
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มากข้ึน เพราะมีขอมูลมากข้ึน จึงตัดสินใจไดเร็วข้ึน และถูกตองมากข้ึน รวมท้ังทําใหความรวมมือ
ระหวางองคกรมีความเปนไปไดมากข้ึน 

การนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร ทําใหมีความเปนไปไดในการแยกงานจากสถานท่ี 
กลาวคือ พนักงานสามารถทํางานไดทุกสถานท่ี 

นอกจากนี้ระบบสารสนเทศทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชคนทํางาน
นอยลง แตอาจเกิดการเปล่ียนแปลงเร่ืองคุณสมบัติของพนักงาน และพนักงานจะตองไดรับการ
ฝกอบรมในเร่ืองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร รวมท้ังพนักงานตองมีความพรอมท่ีจะเรียนรู
ส่ิงใหมๆ อยูตลอดเวลา เชน เรียนรูการใชงานของซอฟแวร(Software) เรียนรูวิธีการทํางานแบบใหม 
เปนตน นอกจากนี้พนักงานจะตองมีความสามารถในการนําขอมูล (Data) สารสนเทศ(Information) 
หรือองคความรู (Knowledge) ไปใชใหเกิดประโยชนในการทํางานมากท่ีสุด 
 
2.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ไดอธิบายเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศไววาวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละ
ข้ันตอน ต้ังแตริเร่ิมจนกระท่ังสําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบน้ีจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและ
รายละเอียดตางๆ ในการพัฒนาระบบ ซ่ึงประกอบดวย 7 ข้ันตอน คือ 

1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
2) การวิเคราะห (Analysis) 
3) การออกแบบ (Design) 
4) การพัฒนา (Development) 
5) การทดสอบ (Testing) 
6) การติดต้ัง (Implementation) 
7) การบํารุงรักษา (Maintenance) 
จากข้ันตอนในการพัฒนาระบบท้ัง 7 ข้ันตอน มีขอมูลสรุปในแตละข้ันตอนดังนี้คือ  
1)  การกําหนดปญหา (Problem Definition) 

การกําหนดปญหาเปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหาจาก
การดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความตองการ 
(Requirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การ
รวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตางๆ เพื่อสรุปเปนขอกําหนด (Requirements Specification) ท่ี
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ชัดเจน ข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญอาจเรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอนของการศึกษาความ
เปนไปได (Feasibility Study) 

สรุปข้ันตอนกาํหนดปญหา คือ 
- รับรูสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
- สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพื่อพิจารณา 
- ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตางๆ เชน ดานตนทุน และทรัพยากร 
- รวบรวมความตองการ(Requirements) จากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชนการ

รวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม 
- สรุปขอกําหนดตางๆใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนท่ียอมรับท้ังสองฝาย 

2)  การวิเคราะห (Analysis) 
การวิเคราะหข้ันตอนของการดําเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนําขอกําหนดท่ี

ไดมาจากข้ันตอนแรก มาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลองลอจิคัล (Logical 
Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผล
ขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data Model) ในรูปแบบของอีอารไออะแกรม 
(ER- Diagram) ทําใหทราบรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มี
ความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด  

- สรุปข้ันตอนวเิคราะห 
- วิเคราะหระบบงานเดิม 
- กําหนดความตองการของระบบใหม 
- สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram, System 

Flowchart , Process Description, ER - Diagram เปนตน 
- สรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

3) การออกแบบ (Design) 
การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัลมา พัฒนา

เปนฟสิคอลโมเดล (Physical Model) ใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนอุปกรณ
และเทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User 
Interface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงข้ันตอนของการวิเคราะหและ
ออกแบบจะมุงเนนถึงส่ิงตอไปนี้ 
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- การวิเคราะห มุงเนนการแกไขปญหาอยางไร (What) 
- การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร (How) 
สรุปข้ันตอนการออกแบบประกอบดวย 
- การออกแบบรายงาน (Output Design) 
-  การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
-  การออกแบบขอมูลนําเขา และรูปแบบการรับขอมูล 
-  การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
-  การออกแบบผังระบบ (Database Design) 
-  การสรางตนแบบ (Prototype) 

4) การพัฒนา (Development) 
การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียน

โปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาตองพิจารณาความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีท่ีใชงานในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL 1 ซ่ึงอํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนารวมท้ัง การมี CASE (Computer Aided Software Engineering) ตางๆ มากมาย
ใหเลือกใชตามความเหมาะสม  

สรุปข้ันตอนพัฒนา คือ 
-   พัฒนาโปรแกรมท่ีไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว 
-   เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย 
-  อาจจําเปนตองใชเคสทูรส (CASE Tools) ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวก ใน

การแกไขและตรวจสอบ 
-  สรางเอกสารโปรแกรม 

5)  การทดสอบ (Testing) 
การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใชงาน

จริงทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานของ
ระบบหากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการ
ทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และ
การตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

สรุปข้ันตอนทดสอบ คือ  
-  ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
-  ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลท่ีจําลองข้ึน 
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-  ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และValidation  
-  จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 

6)  การติดต้ัง (Implementation) 
ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํางาน

ไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพ่ือใชงานจริง
ตอไป 

สรุปข้ันตอนการติดต้ังระบบ มีดังนี ้
-  กอนทําการติดต้ังระบบควรศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีท่ีจะติดต้ัง 
-  เตรียมอุปกรณฮารดแวร และอุปกรณทางการส่ือสารและเครือขายใหพรอม 
- ข้ันตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญระบบ เชน System Engineer หรือทีมงาน

ทางดาน Technical Support  
-  ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และ แอพพลิเคชันโปรแกรมใหครบถวน 
-  ดําเนินการใชงานระบบงานใหม 
-  จัดทําคูมือการใชงาน 

7)  การบํารุงรักษา (Maintenance) 
เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลวใน

ข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตองหรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของกับ
ขอกําหนดท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานน้ีจะคิดคาใชจายเพิ่มหรืออยางไร เปน
เร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบ จะตองดําเนินการกับผูวาจางตอไป 

สรุปข้ันตอนบํารุงรักษามีดังนี้ 
-  อาจมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีเพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกตองทันที 
-  ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูล หรือ อุปกรณบางอยาง 
-  การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาท้ังดานซอฟตแวร และฮารดแวร 

(System Maintenance and Software Maintenance) 
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2.6  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับตนทุน 
1)  ความหมายของตนทุน 

ดวงมณี โกมารทัต (2534) อธิบายความหายของคําวาตนทุนวานาจะหมายถึง มูลคาท่ีวดัได
เปนจํานวนเงินของสินทรัพย หรือความเสียสละท่ีกิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดสินคา สินทรัพย 
หรือบริการตางๆ ซ่ึงกิจการคาดวาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนในภายหลัง 

วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย (2540) ไดใหความหมายของตนทุนไววา ตนทุน หมายถึง จํานวน
เงินท่ีสามารถวัดได โดยการจายเปนเงินสดหรือสินทรัพย โดยการออกทุนเรือนหุน โดยการ
ใหบริการ หรือโดยการกอหนี้ เพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ แลไดใหความหมายของคําวา 
“คาใชจาย” ไววา การใชตนทุนใหหมดไปโดยการหักจากรายไดในระยะเวลารอบบัญชีหนึ่งๆ หรือ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหาร ถาเปน
คาใชจายที่กอใหเกิดผลิตภัณฑมักจะเรียกวา “ตนทุน” ดวย เชน วัสดุทางตรง คาแรงทางตรง และ
คาใชจายในการผลิต รวมเรียกวาตนทุนของผลิตภัณฑ จะไมเรียกเปนคาใชจายของผลิตภัณฑ ท้ังนี้
ตนทุนของผลิตภัณฑท่ียังไมไดขาย หมายถึง สินคาคงเหลือ ซ่ึงเปนสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ
นั่นเอง  

จากความหมายของคําวาตนทุนท่ีกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวา ตนทุนหมายถึงเงินหรือ
ผลประโยชนท่ีตองเสียไปเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ ซ่ึงจะใชแตกตางๆกันไปตาม
วัตถุประสงคในการใช เชน ในการผลิตภัณฑ ตนทุนคือตนทุนการผลิต วัดเปนเงิน หรือ วัสดุท่ีใช 
สวนในการบริการ ตนทุนจะหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากร หรือ คาแรงตอเวลาท่ีใช เปนตน 

2)  การจําแนกประเภทของตนทุน 
ดวงมณี โกมารทัต (2534) ตนทุนจะจําแนกประเภทออกไปตามวัตถุประสงคท่ีนําไปใช 

เชน ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนของบริการ ซ่ึงสามารถเรียกไดวา หนวยคิดตนทุน ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ี
กําหนดหรือคิดตนทุนเขาไปเพื่อใหไดวัตถุประสงคท่ีตองการ ซ่ึงในท่ีนี้จะพิจารณาความสัมพันธ
ของตนทุนกับวัตถุประสงคในการใชตนทุนเปน 2 ประเภท คือ 

- ตนทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ตนทุนท่ีมีลักษณะสัมพันธโยตรงกับหนวยคิด
ตนทุน สามารถจะติดตามและกําหนดมูลคาใหกับหนวยคิดตนทุนไดโดยงาย  

- ตนทุนทางออม (Indirect Cost) หมายถึง ตนทุนท่ีมีลักษณะเกี่ยวของกับหนวยคิด
ตนทุน แตไมสามารถติดตามและกําหนดมูลคาใหกับหนวยคิดตนทุนใหโดยงาย 
 
. 
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การจําแนกประเภทของตนทุน สามารถจําแนกได 6 ประเภท 
2.1)  การจําแนกตนทุนตามระยะเวลา 

(1) ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Historical Cost) หรือ ตนทุนจริง หมายถึงตนทุนท่ี
เกิดข้ึนจริง ณ ขณะท่ีซ้ือหรือไดมาซ่ึงสินทรัพยและบริการตางๆ  

(2) ตนทุนทดแทนหรือตนทุนเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) หมายถึงตนทุน
หรือราคาปจจุบันท่ีคาดวาจะตองจายไปเพื่อจัดหาสินทรัพยมาเปล่ียนหรือทดแทนสินทรัพยเดิม 

(3) ตนทุนอนาคต (Future Cost) หมายถึง ตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต จาก
การบริหาร เชน ตนทุนโดยประมาณ ตนทุนท่ีพยากรณ และตนทุนตามงบประมาณ  

2.2)  การจําแนกตนทุนตามลักษณะการดําเนินงาน หมายถึง ตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
แปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคา เชน ตนทุนในการจัดซ้ือหรือจัดหาสินคา ตนทุนทางการตลาด 
ตนทุนทางการเงิน และตนทุนในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน  

2.3)  การจําแนกตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ คือ ประกอบไปดวย วัตถุดิบ 
คาแรง และคาใชจายในการผลิต ซ่ึงสามารถแบงไดเปนตนทุนท้ังทางตรง และทางออม 

2.4)  การจําแนกตนทุนตามปริมาณกิจกรรม คือ การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน (Cost 
Behavior Analysis) ซ่ึงพิจารณาตามความเปล่ียนแปลงของตนทุน และจําแนกได 4 ประเภท คือ 

(1) ตนทุนผันแปร หรือตนทุนแปรได (Variable Cost) หมายถึงตนทุนซ่ึงมีจํานวน
รวมเปล่ียนแปลงข้ึนลงเปนอัตราสวนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม จึงมีผลทําให ตนทุนผันแปรตอ
หนวยคงท่ี ไมวาจะเพิ่มหรือลดปริมาณของกิจกรรม สามารถติดตามไดงายวาเปนตนทุนของแผนก
ใด และสามารถคํานวณตนทุนในหนวยคิดตนทุนไดโดยงาย  

(2) ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึงตนทุนท่ีมีจํานวนรวมไมเปล่ียนแปลงภายใน
ชวงท่ีพิจารณา แมจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณกิจกรรมไปในทางเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ตาม แต
ตนทุนคงท่ีจะไมคงท่ีตลอดไปเพราะในระยะยาวตนทุนทุกประเภทจะเปล่ียนแปลงข้ึนลงไดตาม
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต ตัวอยางของตนทุนคงที่ ไดแก 
เงินเดือน คาเชาท่ีดิน คาเส่ือมราคาทรัพยสิน เปนตน 

(3) ตนทุนกึ่งผันแปร (Semi variable Cost) หรือตนทุนผสม (Mixed Cost) คือ
ตนทุนท่ีมีลักษณะท่ีเปนท้ังตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร คือการท่ีจํานวนรวมของตนทุนจะ
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมแตไมไดแปรไปในอัตราสวนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม เชน 
คาสาธารณูปโภค คาเบ้ียประกัน คาซอมบํารุง เปนตน 

(4) ตนทุนกึ่งคงท่ี (Semi fixed Cost) หรือตนทุนตามข้ึนกิจกรรม (Step Cost) 
หมายถึงตนทุนซ่ึงคงท่ีในชวงกิจกรรมหน่ึงๆ เม่ือชวงกิจกรรมเปล่ียนแปลงไปอีกระดับหนึ่ง ตนทุน
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ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดวย และจะคงที่เทาเดิมตลอดชวงกิจกรรมใหม ลักษณะเหมือนข้ันบันได 
เชน กิจการจางหัวหนางาน 1 คน ตอ คนงาน 20 คน ใหผลิตสินคาได 1,000 หนวย ถาตองการเพิ่ม
เปน 2,000 หนวย ตองจงหัวหนางานเพิ่มอีก 1 คน และคนงานเพ่ิมอีก 20 คน ถาเงินเดือนของ
หัวหนางานเดือนละ 10,000 บาท พิจารณาไดวาตนทุนเงินเดือนของหัวหนางานจะเปล่ียนแปลงตาม
ข้ึนของกิจกรรมการผลิตสินคาทุกๆ 1,000 หนวย 

2.5)  การจําแนกตนทุนเพื่อการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน จําแนกได 2 ประเภท 
ไดแก ตนทุนทางตรงของหนวยงาน (Direct Department Cost) เชน เงินเดือน คาแรง คาวัสดุ
ส้ินเปลือง และตนทุนทางออมของหนวยงาน (Indirect Department Cost) ซ่ึงไดแกตนทุนท่ีมา
สามารถระบุไดชัดเจน หรือเปนตนทุนท่ีใชประโยชนรวมกันหลายหนวยงาน  

2.6)  การจําแนกตนทุนเพื่อการตัดสินใจ  
ตนทุนท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ตนทุนท่ีมีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจของผูบริหาร ในการรวบรวมตนทุนทีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ตองมีการประมาณ
ตนทุนท่ีเกี่ยวของท้ังในอดีตและพยากรณตนทุนโดยการอาศัยเทคนิคทางสถิติในทางทฤษฎีตนทุน
ท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ซ่ึงทฤษฎีตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจมีหลายประเภทดังนี้ 

(1) ตนทุนสวนแตกตาง (Differential Cost) หมายถึงตนทุนสวนท่ีเมข้ึนหรือลดลง
อันเปนผลมาจากการตัดสินใจท่ีจะกระทําอยางใดอยางหน่ึง ตนทุนนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงจากวิธีการปฏิบัติเดิมเปนวิธีการปฏิบัติใหม  

(2) ตนทุนท่ีหลีกเล่ียงได (Avoidable Cost) หมายถึงตนทุนท่ียังคงมีอยูตอไปหาก
กิจการจะยังคงกระทํากิจกรรมนั้นอยู แตถากิจกรรมนั้นถูกยกเลิกก็จะสามารถระงับหรือตัดทอน
ตนทุนดังกลาวได  

(3) ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึงมูลคาตอบแทนท่ีกิจกรรม
จะตองสูญเสียไปในการเลือกตัดสินใจในทางเลือกปจจุบันแทนทางเลือกอ่ืนๆ  

ตนทุนท่ีไมเก่ียวกับการตัดสินใจ (Irrelevant Cost) หมายถึงตนทุนท่ีไมมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหาร ไมวาผูบริหารจะตัดสินใจกระทําการหรือไม
กระทํา หรือตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง จะไมสงผลกระทบตอตนทุนจํานวนดังกลาว ตนทุน
ประเภทนี้ไดแก 

1) ตนทุนจม (Sunk Cost) หมายถึงตนทุนที่เกิดข้ึนแลวในอดีต ซ่ึงไมสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมวาฝายบริหารจะตัดสินใจอยางไรก็ไมอาจเพิ่มหรือลดจํานวนตนทุนจมได 

2) ตนทุนท่ีหลีกเล่ียงไมได (Unavoidable Cost) หมายถึงตนทุนท่ียังคงมีอยูตอไป
ไมวากิจกรรมจะคงอยูหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือเปนตนทุนท่ีเมากันไมวาผูบริหารจะเลือก
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วิธีใดเนื่องจากตนทุนท่ีไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจนี้ไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริหาร
จึงไมนํามาพิจารณาวิเคราะหตนทุน 
 
2.7  การวิเคราะหตนทุนหนวยบริการ 

จากท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดเก่ียวกับการจําแนกประเภทตนทุนเพื่อการวิเคราะหตนทุนในแต
ละหนวยของสถานบริการ สามารถสรุปไดวา ตนทุนและคาใชจาย มีความหมายเดียวกัน ตามแต
ประเภทของการนําไปใชและวิเคราะห ซ่ึงสําหรับสถานีอนามัยตําบลชมภูซ่ึงเปนสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐบาลซ่ึงมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมแบบไมหวังผลกําไร แตหวังสัมฤทธิผลของ
งานตามแผนงานและนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศ โดยใชงบประมาณท่ีไดรับจากภาครัฐ
ตามแผนงบประมาณประจําป เชน เงินเดือนเจาหนาท่ี และตามผลงานการดําเนินงานตามโครงการ
ประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับงบประมาณบริหารจัดการภายในองคกร เชน คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุการแพทย คาเวชภัณฑยา คาจางลูกจาง คนงาน ซ่ึงมาจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามแต
ผลงานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในสถานบริการ ตามแตหนวยงานแตละแหงจะสามารถบริหาร
จัดการดวยตนเอง ดังนั้นในการประเมินผลการดําเนินงานสถานีอนามัยทุกแหงในแตละป จะตองมี
การวิเคราะหผลการดําเนินงานจากการกัดการตนทุนหนวยบริการของตนเองดวยเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผูบริหารระดับสูงข้ึนไปในการจัดสรรงบประมาณใหกับสถานบริการนั้นๆ ใน
ปงบประมาณตอไป ซ่ึงตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยท่ีตองมีการจัดการและวิเคราะหมีท้ังท่ี
เปนตนทุนทางตรงและทางออม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานภายในสถาน
บริการ 

และเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขของ
สํานักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดไวในคูมือประเมินรับรองศูนยสุขภาพชมชน (2546) ท่ีเกี่ยวของการกับจัดการวิเคราะห
ตนทุนหนวยบริการไว 2 ขอ ดังนี้ 

ขอท่ี 28 เร่ืองระบบบริหารประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความคุมคา ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดการใชจายทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ ท้ังดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ โดย
การศึกษาขอมูลตนทุนคาใชจายในทรัพยากรท่ีไดรับตอหนวยบริการและวิธีการใหบริการแก
ประชาชนท่ีเหมาะสม โดยมีตัวช้ีวัดและเกณฑในการประเมินดังนี้ คือใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยบริการและใชพิจารณาวิธีการใหบริการแกประชาชนท่ีเหมาะสม (Cost 
Effectiveness Analysis : CEA) และไดกําหนดขอบเขตของการประเมินเปนท้ังระบบการบริหาร 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑของหนวยบริการระดับปฐมภูมิเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
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ไดรับ โดยมีวิธีการประเมินจากแหลงขอมูลในหนวยงาน เชน แผนการบริหารงานทุกดาน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร งบประมาณท่ีใชไป จํานวนผูรับบริการ จํานวนผูใหบริการ เวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน เปนตน ท้ังนี้ยังมีตัวแปรท่ีสําคัญในการประเมินไดแก  

1) ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ 
2) ความครอบคลุมของการจัดสรรงบประมาณของหนวยบริการปฐมภูมิหลัก (Contracting 

Unit For Primary Care หรือ CUP) 
3) ความเขาใจของบุคลากร เจาหนาท่ีการเงิน  
ขอท่ี 29 การจัดตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาท่ีมีการจัดทําแผนโดยการแยกหนวยตนทุนของหนวยบริการระดับ
ปฐมภูมิหรือศูนยสุขภาพชุมชน โดยการจัดทําระบบบัญชีตามหนวยตนทุนแตละประเภทใหเกิด
ประโยชน สูงสุด และสนองตอบความตองการของเจาหนาท่ีในการใหบริการประชาชนดาน การ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ไดโดยไมเกิดปญหา
เกี่ยวกับงบประมาณ ดังเกณฑช้ีวัดท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค โดยมีขอบเขตและวิธีการประเมิน
จากขอมูลการใชงบประมาณ ตนทุนตอหนวยกิจกรรม หรือคาใชจายของกิจกรรมตางๆ ท่ี
ดําเนินงานกับประชาชน และยังมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของในการประเมิน ไดแก 

1) การเคล่ือนไหวของประชากรในพื้นท่ีในการเขารับบริการขามเขตรับผิดชอบของสถาน
บริการ 

2) การเรียกเก็บคาใชจายบริการของหนวยบริการไมตรงตามความเปนจริง 
3) ระบบการจัดเก็บรายงานตองมีความครอบคลุมทุกหนวยกิจกรรม 
จากเกณฑช้ีวัดการประเมินมาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิหรือศูนยสุขภาพชุมชน ท้ัง 2 ขอ 

สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานและหลักเกณฑในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะห
ตนทุนหนวยบริการของศูนยสุขภาพชมชนและสถานีอนามัยได เพื่อสรางมาตรฐานในระบบบริการ
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และท่ีสําคัญการศึกษาคนควาคร้ังนี้ยังมุงเนนท่ีจะพัฒนาระบบตนแบบเพื่อใชในศูนยสุขภาพชุมชน
และสถานีอนามัยแหงอ่ืนๆ ท้ังภายในอําเภอสารภีและนอกอําเภอตอไปดวย 
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2.8  ระบบวิเคราะหตนทุนหนวยบริการดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล  
จากระบบวิเคราะหตนทุนหนวยบริการที่ไดรับมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูนท่ี

มีการจัดทําตารางคํานวณในโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล ซ่ึงเปนการกรอกขอมูลท่ีมีอยูเขาไป 
เพื่อใหโปรแกรมนํามาคํานวณและวิเคราะหคาเปนรอยละ ของแตละกิจกรรมที่นํามาวิเคราะหหา
ตนทุนตอหนวยบริการ โดยมีหลักเกณฑในการนําหนวยกิจกรรมยอมมาคํานวณหาตนทุน กอน
นําไปรวมทุกกิจกรรมเพ่ือหาตอนทุนรวมตอหนวยของสถานบริการตอไป โดยมีหลักเกณฑในการ
กําหนดกิจกรรมของสถานีอนามัยท่ีจะทําการวิเคราะหตนทุนตอหนวย หนวยวัดกิจกรรม และ
แหลงขอมูลในการนํามาใชในการคิดตนทุน ตามลําดับดังนี้ 

 
ตาราง 2.1 ตารางวิเคราะหตนทุนหนวยบริการ 

กิจกรรม หนวยวัดกิจกรรม แหลงขอมูล 

1. งานบริหาร   

 1.1 งานบริหารงานและการจัดการ - งบเดือน 
 1.2 งานรายงานทุกประเภท -   
 1.3 งานหลักประกันสุขภาพถวนหนา -  Cm_pop 
 1.4 งานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร -   
 1.5 .งานวางแผนโครงการและการประเมินผล -   
 1.6 งานวิชาการและการวจิัย -   
 1.7 การประชุมอบรมและสัมมนา -   
2. งานสงเสริมสุขภาพ    

 2.1 งานอนามัยแมและเดก็ จํานวนคร้ัง (visit) Cm_pop 
 2.2 งานอนามัยโรงเรียน จํานวนคร้ังของการ

ออกโรงเรียน 
จํานวนรายนักเรียน
ท่ีไดรับบริการ  

Cm_pop 

 2.3 งานทันตสุขภาพ จํานวนคร้ัง (visit) Cm_pop 
 2.4 งานงานสุขภาพจิต จํานวนเครือขาย

สุขภาพจิตในชุมชน 
ทะเบียนเครือขาย
สุขภาพจิต 

2.5 งานวางแผนครอบครัว จํานวนคร้ัง (visit) Cm_pop 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางวิเคราะหตนทุนหนวยบริการ (ตอ) 
กิจกรรม หนวยวัดกิจกรรม แหลงขอมูล 

 2.6 งานโภชนาการ จํานวนคร้ังท่ีติดตาม
ช่ังน้ําหนกั 

รายงานช่ังน้ําหนัก
เด็ก 

 2.7 งานคุมครองผูบริโภค จํานวนคร้ังท่ีตรวจ
รานชําและ
รานอาหาร/แผงลอย 

ทะเบียนรานชํา 
 

 2.8 งานสรางสุขภาพ จํานวนชมรมสราง
สุขภาพ 

ทะเบียนชมรม 

 2.9 งานสุขศึกษา คร้ังการใหสุขศึกษา 
จํานวนราย
ผูรับบริการ  

สมุดบันทึกการ 
ใหสุขศึกษา 

 2.10 งานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวนคร้ังท่ีเยี่ยม 
ศสมช. 

สมุดเยี่ยม ศสมช. 

 2.11 งานเยีย่มบานและสํารวจชุมชน จํานวนคร้ัง Cm_pop 
3. งานควบคุมปองกันโรค     

 3.1 งานสุขาภบิาลและส่ิงแวดลอม  
อาชีวอนามัย 

 
จํานวนคร้ัง (visit) 

Cm_pop 

 3.2 งานระบาด จํานวนคร้ัง ท่ี
รายงาน 506 

ทะเบียนE0 

 3.3 งานปองกนัและควบคุมโรคติดตอ จํานวนคร้ัง/จํานวน
หมูบานท่ีปองกัน
ควบคุมโรค 

บันทึกใสทราย/
รณรงค 

 3.4 งานปองกนัและควบคุมโรคไมติดตอ จํานวนคน ทะเบียนคัดกรอง
เบาหวาน,ความดัน,
มะเร็งปากมดลูกเตา
นม 

 3.5 งานเอดส จํานวนคนท่ีไดรับ
การดูแล 

ทะเบียนผูติดเช้ือ
และผูรับผลกระทบ 

 3.6 สรางเสริมภูมิคุมกันโรค จํานวนคร้ัง Cm_pop 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางวิเคราะหตนทุนหนวยบริการ (ตอ) 
กิจกรรม หนวยวัดกิจกรรม แหลงขอมูล 

 3.7 งานยาเสพติด กิจกรรมหลากหลาย 
จํานวนคร้ังท่ีติดตาม 

ทะเบียนผูเขาคาย
บําบัด 

4.งานรักษาพยาบาล     

 4.1 รักษาพยาบาล จํานวนคร้ัง (visit) Cm_pop 
 4.2 งานควบคุมและปองกันการติดเช้ือในสถาน
บริการ 

จํานวนเคร่ืองมือท่ี
ปราศจากเช้ือ 

สมุดคุมของสงนึ่ง 

 4.3 งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก จํานวนชมรมหมอ
พื้นบาน 

ทะเบียนชมรมหมอ
พื้นบาน 

 
จากหลักเกณฑการกําหนดกิจกรรมท่ีใชอยูจะนําเอาจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางานในแตละกจิกรรม

ในแตละวันมาคิดน้ําหนักตอแรงเปนตนทุนคาแรงตอหนวยกิจกรรม เพื่อจะแปลงเอาตนทุนท่ีไมใช
เงินใหมาวิเคราะหตนทุนไดตอไป สวนบางกิจกรรม เชน การรักษาพยาบาล นอกจากจะคิดตนทุน
คาแรงไดแลว ยังแยกคิดตนทุกในรูปของมูลคาเงิน จากวัสดุการแพทย และเวชภัณฑท่ีใชในการ
รักษาพยาบาลได โดยคิดเปนตนทุนในการบริการไดอีก เชน การบริหารเวชภัณฑ เปนตน 

นอกจากจะสามารถวิเคราะหขอมูลจากการคิดตนทุนคาแรงตอหนวยกิจกรรมตอคน และ
ตนทุนการบริหาร ตนทุนการบริการแลว การบริหารงานบุคคลก็สามารถนํามาวิเคราะหดวย ไดแก 
เงินเดือน คาตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับท้ังคาลวงเวลา สวัสดิการรักษาพยาบาลของเจาหนาท่ี ก็ถูกนํามา
วิเคราะหตนทุนหนวยบริการดวยเชนกัน และปญหาท่ีพบจากการใชระบบวิเคราะหขอมูลดวย
ตารางคํานวณ เอ็กซเซล ไดแก ความถูกตองของขอมูล ความสะดวกในการใชงานของผูใช และการ
นํามาแปรผลเพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการท้ังระดับสถานีอนามัยและระดับสูงข้ึนไป ดังนั้นจึง
ควรมีการพัฒนาระบบวิเคราะหตนทุนหนวยบริการข้ึนมาพอทดแทนและแกไขปญหาของระบบ
เดิมท่ีใชอยูตอไป 
 
2.9 หลักการไคลเอนต –เซิรฟเวอร (Client - Server) 

การท่ีระบบเครือขายมีบทบาทและความสําคัญเพิ่มข้ึน เพราะคอมพิวเตอรไดรับการใชงาน
อยางแพรหลาย จึงเกิดความตองการท่ีจะเช่ือมตอคอมพิวเตอรเหลานั้นถึงกับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบใหสูงข้ึน เพิ่มการใชงานดานตางๆ และลดตนทุนระบบโดยรวมลง มีการ
แบงใชงานอุปกรณและขอมูลตางๆ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกันได ส่ิงสําคัญท่ีทําใหระบบ
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ขอมูลมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน คือ การโอนยายขอมูลระหวางกัน และการเช่ือมตอหรือการส่ือสาร 
การโอนยายขอมูลหมายถึงการนําขอมูลมาแบงกันใชงาน หรือการนําขอมูลไปใชประมวลผลใน
ลักษณะแบงกันใชทรัพยากร เชน แบงกันใชซีพียู แบงกันใชฮารดดิสก แบงกันใชโปรแกรม และ
แบงกันใชอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีราคาแพงหรือไมสามารถจัดหาใหทุกคนได การเช่ือมตอคอมพิวเตอร
เปนเครือขายจึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานใหกวางขวางและมากข้ึนจากเดิม การเช่ือมตอ
ในความหมายของระบบเครือขายทองถ่ิน ไมไดจํากัดอยูท่ีการเช่ือมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
แตยังรวมไปถึงการเชื่อมตออุปกรณรอบขาง เทคโนโลยีท่ีกาวหนาทําใหการทํางานเฉพาะมี
ขอบเขตกวางขวางยิ่งข้ึน มีการใชเคร่ืองบริการแฟมขอมูลเปนท่ีเก็บรวบรวมแฟมขอมูลตางๆ มีการ
ทําฐานขอมูลกลาง มีหนวยจัดการระบบส่ือสารหนวยบริการใชเคร่ืองพิมพ หนวยบริการการใชซีดี 
หนวยบริการปลายทาง และอุปกรณประกอบสําหรับตอเขาในระบบเครือขายเพื่อจะทํางาน
เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง 

ไคลเอนต-เซิรฟเวอร เปนระบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึง ตอเขากับคอมพิวเตอรอีก
เคร่ืองหน่ึงเปนอยางนอย ซ่ึงเคร่ืองท่ีเช่ือมตอดวยนี้จะมีขนาดใหญ มีโปรเซสเซอรต้ังแตหนึ่งตัวข้ึน
ไป ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังเครื่องในระดับเพนเทียม (Pentium) หรือ RISC(Reduced Instruction Set 
Computing เชน DEC Alpha AXP) แลวก็ใชระบบปฏิบัติการที่เปนเน็ตเวิรก (NOS หรือ Network 
Operating System)โดยเฉพาะ เชน วินโดวสเซิรฟเวอร (Windows Server) ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูง
กวาวินโดรสและวินโดวสวิสตา (VISTA) อีกท้ังยังไดรับการออกแบบและปรับแตงมาเพื่อการ
ทํางานในระบบสภาวะแวดลอมแบบเน็ตเวิรกโดยเฉพาะอีกดวย หนาท่ีของเคร่ืองแมขายไดแก การ
ควบคุมความปลอดภัยในระบบจัดการความคับค่ังในระบบเน็ตเวิรก หยิบยื่นทรัพยากรตางๆ เชน 
ขอมูล โปรแกรม หรือการขอใชอุปกรณรวมตางๆ ตามแตเคร่ืองลูกขายจะรองขอ สําหรับเคร่ืองลูก
ขาย จะเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ (ไมใชพวกเทอรมินัล) ซ่ึงก็จะใช OS ธรรมดา เชน วินโดวส
เอ็กซพี และวินโดวสเอนทีเวิอรกสเตชัน (windows NT Workstation) ซ่ึงเคร่ืองลูกขายเหลานี้โดย
ปกติจะใชความสามารถดานการประมวลผลของตัวเองเพื่อจัดการกับขอมูลท่ีไดรับมาจาก
เซิรฟเวอรและในการทํางานรวมกันระหวางไคลเอนตกับเซิรฟเวอรเราจะเรียกการทํางานท่ีดานของ
เคร่ืองลูกขายวา ฟรอนท-เอนโพรเซสซิง (Front-end Processing) และเรียกการทํางานในสวนของ
เซิรฟเวอรวา แบ็ค-เอนโพรเซสซิง (Back-end Processing) หลักการไคลเอนต-เซิรฟเวอรจะมีความ
ยืดหยุนสูง เพราะนอกเหนือจากการเช่ือตอเขาดวยกันตามปกติแลว ยังสามารถเลือกท่ีจะเช่ือมตอท้ัง
ระบบเขากับเคร่ืองในระดับมินิคอมพิวเตอร (minicomputer) หรือ เมนเฟรม (mainframe) ไดอีก
ดวย โดยเคร่ืองท่ีทําหนาท่ีฟรอนท-เอน (Front-end) จะยังคงสามารถใชงานในสภาวะแวดลอมและ
โปรแกรมท่ีเราคุนเคยไดดี ในขณะที่ผูใชงานสามารถเลือกทํางานไดท้ังงานในรูปแบบเคร่ืองเดี่ยว 
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(stand alone) หรือแบบท่ีประสานงานกับผูใชรายอ่ืน รวมไปถึงการทํางานโดยอาศัยขอมูลจํานวน
เก็บอยูในเคร่ืองเมนเฟรมอีกดวย หากผูใชมีความคิดท่ีจะนําเอาเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาตอ
เปนระบบโดยใชขีดความสามารถเดิมท่ีมีอยู 
 
2.10  การจัดการฐานขอมูล และระบบฐานขอมูล 

จากท่ีไดกลาวไปแลววา สารสนเทศคือ ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลแลว ดังนั้นในการ
สรางสารสนเทศใดๆ เพื่อนําไปใชงานจึงจําเปนตองมีการรวบรวม จัดเก็บ และตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลเสียกอน ซ่ึงในอดีตการจัดเก็บขอมูลจะใชระบบแฟมขอมูลเปนหลัก ตอมา
ระบบงานตางๆ มีความซับซอนมากข้ึน ทําใหการจัดการกับไฟลเร่ิมยุงยากข้ึน จึงไดมีการพัฒนา
วิธีการจัดเก็บและจัดการใหมเปนระบบฐานขอมูลในท่ีสุด 

เทคโนโลยีดานการจัดการขอมูลถือเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากปจจุบันขอมูลท่ีนาเช่ือถือเปนท่ี
ตองการขององคกรตางๆ โดยเฉพาะองคกรทางธุรกิจ ซ่ึงใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจเปนสําคัญ ปจจุบันเทคโนโลยีดานการจัดการขอมูลไดรับการพัฒนาใหมี
ความสามารถสูงข้ึน โดยอาศัยแนวคิดของการจัดการขอมูลท่ีเรียกวา “ฐานขอมูล” ทําใหการจัดการ
ขอมูลในปจจุบันสามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลได และเหมาะสําหรับนําไปประยุกตใชใน
งานหลากหลายประเภท 

กอนหนาท่ีจะเกิดฐานขอมูล การจัดการขอมูลยังคงใชระบบที่เรียกวา “ระบบแฟมขอมูล” 
(File System) แตเนื่องจากระบบไฟลไมเหมาะสมกับการจัดการขอมูลท่ีมีจํานวนมากหรือขอมูลมี
ความสัมพันธกันมากๆ ทําใหการจัดการขอมูลโดยใชระบบไฟลเกิดปญหาดานความซํ้าซอนของ
ขอมูล (Data Redundancy) และปญหาดานความถูกตองของขอมูล (Data Integrity) 

ระบบฐานขอมูล (Database System) แกปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกับระบบไฟลไดโดยการนํา
ไฟลขอมูลตางๆ จากระบบไฟลท่ีถูกจัดเก็บแยกกันอยูคนละท่ี ขาดการควบคุมความถูกตองของ
ขอมูลมารวมอยูบนพื้นท่ีเดียวกัน มีการควบคุมความสัมพันธของขอมูลดวย Relationship ทําให
สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบไฟลได นอกจากฐานขอมูลจะสามารถแกปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกับ
ระบบไฟลแลว ฐานขอมูลยังถือเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาการจัดการขอมูลในยุคตอๆ มาอีก
ดวย เนื่องจากมีการนําฐานขอมูลไปสรางเปนโมเดลในการสรางฐานขอมูลแบบตางๆ เชน 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงวัตถุ ฐานขอมูลแบบกระจาย และฐานขอมูลแบบหลายมิติ เปน
ตน ฐานขอมูลยังไดถูกนําไปประยุกตใชในงานตางๆ มากมาย เชน ฐานขอมูลเว็บ ระบบคลังขอมูล 
เหมืองขอมูล และการประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน เปนตน ซ่ึงสวนใหญการนําฐานขอมูล
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ไปประยุกตใชก็เพราะฐานขอมูลชวยตอบสนองความตองการขอมูลท่ีหลากหลาย และนาเช่ือถือได
นั่นเอง 

กลไกอยางหนึ่งท่ีจะทําใหผูใชสามารถเขาถึง เรียกใช หรือการดําเนินการอ่ืนๆ กับ
ฐานขอมูลไดแทจริงแลวก็คือ “ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS)” 
ซ่ึงเปนซอฟตแวรที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชในการจัดการกับฐานขอมูลโดยเฉพาะ DBMS ของ
ผูผลิตและจัดจําหนายแตละรายก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวัตถุประสงควาจะ
รองรับกับฐานขอมูลประเภทใด ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดใด และระบบปฏิบัติการใดท่ีจะใช
รัน DBMS ทําหนาท่ีต้ังแตการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล การจัดเก็บและเรียกใชขอมูล การ
ดําเนินการกับขอมูล และการสรางรายงาน โดยใชท้ังภาษานิยมขอมูล (Data Definition Language : 
DDL) และภาษาดําเนินการกับขอมูล (Data Manipulation Language : DML) เปนส่ือในการติดตอ
ระหวางฐานขอมูลกับผูใชควบคุมโดย DBMS 
 
2.11  ภาษาพีเฮชพี (PHP) 

พีเฮชพี (PHP) เปนภาษาจําพวก scripting language คําส่ังตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา
สคริปต (script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน 
JavaScript, Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการ
พัฒนาและออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือ
แกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา server-side หรือ HTML-
embedded scripting language เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง ท่ีชวยใหเราสามารถสรางเอกสาร
แบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน  

หลักการของ PHP จะมีลักษณะใกลเคียงกับ Server Side Include (SSI) เปนอยางมาก 
สมมุติวา เราตองการจะแสดงวันเวลาปจจุบันท่ีผูเขามาเยี่ยมชมเว็บไซดในขณะน้ัน ในตําแหนง ใด
ตําแหนงหนึ่งภายในเอกสาร HTML ท่ีเราตองการ อาจจะใชคําส่ังในรูปแบบนี้ เชน <!--#exec 
cgi="date.pl"--> ไวในเอกสาร HTML เม่ือ SSI ของ web server มาพบคําส่ังนี้ ก็จะกระทําคําส่ัง 
date.pl ซ่ึงในกรณีนี้ เปนสคริปตท่ีเขียนดวยภาษา Perl สําหรับอานเวลาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร แลว
ใสคาเวลาเปนเอาพุท (output) และแทนท่ีคําส่ังดังกลาว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ กอนท่ี
จะสงไปยังผูอานอีกทีหนึ่ง อาจจะกลาวไดวา PHP ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI รูป
แบบเดิมๆ โดยใหมีความสามารถ และมีสวนเชื่อมตอกับเคร่ืองมือชนิดอื่นมากข้ึน เชน ติดตอกับ
คลังขอมูลหรือ database เปนตน  
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PHP ไดรับการเผยแพรเปนคร้ังแรกในปค.ศ.1994 จากน้ันก็มีการพัฒนาตอมาตามลําดับ 
เปนเวอรช่ัน 1 ในป 1995 เวอรช่ัน 2 (ตอนน้ันใชช่ือวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 และ
เวอรช่ัน 3 ชวง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอรช่ัน 4 และในปจจุบันไดพัฒนาไปถึงเวอรช่ัน 5  

PHP เปนผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุมของนักพัฒนาในเชิงเปดเผยรหัสตนฉบับ หรือ 
OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใช
รวมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอยางเชน Linux หรือ FreeBSD เปนตน ในปจจุบัน PHP 
สามารถใชรวมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอยางเชน Windows 95/98/NT เปน
ตน เนื่องจากวา PHP ไมไดเปนสวนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถาจะใช PHP ก็จะตองดูกอนวา 
Web server นั้นสามารถใชสคริปต PHP ไดหรือไม ยกตัวอยางเชน PHP สามารถใชไดกับ Apache 
WebServer และ Personal Web Server (PWP) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT/2000  

ในกรณีของ Apache เราสามารถใช PHP ไดสองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ 
Apache Module ความแตกตางอยูตรงท่ีวา ถาใช PHP เปนแบบโมดูล PHP จะเปนสวนหนึ่งของ 
Apache หรือเปนสวนขยายในการทํางานนั่นเอง ซ่ึงจะทํางานไดเร็วกวาแบบท่ีเปน CGI เพราะวา ถา
เปน CGI แลว ตัวแปลชุดคําส่ังของ PHP ถือวาเปนแคโปรแกรมภายนอก ซ่ึง Apache จะตองเรียก
ข้ึนมาทํางานทุกคร้ัง ท่ีตองการใช PHP ดังนั้น ถามองในเร่ืองของประสิทธิ ภาพในการทํางาน การ
ใช PHP แบบท่ีเปนโมดูลหนึ่งของ Apache จะทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา  
 
2.12 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พีชญกันต เผาวัฒนา (2544) ไดทําการคนควาอิสระเกี่ยวกับตนทุนตอหนวยบริการของ
โรงพยาบาลแมลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ (1) ไดแบงหนวยงานตางๆใน
การติดตนทุนออกเปน 3 ประเภท ไดแก หนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได, หนวยงานสนับสนุน
หนวยงานใหเกิดรายได และหนวยงานท่ีทําใหเกิดรายได (2) รวบรวมตนทุนทางตรงของแตละ
หนวยงาน ประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุ เชน เวชภัณฑยา และวัสดุการแพทย ฯลฯ ตนทุนคาแรง เชน 
เงินเดือน คาปฏิบัติงานลวงเวลา คารักษาพยาบาล ฯลฯ และตนทุนในการใหบริการอื่นๆ เชน คา
สาธารณูปโภค คาเส่ือมราคาครุภัณฑและส่ิงปลูกสราง เปนตน (3) กําหนดเกณฑในการปนสวน
ตนทุนท่ีเหมาะสม ของหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได และหนวยงานสนับสนุนหนวยงานท่ี
กอใหเกิดรายได (4) ปนสวนตนทุนของหนวยงานท่ีไมเกิดรายได และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานท่ีเกิดรายได เพื่อเปนตนทุนทางออมของหนวยงานท่ีเกิดรายได โดยวิธีการปนสวนแบบ
พีชคณิตเสนตรง (5) คํานวณตนทุนรวมของหนวยงานท่ีทําใหเกิดรายได ประกอบดวย ตนทุน
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ทางตรง และตนทุนทางออม (6) คํานวณตนทุนของหนวยบริการ โดยนําตนทุนรวมหารดวยจํานวน
การบริการของแตละหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได 

กฤษณ ศิกษมัต (2547) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานี
อนามัย อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ในปงบประมาณ 2547 พบวา ตนทุนทางตรงรวมเปน
ตนทุนคาแรงมากท่ีสุด กิจกรรมท่ีมีตนทุนทางตรงรวมมากท่ีสุดคือ กิจกรรมรักษาพยาบาล เม่ือ
พิจารณาตามองคประกอบของตนทุน พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนคาแรงมากท่ีสุดคือ กิจกรรม
รักษาพยาบาล เชนเดียวกับในตนทุนคาลงทุน และตนทุนคาวัสดุผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
บริการ พบวา กิจกรรมทันตสาธารณสุขมีตนทุนตอหนวยบริการมากท่ีสุด กิจกรรมรักษาพยาบาลมี
ตนทุนตอหนวยไมสูงมากนัก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวางบประมาณสวนใหญถูกจัดสรรให
กิจกรรมเชิงรับ หรือนโยบายซอมสุขภาพ เม่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการ พบวา กิจกรรมเชิง
รับหรือนโยบายซอมสุขภาพมีตนทุนตอหนวยคอนขางสูงเชนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมทันต
สาธารณสุข แตกิจกรรมรักษาพยาบาลมีตนทุนตอหนวยไมสูงมากนัก ซ่ึงอาจมีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของควรจัดสรรงบประมาณเชิงรุกหรือการสรางสุขภาพในสัดสวนท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะการใช
ทรัพยากรในงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพื่อลดภาระการใชงบประมาณในกิจกรรม
เชิงรับหรือนโยบายซอมสุขภาพ ในขณะเดียวกัน เพื่อเปนการประกันมาตรฐานการบริการ
รักษาพยาบาล จึงจําเปนตองเพ่ิมตนทุนตอหนวยบริการกิจกรรมรักษาพยาบาลใหมากข้ึนเชนกัน 

จากผลการศึกษาของท้ัง 2 หัวขอ สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานและนําประโยชนท่ีได
จากการศึกษานั้นมาพัฒนาตอเนื่องไดในการคนควาอิสระน้ีได เพื่อใหการบริหารจัดการและ
วิเคราะหตนทุนของหนวยบริการของสถานีอนามัยตําบลชมภู เกิดความสะดวกตอท้ังผูปฏิบัติงาน
ในการเก็บรวมรวมขอมูล และออกรายงานที่สะดวก รวดเร็วในการวิเคราะหผลไดดียิ่งข้ึนกวาการ
ใชโปรแกรมตารางคํานวณในการบันทึกขอมูล 
 
 
 


