
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

     การพฒันาระบบจดัการขอ้มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ จึงมีแนวคิดท่ีจะนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มาช่วยในการกระจายข่าวสารประชาสัมพนัธ์แบบเดิมโดยจะพฒันาเป็น
ระบบ เวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) เพื่อทาํการกระจายข่าวสารทัว่ไปรวมถึง เน้ือหาหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชา กาํหนดการกิจกรรม และกระดานข่าว ในการจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสาร

ของทางสาขาวิชาร่วมบณัฑิตวิทยาลยั มีขั้นตอน การพฒันาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เป็น
วิธีการท่ีใชใ้นการสร้างระบบงานทางคอมพิวเตอร์ผูศึ้กษาเลือกใชว้ิธีการพฒันาระบบงานตามวงจร
การพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถแกปั้ญหา
การทาํงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์ ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลขั้นพื้นฐาน จากเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 8 หวัขอ้ดงัน้ี 

 

2.1   การคน้ควา้แบบอิสระ 
2.2   ความหมายดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
2.3   ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.4   หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์
2.5   ระบบฐานขอ้มูล 
2.6   ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
2.7   หนงัสือราชการ หนงัสือราชการภายใน 
2.8   บทความหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวของ 

 
2.1   การค้นคว้าแบบอสิระ 
 ความหมายของการค้นคว้าแบบอสิระ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ เป็นสาขาวิชาหน่ึงของบณัฑิตศึกษาสถาน 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดัการเรียนการสอยหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542 โดยเปิดหลกัสอนตาม
แผนการศึกษาแบบ ข เนน้การศึกษางานรายวิชา และมีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

โครงสร้างของหลกัสูตร ประกอบดว้ยจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วย
กิตแบ่งเป็นการศึกษากระบวนวิชาไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต และการคน้ควา้แบบอิสระ 6 หน่วยกิต 
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จาก คู่ มือการ เ ขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ  ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ปี 2547 ไดก้าํหนดความหมายของ การคน้ควา้แบบอิสระว่า การคน้ควา้แบบ
อิสระหมายถึง การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนักศึกษาในหัวขอ้ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ภายใต้
คาํปรึกษา ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือหาวิธีการแกปั้ญหาใหม่ พฒันารูปแบบ
ใหม่ในการปฏิบติังาน และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

 
ขั้นตอนการค้นคว้าแบบอสิระ 
ธีรพงศ ์ ธนสุทธิพิทกัษ(์2547) ไดอ้ธิบายวา่ การคน้ควา้แบบอิสระของสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจดัการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีขั้นตอนการดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
1)  เสนอหัวขอ้ และโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระ (Independent Study Proposal) ให้

สาขาวิชาฯ พิจารณา โดยนกัศึกษาสามารถเสนอหัวขอ้และรางร่างการคน้ควา้แบบอิสระ เม่ือไดเ้รียน
กระบวนวิชามาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

2)  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาหวัขอ้และโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระ 
3)  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํวิชาสาขาวิชาฯ พิจารณา และใหค้วามเห็นชอบ 
4)  ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรฯเสนอบณัฑิตศึกษาสถาน เพื่อขออนุมติัหวัขอ้และ

แต่งตั้งอาจารย/์คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ 
5)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระ ปฏิบติัตามระเบียบ และขอความ

เห็นชอบจากบณัฑิตศึกษาสถาน 
6)  เม่ือหวัขอ้การคน้ควา้แบบอิสระไดรั้บความเห็นชอบ และมีอาจารย/์คณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระแลว้ นกัศึกษาสามารถเร่ิมตน้การคน้ควา้แบบอิสระ 
7)  เม่ือทาํการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จ ให้อาจารย/์คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบ

อิสระตรวจ แลว้ขอสอบปากเปล่า โดยในการทาํการคน้ควา้แบบอิสระนกัศึกษาสามารถใชภ้าษาอะไร
กไ็ด ้แต่ตอ้งมีบทคดัยอ่ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

8)  เสนอรายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ (ก่อนเขา้ปกเยบ็เล่ม) จาํนวนเท่า
กรรมการสอบ เพื่อใหผู้อ้าํนวยการบณัฑิตศึกษาแต่งตั้งกรรมการสอบ อยา่งนอ้ย 3 คน 

9)  เง่ือนไขก่อนสอบปากเปล่า 
         (1)  ผา่นการเรียนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรแลว้ 
 (2)  ผา่นเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 

(3)  ผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 10)  รายงานการคน้ควา้แบบอิสระปกอ่อนสีขาว ตวัหนงัสือสีนํ้าเงินขนาด 83/4x111/2 น้ิว 
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11)  รายงานผลการสอบปากเปล่าดว้ยอกัษร S หรือ U ต่อบณัฑิตศึกษาสถาน ภายใน 1 
สปัดาห์หลงัวนัสอบ 
 12)  เม่ือนกัศึกษาทาํรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหส่้งงานคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ต่อ
บณัฑิตศึกษาสถาน ภายใน 30 วนัดงัน้ี 

(1)  รายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์จาํนวน 3 เล่มพร้อมบทคดัยอ่ 3 ชุด 
(2)  ซีดี-รอม (CD-ROM)  ท่ีบรรจุขอ้มูลการคน้ควา้แบบอิสระในรูปแบบไฟล ์.PDF     

 ท่ีมีขอ้ความตรงกบัรูปเล่มทุกประการ พร้อมปกซีดีท่ีอาจารย/์ประธานท่ีปรึกษา  
 การคน้ควา้แบบอิสระ ลงนามรับรอง จาํนวน 1 แผน่ 

(3)  ซีดี-รอมแผน่เปล่า พร้อมปกซีดีท่ีอาจารย/์ประธานท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบ 
 อิสระ ลงนามรับรอง จาํนวน 5 แผน่ 

13)  บณัฑิตศึกษาสถานดาํเนินการเสนอการอนุมนัติการสาํเร็จการศึกษาต่อบณัฑิต 
วิทยาลยั ท่ีประชุมคณะบดี และสภามหาวทิยาลยั ตามลาํดบั 
 
2.2  ความหมายด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ความหมายดา้นการประชาสมัพนัธ์ มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ ไวด้งัน้ี 

นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545) การประชาสมัพนัธ์ เป็นศาสตร์ท่ีไดรั้บความสนใจ
ศึกษากนัอยา่งกวา้งขวาง และการประชาสมัพนัธ์กไ็ดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งสาํคญัในองคก์ารต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพราะเป็นกลไกแห่งการชกันาํความประทบัใจและภาพพจน์ท่ีดีจาก องคก์ารไปสู่
กลุ่มประชาชนดว้ยวิธีการบอกกล่าวเพื่อใหป้ระชาชนไดท้ราบและเกิดความรู้ความเขา้ใจใน องคก์าร
ซ่ึงอาจกระทาํโดยการช้ีแจง เผยแพร่นโยบายและวตัถุประสงค ์ในการดาํเนินกิจกรรมและผลงานต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งข่าวคราวความเคล่ือนไหวของ องค์การให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายและ
ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบ หากกระบวนการประชาสัมพนัธ์ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะทาํให้
ประชาชนประทบัใจและมีภาพพจน์ท่ีดีต่อองคก์าร รวมทั้งมีความนิยม ความศรัทธา ซ่ึงจะเอ้ืออาํนวย
ประโยชน์ต่อองคก์าร ในดา้นการไดรั้บความสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชนดว้ยดี ดว้ยเหตุน้ี การ
ประชาสัมพนัธ์จึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับว่า เป็นความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับบุคคลและองคก์าร 
รวมทั้งการดาํเนินกิจการแทบทุกประเภท ไม่วา่จะเป็น  กิจกรรมทางดา้นธุรกิจ การศึกษา งานราชการ 
งานดา้นการศาสนาและงานสังคมสงเคราะห์ การประชาสัมพนัธ์จะมีบทบาทในการสร้างสรรค์
สัมพนัธภาพอนัดีแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั มีความรู้สึกนึกคิดท่ีดี มีความ
กลมเกลียว ราบร่ืน ระหวา่งองคก์ารกบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การประชาสัมพนัธ์กบัการเผยแพร่ การเผยแพร่ (Publicity) คือการเผยแพร่ กระจาย
ข่าวสารหรือบทความ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจะพึงใหป้ระชาชนทราบ โดยผา่นทางส่ือประเภทต่าง ๆ 
เช่น สถานีโทรทัศน์แพร่ภาพ ข่าวสารต่าง ๆ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงนําบทความท่ีเป็น
สาระสาํคญัมาออกอากาศให้ประชาชนไดท้ราบ ตลอดจนหน่วยงาน บริษทั ห้างร้าน เผยแพร่สินคา้
และบริการของตนให้ประชาชนโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้งน้ีอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือไม่ก็ตาม การ
เผยแพร่มีวตัถุประสงคท่ี์จะให้ผูรั้บข่าวไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ หรือสร้างความพออกพอใจจากข่าว
นั้น ๆ  

การเผยแพร่ เป็นเพียงเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในบรรดาเคร่ืองมือหลาย ๆ อย่างของ     
การประชาสัมพันธ์ ตามหลักวิธีการประชาสัมพันธ์ถือว่าการเผยแพร่เป็นส่วนหน่ึงของงาน        
ประชาสมัพนัธ์มิใช่งานประชาสมัพนัธ์ทั้งหมด     ซ่ึงคนทัว่ไปมกัเขา้ใจผดิคิดวา่งานประชาสมัพนัธ์  
คืองานดา้นการเผยแพร่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ก็มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการ
ประชาสัมพนัธ์ แต่ต่างกนัตรงท่ีการเผยแพร่เป็นการส่งข่าวหรือการเผยแพร่ข่าวแบบ เอกวิธี (One-
Way Process) ซ่ึงการเผยแพร่เป็นเพียงการกระจายข่าวเท่านั้น แต่กน่็าจะถือวา่เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง
ในการประชาสมัพนัธ์ 

ปี พ.ศ .  2535 รัฐบาลได้จัดตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลย ี            
สารสนเทศแห่งชาติข้ึนดว้ยเล็งเห็นว่าสังคมจะตอ้งมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมในยคุข่าวสารขอ้มูล   ทางการจึงเห็นสมควรใหมี้หน่วยงานรองรับทางดา้นนโยบาย  โดย 
มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทําหน้าท่ีสํานักงาน             
เลขานุการเพื่อกลัน่กรองนโยบายและมาตรการท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาประเทศ 

ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศใช้ “นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ” ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โดยมีสาระสําคญัท่ีเป็นหลกัในการ
พฒันา 3 ประการ คือ 

1) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ 
2) พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

-      เร่งสร้างบุคลากรท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดบัเพื่อแกปั้ญหา
ความขาดแคลนและเพ่ือเตรียมรับความตอ้งการของตลาด  
-       ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษา จดัให้
ครูในโรงเรียนและคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั รวมทั้งนกัเรียน นกัศึกษา      มีโอกาส
เรียนวิธีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
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รับ ข่าวสารและความรู้ดว้ยวิธีเรียนดว้ยตนเองหรือดว้ยวิธีส่ือสารตอบโตก้บัครู หรือ
ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนัเอง  
- ต่อเช่ือมโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั และหอ้งสมุดดว้ยวิธีการทาง               
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเอ้ืออาํนวยให้ครูและนักเรียนสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีอยู่
ห่างไกลได ้
- นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการศึกษาทางไกลมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีเพื่อ               
ตอบสนองประชาชนผูมุ่้งหวงัการต่อยอดทางทกัษะและการศึกษาโดยไม่คาํนึงถึง
อายุ อาชีพ  ระยะทางหรือภูมิศาสตร์รวมทั้ งสนใจเป็นพิ เศษต่อผู ้พิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

3) พฒันาระดบัสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพื่อบริการท่ีดีข้ึนรวมทั้ง 
  สร้างรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศท่ีแขง็แกร่ง 
 

2.3  ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีผูใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศไวด้งัน้ี 

วาสนา สุขกระสานติ (2541) ไดก้ล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารท่ีไดจ้ากการนาํขอ้มูลดิบ (Raw Data) มาคาํนวณ                
ทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงข่าวสารท่ีไดอ้อกมานั้นจะอยู่ในรูปท่ีสามารถนาํไป         
ใชง้านไดท้นัที เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการท่ีเก่ียวกบัศิลปะในการนาํเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์     
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางปฏิบติั และอุตสาหกรรม 

ชุน เทียมทินกฤต (2540) ได้สรุปความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่า 
เทคโนโลยีท่ีใชส้าํหรับการสร้าง การจดัการ การประมวลผลขอ้มูลให้เป็นขอ้สนเทศ การเก็บบนัทึก
ขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลและส่งผา่นสารสนเทศจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงตลอดจนเทคโนโลยทีั้งหลายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการแสดงสารสนเทศโดยใชร้ะบบดิจิตอล  

กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2542) ได้สรุปถึงเทคโนโลย ี           
สารสนเทศไว้ดังน้ี โดยสรุปแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศจะครอบคลุมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี          
เก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก จดัเก็บ ประมวลผล สืบคน้ ส่งและรับขอ้มูลซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล บนัทึกและคน้คืน เครือข่ายส่ือสารขอ้มูล อุปกรณ์ 
ส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ (Data and Information) การทาํงานต่าง ๆ 
จะต้องมีข้อมูล เ กิด ข้ึนตลอดเวลา  ข้อมูล ท่ี เ ก่ียวข้องกับงานจะต้องถูก เก็บรวบรวมและ            
ประเมินผลเพ่ือให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จาก          
การสํารวจจริง แต่สารสนเทศ (Information) หมายถึงส่ิงท่ีไดจ้ากการนาํขอ้มูลไปผ่านกระบวนการ
หน่ึงก่อน ซ่ึงสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชเ้พื่อช่วยในการตดัสินใจ 

สารสนเทศท่ีมีประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ  มีความสัมพันธ์กัน  (Relevant)             
มีความทนัสมยั (Timely) มีความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accurate) มีความกระชบัรัดกุม (Concise) มีความ
สมบูรณ์ในตวัเอง (Complete) 

วาสนา สุขกระสานติ (2541) ไดก้ล่าวถึงระบบสารสนเทศ ว่า ระบบสารสนเทศ       
(Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารท่ีมีอยู่ให้อยู่ในรูปของข่าวสารท่ี                 
เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นขอ้สรุปท่ีใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ ทั้ งในระดับ 
ปฏิบติัการ ระดับกลางและระดับสูง ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบท่ีได้จดัตั้ งข้ึนเพื่อปฏิบติัการ 
เก่ียวกบัขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) รวบรวมขอ้มูลทั้งภายใน ภายนอกซ่ึงจาํเป็นต่อหน่วยงาน 
2) จดักระทาํเก่ียวกบัขอ้มูลเพื่อใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีพร้อมจะใชป้ระโยชน์ได ้
3) จดัใหมี้ระบบเกบ็เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการคน้หาและนาํไปใช ้
4) มีการปรับปรุงขอ้มูลเสมอเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีถูกตอ้งทนัสมยัตลอดเวลา     

                      ขบวนการท่ีทาํให้เกิดข่าวสารสารสนเทศน้ีเรียกว่า “การประมวลผลสารสนเทศ” 
(Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศดว้ยเคร่ืองมือทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่า 
“เทคโนโลยสีารสนเทศ” (Information Technology: IT) 
 
2.4  หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์  

ประชา พฤกษป์ระเสริฐ (2551) หลกัการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบั

กลุ่มบุคคลเป้าหมายผูใ้ชแ้ละลกัษณะของเวบ็ไซต ์ความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงมีองคป์ระกอบของ

การออกแบบเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

        1)  ความเรียบง่าย ไดแ้ก่ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านไดส้ะดวก ไม่มีกราฟิกหรือ
ตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากจนเกินไปทาํใหวุ้น่วาย  
        2)  ความสม่ําเสมอ ไดแ้ก่ ใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เช่น รูปแบบของหนา้ สไตลข์อง
กราฟิก ระบบเนวิเกชนัและโทนสี ควรมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
        3)  ความเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบเวบ็ไซตค์วรคาํนึงถึงลกัษณะขององคก์ร เพราะรูปแบบ
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ของเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์รนั้น ๆ เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซตข์องทาง 
ราชการ จะตอ้งดูน่าเช่ือถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 
        4)  เนือ้หาทีมี่ประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์ดงันั้นควร จดัเตรียมเน้ือหาและ
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้ง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ  
เน้ือหาไม่ควรซํ้ากบัเวบ็ไซตอ่ื์น จึงจะดึงดูดความสนใจ 
        5)  ระบบเนวเิกชันทีใ่ช้งานง่าย ตอ้งออกแบบใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก ใชก้ราฟิกท่ีส่ือ
ความหมายร่วมกบัคาํอธิบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบและลาํดบัของรายการท่ีสมํ่าเสมอ เช่น วางไว ้
ตาํแหน่งเดียวกนัของทุกหนา้  
        6) ลกัษณะทีน่่าสนใจ หนา้ตาของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพขององคป์ระกอบ
ต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ การใชสี้ การใชต้วัอกัษรท่ีอ่านง่าย สบายตา การใช้
โทนสีท่ีเขา้กนั ลกัษณะหนา้ตาท่ีน่าสนใจนั้นข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่ละบุคคล  
        7)  การใช้งานอย่างไม่จํากดั ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด เลือกใชบ้ราวเซอร์ชนิดใด
กไ็ดใ้นการเขา้ถึงเน้ือหา สามารถแสดงผลไดทุ้กระบบปฏิบติัการและความละเอียดหนา้จอต่างๆ กนั
อยา่งไม่มีปัญหา เป็นลกัษณะสาํคญัสาํหรับผูใ้ชท่ี้มีจาํนวนมาก  
        8)  คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ สร้างความรู้สึกวา่
เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ 
        9)  ระบบการใช้งานทีถู่กต้อง การใชแ้บบฟอร์มสาํหรับกรอกขอ้มูลตอ้งสามารถกรอกไดจ้ริง ใช้
งานไดจ้ริง ลิงคต่์างๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีมีอยูจ่ริงและถูกตอ้ง ระบบการทาํงานต่างๆ ใน
เวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.5 ระบบฐานข้อมูล (Database System) 
สมศกัด์ิ โชคชยัชุติกุล (2553) กล่าวไวว้่าการออกแบบระบบฐานขอ้มูลท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั

เรียกไดว้่าเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เกือบทั้งส้ินความจริงแลว้ก่อนท่ีจะมีการ
เสนอแบบจาํลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์น้ีก็ไดมี้การคิดคน้แบบจาํลองฐานขอ้มูลกนัมาหลายรูปแบบ 
สืบเน่ืองมาจากแต่เดิมการจดัเก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์กระทาํโดยใชร้ะบบแฟ้มขอ้มูล (Data 
files system) ซ่ึงเป็นการจดัเก็บขอ้มูลแบบง่ายๆ ลงในไฟลโ์ดยการบนัทึกขอ้มูล   1 ชุดต่อ  1 บรรทดั
โดยการนาํขอ้มูลมาเรียงต่อกนัไปเร่ือยๆ  (Flat file) ถึงแมว้่าจะเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่าย แต่ในการใช้
งานกลบัพบปัญหามากมายนบัตั้งแต่การเรียกคน้ขอ้มูล ท่ีจะตอ้งไล่คน้หาตั้งแต่ตน้ไฟลจ์นกระทัง่พบ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ ปัญหาการปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล ปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลซํ้ าซ้อน ภาระของผูพ้ฒันา
แอพพลิเคชัน่ท่ีจะตอ้งเขียนโปรแกรมเพื่อจดัการกบัขอ้มูลเหล่านั้นเองและส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือปัญหา
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เร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงการเก็บขอ้มูลดว้ยระบบแฟ้มขอ้มูลน้ีไม่สามารถปกป้องจากผูไ้ม่
ประสงคห์วงัดีได ้

แบบจาํลองฐานข้อมูลท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีมีอยู่ 3 แบบจาํลองซ่ึงล้วนมีพื้นฐานมาจาก
คณิตศาสตร์ทั้งส้ินดงัน้ี 

แบบจาํลองลาํดบัชั้น (Hierarchical models) มาจากโครงสร้างตน้ไมเ้ป็นการจดัเรียงขอ้มูล
โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลเป็นโครงสร้างตน้ไม ้โดยขอ้มูลแต่ละระดบัจะมีความสัมพนัธ์กนัในแบบ พ่อ
กบัลูก โดยมีโครงสร้างแบบ หน่ึงต่อกลุ่ม 

แบบจาํลองเครือข่าย (Network models หรือ CODASYL models) มาจากทฤษฏีเซตมีจุด
กาํเนิดมาจากการประชุมดา้นฐานขอ้มูลท่ีเรียกกนัในช่ือว่า Conference on Data Systems Languages 
หรือ CODASYL ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการและแบบจาํลองใหม่ท่ีจะนาํมาแทนท่ีแบบจาํลองลาํดบั
ชั้น โดยมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อแกไ้ขปัญหาความซํ้ าซอ้นของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในแบบจาํลองแบบลาํดบั
ชั้น ดว้ยการยอมให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลในแบบ กลุ่มต่อกลุ่มได ้แบบจาํลองเครือข่ายน้ีมี
พื้นฐานมาจากทฤษฏีเซตนัน่เอง 

แมจ้ะดูเหมือนว่าแบบจาํลองเครือข่ายสามารถแกปั้ญหาการซํ้ าซ้อนของขอ้มูลไดแ้ลว้ แต่
ปัญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนคือ ความซับซ้อนของโครงสร้าง ซ่ึงทาํให้การใช้และการแกไ้ขขอ้มูลมีความ
ยุ่งยากมากข้ึนจนผูใ้ชท้ัว่ไปไม่สามารถทาํไดจึ้งจาํเป็นตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์แกไ้ขให้ และดว้ย
โครงสร้างท่ีซับซ้อนเช่นน้ีทาํให้แอพพลิเคชั่นไม่มีความเป็นอิสระจากตวัฐานขอ้มูลหากมีการ
เปล่ียนแปลงฐานขอ้มูลกจ็าํเป็นตอ้งปรับแกโ้ปรแกรมตามไปดว้ยเสมอ 

แบบจาํลองเชิงสมัพนัธ์ (Relations models) มาจากพีชคณิตเชิงสัมพนัธ์แมว้่าจะมีแบบจาํลอง
ท่ีไดรับการพฒันาและเกิดข้ึนใหม่ในระยะหลงัเช่น โมเดลเชิงวตัถุสัมพนัธ์(Object/Relational Model) 
โมเดลเชิงวตัถุ(Object-Oriented Model) โมเดลก่ึงโครงสร้าง (Semi structured Model) เป็นตน้ แต่
โมเดลท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดก็ยงัคงเป็นโมเดลเชิงสัมพนัธ์นั่นเอง อันเน่ืองมาจากความมี
ประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ ความเรียบง่าย และมีคุณสมบติัท่ีไม่ยึดติดกับตวัระบบจัดการ
ฐานขอ้มูล โดยท่ีผูคิ้ดคน้โมเดลเชิงสัมพนัธ์น้ีคือ Dr. E. F. Codd แห่ง IBM ซ่ึงไดเ้ขียนบทความเร่ือง 
“A Relational of Data for Large Shared Data Banks” ในปี 1970 หลงัจากนั้นเป็นตน้มากก็ไดมี้การ
พฒันาและสร้างระบบบริการจดัการฐานขอ้มูล (DBMSs- Database Management System) โดยอาศยั
แบบจาํลองเชิงสมัพนัธ์น้ีกนัอยา่งแพร่หลายเช่น Oracle, DB2,Ingres,Informix และ Sybase 
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ศิริภทัรา เหมือนมาลยั (2546) ให้คาํจาํกดัความของคาํว่าระบบฐานขอ้มูล โครงสร้าง
สารสนเทศท่ีประกอบด้วยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกัน ท่ีจะนํามาใช้ในระบบงานต่างๆ
ร่วมกนั ระบบฐานขอ้มูลจึงนบัว่าเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะสามารถจดัการกบั
ขอ้มูลไดใ้นลกัษณะต่างๆ ทั้งการเพิ่มขอ้มูล การแกไ้ข การลบตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นการประยกุตน์าํเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล 

มณีโชติ สมานไทย (2546) ระบบฐานขอ้มูลไม่ไดมี้แต่ฐานขอ้มูลซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลเท่านั้น ยงัเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์จดัการระบบฐานขอ้มูล (DBMS) ในโปรแกรมท่ีใชง้าน
ฐานขอ้มูลและผูใ้ชอี้กดว้ย โดยเฉพาะ DBMS นั้นถือเป็นส่วนท่ีมีความสําคญัไม่แพฐ้านขอ้มูลเลย
ทีเดียว 

DBMS เป็นกลุ่มของซอฟตแ์วร์ในระบบฐานขอ้มูลซ่ึงทาํหนา้ท่ีทุกอย่างในฐานขอ้มูลไม่ว่า
จะเป็นการสร้างฐานขอ้มูล จดัการขอ้มูลท่ีเก็บอยู ่ดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสิทธิการใชง้านขอ้มูล 
ควบคุมการใช้ขอ้มูลพร้อมกนัจากผูใ้ช้หลายๆ คน รวมไปถึงการแบ็คอพัขอ้มูลไวเ้พื่อใชใ้นการกู้
ฐานขอ้มูลดว้ย 

คุณสมบติั Data Independence ของระบบฐานขอ้มูลท่ีมีจากสถาปัตยกรรม ANSI/SPARC ซ่ึง
แบ่งระบบฐานขอ้มูลออกเป็น 3 ระดบัทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงในแต่ละระดบัไม่ส่งผลกระทบต่อระดบั
อ่ืนๆ ผูใ้ชห้รือผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ฐานขอ้มูลจึงไม่เดือดร้อนหากผูดู้แลระบบฐานขอ้มูลจะเปล่ียน
โครงสร้างการเกบ็ขอ้มูลเพื่อใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเกบ็อยูมี่ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในมุมมองของผูใ้ชจึ้งรู้แต่เพียงวา่ระบบฐานขอ้มูลแบ่งออกเป็นฝ่ัง Client และฝ่ัง Server โดย
ขอ้มูลจะถูกเก็บอยูท่ี่ฝ่ัง Server และตนเองสามารถติดต่อไปยงั Server เพื่อใหข้อ้มูลไปยงั Client ซ่ึง
อาจจะอยูท่ี่ใดในองคก์รหรือท่ีใดในโลกก็ได ้และอาจจะไม่รู้อีกดว้ยว่าระบบฐานขอ้มูลท่ีกาํลงัใชอ้ยู่
นั้นเป็น Distributed Database ซ่ึงกระจาย Database Server ออกไปตามท่ีต่างๆ เพ่ือแบ่งภาระท่ีมี
ผูใ้ชง้านเป็นจาํนวนมากหรือไม่ 
   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2546) ให้คาํจาํกดัความของคาํว่าระบบฐานขอ้มูลเป็นแหล่งหรือศูนย์
รวมของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ มีกระบวนการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีมีแบบแผน และถูกจดัเก็บไว้
อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน โดยผูใ้ช้สามารถใช้ขอ้มูลมูลส่วนกลางน้ีเพื่อไป
ประมวลผลร่วมกนัได ้และสนับสนุนการใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนัทาํให้ไม่เกิดความซํ้ าซ้อนในขอ้มูล
ดงัเช่นระบบแฟ้มขอ้มูล 
  สรรคใ์จ กล่ินดาว (2542: 43) ระบบฐานขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไม่ซํ้ าซอ้นและ
สามารถใชร่้วมกนัได ้ หรือฐานขอ้มูลเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีสหสัมพนัธ์ โดยมีความซํ้าซอ้นกนั
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นอ้ยท่ีสุด เพื่อนาํไปใชใ้นงานต่างๆ ได ้หรือฐานขอ้มูล คือ โครงสร้างการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีประกอบดว้ย 
เอนทิตี (Entity) หลายตวัซ่ึงเอนทิตีเหล่าน้ีจะตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั 

วฒิุพงศ ์พงศสุ์วรรณ และวลยัพร จรนิเทศ (2543: 8-11) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ
ระบบฐานขอ้มูลมี 4 ประการ คือ 

1)   ขอ้มูล (Data) ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากในระบบฐานขอ้มูล ในความเป็นจริงนั้นทางกายภาพ 
(Physical) จะเป็นการมองแบบตวัเลขดิจิตลั หรือ เลข 0 กบั 1 เป็นหลกั และการเกบ็ขอ้มูลทาง
กายภาพจะใชก้ารอา้งอิง กบัพิกดับนดิสก ์ เป็นหลกั ซ่ึงยากในการบริหาร และการแกไ้ขขอ้มูลเช่น 
การเพิ่มขอ้มูลแทรกลงไป หรือการลบขอ้มูล จะตอ้งใชก้ารเขียนโปรแกรมจาํนวนมาก ดงันั้น การนาํ
ระบบจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะทาํใหเ้รามองเห็นภาพของขอ้มูลอยูใ่นลกัษณะของมุมมองตรรกกะซ่ึง
ง่ายในความเขา้ใจมากกวา่นั้น 

2)  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยเกบ็ความจาํสาํรอง (Secondary Storage) เป็นท่ีเกบ็ขอ้มูลโดย
ปกติอยูใ่นรูปของจานแม่เหลก็ และหวัอ่านท่ีสามารถอ่านขอ้มูลควรมีความเร็วในการอ่านสูงนอกจาก นั้น
ตอ้งมีอุปกรณ์พิเศษ เช่น การ์ดควบคุมตวัขบัดิสกเ์พือ่เพิ่มความรวดเร็วในการทาํงานของซอฟทแ์วร์ 
เพื่อใหด้าํเนินการตามท่ีตอ้งการได ้หน่วยประมวลผล (Processor) และหน่วยความจาํหลกั (Memory) 
เป็นตวัช่วยในการทาํงานของซอฟทแ์วร์ เพือ่ใหด้าํเนินการตามท่ีตอ้งการได ้ อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์
การเขา้รหสั อุปกรณ์การเช่ือมต่อในระบบส่ือสารเพ่ือช่วยใหง้านมีความปลอดภยั และความสามารถ
ในการทาํงานจากระยะไกลได ้

3) ซอฟตแ์วร์ (Software) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัการระบบฐานขอ้มูล หรือ DBMS 
(Database Management System) ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียกดูขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้ง
คาํนึงถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีเกบ็อยูจ่ริงบนจานแม่เหลก็ท่ีเกบ็อยูจ่ริง นอกจากนั้นยงัดาํเนินการจดัสรร
ทรัพยากรขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาการเกิดลอ็คคา้ง (Dead Lock) ตลอดจนเป็นตวักลางในการดาํเนินการ
เช่ือมระหวา่งผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลกบัขอ้มูลดว้ยชุดคาํสัง่ หรือภาษา SQL (Structured Query Language) 

4)  ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล (User) ผูใ้ชร้ะบบจะสามารถแบ่งไดเ้ป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
(1) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผูเ้ขียนโปรแกรมพฒันาระบบงานโดยใช ้  

ภาษาโปรแกรมต่างๆ 
(2) ผูใ้ชบ้ริการระบบ (End users) เป็นบุคคลท่ีดาํเนินการโตต้อบกบัระบบ

ฐานขอ้มูลในลกัษณะของการ On-Line ผูใ้ชบ้ริการระบบนั้น 
(3) ผูป้ฏิบติัการระบบ (Database Operator) เป็นผูท่ี้ดาํเนินการปฏิบติังานท่ี

เก่ียวเน่ือง กบัการดาํเนินการใหบ้ริการฐานขอ้มูล เช่น ประมวลผลขอ้มูลหรือ
โปรแกรมตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลวา่ดาํเนินการตามปกติหรือไม่ 
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(4)    ผูบ้ริหารระบบฐานขอ้มูล (Database Administrator หรือ DBA) เป็นผูบ้ริหาร  
    ระบบจดัการฐานขอ้มูล ทาํหนา้ท่ีจดัตั้ง รวบรวมขอ้มูล จดัสรรขอ้มูล และสิทธิ

ต่างๆตลอดจนเวลาและมุมมอง (View) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็น
นายทะเบียนของระบบนัน่เอง นอกจากนั้นบุคคลน้ียงัทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ
โดยตรงต่อระบบฐานขอ้มูลองคก์ร 

 
 ชยัยศ สันติวงศ ์ และพฒันินทร์ ศุขโรจน์ (2529: 9-10) กล่าวถึงความสาํคญัของระบบ
ฐานขอ้มูล ดงัน้ี 

1) จดัเกบ็และบนัทึกขอ้มูล (Data Storage) 
2) ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูล (Reduce Data Redundancy) 
3) สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้(Data Concurrency) 
4) ลดความขดัแยง้หรือแตกต่างกนัของขอ้มูล (Reduce Data Inconsistency) 
5) ป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ (Protect Data Editing) 
6) ความถูกตอ้งของขอ้มูลมีมากข้ึน (Data Accuracy) 
7) สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล (Data Retrieval or Query) 
8) ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล หรือฐานขอ้มูลถูกทาํลาย (Data Security) 
9) เกิดการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ (Apply Information System) 

  
2.6 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Manage System: DBMS) 

Kenneth C.Laudon and Jane P.Laudon (2000) ใหค้วามหมายของระบบจดัการฐานขอ้มูล ว่า
หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีทาํหนา้ท่ีในการดูแลการสร้างและเรียกใชฐ้านขอ้มูล ช่วยในการเก็บบนัทึก คน้หา
ขอ้มูลต่างๆ ได้สะดวก และป้องกันตวัขอ้มูลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้ งเป็นซอฟต์แวร์ส่ือกลาง
ระหวา่งโปรแกรมประยกุตต่์างๆ กบัฐานขอ้มูล 

 
ส่วนประกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยส่วนท่ีสาํคญั 3 ส่วน คือ 

1) ภาษานิยามขอ้มูล (Data Definition Language: DDL)  จะบอกวา่ DBMS แต่ละ
ส่วนประกอบดว้ยส่วนยอ่ยของขอ้มูล (Data Element) อะไรบา้ง  ในฐานขอ้มูล 
DBMS จะประกอบดว้ยคาํสัง่ท่ีใชใ้นการกาํหนดโครงสร้างขอ้มูลวา่มีคอลมัน์อะไร 
แต่ละคอลมัน์เกบ็ขอ้มูลประเภทใด ก่อนท่ีขอ้มูลของ Data Element จะถูกแปลงให้
เป็นแบบฟอร์มท่ีตอ้งการของโปรแกรมประยกุต ์
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2) ภาษาจดัการขอ้มูล (Data Manipulation Language: DML) ไดแ้ก่ ภาษาเฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงใชโ้ดยผูใ้ช ้(End Users) และโปรแกรมเมอร์ในการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล (manipulate data in the database) เช่น การ
จดัเกบ็ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล การเรียกใชข้อ้มูล เป็นตน้ ภาษาท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ ภาษา SQL (Structure Query Language) ซ่ึงใชก้บัฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ 
(Relational Database) 

3) พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary: DD) เป็นเสมือนพจนานุกรมของระบบ 
DBMS คือ เป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีจดัเกบ็คาํจาํกดัความของ Data Element ต่างๆ และ
ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเกบ็ในระบบ DBMS เพื่อประโยชน์ในการบาํรุงรักษา
ฐานขอ้มูล เช่น การเพิ่มหรือลบ Data Element หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ระบบฐานขอ้มูล โดย Data Dictionary จะมีการกาํหนดช่ือของส่ิงต่างๆ (Entity) ช่ือของ 
Field  ช่ือของโปรแกรมท่ีใชร้ายละเอียดของขอ้มูล ผูมี้สิทธ์ิใชแ้ละผูท่ี้รับผดิชอบ 

 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมท่ีทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ช ้

(User) กบัฐานขอ้มูลเพื่อจดัการและควบคุมความถูกตอ้ง ความซํ้ าซอ้น และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูลต่างๆ ภายในฐานขอ้มูล ซ่ึงต่างจากระบบแฟ้มขอ้มูลท่ีหนา้ที่เหล่าน้ีจะเป็นหน้าท่ีของ
โปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลไม่วา่จะดว้ยการใชค้าํสัง่ในกลุ่มคาํสัง่ DML, DDL 
หรือโปรแกรมต่างๆ ทุกคาํสั่งท่ีใชก้ระทาํกบัขอ้มูลจะถูกโปรแกรม DBMS นาํมาแปล (Compile) เป็น
การกระทาํ (Operation) ต่างๆ ภายใตค้าํสั่งนั้นๆ เพื่อนาํไปกระทาํกบัตวัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลต่อไป 
สาํหรับส่วนการทาํงานต่างๆ ภายในโปรแกรม DBMS ท่ีทาํหนา้ท่ีในการแปลคาํสั่งไปเป็นการกระทาํ
ต่างๆ ท่ีจะกระทาํกบัขอ้มูลนั้นประกอบดว้ยส่วนการทาํงานต่างๆ  ดงัน้ี 

1) Database Manager เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหนดการกระทาํต่างๆ ใหก้บัส่วน File 
Manager เพื่อไปกระทาํกบัขอ้มูลท่ีเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มูล (File Manager เป็นส่วนท่ีทาํ
หนา้ท่ีบริหาร และจดัการกบัขอ้มูลท่ีเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มูลในระดบักายภาพ) 

2) Query Processor เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปลงประโยคคาํสัง่ของ Query Language ให้
อยูใ่นรูปแบบของคาํสัง่ท่ี Database Manager  

3) Data Manipulation Language Precompiler เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปล (Compile) 
ประโยคคาํสัง่ของกลุ่มคาํสัง่ DML ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีส่วน Application Programs 
Object Code จะนาํไปเขา้รหสัเพื่อส่งต่อไปยงัส่วนDatabase Manager ในการแปล
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ประโยคคาํสัง่ของกลุ่มคาํสัง่ DML ของส่วน Data Manipulation Language 
Precompiler น้ีจะตอ้งทาํงานร่วมกบัส่วน Query Processor 

4) Data Definition Language Precompiler เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปล (Compile) 
ประโยคคาํสัง่ของกลุ่มคาํสัง่ DDL ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Meta Data ท่ีเกบ็อยูใ่นส่วน 
Data Dictionary ของฐานขอ้มูล (Meta Dataไดแ้ก่ รายละเอียดท่ีบอกถึงโครงสร้าง
ต่างๆ ของขอ้มูล) 

5) Application Programs Object Code เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีแปลงคาํสัง่ต่างๆ ของ
โปรแกรม รวมทั้งคาํสัง่ในกลุ่มคาํสัง่DML ท่ีส่งต่อมาจากส่วน Data Manipulation 
Language Procompiler ใหอ้ยูใ่นรูปของObject Code ท่ีจะส่งต่อไปให ้ Database 
Manager เพื่อกระทาํกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ระบบจดัการฐานขอ้มูลสามารถก่อใหเ้กิดความสะดวกต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1)  อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านสามารถกาํหนด หรือสร้างฐานขอ้มูลเพื่อกาํหนดโครงสร้างขอ้มูล

ชนิดขอ้มูลรวมทั้งการอนุญาตใหข้อ้มูลท่ีกาํหนดข้ึนสามารถบนัทึกลงในฐานขอ้มูล
ไดซ่ึ้งในส่วนน้ีเรียกวา่ Data Definition Language (DDL) 

2) อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านสามารถทาํการเพ่ิม (Insert) ปรับปรุง (Update) ลบ (Delete) และ
เรียกใช ้ (Retrieve) ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลได ้ ซ่ึงในส่วนน้ีเรียกวา่ Data Manipulation 
Language (DML) 

3)   สามารถทาํการควบคุมในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล เช่น 
- ความปลอดภยัของระบบ (Security system) โดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิในการเขา้ถึง

ขอ้มูลในฐานขอ้มูล จะไม่สามารถเขา้มาใชง้านขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้
- ความคงสภาพของระบบ (Integrity system) ทาํใหเ้กิดความถูกตอ้งตรงกนัใน

การจดัเกบ็ขอ้มูล 
- มีระบบการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลพร้อมกนั (Concurrency control system) 

กล่าวคือ สามารถแชร์ขอ้มูลเพื่อบริการในการเขา้ถึงขอ้มูลพร้อมๆ กนั จากผูใ้ชง้าน
ในขณะเดียวกนัไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูล 

- การกูคื้นระบบ (Recovery control system) สามารถกูคื้นขอ้มูลกลบัมาไดใ้น
กรณีท่ีฮาร์ดแวร์ หรือซอฟตแ์วร์เกิดความเสียหาย 

- การเขา้ถึงรายการต่างๆ (User accessible catalog) ผูม้าใชส้ามารถเขา้ถึงรายการ
หรือรายละเอียดต่างๆ ของขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้
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หนา้ท่ีของระบบจดัการฐานขอ้มูล มีดงัน้ี 
1) ทาํหน้าท่ีแปลงคาํสั่งท่ีใชจ้ดัการกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล ให้อยู่ในรูปแบบท่ี

ฐานขอ้มูลเขา้ใจ 
2) ทาํหนา้ท่ีในการนาํคาํสัง่ต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการแปลแลว้ ไปสัง่ใหฐ้านขอ้มูลทาํงาน เช่น

การเรียกใชข้อ้มูล (Retrieve) การจดัเก็บขอ้มูล (Update) การลบขอ้มูล (Delete) การ
เพิ่มขอ้มูล (Add) เป็นตน้ 

3) ทาํหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล โดยจะคอย
ตรวจสอบวา่คาํสัง่ใดท่ีสามารถทาํงานได ้และคาํสัง่ใดท่ีไม่สามารถทาํงานได ้

4) ทาํหนา้ท่ีรักษาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลใหมี้ดวามถูกตอ้งอยูเ่สมอ 
5) ทาํหน้าท่ีเก็บรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลไวใ้น Data 

Dictionary ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีจึงมกัจะถูกเรียกวา่ "ขอ้มูลของขอ้มูล" (Metadata) 
6) ทาํหนา้ท่ีควบคุมใหฐ้านขอ้มูลทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
ขอ้ดีของระบบการจดัการฐานขอ้มูล มีดงัน้ี 

1) ลดความยุง่ยากในการจดัเกบ็ และการดูแลรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
2) ลดความซบัซอ้นของขอ้มูล 
3) ลดความสบัสนของขอ้มูลในองคก์ร ท่ีเกิดจากการเกบ็ขอ้มูลไวห้ลายท่ีแต่ Update 
       ไม่ตรงกนั 
4) เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลทาํไดง่้ายและมี 
        ความยดืหยุน่ 
5) ลดค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเม่ือทาํระบบไดส้มบูรณ์แลว้ 
6) สามารถควบคุมมาตรฐานของขอ้มูลและการจดัเกบ็ได ้
7) การเขา้ถึงขอ้มูลทาํไดร้วดเร็ว และสะดวก 

 
2.7  ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์  
   ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ หมายความวา่  การรับส่งขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือ
ผา่นระบบส่ือสารดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การตีความหมายคร้ังน้ีเพื่อให้มีการกาํหนดระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2548 (ขอ้ 29  การติดต่อราชการนอกจาก
จะดาํเนินการโดยหนงัสือท่ีเป็นเอกสาร สามารถดาํเนินการดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ได)้ 
 



 21

2.8  หนังสือราชการ 
 หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 

1) หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
2) หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3) หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

ราชการ 
4) เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานราชการ 
5) เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

 หนงัสือราชการภายใน    
 หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกว่าหนงัสือภายนอก เป็นหนงัสือท่ีติดต่อ

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
การใชห้นงัสือภายในน้ี ส่วนราชการมกันิยมใชเ้ฉพาะเร่ืองติดต่อภายในกรมเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ 
โดยจะมีรูปแบบแตกต่างจากหนงัสือภายนอก เช่น เป็นกระดาษบนัทึกขอ้ความมิใช่กระดาษครุฑ อา้ง
ถึงและส่ิงท่ีส่งมา ดว้ยจะกล่าวถึงในส่วนขอ้ความ  จะไม่ยกข้ึนเป็นหัวขอ้ และท่ีสาํคญัคือหนงัสือ
ภายในจะไม่มีคาํลงทา้ย  

2.9  บทความหรืองานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545)กล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ (Management) หมายถึง
ชุดของหนา้ท่ีต่างๆท่ีกาํหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท้รัพยากร
ไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาดและคุม้ค่า การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล นั้นหมายถึงการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (และมีการปฏิบติัการสําเร็จตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้นผลสําเร็จของการบริหารจดัการจึง
จาํเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กนัในอีกแนวหน่ึงอาจกล่าวไดว้่าการบริหาร
จดัการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์รจากการทาํงานร่วมกนั โดยใชบุ้คคล
และทรัพยากรอ่ืนๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลทาํงานร่วมกนั
ในกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ศุภชัย ธรรมวงศ์ (2551)การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดก้ล่าวถึงการจดัสร้างเวบ็ไซตโ์ดยใชโ้ปรแกรมภาษาพีเอชพี ทาํให้
การสร้างเว็บไซต์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการบริหารจัดการมากข้ึนโดยใช้หลกัการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทาํให้เวบ็ไซต ์มีความน่าสนใจมากข้ึน 
ผูดู้แล เจา้ของงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงผูบ้ริหาร ให้ความสนใจ และนาํไปเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัใน
การทาํงานต่อไป 

 ศิวะกานต ์สะทา้น (2548) การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการดาํเนินการคน้ควา้แบบ
อิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาและอาจารย ์ใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลและ
รายละเอียดการดาํเนินการคน้ควา้แบบอิสระไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัสมยัโดยพฒันาใน
รูปแบบเวบ็เพจบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอก็พีโดยพฒันาโปรแกรมตน้แบบจากภาษาพีเอช็พี เพื่อ
ติดต่อกบัฐานขอ้มูลท่ีใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวแอล และไดท้าํการแบ่งกลุ่มผูใ้ชอ้อกเป็นสองกลุ่มคือ 
กลุ่มผูดู้แลระบบซ่ึงสามารถจดัการขอ้มูลในระบบ และกลุ่มนักศึกษาและอาจารยท่ี์สามารถสืบคน้
ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ผลจากการคน้คา้วแบบอิสระคร้ังน้ี จากการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามกบั
ผูใ้ชร้ะบบจาํนวน 30 คน ประกอบไปดว้ย ผูดู้แลระบบ 5 คน นักศึกษา 23 คน และอาจารย ์2  คน 
พบว่าผูใ้ชมี้ความพอใจในระบบงานทั้งหมดในระดบัมาก และมีความเห็นความเห็นว่า สามารถนาํ
ระบบไปช่วยในการดาํเนินการคน้ควา้แบบอิสระของนักศึกษา และให้ประโยชน์แก่ผูด้าํเนินการ
คน้ควา้แบบอิสระไดจ้ริง  

 วิชาญ ตาคาํ (2547) การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  โดยพฒันาระบบองคก์ร เพ่ือเอ้ืออาํนวยต่อการเผยแพร่
เอกสาร การใชเ้อกสารร่วมกนั ทาํใหช่้วยลดค่าใชจ่้ายดา้นทรัพยากรกระดาษท่ีเกิดการถ่ายเอกสาร ลด
ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน และเวลา จากเจา้หนา้ท่ีท่ีนาํส่งเอกสาร และเพ่ือสนองตอบต่อนโยบายการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน 

 รุ่งทิวา เดชะปรากรม (2549) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทร์น ไดใ้ชแ้นวคิดในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการจดัการขอ้มูล
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนและพยายามพฒันาระบบมาได้ระยะหน่ึงแล้ว ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นอีกหน่วยงานท่ีได้
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มีการตั้งงบประมาณเพ่ือการพฒันาในอตัราท่ี
เพิ่มข้ึนทุกปีแต่ผลของการพฒันาและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกลบัไม่บรรลุเป้าหมาย
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เท่าท่ีควร การเก็บขอ้มูลยงัคงเป็นแบบแยกเก็บแต่ละฝ่าย เป็นเหตุให้การวางแผนเพ่ือการพฒันา
ระบบงานบณัฑิตขาดขอ้สนเทศท่ีถูกตอ้ง ทาํให้การตดัสินใจผดิพลาด ล่าชา้ และไม่ทนัต่อเหตุการณ์
ซ่ึงการจดัทาํโครงการฯ เพ่ือสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในมหาวิทยาลยัให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และวิเคระห์ปัญหาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และทนัต่อเหตุการณ์ 

 


