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บทท่ี 1 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 
 

ในปัจจุบันความเจริญด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตมนุษย์
มากข้ึน และมนุษย์ก็หันมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท างาน 
เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว สะดวกสบาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการ
ท างานมากข้ึน ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการโดย
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มศักยภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน 

 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554) ได้นิยามความหมายของค าว่า เทคโนโลยีคือ
วิทยาการท่ีน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบั ติ  
อุตสาหกรรม เป็นต้น และค าว่าสารสนเทศ คือข่าวสาร การแสดงหรือ ช้ีแจงข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ ดังน้ันจากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง วิทยาการท่ีน า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการจัดการสารสนเทศ  

 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ กระบวนการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผลและค านวณเพื่อให้ได้สารสนเทศ  

โดยพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังหมด
5 องค์ประกอบดังน้ี 

1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)  

1.3 บุคลากร (People ware)  
1.4 ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)  

1.5 ข้อมูล (Data) 
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2. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล คือ กระบวนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
มาประยุกต์ใช้ส าหรับการสื่อสารหรือการเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งอื่นๆ โดย
มีรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบต่างๆ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบบนพื้นฐานการ
สื่อสารท้ังหมด 5 องค์ประกอบ  คือ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 

ข้อมูล โพรโทคอล ดังภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีการส่ือสารข้อมูล 
 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คือ การน าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  มาท างาน

ประมวลผลสารสนเทศ  หรือใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งการประมวลผลของคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้สามารถจะเป็นผู้ประยุกต์ใช้งานตามความ
ต้องการ ดังน้ัน  ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้งาน
แก้ไขปัญหาในงานเล็ก ๆ ไปถึงงานท่ีมีการท างานซับซ้อน 

1.1 ประเภทคอมพิวเตอร์ 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน มีการผลิตมาตามลักษณะ 

การใช้งาน แยกประเภทตามขนาด ราคา ซึ่งผู้ผลิตได้ออกแบบตามตลาดผู้ใช้งาน
หลากหลายรูปแบบ ดังน้ันผู้ใช้งานจึงจ าเป็นต้องศึกษาความต้องการ ความเหมาะสมกับ
งานการจ าแนกตามขนาดและสมรรถนะ 4 ประเภทดังน้ี 

1.1.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด และมีความเร็วในการ
ประมวลผลสูงท่ีสุดมีความละเอียด แม่นย าในการค านวณสูง เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ และงานวิจัยด้านฟิสิกส์ เป็นต้น เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่อง

ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล 
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 

ข้อมูล โพรโทคอล 
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แรกของโลก  ได้ระบบท่ีถูกออกแบบให้สามารถท าการค านวณได้เร็วกว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ หลายเท่ามีการประมวลผลแบบมัลติโปรเซสซิ่ง (Multiprocessing) 
ใช้หน่วยประมวลผลจ านวนหลายตัวเพื่อท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้หลายงาน
พร้อมกัน 

ปี ค.ศ 1960 ซู เปอร์คอมพิวเตอร์ ในยุคแรกๆ  ได้แก่  เครื่อง 
CDC 6600 สามารถประมวลผลได้ 3 ล้านค าสั่งใน 1 วินาที การท างานของซูเปอร์
คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลกลางพร้อมกันหลายๆ ตัว ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์มี 
การพัฒนามาก  จึงท าให้มีหน่วยประมวลผลนับร้อยตัวท างานพร้อม ๆ กัน เช่น 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซันเวย์ ไท่หูไลท์ (Sunway-TaihuLight) ผลิตโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องน้ี  ไม่ได้ใช้ช้ินส่วนใด ๆ จากเทคโนโลยีของ
ต่างประเทศ ท าสถิติประมวลผลท่ียืนยันได้  คิดเป็น 93,000 ล้านล้านค าสั่งต่อวินาที 
หรือสามารถเปรียบเทียบการค านวณเป็นเวลา 1 นาที จะเท่ากับการใช้ประชากรนับ 
7,200 ล้าน เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอรซ์ันเวย์ ไท่หูไลท์ ประกอบไปด้วยแกนประมวลผล
ซึ่งผลิตในจีนกว่า 10.6 ล้านชุด มีจุดเช่ือมต่อกว่า 40,960 โหนด (node) และท างาน
ด้วยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) โดยซันเวย์ ไท่หูไลท์ ถูกพัฒนาข้ึนส าหรับใช้งาน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตข้ันสูง การพยากรณ์อากาศ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

จ านวนมาก ดังภาพท่ี 1.2 เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซันเวย์ไท่หูไลท์ 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2 เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา: http://www.cctv-america.com/2016/11/15/chinas-sunway-taihulight-

named-worlds-fastest-supercomputer) 
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1.1.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพการประมวลผลต่อครั้ง
ได้หลายสิบล้านค าสั่งต่อวินาที สามารถท างานได้พร้อมกันแบบระบบหลายภารกิจ 
(Multitasking) และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน (Multiuser) เหมาะส าหรับการ
ประมวลผลท่ีมีผู้ใช้งานพร้อมกันจ านวนหลายพันคน เป็นเครื่องท่ีมีคุณสมบัติรองลงมาจาก
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ นิยมใช้งานในการท างานประมวลผลแบบประมวลผลศูนย์กลาง 
เช่น งานธนาคาร งานส ามะโนประชากร งานสายการบิน เป็นต้น  ยกตัวอย่าง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เช่น รุ่น IBM 3090, 4381, DEC 10,000 เป็นต้น จากภาพท่ี 1.3 

แสดงเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์บริษัท IBM 3090 Model 400 น ามาใช้ในปี ค.ศ. 1985 

มีหน่วยประมวลผลกลางมี Cache 128 เมกะไบต์   
 

 
ภาพท่ี 1.3 เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 

(ท่ีมา : https://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/ 

mainframe/mainframe_album.html) 

1.1.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 

มินิคอมพิวเตอร์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดอยู่ระหว่างเมนเฟรมกับ
ไมโครคอมพิวเตอร์  มินิคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการประมวลผลช้ากว่าเครื่องเมนเฟรม 
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร  สามารถท างาน
พร้อมกันหลายเครื่อง  เหมาะส าหรับการท างานหลายคนได้หลายร้อยคน  นิยมใช้ใน
สถานศึกษา หน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น เครื่องมินิคอมพิวเตอร์มีบริษัทผู้ผลิตหลายย่ีห้อ 
หล า ย รุ่ น  เ ช่ น  PDP-1, DEC Micro VAX, IBM AS/400, Dell PowerEdge R230 

E3-1220 เป็นต้น  ดังภาพท่ี 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache  

เป็นต้น 
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ภาพท่ี 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

1.1.4 ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 
(Microcomputer /Personal computer : PC ) 

ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่ี มี ประสิ ทธิ ภาพน้อย ท่ีสุ ด  แต่ ไ ด้ รั บความนิยมจากศตวรรษ ท่ี  19 ลั กษณะ 

ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ในการดูหนัง ฟังเพลง จัดเก็บเอกสารงานพิมพ์ งานน าเสนอและงาน
ค านวณ  รวมถึงสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ส านักงานส่วนใหญ่
นิยมใช้ในการด าเนินมีบริษัทผลิตหลายบริษัท เช่น บริษัท IBM, Dell, Acer, HP, Lenovo, 

ASUS, Apple, Atec เป็นต้น ไมโครคอมพิวเตอร์ได้แบ่งตามลักษณะใช้งานดังน้ี 

1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop)  

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะมีขนาดเล็กเหมาะกับการวางบนโต๊ะ
ท างาน นิยมใช้ในส านักงาน  ปัจจุบันผู้ผลิตออกแบบหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 

ต้ังโต๊ะตัวอย่างแนวต้ังหรือแนวนอน  ผู้ใช้สามารถเลือกรูปร่างตัวเครื่องได้ตามลักษณะ
การใช้งาน ปัจจุบันผู้ผลิตออกแบบขนาดมี 3 ขนาด คือ Mini Tower, Small Form 

Factor, Tiny ผู้ ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความต้องการ ดังภาพท่ี 1.5 

คอมพิวเตอร์ ต้ังโ ต๊ะขนาด Small Form Factor ผู้ ใ ช้สามารถจัดวางตัว เครื่ อง 

ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง 
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ภาพท่ี 1.5 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

 

2) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer) 

เครื่องโน้ตบุ๊กหรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป 
(Laptop Computer) ขนาดเล็ก น้ าหนักเบา พกพาง่าย เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็มี
แบตเตอรี่ส ารองให้ใช้งาน ดังภาพท่ี 1.6 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ขนาดจอภาพ 11.6 น้ิว 
จอสัมผัส หน่วยประมวลผลกลาง Core i7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.6 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 
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3) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ปัจจุบันการใ ช้คอมพิว เตอร์ เป็ น ท่ี นิยม เ น่ือ งจ ากมี 
ความสะดวกในการพกพา น้ าหนักเบาท าให้เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายมากข้ึน 

และผู้ประกอบการก็พัฒนารูปแบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้งาน
หลากหลายรูปแบบดังน้ี 

 อัลตร้าบุ๊ก (Ultrabook) 

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ใ ช้ ห น่ วยประมวลผล จึ ง 
เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีชิปกินไฟต่ า ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของแบตเตอรี่  สามารถ
เปิดเครื่องและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เสียเวลาบูตเข้าสู่ระบบปฏิบั ติการ 

มีเทคโนโลยีท่ีช่วยเข้าถึงไฟล์และโปรแกรมประยุกต์ด้วยการจดจ าพฤติกรรมการใช้งาน
ทุกครั้ ง ท าให้การใช้งานครั้ ง ต่อไปรวดเร็วยิ่ ง ข้ึน ในตลาดเทคโนโลยีปั จจุบั น 

มีอัลตร้าบุ๊กหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น เช่น อัลตร้าบุ๊กบริษัท อินเทล คอร์เปอเรช่ัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตปี พ.ศ. 2556 หน่วยประมวลผล ตระกูล อินเทล คอร์เปอเรช่ัน 

ใช้สถาปัตยกรรมแฮสเวลล์ มีคุณสมบัติท่ีเร็วข้ึน บางลง เบาลง มีระบบกราฟิกฝังภายใน
เครื่อง  หน่วยประมวลผลกินไฟต่ ามาก  จึงช่วยประหยัดพลังงานมากข้ึน หรือ HP, Acer, 

Lenovo, ASUS เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.7 แสดงภาพอัลตร้าบุ๊กหลายยี่หลายรุ่น 

 

 
ภาพท่ี 1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์อัลตร้าบุ๊ก 

(ท่ีมา : http://thewirecutter.com/reviews/the-best-windows-ultrabook) 
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 เน็ตบุ๊ก (Netbook) 

เน็ตบุ๊กใช้เทคโนโลยี บริษัท อินเทล คอร์เปอเรช่ัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลิตโดยใช้หน่วยประมวลผลอะตอม (Intel Atom Processor)

ขนาดเล็กแบบ 45 นาโนเมตร เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีถูกออกแบบมามีขนาดเล็ก 
จอภาพขนาดไม่เกิน 10 น้ิว น้ าหนักเบา มีสมรรถนะไม่สูง นิยมพกพาเพื่อใช้งาน
โปรแกรมพื้นฐานได้ สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนทนาออนไลน์ ดังภาพท่ี 
1.8 เครื่องเน็ตบุ๊ก  

 

 
ภาพท่ี 1.8 เครื่องเน็ตบุ๊ก 

(ท่ีมา : http://www.techmoblog.com/article-tablet-vs-netbook/) 
 

 แท็บเล็ต (Tablet)  

เ ป็ น คอมพิ ว เ ตอ ร์ ขนา ด เ ล็ ก แบบพ กพ า  เ ป็ น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  น้ าหนักเบา จอภาพระบบสัมผัส เช่ือมต่อกับสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีกล้องบันทึกภาพน่ิง ภาพวิดีโอ ใช้ระบบปฏิบัติการมีท้ัง Android, iOS, 

Windows Mobile มีจ าหน่ายหลากหลายรุ่น  เช่น iPad Mini และ iPad Air สองรุ่นน้ี
จะใช้ระบบปฏิบัติ iOS, Samsung Galaxy, I-Mobile, Asus Fonepad รุ่นเหล่าน้ีจะใช้
ระบบปฏิบัติการ Android เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.9 เครื่องแท็บเล็ตยี่ห้อซัมซุง  และหาก
เป็นบริษัทแอปเปิลจะเรียกเครื่องน้ีว่า “ไอแพด” (IPad) ดังภาพท่ี 1.10 
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ภาพท่ี 1.9 เครื่องแท็บเล็ตยี่ห้อซัมซุง ภาพท่ี 1.10 เครื่องไอแพด (IPad) 

 สมาร์ตโฟน (Smart Phone) 

คือโทรศัพท์ท่ีสามารถใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ 
มีฟังก์ชันพื้นฐานในการใช้งานกล้องถ่ายรูป  สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การติดต่อสื่อสารออนไลน์ บันทึกรายช่ือ ข้อมูลปฏิทิน ตารางนัดหมาย ดู หนัง  
ฟังเพลง ท างานด้วยโปรแกรมประยุกต์ได้ เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.11 แสดงสมาร์ตโฟนยี่ห้อ 
Samsung, oppo และ iPhone เป็นต้น   

ซึ่งต่างจากโทรศัพท์ท่ีมีหน้าท่ีคือโทรเข้า โทรออกเป็น
และส่งข้อความ ในปัจจุบันคุณสมบัติหลักของสมาร์ตโฟนท่ีมีการรวมตัวของอุปกรณ์
หลายช้ิน และมีการติดต้ังแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้มากมาย 
รวมถึงการออกแบบการใช้งานท่ีมีหน้าจอระบบสัมผัส  ออกแบบรูปลักษณ์ตามแนวคิด
สมัยใหม่ท าให้เกิดความนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 1.11 หน้าจอเครื่องสมาร์ตโฟน 

1.2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถประมวลผล 

จัดเก็บข้อมูล ท าให้มนุษย์มีความสะดวกในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน มีกระบวน 

การท างานท่ีต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นเพื่อให้ การท างานได้อย่างเป็นระบบและ 

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบท้ังหมด 5 องค์ประกอบคือ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

2. ซอฟต์แวร์ (Software)  

3. บุคลากร (People ware)  

4. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)  

5. ข้อมูล (Data)  
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องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีกล่าวมาขออธิบาย
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 

1. ฮาร์ดแวร์ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้าง

สารสนเทศ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ หน่วยระบบ อุปกรณ์อื่น ๆ มีส่วนประกอบ
หลัก 6 ส่วนคือ 

1.1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) 

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU 

1.3 หน่วยความจ า (Memory) 

1.4 อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) 

1.5 อุปกรณ์ส ารองข้อมูล (Storage Devices)  

1.6 อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.12 ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ 

(ท่ีมา : ดังแปลงจากศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549) 

 

 
อุปกรณ์
รับข้อมูล 

 

หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยควบคุม 

หน่วยค านวณและตรรกะ 

 หน่วยความจ า 

 
อุปกรณ์
แสดงผล 

 
อุปกรณ์
ส ารอง
ข้อมูล 

อุปกรณ์การส่ือสาร 
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จากภาพท่ี 1.12 แสดงส่วนประกอบขององค์ประกอบของระบบฮาร์ดแวร์ท่ีมี
ส่วนประกอบในการท างาน  เร่ิมส่วนประกอบรับข้อมูลท าหน้าท่ีรับข้อมูล เพื่อน าข้อมูล
ท่ีได้รับส่งต่อไปยังส่วนประกอบของการประมวลผล ซึ่งจะมีหน่วยประมวลผลกลางท า
หน้าท่ีควบคุมการท างานและค านวณประมวลผล ขณะท่ีหน่วยประมวลผลท างาน
ส่วนประกอบของหน่วยความจ าจะท าหน้าท่ีจดจ าข้อมูลท่ีประมวลผล และส่งต่อไปยัง
หน่วยแสดงผลข้อมูลหรือจะท าการบันทึกจัดเก็บข้อมูลไว้ในส่วนของอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลก็ได้ ด้วยการท างานจะต้องมีอุปกรณ์สื่อสารท าหน้าท่ีเช่ือมโยงข้อมูลส่งและรับ
ตามเง่ือนไขท่ีผู้ใช้ก าหนด มีรายละเอียดหน้าท่ีแต่ละส่วนประกอบดังน้ี 

1.1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) 

อุปกรณ์รับข้อมูลเป็นฮาร์ดแวร์ใดๆ ท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมูล โปรแกรม 
และค าสั่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ 
ไมโครโฟน  เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.13 - 1.15 แสดงภาพอุปกรณ์รับข้อมูล เลเซอร์พอย
เตอร ์เมาส์แบบไร้สาย และไมโครโฟนตามล าดับภาพ 

 
ภาพท่ี 1.13 เลเซอร์พอยเตอร์ 

 

 
ภาพท่ี 1.14 เมาส์แบบไร้สาย 
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ภาพท่ี 1.15 ไมโครโฟน 

 

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 

หน่วยประมวลผลกลาง เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบด้วย 2 

ส่วนส าคัญคือ หน่วยควบคุม (Control Unit) ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ทุกส่วน และหน่วยค านวณและหน่วยตรรกะ(Arithmetic/Logic Unit: ALU) ท าหน้าท่ี
ค านวณทางคณิตศาสตร์เปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์  หน่วยประมวลผลกลาง CPU 

หรือบางครั้งเรียกกว่า ชิปไมโครโปรเซสเซอร์  มีหลายยี่ห้อคือ intel, Celeron, AMD 

เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.16 เป็นหน่วยประมวลผลกลางบริษัทอินเทลเป็นภาพท่ีผู้เขียนได้
ถ่ายภาพเพื่อน าเสนอ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.16 หน่วยประมวลผลกลางผลิตโดยบริษัทอินเทล 

 

 

 



 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 14 

 

1.3 หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 

เป็ นว งจ รอิ เ ล็ กทรอ นิกส ท่ี ใ ช้บั น ทึก โปรแกรมและ ข้อมู ล 
หน่วยความจ าจะบรรจุอยู่บนแผงวงจรหลัก หน่วยความจ าหลักท่ีรู้จักกันท่ัวไป 

มี 2 ประเภทคือ แรม (RAM) และรอม (ROM)    
1.3.1 หน่วยความจ าแรม (Random Access Memory : RAM)  

เป็นหน่วยความจ าหลักท่ีสามารถบันทึกข้อมูลเขียนซ้ าได้ การท างานจะต้องอาศัย
กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง หรือท่ีเรียกว่าหน่วยความจ าช่ัวคราว หากไฟฟ้าดับหรือปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ความจ าก็จะถูกลบ ดังภาพท่ี 1.17 เป็นหน่วยความจ าแรมส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 

 
 

ภาพท่ี 1.17 หน่วยความจ าแรม 

1.3.2 ห น่ ว ย ค ว า ม จ า ร อ ม  ( Real-Only Memory : ROM)  

เป็นหน่วยความจ าท่ีบันทึกข้อมูลสนเทศและค าสั่งเร่ิมต้นของระบบ  คุณสมบัติเด่นของ
รอม คือข้อมูลและค าสั่งไม่ถูกลบหายไป ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่มี
กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง หน่วยความจ าประเภทน้ีจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลซ้ าได้ มีค าสั่ง
หรือซอฟต์แวร์ท่ีมีการบันทึกมากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

1.4 อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแสดงผลท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูล 

ซึ่งอาจจะแสดงผลทางรายงานหรือหน้าจอภาพ แสดงรูปแบบเสียงและวิดีโอได้ เช่น 
ล าโพง เครื่องพิมพ์ จอภาพ เป็นต้น ดังแสดงภาพท่ี 1.18–1.20 
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ภาพท่ี 1.18 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
 

                     
 

   ภาพท่ี 1.19 ล าโพง                     ภาพท่ี 1.20 โปรเจคเตอร์ 
 

1.5 อุปกรณ์ส ารองข้อมูล (Secondary Storage Devices) 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือส ารองข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ 
(Hard Disk) แฟลชไดร์ฟ ซีดีและดีวีดี ดังภาพท่ี 1-20–1.23  

                           
ภาพท่ี 1.21 ฮาร์ดดิสก์                                ภาพท่ี 1.22 แฟลชไดรฟ์ 
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ภาพท่ี 1.23 แผ่นซีดี 
 

1.6 อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices) 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในสื่อสารข้อมูลท าหน้าท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กับฮาร์ดแวร์ เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิล อุปกรณ์กระจายสัญญญา และสายเช่ือมต่อ 

แบบพอร์ตแบบ USB ดังภาพท่ี 1.24 

 
ภาพท่ี 1.24 สายเช่ือมต่อแบบพอร์ตแบบ USB 

 

2. ซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีแปลงข้อมูล 

ค าสั่ง ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์รู้   ปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการท างานต่าง ๆ 

มี 2 ประเภท คือซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังภาพท่ี 1.25 แสดงให้เห็น
ว่าผู้ใช้จะท าการเรียกใช้งานจากซอฟต์แวร์ประยุกต์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะ
เช่ือมโยงประสานกับซอฟต์แวร์ระบบให้ติดต่อให้อุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ใหท้ างานตามค าสั่งผู้ใช้งาน  
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ภาพท่ี 1.25 ข้ันตอนการเรียกใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ใช้งาน 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Brian, K. W., Stacey C. S., 2013) 

 

2.1  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

คือโปรแกรม ชุดค าสั่ ง ท่ีท าหน้า ท่ีประสานระหว่ า งบุคคล 

และคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานได้ตามค าสั่งตามกระบวนการท่ีผู้ใช้ต้องการได้ 

และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพท่ี 1.26 เป็นการแสดงให้เห็นข้ันตอนการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 1) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) หน่วยประมวลผลกลางเริ่ม
ท างาน 3) หน่วยความจ ารอมท าการประมวลผลค าสั่ง 4) หน่วยประมวลผลกลาง
เรียกใช้ระบบปฏิบัติการท่ีถูกจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์และส่งข้อมูลไปเก็บ ช่ัวคราว  

ท่ีหน่วยความจ าแรม 5) ระบบปฏิบัติการจะท าการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้ท างานตามค าสั่งผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) 

Z 

ซอฟต์แวร์ระบบ 

(System Software) 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

(Utility) 
โปรแกรมขับอุปกรณ์ 

หรือดีไวซ์ไดเวอร ์
(Device Driver) 

ผู้ใช้ (User) 
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ภาพท่ี 1.26 ข้ันตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Brian, K. W., Stacey C. S., 2013) 

 

2.1.1 ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ท าหน้าท่ีประสาน
ระหว่างบุคคลและคอมพิวเตอร์ ให้สามารถสั่งการท างานตามกระบวนการได้  

และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างานตามค าสั่งท่ีบุคคลก าหนด มีระบบปฏิบัติการอยู่
หลายชนิดส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, Macintosh หรือส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย Windows2003, Unix, Linux หรือส าหรับแท็บเล็ต 

android IOS, Window Mobile ดังภาพท่ี 1.27 – 1.31 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลัก
ระบบปฏิบัติการในแต่ละรูปแบบ 

 

 

 

 ROM 
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ภาพท่ี 1.27 หน้าหลักระบบปฏิบัติการ iOS 

 

 
ภาพท่ี 1.28 หน้าหลักระบบปฏิบัติการ Android 

 

 
 

ภาพท่ี 1.29 ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่น Ubuntu 

(ท่ีมา: http://www.ubuntu.com/desktop) 
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ภาพท่ี 1.30 ระบบปฏิบัติ Windows 

(ท่ีมา: http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx) 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1.31 ระบบปฏิบัติ Macintosh 

(ท่ีมา: http://southernstars.com/products/skysafari_mac/index.html) 
 

2.1.2 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility) เป็นโปรแกรมท่ีใช้
ส าหรับจัดสรรทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสและป้องกัน
สปายแวร์ดังภาพท่ี 1.32 ซอฟต์แวร์จัดเรียงข้อมูลดังภาพท่ี 1.33 และภาพท่ี 1.34 

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพื้นท่ีฮาร์ดดิกส์ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.32 ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 



 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 21 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.33 ซอฟต์แวร์จัดเรียงข้อมูลบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.34 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฮาร์ดดิสก์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
 

2.1.3 ซอฟต์แวร์ขับอุปกรณ์หรือดีไวซ์ไดเวอร์ (Device driver) 
เป็นซอฟต์แวร์ ท่ี ใช้ ติดต้ัง  เพื่อช่วยให้อุปกรณ์รับ / ส่งสามารถสื่อสารกับระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ ดังภาพท่ี 1.35 แสดงการเข้าเว็บไซต์ผู้ให้บริการจากผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์
ให้บริการท่ีผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากผู้ให้บริการ และภาพท่ี 1.36 

แสดงหน้าจอเว็บไซต์ท่ีให้บริการซอฟต์แวร์ขับอุปกรณ์หน้าจอส าหรับการ์ดจอจากบริษัท 
NVIDIA  

 

 

 

 
 

 

 ภาพท่ี 1.35 ซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไดเวอร์เครื่องพิมพ์ 
(ท่ีมา : http://www8.hp.com/us/en/drivers.html) 
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 ภาพท่ี 1.36 ซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไดเวอร์การ์ดจอ 

(ท่ีมา: http://notebookspec.com/) 
 

2.1.4 ซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษา (Compiler) 

ซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษาเป็นการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ท างานตามค าสั่งท่ีเขียนก าหนด โดยคอมพิวเตอร์การแปลและประมวลผล โดย
ภาษาคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ระดับ  คือภาษาระดับสูงและภาษาระดับต่ า การ
ท างานของคอมพิวเตอร์จะต้องแปลภาษาดังน้ี 

1. ภาษาระดับต่ าคือ ภาษาท่ีท าหน้าท่ีแปลค าสั่ ง ให้
ฮาร์ดแวร์ท างานตามท่ีผู้พัฒนาต้องการ 

2. ภาษาระดับสูงคือ ภาษาท่ีผู้พัฒนาจะต้องใช้สัญลักษณ์
ของภาษาท่ีมนุษย์สามารถเข้าใจใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา ภาษา
ไพทอน เป็นต้น   

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

คือซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานเฉพาะด้านหรือซอฟต์แวร์ในการจัดการงาน
ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็นด้านตามการประยุกต์ใช้งาน  ดังน้ี 
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2.2.1 ซอฟต์แวร์ความบันเทิง เช่น โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น 
ดังภาพท่ี 1.37 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 1.37 ซอฟต์แวร์ดูวีดิโอบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
 

2.2.2 ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล เช่น ซอฟต์แวร์จดบันทึก ซอฟต์แวร์
ปฏิทิน เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.38 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการบันทึกรายละเอียดการท างาน
ในแต่ละวันและแสดงรายละเอียดรูปแบบปฏิทิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.38 ซอฟต์แวร์ปฏิทินบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
 

2.2.3 ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา เช่น ซอฟต์แวร์จัดท าบรรณานุกรม 
ซอฟต์แวร์จัดท าสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.39 
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ภาพท่ี 1.39 ซอฟต์แวร์ Endnote 

(ท่ีมา: http://www.stollenweb.de/blogs/endnote/) 
 

2.2.4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์งานส านักงาน เช่น ซอฟต์แวร์ส านักงาน
ส าหรับฐานข้อมูลใช้ Microsoft Access ด้านเอกสารใช้ Microsoft Word ซอฟต์แวร์
ส าหรับค านวณด้านสถิติการเงินใช้ Microsoft Excel และซอฟต์แวร์ส าหรับใช้น าเสนอ
งาน Microsoft PowerPoint เป็นต้น  ดังภาพท่ี 1.40 

 

 
 

ภาพท่ี 1.40 ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 
 

 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 
Microsoft Word 
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2.2.5 ซอฟต์แวร์เฉพาะใช้งาน เช่น การตัดต่อภาพ Animation3D 

เป็นต้น ตัวอยางภาพท่ี 1.41 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.41 ซอฟต์แวร์ PhotoScape 
 

3. บุคลากร 
คือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  โดยมีหน้าท่ีในการดูแล พัฒนาและควบคุม

ระบบสารสนเทศของแต่ละองค์กร ดังแสดงรายละเอียดหน้าท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังตารางท่ี 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 ต าแหน่งของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต าแหน่ง หน้าท่ี 

ผู้ดูแลเว็บ (Web Master) พัฒนาและบ ารุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์  

(Computer Support specialist) 

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือใช้เก่ียวกับเทคนิคการใช้
บริการเทคโนโลยีในองค์กร 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา (Development 

Support Staff) 

สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

วิศวกรซอฟต์แวร์  

(Software Engineer) 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

ผู้บริหารเครือข่าย  
(Network Administrator) 

พัฒนาและบ ารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ผู้บริหารฐานข้อมูล  
(Database Administrator) 

ผู้ ดูแลบ ริหารจัดการฐานข้อมูล  วางแผนจัดการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูล 

นักวิเคราะห์ระบบ  
(System Analyst) 

วางแผน ออกแบบ และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

นักเขียนโปรแกรม  
(Programmer) 

พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม 
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3.1 โครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  จะต้อง 
มีต าแหน่งตามล าดับสายงานจากบนลงล่าง น่ันหมายถึงจากผู้บริหารระดับสูงจนถึง
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโครงสร้างบุคลากรแต่ละองค์กรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของ
การท างานของแต่ละองค์กรการ  ด าเนินงานจะต้องมีผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าหน้าท่ีวางแผนการด าเนินงาน วางแผนยุทธศาสตร์และควบคุมตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ประกอบด้วยบุคลากรดังน้ี 

3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief 

Information Officer: CIO) เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารงานและจัดการงาน 

ด้านสารสนเทศขององค์กร ท าหน้าท่ีในการวางแผนกลยุทธ์และแผนงานระยะยาวใน
การใช้สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ซึ่งต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารงานสารสนเทศ และมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวกับ
กิจกรรมหลักขององค์กร รวมท้ังทราบความสัมพันธ์ของสารสนเทศท่ีหน่วยงานต่างๆ  
ต้องใช้ร่วมกัน ท าหน้าท่ีอนุมัติและติดตามโครงการต่างๆ ตลอดจนสั่งการและ
ประสานงานการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ควบคุมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.1.2 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology Director) ท าหน้าท่ีบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประมวลผลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูล/
สารสนเทศ และพัฒนาการเช่ือมโยงสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับ 

สูงได้ ดังน้ัน  ผู้บริหารระบบสารสนเทศจะต้องมีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์กรต้องด าเนินการ ข้อมูล/สารสนเทศท่ีองค์กรต้องใช้ ความรู้  
ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงาน เพื่อควบคุมและติดตามการพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ให้ส าเร็จ  ก าหนดมาตรการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย
ข้อมูล การบริหารงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารบุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน 
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3.1.3 บุคลากรฝ่ายการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ แยกตามหน้าท่ีใน
การท างานดังน้ี 

1) ผู้ จั ดการฝ่ ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ( Information 

Systems Manager) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานในฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศท้ังหมด 
โดยท าหน้าท่ีในการวางแผนงานพัฒนาระบบประยุกต์ของท้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหน่วยงานอื่นๆ ในโครงการต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ติดตาม ประสานงาน 

การพัฒนาระบบงานประยุกต์ระหว่างบุคลากรและผู้ใช้  มีประสบการณ์ในการออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามและควบคุมการท างานของบุคลากร 

2) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ท าหน้าท่ีวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานประยุกต์ ส่งระบบงานท่ีวิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วให้กับ
โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบงานให้ประมวลผลได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบงาน  

นักเคราะห์ระบบต้องมีความรู้และประสบการณ์ท้ังด้านการพัฒนาระบบงาน การพัฒนา
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล สามารถให้
ความรู้และความเข้าใจกับโปรแกรมเมอร์ในข้ันตอนต่างๆ ของการพัฒนา ท าการ
ทดสอบจนระบบใช้งานได้ 

3) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ท าหน้าท่ี
บริหารดูแล ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ การรักษา
ความปลอดภัยของฐานข้อมูลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยการ
บริหารจัดการจะมีหน้าท่ีหลัก 3 ประเด็นคือ 1) การก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของ
ฐานข้อมูล 2) การวางแผนงานดูแลการส ารองข้อมูลและฟื้นฟูสภาพข้อมูลเมื่อมี
ข้อผิดพลาด 3) ก าหนดคุณสมบัติการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลตามสิทธิการใช้งานพร้อม
ประสาน 

4) ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator) ท าหน้าท่ี
บริหาร ควบคุมการท างานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงาน
สถานภาพการใช้บริการบนระบบเครือข่าย ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข วางแผน และ
ก าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
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5) นัก เ ขียนโปรแกรม (Programmer)  ท าหน้า ท่ีพัฒนา
โปรแกรมด้วยค าสั่งต่างๆ ของซอฟต์แวร์ตามท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ มีความรู้
ในการพัฒนาโปรแกรม รู้เทคนิคของโปรแกรมน้ันๆ ให้โปรแกรมสามารถประมวลผลตามท่ี
ออกแบบได้ ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาได้ และยังรวมไปถึง 
ต าแหน่งเว็บมาสเตอร์ท่ีมีหน้าท่ีเขียนโปรแกรมภาษา HTML หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ
สร้างเว็บเพจให้กับหน่วยงาน 

3.1.4 บุคลากรฝ่ายบริการและสนับสนุนระบบงานสารสนเทศ 

แยกตามหน้าท่ีดังน้ี 

1) เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการพัฒนา (Development Support 

Staff) ท าหน้าท่ีด้านธุรการ ดูแลด้านการจัดเอกสาร ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการพัฒนา
ระบบงาน ดูแลการรับส่งเอกสาร ประสานงานในการจัดประชุมการพัฒนาระบบงาน 

2) ผู้เช่ียวชาญคอมพิวเตอร์ (Computer Support Specialist) 
ท าหน้าท่ีบริหารและควบคุมการให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
องค์กร มีความรู้และประสบการณ์ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประมวลผลเครือข่าย 
เพื่อให้ค าแนะน าในการประมวลผลสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานท่ัวไป และบริหารควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน  ให้ค าปรึกษาและแนะน าการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพท่ี 1.42 โครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวิเคราะห์ระบบ

ผู้บริหารฐานข้อมูล

ผู้บริหารเครือข่าย

นักเขียนโปรแกรม/ผู้ดูแลเวบ็

ฝ่ายบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ 
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จากภาพท่ี 1.42 แสดงโครงสร้างการบริหารงานตามล าดับบนลงล่าง  แสดงให้
เห็นว่าการท างานเทคโนโลยีมีผู้บริหารระดับสูงและผู้อ านวยการดูแล วางแผน ควบคุม
การด าเนินงานโครงการ โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ท าหน้า ท่ีพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร   มีผู้ปฏิบั ติหน้า ท่ีหลัก 

คือ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นักเขียนโปรแกรม และฝ่ายบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ มีบุคลากรท่ี
สนับสนุนการท างานคือต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการพัฒนาและผู้ เช่ียวชาญ
คอมพิวเตอร์ ดูแลการจัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
บริการรวมถึงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและ 

มีประสิทธิภาพในองค์กร 

4. ข้อมูล 

ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงท่ีสนใจจะรวบรวม ยังไม่ผ่านการประมวลผล 
การน าข้อมูลท่ีต้องการจัดเก็บน าเข้าสู่กระบวนการประมวลผลรูปแบบคอมพิวเตอร์ 
ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล เช่น ไฟล์เอกสารท่ีสร้างจากโปรแกรม  Microsoft word ไฟล์
น าเสนอผลงานจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือไฟล์ท่ีต้องการค านวณเป็น
ตารางข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น 

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) 

เป็นรูปแบบกระบวนการท างาน หรือแนวทางการด าเนินงานท่ีผู้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ บริหารจัดการระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ท่ีต้องมีการศึกษาเรียนรู้  
ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานหรือกิจกรรม 

 

ตัวอย่างการท างานขององค์ประกอบในระบบคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มีหน้าท่ีด าเนินการบันทึกข้อมูลหนังสือราชการเข้าระบบสารบรรณของหน่วยงานด้วย
ระบบส านักงานอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าท่ีธุรการจะเป็นบุคลากรในการด าเนินงานซึ่งมี
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ  หากเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า 
“บุคคล” จากน้ันใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการบันทึกข้อมูลท่ีเรียกว่า
องค์ประกอบ “ฮาร์ดแวร์” และเปิดโปรแกรมไปใช้บริหารจัดการข้อมูลหนังสือเข้า
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หนังสือออกหรือบันทึกข้อมูลท่ีเรียกว่า “ซอฟต์แวร์” ท่ีใช้ในการด าเนินงานจากการ
พัฒนาของนักพัฒนาโปรแกรมของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ คือ หนังสือ
ราชการท่ีได้รับจากกระบวนการส่งเอกสารและท าการบันทึกข้อมูลตามรูปแบบระเบียบ
ปฏิบัติของกระบวนการท างานงานสารบรรณขององค์กร ดังน้ัน   จะเห็นได้ว่า
กระบวนการท างานขององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยงาน  จะมีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกันอย่าง ไร  ก็ ข้ึนอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กร 

ดังภาพท่ี 1.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.43 กระบวนการท างานระบบงานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ/ 
บุคลากร  

หนังสือราชการ/
ข้อมูล 

ระเบียนวิธีการปฏบิตัิตามกระบวนการระบบงาน
สารบรรณ

 ฮาร์ดแวร์ 

 ซอฟตแ์วร์ 
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2. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล   หมายถึง การน า เอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง โดยใช้
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล 

2.1 องค์ประกอบเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 

การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบดังน้ี 

1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือบุคคลหรืออุปกรณ์ท าหน้าท่ีส่งข้อมูลเริ่มต้น 

2. ผู้รับข้อมูล (Receiver) คือบุคคลหรืออุปกรณ์ท าหน้าท่ีรับข้อมูล 

ท่ีถูกส่งมา 
3. ข้อมูล (Data) คือข้อมูลท่ีผู้ส่งให้ผู้รับ ข้อมูลท่ีส่งมีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น 

4. สื่อน าข้อมูล (Medium) คือตัวกลางท าหน้าท่ีส่งข้อมูล 

5. โพรโทคอล (Protocol) คือกฎหรือวิธีท่ีถูกก าหนดเพื่อส่งข้อมูล 

จากภาพท่ี 1.44 แสดงองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูลท่ีน าข้อมูลจากผู้
ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูลผ่านสื่อน าข้อมูลและรูปแบบโพรโทคอล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.44 องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล 

 

ส่ือน าข้อมูล 

ข้อมูล 

ผู้ส่ง ผู้รับ 

โพรโทคอล 
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2.2 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล 

การส่งข้อมูลของเทคโนโลยีการส่ือสารมีทิศทางของการส่ือสารข้อมูล 
จ าแนกได้ 3 แบบ คือ 

1. แบบทิศทาง เ ดียว  (Simplex Transmission) ข้อมู ลจะถูก ส่ ง 
จากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่ง ผู้ส่งและผู้รับท าหน้าท่ีของตนเอง เช่น ระบบ
วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.45 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.45 การส่ือสารแบบทิศทางเดียวแบบระบบโทรทัศน์ 
 

2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half-Duplex Transmission) ข้อมูลสามารถส่ง
สลับกัน  แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง 2 ทิศทางโดยต้องผลัดกัน เช่น วิทยุส่ือสาร  

ดังภาพท่ี 1.46 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.46 การส่ือสารแบบกึ่งสองทิศทางโดยวิทยุส่ือสาร 
 

3. แบบสองทิศทาง (Full-Duplex Transmission) สามารถแลกเปล่ียน
ข้อมูลพร้อมกันท้ังการส่งและการรับในเวลาเดียวกัน เช่น โทรศัพท์ ประชุมทางไกล 
เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.47 
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 ภาพท่ี 1.47 การส่ือสารแบบสองทิศทางระบบโทรศัพท์ 

 

2.3 ตัวกลางการสื่อสาร 
องค์ประกอบในการสื่อสารท่ีเป็นตัวน าส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ  

คือตัวกลางการสื่อสาร  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สื่อกลางแบบมีสาย และสื่อกลางแบบไร้
สาย โดยมีรายละเอียดคือ 

2.3.1 สื่อกลางแบบมีสาย 

สื่อกลางท่ีใช้ในการส่งข้อมูลมี 3 ชนิดดังน้ี 

1) สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair) คือสายสัญญาณน าข้อมูล
ไฟฟ้า มีลักษณะคล้ายสายไฟฟ้า มีก าลังความถ่ีในการส่งข้อมูล 100 Hz ถึง 5 MHz 

ลักษณะการส่งข้อมูลมี 2 ลักษณะคือสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มี ช้ันโลหะห่อหุ้ม 
(Unshielded Twisted-Pair) และสายคู่บิดเกลียวแบบมีช้ันโลหะห่อหุ้ม (Shielded 

Twisted-Pair) ดังภาพท่ี 1.48  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.48 สายคู่บิดเกลียว 
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2) สายร่วมแกน (Coaxial) คือสายสัญญาณน าข้อมูลไฟฟ้า 

มีก าลังความถ่ีในการส่งข้อมูล 100 Hz ถึง 500 MHz มีความเร็วในการส่งข้อมูลดีกว่า 

สูงกว่าสายคู่บิดเกลียว มีสายดินและวัสดุป้องกันคลื่นรบกวนจึงสามารถส่งข้อมูล
ระยะไกลได้ ดังภาพท่ี 1.49 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.49 สายเคเบิลร่วมแกน 
 

3) สายเส้นใยน าแสง (Fiber Optic) สายสัญญาณท าจากใย
แก้วหรือสารน าแสงห่อหุ้มวัสดุป้องกันแสง มีความเร็วสูงเท่ากับความเร็วแสง สามารถ
ส่งในท่ีท่ีมีความถี่สูงได้ มีประสิทธิภาพในการส่งระยะไกล ดังภาพท่ี 1.50 

 

 
 

ภาพท่ี 1.50 สายเส้นใยแก้วน าแสง 
(ท่ีมา : http://wifinotes.com/computer-networks/types-of-fiber-optic-

cable.html) 
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2.3.2 สื่อกลางแบบไร้สาย 

1) แสงอินฟราเรด (Infrared) เป็นการสื่อกลางท่ีใช้แสงส่งข้อมูล 
จะต้องมีอุปกรณ์ส่งข้อมูลและอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น เมาส์ไร้สาย รีโมทคอนโทรล 
เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.51 อุปกรณ์ไร้สายปากกาเลเซอร์ 

 
ภาพท่ี 1.51 ปากกาเลเซอร์ (Laser Pointer) 

 

2) สัญญาณวิทยุ (Radio Wave) เป็นการสื่อสารโดยมีอุปกรณ์ 
ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุไปในอากาศ และมีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุแบบไร้สาย อุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต บลูทูธ เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.52 แสดงการใช้อุปกรณ์รับ
สัญญาณวิทยุของเครื่องโทรทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.52 การใช้โทรทัศน์ในการรับสัญญาณวิทยุ 
 

3) ไมโครเวฟภาคพื้นดิน (Terrestrial Microwave) เป็นการ
สื่อสารส่งข้อมูลจากเสาสัญญาณไปยังอากาศ และมีอุปกรณ์รับสัญญาณจากเสา  

รับข้อมูล ในกรณี ท่ีห่างกันมาก   ก็ ต้องมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพื่ อส่ง ข้อมูล 
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ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถส่งข้อมูลได้ปริมาณมาก ดังภาพท่ี 1.53 แสดงการใช้
คลื่นไมโครเวฟในเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในชุมชน 

 
ภาพท่ี 1.53 การส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ 

(ท่ีมา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/wbi/ 

edtechno/program/unit9/page4.html) 
 

4) การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) เป็น
การส่งสัญญาณจากพื้นโลกที่มีสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียม โดยดาวเทียมจะท าหน้าท่ี
เป็นสถานีทวนสัญญาณ เพื่อจัดส่งสัญญาณต่อไปยังสถานีภาคพื้นดินอื่นๆ ระยะการส่ง
ข้อมูลจากโลกถึงดาวเทียมประมาณ 22,000 ไมล์ เหมาะส าหรับการสื่อสารระยะไกล 

ภาพท่ี 1.54 แสดงภาพดาวเทียมโคจรรอบโลก 
 

 
 

ภาพท่ี 1.54 ดาวเทียม 

(ท่ีมา: http://www.tpa.or.th/writer/) 
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2.4 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   จะประกอบ 

ไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าหน้าท่ีตามการใช้งาน ดังน้ี 

2.4.1 เครื่ อ งกระจายสัญญาณ  คือ  อุปกรณ์ ท่ี ใ ช้ เ ช่ือมต่อกลุ่ ม 

ของคอมพิวเตอร์มีหน้าท่ีรับส่งจากเครื่องหน่ึงไปยังเครื่องหน่ึง ดังภาพท่ี 1.55 

 

  
 

ภาพท่ี 1.55 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

(ท่ีมา : http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/fasthub-100-

series-hubs/tsd-products-support-eol-series-home.html) 
 

2.4.2 เครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) คือ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณส าหรับการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายท าหน้าท่ีรองรับการเช่ือมโยง
จากเครื่องลูกข่าย ส่งข้อมูลทางคลื่นความถี่วิทยุ ดังภาพท่ี 1.56 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1.56 เครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย 
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2.4.3 อุปกรณ์ช้ีเส้นทางเราเตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ี
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน โดยเราเตอร์จะมีเส้นทางการเช่ือมโยง
ระหว่างแต่ละเครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง ท าให้เราเตอร์สามารถท าหน้าท่ีจัดหา
เส้นทางและเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดังภาพท่ี 1.57 

 
ภาพท่ี 1.57 เราเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html) 
2.4.4 ไฟร์วอลล์ (Firewall) ท าหน้าท่ีป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก

ลามเข้ามาภายในเครือข่าย LAN หรืออาจถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใน LAN มีกลไก
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้บริการและภัยคุกคามท่ีน่าสงสัยเข้ามาในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังภาพท่ี 1.58 

 
ภาพท่ี 1.58 ไฟร์วอลล์ 

(ท่ีมา : http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html) 

2.5 ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารข้อมูล มีลักษณะการใช้งานตามลักษณะงานของแต่ละ

องค์กร มีคุณสมบัติเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป แบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ 3 แบบ คือ 

2.5.1 เครือข่ายเฉพาะที่ 
เครือข่ายเฉพาะท่ี (Local Area Network: LAN) หรือระยะใกล้

หรือระดับท้องถ่ิน คือการเช่ือมต่อเครือข่ายมีระยะเช่ือมต่อภายในองค์กร อาคารหรือ
ท้องถ่ินเดียวกัน เป็นเครือข่ายพื้นฐานท่ีใช้ในองค์กร  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เครือข่ายเ ช่ือมโยงและติดต้ังการใช้งาน ปัจจุบันนิยมติดต้ังเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การท างานภายในส านักงานหรือ 

ฝ่ายงานธุรการ มีการติดต้ังเครื่องพิมพ์ท่ีแชร์เครื่องพิมพ์ไว้ให้เครื่องอื่นสามารถใช้งานได้
เป็นต้น ภาพท่ี 1.59 แสดงแผนผังการเช่ือมโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัราชภัฏ
อุดรธานี 

 

 
 

ภาพท่ี 1.59 แผนผังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(ท่ีมา : http://academic.udru.ac.th/~compcenter/index.php/2014-09-17-09-

52-50/networkudru.html) 
  

 ปัจจุบันมี เครือ ข่ายแลนแบบไร้สาย (Wireless LAN: 

WLAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ภายในองค์กร โดยใช้คลื่นความถ่ีวิทยุในการ
รับส่งข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ให้บริการเครือข่ายแบบไร้สายส าหรับนักศึกษา บุคลากร 
และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย  โดยติดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ดังภาพท่ี 1.60 

แสดงการเช่ีอมโยงเครือข่ายแบบไร้สาย 
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ภาพท่ี 1.60 แผนผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(ท่ีมา : http://academic.udru.ac.th/~compcenter/index.php/2014-09-17-09-

52-50/networkudru.html) 
 

2.5.2 เครือข่ายนครหลวง 
เครือข่ายนครหลวง (Metropolitan Area Network: MAN) 

คือ การเช่ือมต่อเครือข่ายระบบเมือง  มีระยะเช่ือมต่อมีขนาดใหญ่กว่าเครือข่าย LAN โดย
มีระยะทางการเช่ือมต่อประมาณ 160 กม. มักจะเกิดจากการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบแลน
ในบริเวณเดียวกันและขยายเพิ่มขนาดระดับใหญ่ออกไป เช่น การใช้ระบบเคเบิลทีวี  
มีการเช่ือมต่อระดับเมือง และกระจายในระดับท้องถ่ิน ดังภาพท่ี 1.61 แสดงการเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาบึงกาฬกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.61 แผนผังเครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
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2.5.3 เครือข่ายบริเวณกว้าง 
เครือ ข่ายบริ เ วณกว้ า ง  (Wide Area Network: WAN) คือ 

การเช่ือมโยงเครือข่ายระยะไกล  เหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ เกิดจากการ 

น าเครือข่ายแลนสองเครือข่ายมาเช่ือมต่อกันแล้วต้ังค่าการส่งข้อมูลระดับประเทศ 

ข้ามทวีป มีการก าหนดการต้ังค่าโดยใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายป้องกันและดูแล
เครือข่าย เช่น การใช้อุปกรณ์ดาวเทียมในการส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือ
การให้บริการของผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมหาวิทยาลัยได้รับการบริการ
โครงสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา  (Uninet) ดั งภาพ ท่ี  1.62 แสดงแผนผั ง เครือ ข่าย Uninet ระหว่ าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ Uninet และภาพท่ี 1.63 แสดงโครงสร้างเครือข่ายท่ี 
Uninet ได้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเช่ือมโยงโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 1.62 เครือข่าย Uninet กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ภาพท่ี 1.63 โครงสร้างเครือข่ายของ Uninet 

(ท่ีมา: http://www.uni.net.th/UniNet/uninet_network_map.php) 

 

2.6 รูปแบบลักษณะการท างานของเครือข่าย 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันในการท างาน  แบ่งตาม
ลักษณะการใช้งาน 2 แบบดังน้ี 

2.6.1 เครือข่ายแบบลูกข่ายและแม่ข่าย (Client/Server) คือระบบ
เครือข่ายท่ีให้บริการ  โดยมีเครื่องแม่ข่ายท าหน้าท่ีให้บริการจัดสรรทรัพยากร และมีลูก
ข่ายท าหน้าท่ีร้องขอข้อมูล นิยมใช้งานในองค์กรปัจจุบัน  เน่ืองจากมีการบริหารจัดการ
ควบคุมการท างานของระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการเว็บแอป
พลิเคชัน การให้บริการฐานข้อมูล เป็นต้น จากภาพท่ี 1.64 แสดงการให้บริการระหว่าง
เครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในระบบเครือข่าย 
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ภาพท่ี 1.64 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่ายและแม่ข่าย 
 

2.6.2 ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์  (Peer to Peer Network 

System) คือการท างานท่ีร้องขอข้อมูลและท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องลูก
ข่ายกับเครื่องลูกข่าย ข้อดีของรูปน้ีจะเหมาะส าหรับองค์กรขนาดเล็กท่ีต้องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแฟ้มงานจากเครื่องลูกข่ายด้วยกัน ติดต้ังง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาซอฟต์แวร์ ดังตัวอย่างภาพท่ี 1.65 แสดงการท างานของเครื่องลูกข่าย A  มีแฟ้ม
งานท่ีจะต้องส่งให้เครื่องลูกข่าย B โดยท้ังสองเครื่องได้ท าการเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในองค์กรเดียวกัน จากน้ันเครื่อง A ก็ท าการก าหนดค่าในการแชร์ข้อมูล
เพื่อให้เครื่อง B สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลเพื่อใช้งานเป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.65 การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์ 
 

 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

A B 
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2.7 ประเภทเครือข่ายไร้สาย 

เครือข่ายไร้สายผ่านช่องทางการสื่อสาร ท่ีเริ่มมีการใช้งานเป็น 

อย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของอุปกรณ์หรือ
คอมพิวเตอร์  ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใช้ในติดต่อสื่อสาร เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล รับ -ส่ง
อีเมลหรือข้อความ รวมไปถึงการใช้งานบริการเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ดังน้ัน
เพื่อให้สามารถเห็นภาพโดยรวมของการใช้งานเครือข่ายไร้สาย  จึงได้จ าแนกเป็น
ประเภท ดังภาพท่ี 1.66 ประเภทของเครือข่ายไร้สาย 

 
ภาพท่ี 1.66 ประเภทของเครือข่ายไร้สาย 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Paige Baltzan, 2014, pp. 268) 

 

2.7.1 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (Personal Area Wireless 

Networks: PANs)  

 เป็นระบบเครือข่ายท่ีมีการใช้งานระยะใกล้ท่ีไม่เกิน 10 เมตร 
ซึ่งรูปแบบการบริการแบบน้ีจะอยู่ในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า “บลูทูธ 
(Bluetooth)” ซึ่งมีการพัฒนาข้ึนใช้งานโดยใช้ความเร็วท่ีมีการรับ-ส่งข้อมูลประมาณ   
1 Mbps โดยอุปกรณ์ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หูฟัง  

ไร้สายและอุปกรณ์อื่น ๆ 

2.7.2 เ ค รื อข่ ายท้ อง ถ่ินแบบไร้ส าย  ( Wireless Local Area 

Networks : WLANs) 

เครือข่ายท้องถ่ินแบบไร้สาย หรือเรียกอีกช่ือว่า “แลนไร้สาย” 
เป็นเครือข่ายท่ีรับ-ส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถ่ีสัญญาณวิทยุ โดยรูปแบบการเช่ือมต่อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนท่ีอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access 

Point) เพื่อการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ดังภาพท่ี 1.67 

Wireless Networks

Personal Area Networks 

(PANs)

Wireless Local Area 

Networks (WLANs)

Wireless Man Area 

Networks (WMANs)

Wireless Wide Area 

Networks (WWANs)
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ภาพท่ี 1.67 เครือข่ายบริการรูปแบบ Wi-Fi  

(ท่ีมา : Paige Baltzan, 2014, pp. 269) 

 

การท างานของอุปกรณ์ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานรองรับ
ของสถาบันวิชาชีพวิศวการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( Intitule of Electronic and 

Electronic Engineers : IEEE) มีการใช้งานในรูปแบบเทคโนโลยี ไวไฟ (Wireless 

Fidelity: Wi-Fi) ท่ีเป็นชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนมาตรฐานเครือข่ายท่ีเรียกว่า IEEE 

802.11 แต่ในประเทศไทยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะช่องคลื่นความถ่ีท่ี 2.4 GHz เป็นคลื่น
ความถีว่ิทยท่ีุสามารถใช้งานได้ จากมาตรฐานความถี่ของ Wi-Fi สามารถแสดงให้เห็นดัง
ตารางที่ 1.2 

 

ตารางที่ 1.2 แสดงมาตรฐานความกว้างแถบความถี่ 
Wi-Fi Standard Bandwidth 

802.11a 54 Mbps 

802.11b 11 Mbps 

802.11g 54 Mbps 

802.11n 140 Mbps 
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2.7.3 เครือข่ายเมืองแบบไร้สาย (Wireless Metropolitan Area 

Networks : WMANs)  

เป็นรูปแบบเครือข่ายอีกแบบหน่ึงท่ีมีการใช้งานผ่านคลื่นความถ่ี
วิทยุ ในการรับ-ส่งข้อมูล แต่บริเวณท่ีสามารถใช้บริการได้ จะมีพื้นท่ีครอบคลุมได้กว้าง
กว่าแบบแลนไร้สาย รูปแบบเทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย 
ยกตัวอย่างเช่น “ไวแมกซ์ (Worldwide Interoperability for Microwave Access: 

WiMAX)” นอกจากน้ีแล้วชุดผลิตภัณฑ์ของ WiMAX จะรองรับมาตรฐานเครือข่ายท่ี
เรียกว่า IEEE 802.16 ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายก าลังด าเนินการจะมีการให้บริการ
เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้เครือข่ายไร้สาย  ดังแสดงภาพตัวอย่างท่ี 1.65 

 

 
ภาพท่ี 1.68 WiMAX 

(ท่ีมา : Paige Baltzan, 2014, pp. 271) 

 

2.7.4 เครือข่ายระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Wide Area 

Networks: WWANs) 

เป็นรูปแบบการใช้งานเครือข่ายท่ีเร่ิมมีการใช้งานเพิ่มมากข้ึน
เน่ืองจากสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง หรือจากท่ีห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่านรูปแบบเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องมี 2 รูปแบบ คือ ระบบการสื่อสารโทรศัพท์ (Cellular 

Communication System)  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ด า ว เ ที ย ม  (Satellite 
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Communication System) โดยรูปแบบการสื่ อสาร ในลักษณะโทร ศัพท์ เ ริ่ มมี 
การแข่งขัน และขยายตัวเป็นอย่างมาก เริ่มต้ังแต่การใช้งานผ่านระบบ 1G, 2G–2.5G, 

3G-3.5G, และ 4G ท่ีมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลเพิ่มมากข้ึนซึ่งสามารถใช้งานรับชม
วิดีโอ เสียง หรือรูปแบบอื่นๆ  ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์แบบ 
สมาร์ตโฟนท่ีมีการพัฒนาในปัจจุบันค่อนข้างสูง ส่งผลให้การใช้งานเครือข่าย 

รูปแบบน้ีสูงตามด้วย ส่วนรูปแบบท่ีเป็นลักษณะดาวเทียมก็มีการใช้งานในลักษณะพื้นท่ี
ท่ีมีปัญหาทางด้านสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ
ผ่านรูปแบบเครือข่ายไร้สายแบบน้ี 

2.7.5 ประโยชน์ของการใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย 

1. สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างอิสระ สะดวก และ
รวดเร็วผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีรองรับการท างานไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม  

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้งานการเข้าถึงข้อมูล
จากท่ีต่างๆ ได้หลากหลาย 

3. เพิ่มโอกาสแข่งขันทางด้านธุรกิจให้ได้เปรียบคู่แข่งขันไม่
ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบริการ และรวมไปถึงการส่ังซื้อสินค้า เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้การท างานสามารถท าไ ด้อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อต้องมีการปรับเปล่ียนสถานท่ี หรือรูปแบบการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 

 

2.8 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์ เ น็ตเป็นเครือข่ายท่ีเกิดในปี  พ.ศ.  2512 โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่าอาร์พา
เน็ต “ARPANET” ต่อมามีการพัฒนาในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย โดยมีองค์กรความ
ร่วมมือกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีลักษณะการส่งข้อมูลท่ีไม่มีกราฟฟิก ต่อมา 
ได้มีการพัฒนาให้มีเว็บท่ีมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานในรูปแบบสื่อประสมจนถึงยุคปัจจุบัน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามลักษณะ
การใช้งาน  เริ่มจากยุคเว็บ 1.0 ปีพ.ศ.2533 มีแลกเปลี่ยนข้อมูลมุ่งเน้นการเช่ือมโยง
ข้อมูลโดยผู้พัฒนาเว็บสร้างและน าเสนอแก่ผู้ใช้บริการ  
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ยุคเว็บ 2.0 ปี พ.ศ.2543 ได้มีการพัฒนาเน้ือหาเว็บแบบ Dynamic 

มีการสร้างงานด้วยภาพเคลื่อนไหว มีการแบ่งปันข้อมูล สร้างช่องทางการสื่อสาร 

การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน เช่น กระดานสนทนา เป็นต้น  

ยุคเว็บ 3.0 ปี พ.ศ.2553 นักพัฒนาได้พัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ
แพลตฟอร์มท่ีหลากหลายมากข้ึน เป็นยุคท่ีนักพัฒนาและผู้ใช้งานน าข้อมูลท่ีมีอยู่ 
ไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์  โดยอ านวยความสะดวกได้รูปแบบออนไลน์มากข้ึน อีกท้ัง
ยุคน้ีผู้พัฒนาจะเน้นการเข้าถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง มีการวิเคราะห์และพัฒนา
ค าค้นหาจากเน้ือหาของเว็บ เช่น การให้บริการของ Google ในการวิเคราะห์ค าผิด 

และวิเคราะห์ค าท่ีใกล้เคียงให้ผู้ใช้งาน เป็นต้น  
ยุคเว็บ 4.0 ปี พ.ศ. 2563 ยุคน้ีอุปกรณ์เทคโนโลยีจะใช้งานบนพื้นฐาน

การเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์มีความฉลาดเรียนรู้จากการใช้งานอัตโนมัติ 
มีระบบการเรียนรู้และการวิเคราะห์ผลการใช้งาน เช่น การติดต้ังระบบเตือนภัยไฟฟ้า 
บ้านอัจฉริยะ ระบบม่านปรับแสงอัตโนมัติ  การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น ในยุคน้ี 

การท างานของเว็บท่ีมีความอัจฉริยะ สามารถวิเคราะห์และมีระบบตรวจสอบตัวตน 

ในการน าเสนอข้อมูล  
 

 
 

ภาพท่ี 1.69 วิวัฒนาการของเว็บ 

(ท่ีมา : http://www.mdpi.com/1999-5903/4/3/852) 
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จากภาพ ท่ี  1.69 แสดงวิ วัฒนาการ เริ่ ม ต้น  Web 1.0 ท่ี เ ริ่ ม ต้น 

การน าเสนอเว็บรูปแบบ World Wide Web ต่อมายุค Web 2.0 มีการใช้เว็บโดย
ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการโต้ตอบรูปแบบ Social Web จนเข้าสู่ยุค Web 3.0 ได้น า
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Service) มาประยุกต์ใช้ในการค้นหา
ในเว็บไซต์ท่ัวไป จนมาถึงยุค Web 4.0 เป็นยุคของการเช่ือมโยงเพื่อใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้บริการท่ัวโลกขนาดใหญ่
ท่ีสุดในยุคปัจจุบัน  เกิดจากการเช่ือมเครือข่ายย่อยจ านวนมากที่ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยไม่จ ากัดระยะทาง สถานท่ี ด้วยโพรโทรคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่งปัจจุบัน 

การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกว่า (Internet Service 

Provider: ISP) เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ทีโอที (TOT) ทริปเปิลที 
(3BB) ดีแทค (DTAC) เอไอเอส (AIS) ทรูอินเตอร์เน็ต (True) เป็นต้น  

มีหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต คือส านัก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ กสทช. เป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

2.9 การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ  มีการใช้งานปริมาณเพิ่มมากข้ึน  
และมีรายงานการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศมีรายงานการส ารวจจาก
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2559 ได้
แบ่งกลุ่มการใช้อินเทอร์เน็ต 4 กลุ่มได้แก่ Gen x (35-50 ปี), Gen y (15-34 ปี), Gen z 

(น้อยกว่า 15 ปี) และ Baby Boomer (51 ปีข้ึนไป) ผลส ารวจพบว่า  กลุ่ม Gen Y 

ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ีในการเข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมยอดฮิต  คือการใช้งานสังคมออนไลน์และการชมวิดีโอผ่าน 
YouTube 

จากรายงานผลการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้งานเลือกใช้เครื่องสมาร์ตโฟนมากท่ีสุดถึง 85.5% คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 62% 
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คอมพิวเตอร์พกพา 48.7% แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 30% และสมาร์ตทีวี 19.8%  
จากรายงานจะเห็นได้ว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ท่ัวโลก มีลักษณะการใช้บริการดังน้ี 

1) การสื่อสาร คือการสื่อสารข้อมูล  เป็นลักษณเครือข่ายท่ีนิยม 

มากที่สุดในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ท่ีทันสมัย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในระยะไกลโดยไม่จ ากัดเรื่องระยะและประหยัด
ค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้ใช้บริการมีปริมาณเพิ่มข้ึนมาก บริการท่ีนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารมีดังน้ี 

 การใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : 

e-mail) คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน เช่น Gmail, 

Hotmail, Yahoo เป็นต้น ท่ีอยู่ของผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบ 

2 ส่ วน คือ  ช่ือผู้ ใ ช้บริการและผู้ ให้บริการ เ ช่น  onanong_tu@hotmail.com  
ดังภาพท่ี 1.70 แสดงหน้าจอหลักอีเมล  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.70 การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ Hotmail 

(ท่ีมา : www.hotmail.com) 

 

 การใ ช้บริการสั งคมออนไล น์ (Social Network) คือ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเครือข่ายจนเรียกว่า 

สังคมออนไลน์ มีโปรแกรมประยุกต์หลากหลายอย่าง เช่น Facebook, Twitter, 

Instagram, Line, skype, YouTube เป็นต้น 
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หน้าจอหลัก  Facebook เป็นเว็บลักษณะการใช้บริการ
แลกเปลี่ยนโดยสามารถโพสต์ รูปภาพ การพิมพ์เครื่องหมาย # ท่ีเรียกว่า Hashtag  

เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลในกลุ่มค าเดียวกันท่ีใส่เครื่องหมาย # ดังภาพท่ี 1.71 

 
 

ภาพท่ี 1.71 การใช้บริการ Facebook 

(ท่ีมา : www.facebook.com) 

ตัวอย่างหน้าจอ Twitter บริการลักษณะ Microblog คือ 

ส่งข้อความสั้น ๆ ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ 
เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.72 
 

 
 

ภาพท่ี 1.72 การใช้บริการ twitter 

(ท่ีมา : www.twitter.com) 
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หน้าจอหลัก Instagram เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีเรียกว่า IG 

เป็นโปรแกรมใช้ส าหรับถ่ายภาพหรือคลิปวีดิโอ เพื่อแชร์หรือแบ่งปันให้กับผู้อื่น สามารถ
ใช้เครื่องหมาย # เพื่อเช่ือมโยงหมวดหมู่ และติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ ปัจจุบัน 
Facebook ซื้อโปรแกรมต้ังแต่เดือนเมษายน 2555 ดังภาพท่ี 1.73 
 

 
ภาพท่ี 1.73 การใช้บริการ Instagram 

(ท่ีมา : www.Instagram.com) 

หน้าจอหลัก Line เป็นโปรแกรมประยุกต์สนทนายอดนิยม 

อีกโปรแกรมหน่ึง ท่ีมีผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จุดเด่นสามารถสนทนา และแลกเปลี่ยน
ไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อักษร เสียง รูปภาพ เป็นต้น Line เป็นโปรแกรมรองรับ
ระบบปฏิบั ติการ ท่ีหลากหลาย เ ช่น iOS, Android, windows phone เป็นต้น 

ดังภาพท่ี 1.74 แสดงการใช้บริการของ Line 
 

 
 

ภาพท่ี 1.74 การใช้บริการ Line 

(ท่ีมา : www.line.me.th) 
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หน้าจอหลัก  YouTube เป็นบริการลักษณะวี ดิ โอแชร์ 
ท่ีสามารถอัปโหลด เผยแพร่เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้ ปัจจุบัน Google ได้เข้ามา
ซื้อ YouTube และหากผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิก Google สามารถเข้าไปใช้งานระบบ 
YouTube ได้เลย ดังภาพท่ี 1.75 
 

 
ภาพท่ี 1.75 การใช้บริการ YouTube 

(ท่ีมา : www.youtube.com) 

 การซื้ อสินค้าและบริการ (Electronic Commerce : 

E-Commerce) เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย เช่น ขายหนังสือ 
คอมพิวเตอร์ การท่องเท่ียว อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เครื่องส าอาง เป็นต้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารและมีการติดต่อสื่อสารง่าย จึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เช่น 

Amazon.com, Lazada.co.th, pantipmarket.com เ ป็ น ต้ น  ดั ง ภ า พ ท่ี  1.76  

แสดงการจ าหน่วยสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 1.76 การซื้อสินค้าเว็บไซต์ Pantipmarket 

(ท่ีมา : www.pantipmarket.com) 
 

 การสืบค้นข้อมูล (Search) เป็นการค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมในการใช้งาน โดยการพิมพ์ช่ือเว็บไซต์ท่ีต้องการสืบค้น 
โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในการสืบค้นเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเรียกว่าเว็บ เบราว์เซอร์ (Web 

Browser) โดยเว็บเบราว์เซอร์จะเข้าใจและท างานตามค าสั่งของภาษา HTML โปรแกรม
เว็บเบราว์เซอร์ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Windows Internet Explorer 

(IE), Mozilla Firefox, Chrome เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.77 แสดงการใช้โปรแกรม Chrome 

และภาพท่ี1.78 แสดงการใช้โปรแกรม Windows Internet Explorer (IE) 

 

ภาพท่ี 1.77 เว็บเบราว์เซอร์ Chrome 

(ท่ีมา : www.Google.com) 
 



 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 55 

 
 

ภาพท่ี 1.78 เว็บเบราว์เซอร์ Windows Internet Explorer (IE) 
(ท่ีมา: http://www.msn.com/th-th/) 

ปัจจุบันมีการค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมค้นหาข้อมูลท่ีเรียกว่า 
Search Engine การท างานของ Search Engine คือจะอาศัยเว็บไซต์การค้นหาข้อมูลด้วย
การพิมพ์ค าค้นท่ีต้องการสืบค้น โปรแกรมจะท าการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์มาแสดงผล 
เว็ บไชต์ ท่ี ให้ บริ การ Search Engine เ ช่น www.google.com, www.yahoo.com, 

www.teenee.com, www.sanook.com, www.kapook.com เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.79 

แสดงการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.79 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine เว็บไซต์ Google 

(ท่ีมา: http://www.google.co.th) 
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 ความบันเทิง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนา 
ท่ีปรับการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหม้ีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากข้ึน ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาข้อมูลด้านความบันเทิงได้ ผู้ให้บริการ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หน่วยงาน
เอกชน รัฐบาลก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ผ่านเว็บไซต์  

มากข้ึน ผู้ใช้บริการสามารถดูภาพยนตร์ อ่านนิตยสาร ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และสามารถดูรายการต่าง ๆ ย้อนหลังได้ การใช้บริการด้านความบันเทิง 
จึงเป็นสิ่งจูงใจอีกช่องทางหน่ึงท่ีเอกชนเพิ่มช่องทางการโฆษณามากยิ่งข้ึน  ดังภาพท่ี 
1.80 แสดงการชมโทรทัศน์แบบออนไลน์ 
 

 
 

ภาพท่ี 1.80 โทรทัศน์แบบออนไลน์ Adintrend 

(ท่ีมา: http://www.adintrend.com) 
 

 การใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Cloud Storage) 

การใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งาน
เพิ่มมากข้ึน การบริการน้ีคือการโอนย้ายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการข้อมูลหรือเว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ 

ก็ให้บริการพื้นท่ีในการจัดเก็บฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Google, Hotmail เป็นต้น และ
เสียค่าบริการจากการเช่าพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Thnic, idc.cattelecom.com 

เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.81 แสดงการใช้บริการจัดเก็บพื้นท่ีของ Google 
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ภาพท่ี 1.81 การใช้บริการจัดเก็บพื้นท่ีของ Google 

(ท่ีมา : http://www.google.co.th) 
 

2.10 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน 

2.10.1 การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์คือการให้บริการจาก 

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ บนคลื่นความถ่ีไมโครเวฟ มีหน่วยงานรัฐบาลเป็น 

ผู้ตรวจสอบการให้บริการแก่ประชาชน เช่น AIS, DTAC, Truemove H เป็นต้น  
2.10.2 การระบุ ต า แห น่ง ด้ วยดาว เ ทียม  (Global Positioning 

Systems : GPS) คือ  ระบบท่ีใช้การวิเคราะห์ระบุต าแหน่งพิกัดโดยใช้ดาวเทียม 
ปัจจุบันนิยมใช้กับการเดินทางรถยนต์ เรือ เครื่องบิน  เป็นต้น ดังตัวอย่างภาพท่ี 1.82 

แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรม Sygic หรือ Google Map เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 1.82 โปรแกรมประยุกต์ระบุพิกัด 
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2.10.3 การโอนเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกรรมการเงิน 

ในปัจจุบัน  ได้น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวก 
สบาย ความรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถช าระเงินหรือจ่ายค่าบริการได้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ตู้เอทีเอ็ม สมาร์ตการ์ด เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.83 แสดงบริการ
ธุรกรรมการเงินท่ีมีในปัจจุบัน 

 
ภาพท่ี 1.83 การท าธุรกรรมการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(ท่ีมา : https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/payment/Pages/ 

e-money.aspx) 
 

2.10.4 การระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ  (Radio 

Frequency Identification หรือ RFID) เป็นระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ 
ปัจจุบันนิยมน ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบหาวัตถุ ตรวจสอบฉลากยา บัตรทางด่วน 
ระบบหนังสือเดินทาง ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์   เป็นต้น ดังภาพท่ี 

1.84-1.87 แสดงภาพรวมของการท างานระบบ RFID และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ RFID 

ในยุคปัจจุบัน 

 
ภาพท่ี 1.84 การท างานของระบบ RFID 

(ท่ีมา : http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 
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ภาพท่ี 1.85 แผงวงจร RFID 

(ท่ีมา : http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.86 ประยุกต์ใช้กับฉลากสินค้า 

(ท่ีมา : http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.87 ประยุกต์ใช้กับการเกษตร 

(ท่ีมา : http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 
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2.10.5 บลูทูธ (Bluetooth) คือเทคโนโลยีส าหรับเครือข่ายบุคคล 

ใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณความถี่ 2.45 GHz นิยมใช้ในระยะทางใกล้  สะดวกในการ
ติดต้ังและเคลื่อนย้าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันจะมีการใช้ระบบบลูทูธในการส่ง
สัญญาณและยังสามารถใช้เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ท่ีหลากหลายระบบปฏิบัติการ เช่น 
แป้นพิมพ์ไร้สาย เมาส์ไร้สาย หูฟังไร้สาย ล าโพงไร้สาย เครื่องพิมพ์ไร้สาย เป็นต้น  
ดังภาพตัวอย่างท่ี 1.88 

 

 
 

ภาพท่ี 1.88 เมาส์ไร้สายและหูฟังไร้สาย 

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ควบคุม
ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในองค์กร ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสาร ท้ังรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย 
พัฒนาระบบข้อมูลและให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบตามความต้องการ  

และสามารถเลือกเวลาและสถานท่ีบริการได้ตามสะดวก เช่น ศูนย์บริการสอบถาม 
การส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียน เป็นต้น 
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3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่ิงจ าเป็น เนื่องจากปริมาณข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นท้ังภาครัฐและเอกชน  

จึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และง่าย  

ต่อการสืบค้นข้อมูล สามารถปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการ เช่น ระบบการสืบค้นทรัพยากรหนังสือ ระบบเวชระเบียน ระบบ
การจัดเก็บสารสนเทศทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สภาพ
ความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนา
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมให้ติดต่อส่ือสารสะดวกยิ่งขึ้น มี ส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ระบบตู้เย็นอัตโนมัติ ระบบจอภาพอัจฉริยะ ป้ายโฆษณาอัจฉริยะ 
เป็นต้น ดังนั้น ในการด าเนินชีวิตประจ าวันจึงสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่จ ากัดเวลา สถานท่ี เช่น ระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนห้องเรียนเสมือน การเรียนทางไกล และใช้
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์
และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างรูปแบบจ าลองพยากรณ์อากาศ ภูมิศาสตร์ เช่น 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาเส้นทางการกระจายตัวของก้อนเฆมในรูปแบบ
แผนท่ีดาวเทียม เป็นต้น 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านความมั่นคง ในการตรวจสอบ 
ควบคุม รายงาน ติดตามข้อมูลเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และป้องกัน
ประเทศ เช่น ระบบจัดเก็บสารสนเทศทะเบียนผู้ก่อการร้าย ประวัติอาชญากรรม 
เป็นต้น 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม 
ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง จึงจ าเป็นต้องหาวิธีเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้มี
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มาตรฐาน และควบคุมตรวจสอบ เช่น การใช้หุ่นยนต์มาช่วยในด้านแรงงาน ระบบ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

9. ระบบสารสนเทศสุขภาพและแพทย์ ประชาชนมีระบบสารสนเทศ
ท่ีสามารถสืบค้นข้อมูล หรือองค์ความรู้ในการรักษา ดูแลสุขภาพ 

10. ความบันเทิงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มคุณภาพของส่ือ
ประสม (Multimedia) เช่น ระบบแสง สี เสียง ภาพยนตร์ส่ีมิติ และหนังสือการ์ตูน
สามมิติ เป็นต้น 

 

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

ยุคโลกาภิวัฒน์ยุคนี้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะนิยมใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลและติดต่อสื ่อสาร ดังนั้นผู ้ผลิตจะต้องผลิตและออกแบบคอมพิวเตอร์ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ให้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงต้องอ านวย  

ความสะดวกในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาหรือรู้จักกับเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน จะได้ปรับตัวและทราบถึงลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีที ่นิยมใชใ้น
ปัจจุบัน  ดังน้ี 

1. รถยนต์อัจฉริยะ 

เป็นเทคโนโลยีท่ีออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้คนใช้งานรถยนต์ 

ซึ่งในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีน้ีมาใช้เบื้องต้น เช่น การตรวจจับสิ่งผิดปกติด้วยระบบ
ป้องกันภัย การเปิดประตูรถด้วยลายน้ิวมือ เป็นต้น เทคโนโลยีท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

มีการใช้งานจริง นอกจากน้ียังมีเทคโนโลยีท่ีมีความนิยมมากข้ึนในอนาคต คือ การเช่ือมต่อ
มือถือและสั่งการด้วยเสียง โดยมีระบบการประมวลผล ท้ังเรื่องเส้นทางการจราจร ความ
ปลอดภัย ความช่วยเหลือขณะขับรถได้ หรือเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ท่ีมีการสั่งก าหนด
จุดหมายปลายทางว่าจะไปจุดใด รถยนต์ก็จะท าการประมวลผลและผู้ใช้ งานสามารถ
ติดตามด้วยกล้องวงจรปิด ด้านการแข่งขันทางการตลาด  ผู้ผลิตติดต้ังระบบดังกล่าวมากับ
ตัวรถท่ีเรียกว่า Built–in เพื่อเพิ่มสถรรนะความโดดเด่นเป็นจุดขายในตลาดมากยิ่งข้ึน 

ดังภาพท่ี 1.89 แสดงการสาธิตการใช้งานรถยนต์อัจฉริยะกับการควบคุมการท างาน 

ของระบบ 
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ภาพท่ี 1.89 รถยนต์อัจฉริยะ 

(ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/561658) 

 

2. นาฬิกาอัจฉริยะ 

นาฬิกาถือเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูเวลาท่ีเรารู้จักกันมาอย่างแพร่หลาย 

แต่ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน จึงได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควบคุม
กับการดูเวลา เป็นฟังก์ชันท่ีตอบสนองความต้องการท่ีมีการใช้งานเพิ่มมากข้ึน ส าหรับ
เทคโนโลยีท่ีน าเข้ามาใช้งาน ท าให้เรียกว่านาฬิกาอัจฉริยะ จะมีความสามารถใน 

การระบุต าแหน่งท่ีอยู่ การค านวณระยะทาง สามารถติดต่อสื่อสารแบบโทรศัพท์หรือ
การสนทนา การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจากการใช้งานได้ มีการวัดการเต้นหัวใจ นับการว่ิง
ออกก าลังกาย เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีกล้องบันทึกภาพได้ เป็นต้น ภาพท่ี 1.90 

แสดงภาพนาฬิกาอัจฉริยะท่ีนิยมใช้กับเด็ก มีฟังก์ชันพื้นฐานการนับจ านวนก้าว 

การออกก าลังกาย วัดการเต้นของหัวใจ ระบบระบุพิกัดจากดาวเทียม มีไมโครโฟนและ
ล าโพงสนทนาได้ ในการท างานดังกล่าวสามารถท างานผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์  

ท่ีติดต้ังกับโทรศัพท์ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ในภาพด้านซ้ายเป็นภาพนาฬิกาและด้านขวา
แสดงหน้าจอแอปพลิเคชันท่ีใช้ควบคุมการท างาน 
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ภาพท่ี 1.90 นาฬิกาอัจฉริยะ 
 

3. ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) 

นวัตกรรมใหม่ท่ีมีกระแสการใช้งานในตลาดเพิ่มข้ึนในโลกปัจจุบัน คือ
เทคโนโลยี ท่ีสร้ า ง โปรแกรมจ าลองสถานณ์ การหรือกิจกรรมให้ เสมือนจริง  
โดยการมองเห็นจอภาพ 360 องศา หรืออุปกรณ์แสดงผลสามมิติ ผู้ใช้งานสามารถ
ควบคุมสั่งการเสมือนตนเองอยู่ในโลกเสมือนน้ันจริง เช่น ทัวร์สถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างประเทศสร้างโปรแกรมและก าหนดจุดโต้ตอบการใช้งาน การจ าลองการบิน การเล่น
เกมกีฬาแทนนิส เกมยิงปืน เป็นต้น ส่วนประกอบของเทคโนโลยี VR จอภาพท่ี 1.91 

แสดงหน้าจอท่ีแว่นตาแต่ละบริษัทจะออกแบบมาหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นแว่นตา
หรือแบบสวมบนศีรษะ เป็นต้น 

 
 

ภาพท่ี 1.91 การใช้แว่นตา VR 
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4. ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 

AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีน าเสนอด้วยการผสานของสื่อท่ีมีภาพสามมิติ 

ท่ีแสดงภาพเสมือนจริงลอยอยู่เหนือพื้นผิวท่ีถูกก าหนด ด้วยการมองผ่านอุปกรณ์เสริม 
เช่น กล้อง แว่นตา สมาร์ตโฟน เป็นต้น ท าให้ผู้พบเห็นรู้สึกต่ืนเต้นเร้าใจ เป็นรูปแบบ
การน าเสนอท่ีถูกน ามาสร้างความสนใจโฆษณากับผลิตภัณฑ์มากข้ึน มีการน าโลโก้มา
สร้างภาพ AR เกม AR มากข้ึน และในปีพ.ศ. 2559 ได้มีเกมโปเกม่อน ท่ีสร้างเกมข้ึนมา
ด้วยระบบ AR เป็นท่ีนิยมอย่างมาก หรือในวงการหนังสือก าลังใช้เทคโนโลยี AR มา
สร้างความสนใจเสมือนจริงเพิ่มมากข้ึน เช่น หนังสือไดโนเสาร์ได้สร้างภาพไดโนเสา ร์
ตามลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.92 แสดงตัวอย่างเกมท่ีถูกสร้างมาจาก AR  

โดยมีการใช้แผนท่ีของ google ระบุพิกัดการเดินทางเพื่อเจอกับตัวละครเมื่อพบก็ท า
การจับด้วยภาพ ซึ่งจะมีการแสดงตัวโปเกม่อนรูปแบบ AR จากสถานท่ีผู้เล่นใช้งานจริง 
ภาพท่ี 1.93 แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน Aurasma ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้าง AR ได้เองจาก
การเลือกตัวการ์ตูนและรวมภาพเป็น AR  

 

                                       
 

       ภาพท่ี 1.92 เกมโปเกม่อน            ภาพท่ี 1.93 แอปพลิเคช่ัน Aurasma 
 

5. อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 

อากาศยานไร้คนขับหรือท่ีเรียกว่า โดรน คือ อากาศยานท่ีสามารถบินและ
ปฏิบัติงานได้ โดยไม่มีนักบินหรือคนบังคับอยู่ภายในตัวอากาศยานน่ันเอง ท้ังน้ี โดรนน้ัน
สามารถถูกควบคุมได้หลายรูปแบบ มีการน าโดรนไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย 

ท้ังในด้านภูมิศาสตร์ การตรวจสอบพื้นท่ีการเกษตร การบริการถ่ายภาพทางอากาศ 

การตรวจสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ของอาคาร การส ารวจพื้นท่ีท่ีส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
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ปัจจุบันใช้งานของโดรนนิยมแพร่หลายท้ังหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล 

การประยุกต์ใช้ ดังตัวอย่างภาพท่ี 1.94 แสดงภาพเครื่องโดรนท่ีบริษัทอินเทลเป็นผู้ผลิต
ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ  

 

 
 

ภาพท่ี 1.94 โดรนบริษัทอินเทล 

(ท่ีมา: http://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/technology-

innovation/aerial-technology-overview.html) 
 

6. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

การประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่
ใกล้และอยู่ไกล เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยผ่านระบบแอปพลิเคชันบนเครือข่าย
อินเทอร์ เ น็ตโดยผู้ ใ ช้บริการสามารถติดต้ังแอปพลิ เคชันและเรียกใช้ งานผ่าน 

ท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์หรือเครื่องแท็บเล็ต เป็นต้น ปัจจุบันเป็น 

ท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย เช่น Google เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสามารถใช้พื้นท่ีในการ
จัดเก็บข้อมูลท่ีเรียกว่า Drive 15 GB และ Hotmail ก็ให้พื้น OneDrive จ านวน 5 GB 
เป็นต้น ดังแสดงการให้บริการท่ีภาพท่ี 1.95 
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ภาพท่ี 1.95 การใช้บริการ Cloud Computing 
 

 ลักษณะการท างานของการประมวลผลแบบกลุ่มเฆมหรือท่ีเรียกว่าระบบ
คลาวด์ท่ีต้องการติดต้ังในอุปกรณ์ท่ีสามารถท างานร่วมกัน แบ่งประเภทการใช้งาน  

3 ประเภทดังน้ี 

1) Infrastructure–as-a-Service (IaaS) คือการให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล 
ท่ีมีเครือข่ายระบบเสมือนใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ ซึ่งระบบน้ีจะมี
การใช้งบประมาณในการลงทุนในการเพิ่มศักพภาพในการประมวลผลข้อมูล  

มีการประยุกต์ใช้ในการบริการส าหรับองค์กรเดียวกันในเครือข่ายเดียวกันหรือสาขาย่อย 

ผู้ใช้บริการไม่ต้องจัดหาทรัพยากรเอง เช่น การใช้บริการของ Amazon web services 

เป็นต้น 

2) Platform–as–a-Service (Pass) คือการให้บริการส าหรับนักพัฒนา
ระบบ ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ท่ีมีการให้บริการในการใช้บริการผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีอยู่ ในการตรวจสอบควบคุมและดูแลรักษาความปลอดภัย  

โดยผู้ให้บริการจะท าการจัดเตรียมทรัพยากรให้บริการเพื่อให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้
บริการผ่านเว็ปแอปพลิเคชันได้ เช่น Microsoft Azure หรือ Web Hosting เว็บไซต์ท่ี
ให้บริการในการเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ เป็นต้น 

3) Software-as-a-Service (Saas) คือการใช้บริการด้านซอฟต์แวร์และ 

แอปพลิเคชัน โดยการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านการเรียกใช้บน

ผู้ใหบ้รกิาร 
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะการใช้บริการแบบจ่ายค่าบริการตามรูปแบบท่ี
ผู้ใช้บริการก าหนด ผู้ให้บริการจะท าหน้าท่ีให้บริการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย 
ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

มีการใช้แอปพลิเคชันปัจจุบันจะมีบริการให้เริ่มต้นฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  แต่ก็จะมี
ข้อจ ากัดบางอย่างในการใช้บริการ เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud 

เป็นต้น 

7. อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือท่ีเรียกว่าไอโอที ถูกคิดค้นเมื่อปี 1999 

Kevin Ashton โครงการ Auto-ID Center ท่ีมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute 

of Technology หรือ MIT จากเทคโนโลยี RFID ท่ีจะท าให้เป็นมาตรฐานระดับโลก
ส าหรับ RFID Sensors ต่างๆ ท่ีจะเช่ือมต่อกันได้ โดยต่อมายุคปี 2000 โลกมีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจ านวนมากและมีการใช้ค าว่า สมาร์ต (Smart) หมายถึง
อุปกรณ์ท่ีรองรับการเช่ือมต่อ เช่น สมาร์ตดีไวซ์ สมาร์ตกริด สมาร์ตฟาร์ม สมาร์ตซิต้ี 
เป็นต้นท่ีกล่าวมามีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถเช่ือมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยอาศัย
ตัวเซ็นเซอรก์ารสื่อสาร ท่ี Kevin นิยามมันไว้ตอนน้ันว่าเป็น “internet-like” คืออุปกณ์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้   

การท างานของ IoT ในการติดต่อสื่อสารผ่านโพรโทคอลแบบใช้สายและ 

ไร้สายมีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้การท างานร่วมกัน เช่น การสั่งเปิดปิดสวิตซ์ไฟตามห้อง 
ท่ีมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่จากการเซ็นเซอร์ การตรวจสัญญาณชีพของผู้ป่วยและส่งข้อมูล
ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และการส่งข้อความไปยังรถฉุกเฉิน เป็นตัวอย่างในการ
ประยุกต์ใช้ IoT 

จากความนิยมของ IoT จึงมีผู้ผลิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
สื่อสารและเช่ือมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารท้ังแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพ
สิ่งต่าง ๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบและท างานร่วมกันได้มากยิ่งข้ึน ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งน้ีจะ
น าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย  มีการจัดอันดับ การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ระบบความปลอดภัย จากเว็บไซต์ www.cio.com  

ปี พ.ศ. 2559 ได้สรุป 10 อันดับการใช้งานดังน้ี 



 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 69 

1. ออกแบบวงจร (Circuit Design) 

อุปกรณ์ IoT จะผลิตชิป และเซ็นเซอร์ต่างๆ บนอุปกรณ์จ าเป็นต้อง 

มีการสื่อสารกันผ่านวงจร Circuit Board โดยผู้ ท่ีออกแบบจ าเป็นต้องเข้า ใจถึง
พฤติกรรมของ IoT Devices ว่าจะต้องประหยัดพลังงานมากท่ีสุดและต้องรู้ว่าควรจะ
เลือกใช้ชิปหรือเซ็นเซอรแ์บบใดให้เหมาะสมมากที่สุด ท าให้ทักษะทางด้านการออกแบบ
วงจร Circuit Board กลายเป็นสิ่งท่ีต้องการมากท่ีสุด ดังน้ันตลาดแรงงานส าหรับผู้มี
ความรู้ทางด้าน Printed Circuit Board (PCB) และ 3D design จะเป็นท่ีต้องการ
เพิ่มข้ึนอย่างมากถึง 231 เปอร์เซ็นต์ 

2. การ เ ขียนโปรแก รม ไม โ ครคอนโ ทรนล อร์ ( Microcontroller 

Programming) 

การใช้เทคโนโลยี IoT จะท าให้อุปกรณ์นับล้านช้ินสามารถเช่ือมต่อ 

ถึงกันได้ และการควบคุมต้องอาศัยการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Microcotroller ซึ่ง 
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ท่ัวไปๆ เน่ืองจาก Microcontroller น้ันมีพลังในการประมวลผล
ท่ีต่ าและจ าเป็นต้องประหยัดพลังงานอยู่เสมอ ท าให้นักพัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในส่วนน้ี และมีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino และเคยใช้งานเซ็นเซอร์ 
ต่าง ๆ ความต้องการผู้ท่ีมีความรู้ทักษะด้านน้ี จะเป็นท่ีต้องการเพิ่มข้ึนอย่างมากถึง 225 

เปอร์เซ็นต์  
3. ซอฟต์แวร์ออโต้แคด (AutoCAD) 

ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม โดยซอฟต์แวร์น้ีจะถูก
ออกแบบอุปกรณ์ IoT ในการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ท าให้อุปกรณ์
สามารถตอบโจทย์การใช้งานท้ังรูปร่างและประโยชน์ ท าให้ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการผู้เช่ียวชาญซอฟต์แวร์น้ี เพิ่มข้ึนถึง 216 เปอร์เซ็นต์ 

4. เครื่องจักรการเรียนรู ้(Machine Learning) 

คือเทคโนโลยีท่ีมีการเรียนรู้เพิ่มความสามารถให้ระบบมีความฉลาดใน
การท างานมากข้ึน โดยการพัฒนากระบวนการจะต้องมีการ Data Scientists ท่ีสามารถ
ออกแบบอัลกรอริทึมในการสร้างเครื่องจักรการเรียนรู้ จะต้องช่วยในการตรวจจับ 
รูปแบบของข้อมูลท่ีมาจากอุปกรณ์ IoT และน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ผ่านอัลกรอริทึม
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มาประยุกต์ใช้งานต่อได้ ปัจจุบันมีความต้องการผู้ ท่ีมีความรู้ ทักษะน้ีเพิ่มข้ึนถึง 199 

เปอร์เซ็นต์ 

5. โครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย (Security Infrastructure) 

การเพิ่ม ข้ึนของข้อมูลท าให้การบริหารจัดการความปลอดภัย 

ความมั่นคงจึงเป็นสิ่งส าคัญ เช่น ความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นความ
ปลอดภัยของข้อมูลท้ังหมด ดังน้ันในยุคปัจจุบัน หากองค์กรใดท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
ก าหนดความปลอดภัยของเครือข่ายก็จะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
ผู้ท่ีมีทักษะทางด้านความปลอดภัยเครือข่ายและนักพัฒนาระบบท่ีสามารถพัฒนาแอป
พลิเคชันส าหรับพัฒนา Platform IoT เป็นหลักจึงมีความต้องการเพิ่มมากข้ึนถึง 194 

เปอร์เซ็นต์ 

6. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เทคโนโลยีทางด้าน IoT ท่ีการใช้งานเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว จากการ
เปลี่ยนแปลงน้ีจึงจ าเป็นต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ 

ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอย่าง
มาก เพื่อท่ีจะท าการเก็บ จัดเรียงและวิเคราะห์ออกมาให้ตรงความต้องการผู้ใช้งานและ
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการผู้ท่ีมีประสบการณ์เทคโนโลยี
Hadoop และซอฟต์แวร์ Apache Spark เป็นอย่างมากมีความต้องการเพิ่มมากข้ึนถึง 
183 เปอร์เซ็นต์ 

7. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 

การสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆ ในอนาคตจ าเป็นต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในด้านซอฟต์แวร์และวิศวกรรมไฟฟ้าไปพร้อมๆกัน เน่ืองจากการสร้างอุปกรณ์ข้ึนมาจะ
เกี่ยวข้องกับ Embedded Device ส าหรับรองรับการท างานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนท่ีโดยตรงและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเช่ือมต่อผ่านสัญญาณวิทยุรวมถึงคลื่น
ไมโครเวฟต่างๆ ท าให้ตลาดแรงงานต้องการผู้มีความรู้เช่ียวชาญเพิ่มมากข้ึนถึง  159 

เปอร์เซ็นต์ 

8. วิศวกรรมความปลอดภัย (Security Engineering) 

ความปลอดภัยเป็นข้อกังวลท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับเทคโนโลยี IoT  

การท่ีข้อมูลถูกโจรกรรมค่อนข้างมากในปัจจุบัน ท าให้ผู้ใช้งานเริ่มตระหนักในเรื่องของ
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ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากข้ึน ดังน้ันความปลอดภัยในระบบการใช้งาน 
IoT น้ันจะต้องได้รับการดูแลและป้องกันต้ังแต่โครงสร้างพื้นฐานในการออกแบบ และ
การใช้งานในการรับและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จะต้องมีผู้เช่ียวชาญทักษะน้ี ในด้าน
การวิเคราะห์ความปลอดภัยและประสบการณ์ในการประเมินช่องโหว่ ท่ีมีอาจจะมี 
มากข้ึน ส่งผลให้มีความต้องการเพิ่มข้ึนอย่างมากถึง 124 เปอร์เซ็นต์ 

9. การเขียนโปรแกรมบนพื้นฐานจาวาสคริปต์ (Node.js) 

เป็นเทคโนโลยี  Server-side web development ท่ี เป็น Open 

Source โดยในกลุ่มของ IoT จะมีการน าจาวาสคลิปต์เรียกว่า Node.js เข้ามาใช้สร้าง
ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT นักพัฒนาระบบนิยมใช้เน่ืองจากเขียนโค้ดเข้าใจง่าย 
ใช้ทรัพยากรน้อยมีความต้องการเพิ่มข้ึนอย่างมากถึง 86 เปอร์เซ็นต์ 

10. การพัฒนาด้วยจีพีเอส (GPS Development) 

การใช้งานระบบ GPS เพิ่มข้ึน จากปี 2558 อย่างมากถึง 66 เปอร์เซ็นต์ 
มีการคาดการณ์ว่าจะมีเติบโตมากกว่าเดิม มีอุปกรณ์ท่ีนิยมท่ีเรียกว่า Wearables เช่น 
สายรัดท่ีนับการเดินจากระบบจีพีเอสนาฬิกาติดตามตัว ปลอกคอสุนัข เป็นต้น 

 

ตัวอย่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

การน า เทคโนโลยี  IoT มาใ ช้ ในประเทศไทย  งานวิจั ยจาก 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ช่ือว่า NETPIE 

(Network Platform for Internet of Everything) คือ แพลตฟอร์มท่ีถูกออกแบบและ
พัฒนาข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวกให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ในยุค IoT  

มีประโยชน์ต่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเช่ือมโยงได้ 

โดยการน า NETPIE library ไปติดต้ังในอุปกรณ์ NETPIE ท าหน้าท่ีดูแลการเช่ือมต่อให้
ท้ังหมด ไม่ว่าอุปกรณ์น้ันจะอยู่ในเครือข่ายชนิดใด ลักษณะใดออกแบบการเข้าถึง
อุปกรณ์จากระยะไกล โดยไม่ต้องก าหนดค่าหมายเลขการใช้งานทุกครั้งท่ีใช้งาน 

ลดความยุ่งยากในการท างานของอุปกรณ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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คุณสมบัติการท างานของ NETPIE มีดังน้ี 

1) ออกแบบให้อุปกรณ์ถูกค้นพบและเข้าสู่บริการแบบอัตโนมัติ  
2) ถูกออกแบบให้มีการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์โดยผู้พัฒนา

สามารถออกแบบได้เองท้ังหมด  
3) มีสถาปัตยกรรมเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ อย่าง

แท้จริงในทุกๆ ระดับของระบบ ท าให้เกิดความยืดหยุ่น และคล่องตัวสูงในการขยายตัว 

4) โมดูลต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ท างานแยกจากกันอย่างอิสระ ช่วยให้
แพลตฟอร์มมีเสถียรสภาพสูง สามารถน าไปใช้ซ้ าหรือต่อเติมได้ง่าย  

5) NETPIE library จัดท าในรูปแบบรหัสแบบเปิด ท าให้นักพัฒนา
สามารถน าไปปรับปรุงต่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานโดยเปิดโอกาสให้น าไปใช้ใน 

เชิงพาณิชย์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของ NECTEC หวังท่ีจะให้เกิดการร่วมกันพัฒนาต่อยอด
สร้างความเข้มแข็งให้กับวงการ IoT ในประเทศไทย ดังภาพท่ี 1.96 แสดงภาพรวมการ
ใช้เครือข่าย NETPIE ท่ีมีการให้บริการเครือข่าย IoT กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.96 ภาพรวมการใช้บริการเครือข่าย NETPIE  

(ท่ีมา : https://netpie.io/) 
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จากภาพท่ี 1.96 แสดงการใช้บริการเครือข่าย NETPIE และ 

ภาพท่ี 1.97 แสดงการสร้างแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน ท่ีท าการควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์
อุณภูมิ แสง ความช้ืน ในรูปแบบการรายงานแสดงข้อมูลแจ้งสถานะกลับมายัง 

แอปพลิเคชัน 

 
ภาพท่ี 1.97 การพัฒนาแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา: https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-

software/netpie.html) 
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บทสรปุ 

จากที่ได้กล่าวรายละเอียดความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
จะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบด้วยกัน องค์ประกอบท่ีหน่ึงคือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คือ กระบวนการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านคอมพิวเตอร์  
มาใช้ในการประมวลผลและค านวณเพื่อให้ได้สารสนเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐาน 
คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (Peopleware) 

4. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) 5. ข้อมูล (Data) 

องค์ประกอบท่ีสองคือ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล คือกระบวนการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ส าหรับการสื่อสารหรือการเผยแพร่สารสนเทศ
ไปยังผู้ใช้ในแหล่งอื่นๆ โดยการมีรูปแบบต่างๆ ใช้อุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูล
มีส่วนประกอบ คือ 1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender) 2. ผู้รับข้อมูล (Receiver) 3. ข้อมูล 
(Data) 4. สื่อน าข้อมูล (Medium) 5. โพรโทคอล (Protocol)  

การติดต่อสื่อสารมีรูปแบบทิศทางของการสื่อสารข้อมูล 3 ทิศทาง คือ
แบบทิศทางเดียว แบบกึ่งสองทิศทางและแบบสองทิศทาง ในการสื่อสารข้อมูล
จะต้องมีการก าหนดตัวกลางการสื่อสารท าหน้าท่ีส่งข้อมูลระหว่างผู้รับและส่งข้อมูล
โดยมีสื่อกลาง 2 แบบ คือ สื่อกลางรูปแบบมีสาย เช่น สายคู่บิดเกลียว สายเคเบิลร่วม
แกนกลางและสายเส้นใยน าแสง เป็นต้น และสื่อกลางแบบไร้สายท่ีนิยมใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นแสง คลื่นไมโครเวฟ และรูปแบบดาวเทียม เป็นต้น 

โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้แบ่งประเภทของเครือข่าย 

3 ประเภท คือ เครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถ่ิน เครือข่ายระดับเมือง และ
เครือข่ายระยะไกล  

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Network) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมี
การใช้บริการท่ัวโลกขนาดใหญ่ท่ีสุด เกิดจากการเช่ือมเครือข่ายย่อยจ านวนมาก
ด้วยกัน สามารถส่งข้อมูลสารสนเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ไม่จ ากัดระยะทาง สถานท่ี 
โดยมีการใช้โพรโทคอลเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารท่ีเรียกว่าโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. อธิบายความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อธิบายการน าเอาระบบเครือข่ายมาใช้งานมีประโยชน์อย่างไร 

3. ประเภทคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท พร้อมอธิบายลักษณะการท างานหลักของ  
แต่ละประเภท 

4. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่องค์ประกอบ พร้อมอธิบายหลักการ
ท างานของแต่ละองค์ประกอบมาพอสังเขป 

5. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 

6. อธิบายประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง 
7. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการท างานของตัวกลางการสื่อสารมีกี่ประเภท แต่ละ

ประเภทมีอะไรบ้าง 
8. อธิบายเครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถ่ินมีการเช่ือมต่อรูปแบบอะไรบ้างมี

การท างานอย่างไรบ้าง 
 

ตอนที่ 2 กากบาทข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีจุดเด่นเรื่องการประมวลผลท่ีมีอัตราความสูงสุดใช้งาน
ประมวลผลท่ีซับซ้อนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ก. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ค. เมเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ง. มินิคอมพิวเตอร์ 
จ. พีซีคอมพิวเตอร์ 
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2. ข้อใดคืออุปกรณ์รับข้อมูลท้ังหมด 

ก. Pointer, Speaker, Hard Disk External 

ข. Mouse, Scanner, Pen Leaser 

ค. Projector, Flash driver, Microphone 

ง. CD-ROM, Microprocessor, ROM 

จ. RAM, Sound card, Headphone 

3. ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์มีกี่ส่วนประกอบ 

ก. 2 ส่วน  ข. 3 ส่วน 

ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน 

จ. 6 ส่วน  
4. ข้อใดคือหน่วยความจ าท่ีใช้เก็บข้อมูลในการจัดการระบบฮาร์ดแวร์ ท่ีอาศัย

กระแสไฟในการท างานเป็นหลักคือข้อใด 

ก. ROM ข. RAM 

ค. CMOS ง. FMOS 

จ. SMOS 

5. บุคคลใดท าหน้าท่ีวางแผน ออกแบบระบบระบบสารสนเทศ 

ก. นักเขียนเทคนิค (Technical writer) 

ข. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineer) 

ค. ผู้บริหารเครือข่าย (Network administrator) 

ง. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database administrator) 

จ. นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) 

6. บุคคลใดท าหน้าท่ีวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (ใช้ค าตอบข้อ 5) 

7. Windows, Macintosh, iOS, Unix เรียกว่าอะไร 
ก. ระบบปฏิบัติการ 
ข. โปรแกรมประยุกต์ 

ค. โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

ง. โปรแกรมเบราว์เซอร์ 
จ. โปรแกรมอเนกประสงค์ 
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8. อุปกรณ์ใดใช้คลื่นไมโครเวฟในการสื่อสารข้อมูล 

 ก. โทรศัพท์ ข. โทรทัศน์ 
 ค. วิทยุ ง. วิทยุส่ือสาร 

 จ. บลูทูธ 

9. ข้อใดคือข้อตกลงและกฎระเบียบท่ีใช้ในการสื่อสารข้อมูล 

 ก. อัตราความเร็ว ข. แพ็กเก็ต 

 ค. โพรโทคอล ง. แบนด์วิดท์ 

 จ. บิต 

10. ข้อใดคือซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility) 

ก. Connect to a project  

ข. Disk Cleanup  

ค. Remote Access 

ง. Note pad 

จ. Paint 

11. โทรศัพท์เป็นทิศทางการสื่อสารแบบใด 

 ก. ทิศทางเดียว ข. สองทิศทาง 
 ค. กึ่งสองทิศทาง ง.   ข้อ ก และ ค ถูกต้อง 
 จ. ข้อ ก. และ ข ถูกต้อง 

12. ข้อใดคืออุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 

ก. แป้นพิมพ์ ปากกาเลเซอร์ 
ข. ไมโครโฟน เมาส์ 
ค. เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านพิกัด 

ง. เครื่องสแกนเนอร์ กล้องดิจิทัล  
จ. เครื่องพิมพ์ เครื่องฉายภาพ 
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13. ข้อใดไม่ใชอ่งค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ก. ข้อมูล 

ข. สถานท่ี 

ค. ฮาร์ดแวร์ 
ง. บุคลากร 

จ. ซอฟต์แวร์ 
14. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเพียงเปรียบเทียบตรรกะและการค านวณ 

ก. Memory 

ข. CPU 

ค. CU 

ง. ALU 

จ. Input Unit 

15. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง 
ก. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล และผู้รับหรืออุปกรณ์ข้อมูล  
ข. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล ผู้รับหรืออุปกรณ์ข้อมูล และโพรโทคอล    
ค. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล ผู้รับหรืออุปกรณ์ข้อมูล โพรโทคอล  และ

ซอฟต์แวร์  
ง. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล ผู้รับหรืออุปกรณ์ข้อมูล โพรโทคอล ซอฟต์แวร์ 

และข่าวสาร  
จ. ผู้ส่ง ผู้รับ โพรโทคอล สื่อน าข้อมูล ข้อมูล 
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ตอนที่ 3 จับคู่และเติมค าตอบตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อต่อไปนี้ 
 ______ 1. Web master  

 ______ 2. Chief Information Officer   

 ______ 3. CPU 

 ______ 4. ALU 

 ______ 5. เมาส์ 
 ______ 6. ล าโพง 
 ______ 7. ฮาร์ดดิสก์ 
 ______ 8. สแกนเนอร ์
 ______ 9. จอภาพ 

 ______ 10. การประมวลผลแบบกระจาย 

 ______ 11. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ 
 ______ 12. ระบบปฏิบัติการ 
 ______ 13. โปรแกรมประยุกต์ 

 ______ 14. ยุคท่ี 4 (Fourth Generation: ค.ศ.1972-1984) ใช้อุปกรณ์ใดในการ
ประมวลผล 

 ______ 15. ประเภทเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
A. บุคลากรออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์ 
B. iOS, Android 

C. หน่วยประมวลผลกลาง 
D. หน่วยควบคุม 

E. บุคลากรบริหารจัดการ วางแผนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

F. บุคลากรออกแบบ วิเคราะห์งานระบบสารสนเทศ 

G. หน่วยค านวณและตรรกะ 

H. อุปกรณ์รับข้อมูล 

I. อุปกรณ์แสดงผล 

J. Microsoft office 

K. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
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L. ชิปหรือไมโครโพสเซสเซอร์ (Microprocessor) 

M. Database Server 

N. Personal computer 

O. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการประมวลผล
เครื่องเดียวท้ังระบบงาน 

P. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผล หลาย
เครื่องมีการเช่ือมโยงเครือข่ายในการแบ่งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

Q. อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง 
R. ไอซี (Integrated Circuit :IC) 



บทท่ี 2 

ระบบสารสนเทศในองค์กร 
 

แนวทางในการบริหารงานขององค์กรในปัจจุบัน ต้องให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล สารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายการต่อสืบค้นข้อมูล และสามารถเพิ่มศักยภาพ 
ประสิทธิการท างานด้วยการจัดท าคลังข้อมูล น าคลังข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหาแต่ละงาน 
ดังน้ันจะเห็นว่าบทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ควบคู่กับการปฏิบัติงานอื่น ๆ ภายในองค์กร เน้ือหาบทน้ีจะกล่าวถึงบทบาท
การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมีผลกระทบอย่างไร 

ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตสารสนเทศ 
ผลิตองค์ความรู้ จัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการ
วางแผน ออกแบบการท างานหน่วยงานภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า มีการลงทุนซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดหาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ วางแผนยุทธศาสตร์  พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พันธกิจของ
องค์กร ทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงและ 

มีวิวัฒนาการปรับตัวอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงต้องตระหนักและเปิดใจเตรียมความพร้อม 

ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อรองรับการใช้งานใหม่ๆ ของเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 

ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึงข้อมูลท่ีน ามาประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์
สารสนเทศและน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในองค์กรต่อไป เช่น การประมวลผลสรุป
การท างานรายเดือน การประมวลผลเงินล่วงเวลา ดังน้ัน การท างานระหว่างข้อมูลและ
สารสนเทศคือการน าเอาข้อมูลท่ีสนใจมาประมวลผล ผลลัพธ์คือสารสนเทศท่ีสามารถ
น าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ดังภาพท่ี 2.1  
 
 

ภาพท่ี 2.1 การประมวลผลสารสนเทศ 

ประมวลผล สารสนเทศ ข้อมูล 
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1. สาเหตุท าให้เกิดสารสนเทศ 

กระบวนการท างานขององค์กรจะต้องมีการผลิตสารสนเทศเพื่อใช้
สนับสนุนการตัดสินใจมีปัจจัยหลักดังต่อไปน้ี 

1.1 พัฒนาการของความรู้  สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่  เมื่อมี
วิทยาการความรู้ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เกิดข้ึน ท าให้เกิดสารสนเทศตามมาเพื่อเผยแพร่
สารสนเทศไปยังแหล่งต่าง ๆ 

1.2 พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ผลิตสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพการท างาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ 

ท่ีน ามาใช้ในการผลิตสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารในยุคดิจิทัลช่วย
อ านวยความสะดวกในการเผยแพร่สารสนเทศไปยังแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถรับทราบเหตุการณ์และข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในเวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงท่ี
เกิดข้ึน 

1.4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์  นับเป็นเทคโนโลยีท่ีพัฒนา
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์มีประสิทธิภาพสูง
ช่วยในการผลิตสารสนเทศในปริมาณมากในเวลาอันสั้นเพิ่มความรวดเร็วในการท างาน
มากข้ึน 

1.5 ความจ าเป็นในการใช้สารสนเทศในยุคปัจจุบันการศึกษาหาข้อมูล 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีความส าคัญต่อประชาชนในปัจจุบัน
มาก มีการศึกษาหาข้อมูลท่ีตนเองต้องการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหา 
 

2. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 

ข้ันตอนการผลิตสารสนเทศตามกระบวนการน าข้อมูลมาประมวลผล และ
ได้สารสนเทศ สามารถน าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

มีข้ันตอนดังน้ี 

2.1 การรวบรวม (Capturing) เป็นการด า เ นินการเพื่ อรวบร วม 

และบันทึกข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เพื่อการประมวล เช่น การบันทึกไว้ใน
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แฟ้มเอกสาร หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  การรวบรวมท าได้โดยการสังเกต 
ความสัมพันธ์ การท าแบบสอบถาม การทดสอบและการใช้แบบส ารวจข้อมูลท่ีได้ 

2.2 การตรวจสอบ (Verifying) เป็นข้ันตอนส าคัญในระบบการผลิต
สารสนเทศ ท าข้ึนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลท่ี ได้รับการรวบรวม และบันทึกเอาไว้อย่าง
ถูกต้อง   

2.3 การจ าแนก (Classifying) เป็นการก าหนดหลักการแบ่งประเภทเป็น
หมวดหมู่หรือกลุ่มตามคุณสมบัติข้อมูล ในลักษณะท่ีเหมาะสม มีความหมายและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ โดยการก าหนดสิ่งท่ีเหมือนกันไว้ด้วยกัน  

2.4 การจัดเรียงล าดับ (Arranging)  ภายหลังท่ีมีการจ าแนกข้อมูลและ
การก าหนดรหัสข้อมูล จ าเป็นต้องจัดวางโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูลและจัดล าดับข้อมูล 

2.5 การสรุป (Summarizing) เป็นการจัดรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน 

หรือแบ่งกลุ่มข้อมูล และรวบยอดของแต่ละกลุ่ม เพื่อเตรียมค านวณหาค่าดัชนี 

หรือสารสนเทศในข้ันต่อไป การสรุปหรือการรวบรวมข้อมูลน้ี มีประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความมีนัยส าคัญของข้อมูลอีกด้วย 

2.6 การค านวณ (Calculating) เป็นข้ันตอนส าคัญท่ีจะจัดการท าข้อมูล  
ให้เป็นสารสนเทศท่ีอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มากระท ากับข้อมูล อาจจะใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยค านวณเพื่อความสะดวกและรวดเร็วได้ 

2.7 การจัดเก็บ (Storing) ข้ันตอนของการบันทึกสารสนเทศลงสื่อหลาย
ชนิด เป็นจานบันทึกแบบแข็ง (Hard disk) เพื่อให้ง่ายแก่การจัดเก็บ และให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้  

2.8 การเรียกเก็บ (Retrieving) เป็นกระบวนการค้นหา และดึงข้อมูลท่ี
ต้องการออกจากสื่อ ท่ีใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเพื่อให้บริการและ
ค าตอบแก่ผู้ใช้ ในการจัดเรียงล าดับข้อมูลภายในแฟ้ม  

2.9 การเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing) คือการเผยแพร่
สารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ท าในแบบเอกสาร รายงานหรือการเสนอ  

บนจอภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งส าคัญคือการก าหนดและออกแบบรายงาน
สารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 
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ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศหมายถึง กระบวนการประมวลผลโดยการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เพื่อน าสารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุน 

การตัดสินใจ บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมการท างานภายในองค์กร โดยใช้
องค์ประกอบของระบบในการประมวลผลข้อมูลได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
เครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ ทุกองค์ประกอบน้ีท างานร่วมกันเพื่อ
ก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์ให้
ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม 
การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร    

1. วิวัฒนาการระบบสารสนเทศ 

วิวัฒนาการระบบสารสารเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน  แสดงให้เห็นกระบวนการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ประยุกต์ใช้ในองค์กรรวมถึงแสดงแนวโน้มการท างานของระบบ
สารสนเทศ จากจุดเริ่มต้นของการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการอ านวยความสะดวก 

ในการบริหารจัดการงาน ในยุคแรกจึงเป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยค านวณจัดเก็บข้อมูล
เป็นหลัก ต่อมาในยุคท่ีสองคือการน าระบบสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ น าสู่การสรุป
รายงานผล วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานด้านการวางแผนและช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และยุคปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศมาใช้เป็นนโยบายหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กร ในการแข่งขันเชิงนโยบาย การด าเนินงานธุรกิจขององค์กร เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน 
หรือความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น ตารางท่ี 2.1 วิวัฒนาการการใช้ระบบสารสนเทศ 

 

ตารางที่ 2.1 วิวัฒนาการการใช้ระบบสารสนเทศ 

ยุค ลักษณะการใช้งาน ผลลัพธ ์ บุคลากร 
การประมวลผล น า เทค โน โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ นการ

ประมวลผล ค านวณและจัดเก็บ
ข้อมูล มีการจัดการบนระบบ
ฐานข้อมูล 

อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกในการ
ประมวลผลงาน
ประจ าวัน ซ้ า  ๆ
กัน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2.2 วิวัฒนาการการใช้ระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ยุค ลักษณะการใช้งาน ผลลัพธ ์ บุคลากร 

    

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

น าระบบสารสนเทศ มาช่วยใน
การบริหารจัดการวางแผน และ
รายงานผลสนับสนุนการตัดสินใจ
การด าเนินงานขององค์กร 

เพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร
โทรคมนาคม 

ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ 

น าระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และใช้
ในการบริหารสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

- ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ิมขีดความ 
สามารถในการ
เข้าถึงสารสนเทศ
รองรับความ
เปลี่ยนแปลงใน
ยุคของระบบ
สารสนเทศ
ครอบคลุมทั่ว
โลก 

บุคลากร       
ทุกระดับ 

 

2. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 

พื้นฐานการใช้งานระบบสารสนเทศจะมีองค์ประกอบท่ีเกิดจากการท างานใน
แต่ละส่วน ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบจะมีความสอดคล้องกัน ท าให้เกิดระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงาน โดย Stair and Reynolds (2006)  ได้ให้นิยามส่วนประกอบ
ท้ังหมด 6 ส่วนประกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร โทรคมนาคม ฐานข้อมูล 
กระบวนการ ดังภาพท่ี 2.2 แสดงส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ หากขาดส่วนใด
ส่วนหน่ึงของส่วนประกอบระบบสารสนเทศก็จะไม่สมบูรณ์  
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เช่น ขาดฮาร์ดแวร์ก็ไม่สามารถประมวลผลได้ ขาดโทรคมนาคมก็จะไม่มีการระบบการ
สื่อสารข้อมูล เป็นต้น ดังน้ัน ระบบสารสนเทศจึงต้องให้ความส าคัญในการท างานแต่ละ
ส่วนประกอบดังน้ี  

2.1 ฮาร์ดแวร์ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลในระบบ

สารสนเทศ มีส่วนประกอบหลัก 6 ส่วนคือ อุปกรณ์รับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ า อุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง อุปกรณ์การสื่อสาร โดยการ
เลือกฮาร์ดแวร์ให้เหมาะกับการใช้งาน 

2.2 ซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีแปลงข้อมูล 

ค าสั่งท่ีบอกให้คอมพิวเตอร์รู้และปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการท างานต่าง ๆ  
มี 2 ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังรายละเอียดบทท่ี 1 ท่ีได้
กล่าวถึงประเภทและความหมายของซอฟต์แวร์แต่ละประเภท 

2.3 บุคลากร 

 บุคลากรมีบทบาทในการด าเนินระบบสารสนเทศ เป็นกลไกส าคัญใน
การด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในการท างานระบบสารสนเทศ มีทักษะ
และความรู้ ในการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ จึงจะท าให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.4 โทรคมนาคม 

โทรคมนาคมคือการติดต่อสื่อสารข้อมูลในระยะไกล บนระบบเครือข่าย
การคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง  โดยในการ
ด าเนินงานมีอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการบริหารจัดการ เช่น 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์ช้ีเส้นทาง เป็นต้น 

2.5 ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลคือกลุ่มข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มข้อมูล
เดียวกันอย่างเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลสินค้า เป็นต้น 
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2.6 กระบวนการ 
รูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบบ

สารสนเทศ โดยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศแต่ละองค์กรมีหลักด าเนินตาม
นโยบายภายในองค์กร  

 
ภาพท่ี 2.2 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 

 

3. การระบบสารสนเทศในองค์กร 

การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นอีกเครื่องมือ
ท่ีผู้บริหารและบุคลากรนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนได้น าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ 

การท างานของระบบสารสนเทศเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถจัดเก็บสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ช่วยในการ
ประสานงานมีประสิทธิมากข้ึน สามารถลดข้ันตอนการท างานในรูปแบบเอกสาร
เปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบสารสนเทศ

ฮาร์ดแวร์

• อุปกรณ์ประมวลข้อมูล

ซอฟต์แวร์

• แอปพลิเคชันในการบรหิารจัดการระบบ
สารสนเทศ

บุคลากร

• ผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวข้องกบัระบบสารสนเทศ

โทรคมนาคม

• อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ฐานข้อมูล

• กลุ่มข้อมูลที่รวบรวมอยา่งเป็นระบบ

กระบวนการ

• รูปแบบวิธีการด าเนินงาน
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สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานได้ ท าให้ผู้บริหารน าข้อมูลระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
ตัดสินใจ ควบคุมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ันการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดข้ันตอนท่ีซ้ าซ้อน ถูกน าไปใช้
เพื่อช่วยในกระบวนการท างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาท่ีต้อง
ใช้ในการให้บริการรวดเร็วยิ่งข้ึน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือ
ผู้ใช้บริการได้ ท าให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามหรือเลือกซื้อ เลือกบริโภคสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการมากข้ึน สะดวกและคล่องตัวในการด าเนินงาน 

 การน าเทคโนโลยีมาเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สามารถโต้ตอบกับ
ผู้ใช้บริการ ลูกค้าตลอดเวลา น าข้อมูลท่ีให้บริการมาวิเคราะห์วางแผนการตลาดได้ การ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพในพัฒนาองค์กรสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว 

4. บทบาทของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
กระบวนการส่ือสารข้อมูล มาช่วยในการบริหารจัดการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ท้ังช่วยในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา วางแผน
ด าเนินงาน สนับสนุนการตัดสินใจ ท าให้ระบบสารสนเทศมีบทบาทในการบริหาร
ส าหรับองค์กร  มีประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 

4.1 บทบาทของการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

 ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล ถือว่าเป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน ดังนั้น 

การมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาข้อมูลท่ีสนใจ การ
เข้าถึงข้อมูลท่ีสนใจเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขันอย่างยิ่ง ในภาวะท่ีมีการแข่งขัน
สูงนี้ท าให้ท้ังภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความส าคัญในการใช้ระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน เช่น การสร้างภาพลักษณ์แนะน าสินค้า 
หรือการให้ความส าคัญกับผู้ใช้งานด้วยการจัดเก็บข้อมูลในการติดต่อส่ือสารจนมี
การส่ังซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
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4.2 บทบาทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ตลอดเวลา วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีท าให้องค์กรจะต้องเพิ่มขีดความสามารถให้
มีความโดนเด่น น่าสนใจ จูงใจแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ดังนั้นการน าระบบ
สารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายจะมี
เพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่ของ
องค์กรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 

4.3 บทบาทเพิ่มศักยภาพการช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 

 การประยุกต์ใช้ระบบสารเทศในการบริหารจัดการในการให้บริการ
ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส าหรับผู้ใช้บริการ บุคลากร ผู้บริหาร ในยุคปัจจุบันท่ีมีการ
แข่งขันสูง การให้บริการระบบสารสนเทศท่ีผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ข้อมูลท่ี
ต้องการอย่างรวดเร็ว สะดวก ทุกท่ีทุกเวลาและทันต่อเหตุการณ์ ท าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เกิดศักยภาพสูงในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน  อีก ท้ัง ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมความมั่นคง 

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.4 บทบาทการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารองค์กร 

 ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ลูกค้า กลุ่มผู้ใช้บริการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการ ดังนั้น
การปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการขององค์กรจึงต้องเปล่ียนไปตามความ
ต้องการผู้กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จึงส่งผลให้องค์กรต้องน าระบบสารสนเทศเข้า
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้บริการสารสนเทศท้ังภายในองค์และ
ภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและทันสมัย โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเข้ามาติดต่อท่ี
ส านักงานก็สามารถเข้าถึง สืบค้น และใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากบทบาทข้างต้น  จะเห็นความส าคัญท่ีองค์กรน าระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการบริหารจัดการ จนขยายตัวเป็นท่ีนิยมในยุคปัจจุบัน ดังภาพท่ี 2.3 แสดง
บทบาทการใช้งานระบบสารสนเทศเริ่มจาก ค.ศ. 1950-1960 ใช้ระบบสารสนเทศ



 

ระบบสารสนเทศในองค์กร | 90 

 

ในการประมวลผลข้อมูลนิยมใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากรูปแบบเอกสารเป็น
ลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 1960–1970 การน าระบบสารสนเทศมาช่วย
ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ค.ศ. 1970–1980 ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการตรวจสอบและสนับสนุนกระบวนการตัด สินใจของ ฝ่ายบริหาร  
ค.ศ. 1980–1990 ได้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานและช่วย
สนับสนุนการใช้บริการส าหรับบุคลากรในแต่ละระดับ ค.ศ. 1990–2000 

หน่วยงานองค์กรได้ให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศในการเช่ือมโยงเครือข่าย
ระหว่าง ผู้ใช้บริการกับองค์กร มีการท างานร่วมกัน ท่ัวโลกผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตท้ังภายในองค์กรและเครือข่ายโลก ค.ศ. 2000 จนถึง
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีบทบาทในการโต้ตอบการใช้งานโดยใช้ระบบในการ
วางแผนทรัพยากรธุรกิจและการใช้ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้
เหมืองข้อมูลในการด าเนินงาน 

 
ภาพท่ี 2.3 บทบาทการใช้ระบบสารสนเทศ 

(ท่ีมา : โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2554) 



 

ระบบสารสนเทศในองค์กร | 91 

5. ระดับการบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 

ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการสนับสนุนการท างานให้สะดวก 
รวดเร็ว น่าเช่ือถือ ช่วยในการน าเสนอสรุป จัดท ารายงาน ประมวลผลงาน และ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ แบ่งตามระดับการจัดการได้ 3 ระดับ คือ
ระดับล่าง (Lower Management) ระดับกลาง (Middle Management) ระดับสูง 
(Top Management) 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการท างานขององค์กร 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, น. 238) 

 

จากภาพท่ี 2.4 แสดงให้เห็นระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีมีของ
แต่ละองค์กร ในระดับล่างจะเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  

การประมวลผลของระบบสารสนเทศ ระดับกลางจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากร
รวมถึงพิจารณาวางแผนการด าเนินงานเพื่อน ารายงานสารสนเทศไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กร และระดับสูงจะเป็นการวิเคราะห์ผลรายงานเพื่อน าไปวางแผน
ยุทธศาสตร์ แนวโน้มการท างานขององค์กร 

 

 

 

Top Management

Middle Management

Lower Management
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6. ประเภทของระบบสารสนเทศ 

การบริหารงานของแต่ละองค์กรจะมีการออกแบบระบบสารสนเทศ โดย
พิจารณาจากประโยชน์การใช้งานและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจะมีระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานดังน้ี 

6.1 ระบบประมวลผล 

ระบบประมวลผล (Transaction Processing System: TPS) เป็นการ
น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลข้ันพื้นฐาน โดยเน้นท่ีการประมวลผลรายการ
ประจ าวัน (Transaction) การท างานจะท าการบันทึกข้อมูล สร้างข้อมูลในการ
ด าเนินงาน ในการบันทึกข้อมูลแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลแต่ละกิจกรรมท่ีให้บริการ
ตามงานบริการแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล เช่น บันทึก
ใบสั่งซื้อสินค้า ระบบบันทึกกิจกรรม ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบจัดเก็บข้อมูล
คลังสินค้า เป็นต้น 

ระบบประมวลผลมักจะถูกใช้งานส าหรับผู้บริหารระดับล่างและ 

นักปฏิบัติการ เน่ืองจากระบบชนิดน้ีจะไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถสนองความต้องการ
ข้อมูลหรือสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลางหรือสูงได้ ดังภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 การท างานระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูล 

 

ฐานข้อมูล ฝ่ายขาย/พัสดุ 

เครื่องคอมพิวเตอร์

  

ประมวลผล/

รายงาน
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จากภาพท่ี 2.5 เป็นการแสดงตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลโดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่ายท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายจัดเก็บฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล สรุป รายงานให้กับผู้ใช้บริการ 

6.1.1 หน้าที่ของระบบประมวลผล 

1) ค านวณประมวลผลข้อมูล 

2) จัดเก็บข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูล 

3) รายงานสรุปข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

6.1.2 รูปแบบการประมวลผลข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการท าการบันทึกข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูล 
ระบบประมวลผลข้อมูลจะท าการประมวลผล และรายงานสรุปการบันทึกข้อมูลไปยัง
ผู้ใช้บริการมีการประมวลผล 2 รูปแบบดังน้ี 

1) ประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)  
คือการประมวลผลระหว่างผู้ใช้งานกับระบบสารสนเทศ มีการ

จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลไว้ตรวจสอบหรือรอกระบวนการยืนยันการท างาน จึงท าการ
บันทึกข้อมูลรายกลุ่มหรือชุดหลายรายการลงระบบ เช่น การยื่นค าร้องแบบฟอร์ม
บุคลากร การบันทึกรายการสินค้า การบันทึกการส่งสินค้า เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 การประมวลผลแบบกลุ่ม 

 

จากภาพท่ี 2.6 แสดงการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม 
เช่น การสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันมีระบบการสั่งซื้อสินค้าแบบจ่ายเงินสดจะต้องมีการช าระ
เงิน หรือโอนเงินในรูปแบบต่างๆ ทางผู้ขายจึงจะสั่งซื้อสินค้าเปิดการสั่งซื้อสินค้าให้ตาม
กระบวนการ  

 

 

เอกสารค าร้อง 
ใบสั่งซื้อ 

(10 รายการ) 

ยืนยัน
ส่ังซ้ือ 
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2) ประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing)  
คือการประมวลผลระหว่างผู้ใช้งานกับระบบสารสนเทศ โดยมี

การใช้บริการจะมีการบันทึกหรือประมวลผลทุกครั้ง ท่ีเข้าระบบหรือท่ีเรียกว่า 
“ออนไลน์” ปฏิบัติในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจนครบกระบวนการท างาน โดยอาศัย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ ท่ีเช่ือมต่อผ่านระบบ
การสื่อสารข้อมูล เช่น การลงทะเบียนเรียน การติดต่อจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่าไฟ  
การโอนเงิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 การสั่งซื้อสินค้า 

 

จากภาพท่ี 2.7 แสดงให้เห็นการประมวลผลข้อมูลโดยมีการเข้าระบบเพื่อท า
การสั่งซื้อสินค้า เข้าสู่ระบบการขายสินค้าและท าการจัดส่งสินค้าต่อไป 

 

ตัวอย่างระบบประมวลผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น 

การเลือกวิชาพื้นฐานของส านักส่งเสริมวิชาการฯ  การบันทึกค่าน้ าและค่าไฟของหอ
นักศึกษา การบันทึกเงินเดือนค่าใช้จ่ายพนักงาน การส่งบทความวิชาการ การจัด
ตารางสอนเป็นต้น ตัวอย่างจะแสดงให้เห็นการใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังน้ี 

1. ระบบประมวลผลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส า นักส่งเสริมวิชาการฯ คือหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของ
มหาวิทยาลัยด้านงานบริการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบไปด้วยงานบริการลงทะเบียนออนไลน์ การจัดตารางสอน ตารางเรียนนักศึกษา 

ใบสั่งซื้อ 

ช่องทางการ
สื่อสารข้อมูล 
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การประมวลผลการเรียน ข้อมูลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ แบบรายงานผล มคอ. 
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายหอพัก เป็นต้น ภาพท่ี 2.8 แสดงระบบการให้บริการ
นักศึกษาในการลงทะเบียนเลือกวิชาพื้นฐานวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อ
เลือกวิชาท่ีต้องการศึกษาได้ ระบบจะท าการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาลงระบบ
ฐานข้อมูล 

ภาพท่ี 2.8 ระบบการเลือกรายวิชาบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงการท างานการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

จากภาพท่ี  2.9 แสดงระบบการจัดตารางเรียนและตารางสอน  
โดยอาจารย์ ท่ีรับมอบหมายหรือเจ้าหน้า ท่ีได้ท าการบันทึกการจัดตารางเรียน 
ตารางสอนในแต่ละภาคเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบ
ลงทะเบียน เช่น อาคารห้องเรียน รูปแบบห้องเรียน รายละเอียดนักศึกษา รายละเอียด
อาจารย์ ดังน้ันการจัดตารางเรียนและตารางสอนจึงเป็นระบบสารสนเทศประมวลผล
ข้อมูล 

2. ระบบประมวลผลของงานคลัง 
งานคลังเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าท่ีให้บริการและ

สนับสนุนงานบริหารงานมหาวิทยาลัย มีงานบริการด้านการเงินมีบุคลากรเข้ามาใช้
บริการท้ังหมด 3 กลุ่มคือกลุ่มท่ี1 นักศึกษาใช้บริการการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
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ค่าใช้จ่ายหอพัก กลุ่มท่ี 2 บุคลากรใช้บริการด้านการเงิน เงินยืมไปราชการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบการใช้บริการในการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

ภาพท่ี 2.9 แสดงระบบสารสนเทศของงานคลังในการระบบประมวลผลจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายบุคลากร และสรุปรายงานผลการประมวลผลในการ
ให้บริการ 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ระบบแสดงบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 
 

6.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information 

System : MIS) คือ ระบบสารสนเทศท่ีประมวลผลจากการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรท้ัง
ในอดีตและปัจจุบัน มีการสรุปรายงานข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อไปใช้
ในการด าเนินงานได้ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเหมาะส าหรับผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร
ระดับกลาง และสามารถสนับสนุนการให้บริการท้ังสามระดับ วัตถุประสงค์การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อน าข้อมูลไปบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ 

การควบคุม วางแผนการด าเนินงาน  เช่น ระบบส่งบทความวิชาการ ระบบการ 

จัดซื้ อจัดจ้ า ง  ระบบ CHEQA online ประกันคุณภาพ งบประมาณประจ าปี 
การวิเคราะห์การลงทุน และตารางการผลิต เป็นต้น 
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6.2.1 คุณสมบัติของระบบสารสนเพื่อการจัดการ 
สรุปคุณสมบัติของระบบเพื่อการจัดการได้ดังน้ี 

1) น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศประมวลผลมาใช้พัฒนา
และบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 

2) รองรับการท างานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กรทุกระดับของระบบสารสนเทศ 

3) มีความยืดหยุ่นและให้บริการจัดท ารายงานข้อมูลตาม
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

4) รองรับการประมวลผล รายงานได้จากระบบย่อยท้ัง
ภายในและภายนอกขององค์กรเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 การท างานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 

 ภาพท่ี 2.11 แสดงกระบวนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในการ
ประยุกต์ประมวลผลรายงานสารสนเทศจากระบบย่อยภายในองค์กร มีการพัฒนา
โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดท ารายงานประวัติอาจารย์จะต้องน าข้อมูล
ระบบบุคลากรและระบบงานทะเบียนมาสรุปเป็นรายงาน เป็นต้น 

รายงาน 

ผู้ใช้บริการ 

ระบบฐานข้อมูล
การเงิน 

ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

ระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพ 

ระบบฐานข้อมูล
งานทะเบียน 

ระบบฐานข้อมูล 
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6.2.2 ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

จากคุณสมบัติหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสามารถ
แบ่งประเภทการท างานของระบบได้ 3 ประเภท ดังน้ี 

1) รายงานท่ีออกตามระยะเวลา  รายงานท่ีจัด ข้ึนตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เช่น รายงานยอดจ าหน่ายสินค้า รายงานการใช้
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

2) รายงานท่ีออกเป็นกรณีพิเศษ จัดท าในกรณีท่ีมีการสรุป
รายงานกับเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นปกติ เช่น การตรวจสอบสถิตินักศึกษาท่ีเพิ่มหรือถอน
รายวิชาเรียนในภาคเรียนท่ี 1 เป็นต้น 

3) รายงานท่ีออกตามความต้องการ จัดท ารายงานสนับสนุน
การบริหารจัดการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดท ารายงานติดตาม
นักศึกษากู้เงินทุนการศึกษา เป็นต้น 

 

ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

มหาวิทยาลัยน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาช่วยในการสนับสนุนงาน
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลมากยิ่ง 
เช่น ระบบส่งบทความออนไลน์ ระบบการเบิกจ่ายซื้อจ้างงานพัสดุ ระบบบุคลากร ระบบ
ประกันคุณภาพ CHE Online และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย เป็นต้น 

ในกรณีศึกษาน้ีขอยกตัวอย่างท้ังหมด 3 ระบบ ดังน้ี 

1. ระบบวารสารพื้นถ่ินโขง ชี มูล 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ใช้ในการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อและลดข้ันตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพงานในการจัดส่งวารสาร  โดยมี 
ผู้เข้ามาใช้บริการและเกี่ยวข้องกระบวนการท างานของระบบวารสารท้ังหมด 3 กลุ่ม คือ 
กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู้ส่งบทความวารสาร ระบบดังกล่าวสามารถ
รายงานสถานะติดตามการด าเนินงานผู้ส่งบทความ และการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
การพิจารณาอ่านบทความ และมีคณะกรรมการกองบรรณาธิการบริหารจัดการ
ด าเนินงานวารสาร ดังภาพท่ี 2.11 และภาพท่ี 2.12 แสดงหน้าจอหลักในการด าเนินงาน  
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ภาพท่ี 2.12 การใช้บริการระบบวารสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 หน้าหลักระบบวารสารพื้นถ่ิน โขง ชี มูล 

(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

ฐานข้อมูลวารสารฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นักวิชาการ/ 

ผู้เขียนบทความ 

รายงาน 
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กระบวนการท างานของระบบวารสารออนไลน์จะเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และลดระยะเวลาการรอการตอบรับเอกสาร และยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพรายงานผลการท างานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบกระบวนการท างานท้ังหมด 

ดังภาพท่ี 2.13  
1.1 การให้บริการระบบวารสารพื้นถ่ินโขง ชี มูล มีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

ในการใช้บริการท้ังหมด 3 กลุ่มดังน้ี 

1.1.1 ผู้เขียนบทความสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการบทความ 

1.1.2 กองบรรณาธิการหรือนักวิชาการ ด าเนินการบันทึกข้อมูล
และรายงานผลตามกระบวนการท างานของการพิจารณาบทความแต่ละข้ันตอน 

1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ รายงานผลการพิจารณา 
และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแต่ละบทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 แสดงข้ันตอนการท างานของระบบวารสาร 

ส่งบทความ 

ผู้เขียนบทความ 

ตอบรับบทความ 

กองบรรณาธิการ 

พิจารณาบทความ 
พร้อมให้ค าแนะน า 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

เลือกผู้ทรงคณุวุฒ ิ

พิจารณาบทความ 

ส่งผลการพิจารณา
บทความ 

กรณีตอบรับแก้ไข
บทความส่งฉบบั

จัดรูปแบบทความ 

ส่งบทความต้นฉบบั 

จัดพิมพ์วารสาร 

พิจารณาการ
เผยแพร่

รับทราบพิจารณา 
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1.2 การบริหารจัดการระบบวารสารพื้นถ่ินโขง ชี มูล 

ระบบวารสารมีข้ันตอนการด าเนินงานท้ังหมด 8 ข้ันตอน โดย
ท้ังหมดน้ี ระบบมีการรายงานผลการด าเนินงาน เร่ิมต้ังแต่มีผู้เขียนบทความ ส่งบทความ
เข้าสู่กระบวนการรับบทความ แต่ละข้ันตอนกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียน
บทความสามารถตรวจสอบสถานะการด าเนินงานได้ ดังภาพท่ี 2.14 แสดงสถานะ
บทความในส่วนของกองบรรณาธิการสรุปบทความท้ังหมด 39 บทความ และ แต่ละ
ข้ันตอนจะมีบทความท่ีด าเนินงานอยู่เท่าไรดูตัวเลขในวงเล็บของแต่ละข้ันตอน เช่น 
ข้ันตอนท่ี 1 บทความใหม่ (0) แสดงว่าไม่มีบทความใหม่ หรือข้ันตอนท่ี 3 รอผลประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (1) แสดงว่ามีบทความอยู่ในข้ันตอนน้ี 1 บทความเป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 2.15 แสดงหน้าจอหลักรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ในการแสดงรายละเอียดของแต่ละข้ันตอนสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ 
ดังภาพท่ี 2.15 แสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดของแต่ละบทความว่ามีผลการ
พิจารณาบทความอย่างไร 
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ภาพท่ี 2.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดผลการพจิารณาบทความ 

 

 ภาพท่ี 2.17 แสดงรายละเอียดการติดตามการสมัครสมาชิกของวารสาร  มีการ
สรุปรายงานช่ือสมาชิกแต่ละคน มีการสมัครวารสารเล่มใด และด าเนินงานส่งอย่างไร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 แสดงหน้าจอสมาชิกวารสาร 
 

2. ระบบโปรแกรมงบประมาณ 

ระบบโปรแกรมงบประมาณ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏอุดรธานี เป็นอีกกรณีศึกษาท่ีน าระบบสารสนเทศมาช่วยอ านวยความสะดวกใน
การจัดท าเอกสารการเงิน และใช้ในการสนับสนุนกา รรายงานวิเคราะห์การใช้
งบประมาณในแต่ละไตรมาสได้ ท าให้ผู้บริหารท้ังระดับกลางและระดับสูงสามารถ
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ติดตามการด าเนินงานได้จากการปฏิบัติตามโครงการ ในรูปแบบออนไลน์เครือข่าย
มหาวิทยาลัยมีผู้เกี่ยวข้องในการใช้บริการ 3 กลุ่มคือ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ นักวิชาการกอง
นโยบายและแผน และเจ้าหน้าท่ีงานคลัง ดังภาพกระบวนการท างานภาพรวมของระบบ 

ดังภาพท่ี 2.18 แสดงภาพรวมในการใช้บริการของระบบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.18 ภาพรวมของระบบงบประมาณ 

 

2.1 การใช้บริการระบบงบประมาณ 

การเข้าสู่ระบบงบประมาณ ระบบจะท าการตรวจสอบช่ือผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านจากฐานข้อมูลบุคลากร ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบก าหนดสิทธิการใช้
บริการระบบงบประมาณ เช่น ให้เข้าระบบบันทึก รายงาน สืบค้น เฉพาะหน่วยงาน 

และตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น แบ่งผู้ใช้บริการออกแบบ 3 กลุ่ม ดังน้ี 

2.1.1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ระบบจะให้บริการบันทึกขออนุญาตเบิกจ่าย 
ซื้อจ้างมีกระบวนการสั่งซื้อ ตรวจรับ ติดตามผลการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน 

2.1.2 นักวิชาการกองนโยบายและแผน จะเป็นผู้ตรวจสอบ 

การด าเนินงาน โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการตรวจสอบ และอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติโครงการ 

2.1.3 เจ้าหน้าท่ีงานคลัง ท าการเบิกจ่าย ซื้อจ้างให้กับบุคลากร 
หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเบิกจ่าย ซื้อจ้าง 

ฐานข้อมูล 

ระบบบุคลากร 
ฐานข้อมูลงบประมาณ 

บุคลากรฝ่ายพัสดุ 

นักวิชาการกองนโบายฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลัง 

รายงาน 
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2.1.4 สืบค้นผู้ ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอ บ
กระบวนการด าเนินถึงข้ันตอนใด หรือมีผลตอบรับอย่างไร เช่น ค้นหาฎีกาหมายเลข 

สว.58000012 ระบบจะแสดงสถานะผลการด าเนินงาน 

2.2 การบริหาร ติดตาม สรุปรายงาน 

รายงาน สรุปผล โดยระบบจะมีการรายงานตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท้ัง 3 กลุ่ม ดังภาพท่ี 2.19 หน้าหลักเข้าสู่ระบบงบประมาณ 

2.2.1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สามารถดูผลรายงานการเบิกจ่าย ซื้อจ้าง 
ยอดเงินคงเหลือ  

2.2.2 นักวิชาการกองนโยบายและแผน ดูผลรายงานโครงการท่ี
บันทึกเสนอขอเบิกจ่าย สรุปโครงการการด าเนินงานแต่ละหน่วยงาน 

2.2.3 เจ้าหน้าท่ีงานคลัง ดูผลรายงานโครงการท่ีการเบิกจ่าย 

ซื้อจ้างเป็นหน่วยงาน หรือยอดคงเหลือของงบประมาณ  

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 หน้าหลักระบบโปรแกรมงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ภาพท่ี 2.20 รายงานผลการใช้ระบบงบประมาณ ในช่วงแต่ละไตรมาส 

 

จากภาพท่ี 2.18-2.19 หน้าหลักการใช้ระบบงบประมาณ แสดงให้เห็นผล
การรายงานของระบบงบประมาณท่ีสรุปการใช้งบประมาณเพื่อใช้วางแผนด าเนิน
โครงการต่อไป ระบบสามารถรายงานผลการด าเนินงาน ติดตามข้ันตอนการด าเนินงาน
สถานะการด าเนินงาน และสรุปรายละเอียดในการตรวจสอบเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้างแต่
ละฎีกา อีกท้ังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบการจัดการงานวิจัย 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปได้น างานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการงานวิจัย ส าหรับบุคลากรของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ดังภาพท่ี 2.21 แสดง
ภาพหน้าจอหลักในการท างานรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ลดข้ันตอนการท างานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น ค าขอเสนอโครงการวิจัย ติดตาม
ผลการด าเนินงานของผู้วิจัย  ตลอดจนรวบรวมงานวิจัย น าเสนอบุคลากร ประชาชน 
นักศึกษาได้เรียนรู้งานวิจัย เป็นต้น 
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ภาพท่ี 2.21 หน้าหลักระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

 

3.1 การใช้บริการระบบการจัดการงานวิจัย 

ระบบการจัดการงานวิจัยมีผู้ใช้บริการท้ังหมด 3 กลุ่มดังน้ี 

3.1.1 อาจารย์ บุคลากร ประชาชนท่ัวไป สามารถค้นหาข้อมูล
เร่ืองวิจัย บทความทางวิชาการ บทความวารสาร สรุปรายงานการวิจัยได้ 

3.1.2 อาจาย์ผู้วิจัย สามารถบันทึกเสนอโครงการ หากโครงการน้ัน
ได้รับอนุมัติจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่ อท าการเพิ่ม แก้ไข ดูโครงการตนเองได้ 

ติดตามข้ันตอนตามระเบียบของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป และสืบค้นข้อมูลเรื่องวิจัย 
บทความทางวิชาการ บทความวารสาร สรุปรายงานการวิจัยได้ 

3.1.3 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย สามารถเข้าสู่ระบบอนุมัติ ติดตาม 
ประกาศข่าว ระเบียบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สามารถสืบค้นดูโครงการท้ังหมดได้ทุก
โครงการ 
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ภาพท่ี 2.22 การท างานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิจัย 

 

จากภาพ 2.22 แสดงให้เห็นมุมมองภาพรวม ประชาชนท่ัวไปสามารถ
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย อาจารย์ผู้วิจัยสามารถบันทึกเสนอโครงการ/ติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงาน และผู้บริหารคณะกรรมการสามารถติดตามพิจารณา โครงการงานวิจัยได้ โดย
แต่ละกลุ่มจะใส่ช่ือและรหัสผ่านเข้าใช้งานตามสิทธิ์ท่ีระบบก าหนด และภาพท่ี 2.23 
แสดงภาพข้ันตอนการท างานการเร่ิมจากเสนอโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบพิจาณาทุนการ
วิจัย ข้ันตอนการบันทึกรายงานผลการด าเนินงานจนสิ้นสุดการท างานวิจัย 

 

ค้นหาข้อมูลงานวิจัย สารสนเทศงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการ 

ผู้ใช้บริการประชาชนท่ัวไป 

อาจารย์ผู้วิจัย บันทึกข้อมูลผลงานทางวิจัย/ 

เค้าโครงการเสนอ/ผลงานวิจัย 

รางานผลการตดิตาม
ความก้าวหน้า 

รายงานผลการอนุมัติทุน 

รายงานขา่วสารเก่ียวกับงานวิจัย 

ผู้บริหาร/คณะกรรมการ 

ค้นหาติดตามสารสนเทศ/ข่าวสาร
งานวิจัย/ผลการอนุมัติทุน 

บันทึกข้อมูลอนุมัติผลการวิจัย 

การติดตามความก้าวหน้าวิจัย  

ระบบสารสนเทศงานวิจัย 



 

ระบบสารสนเทศในองค์กร | 108 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2.23 ข้ันตอนอาจารย์ผู้วิจัยเสนอโครงการ 
 

3.2 การบริหาร ติดตาม สรุปรายงาน 

3.2.1 ผู้วิจัยสามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิจัย 
เพื่อบริหารจัดการ เช่น การเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้า การส่งวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และการรายงานการเผยแพร่งานวิจัย เป็นต้น ดังภาพท่ี 2.24 บันทึกเสนอ
โครงการ และภาพท่ี 2.24  แสดงการบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
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ภาพท่ี 2.24 หน้าจอภาพเสนอโครงการวิจัย  
 

 
 

ภาพท่ี 2.25 หน้าจอภาพรายงานความก้าวหน้า 

 

3.2.2 ผู้บริหารและคณะกรรมการ สามารถบริหารจัดการระบบ 
ติดตามผลการด าเนินงาน เช่น พิจารณาอนุมัติโครงการ และเมื่อมีการพิจารณาท า
สัญญาคณะกรรมการสามารถดูผลการรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ดังภาพท่ี 2.25 แสดงหน้าจอการจัดการพิจารณาทุนวิจัย 
และภาพท่ี 2.26 แสดงหน้าจอท่ีแสดงงานวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยและรายงานผลงานวิจัย 
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ภาพท่ี 2.26 หน้าจอพิจารณาทุนวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 2.27 หน้าจอสรุปผลงานวิจัยท่ีอนุมัติทุนวิจัย 
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6.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) 
เป็นระบบท่ีพัฒนาจากระบบสารสนเทศการจัดการ  เป็นการพัฒนาเพิ่มด้วยการน า
สารสนเทศท่ีมีในระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร มาใช้วิเคราะห์ 
พยากรณ์ แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรมน้ัน เพื่อช่วยสนับสนุน
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการด าเนินงาน 

อีกท้ังสามารถน าสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรด้วย 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีหน้าท่ีช่วยให้การตัดสินใจได้อย่างสะดวก 
โดยอาจจะช่วยผู้ตัดสินใจในการเลือกทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับให้ทางเลือก
ต่างๆ ตามวิธีท่ีผู้ตัดสินใจก าหนด บางระบบสามารถก าหนดความต้องการผู้ใช้บริการให้
สามารถตอบโต้ได้โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบจ าลองการวิเคราะห์สารสนเทศให้เหมาะสมกับองค์กร 

6.3.1 คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีคุณสมบัติการด าเนินงานในแต่ละ
องค์กรดังน้ี 

1) สามารถใช้วิ เคราะห์ ข้อมูล ท้ั งรูปแบบข้อมูลแบบกึ่ ง
โครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนได้ 

2) สามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้เน้นท่ีผู้บริหารระดับกลาง
และระดับสูงใช้เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการสนับสนุน หรือเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจ 

3) เป็นการวิเคราะห์ หรือจ าลองสถานการณ์ โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ 

4) สามารถสนับสนุนการประมวลผล วิเคราะห์ผลท่ีซับซ้อน 

5) มีการน า เสนอ ท่ีมีความยืดหยุ่ น ท่ีจะรองรับรูปแบบ 

การบริหารงานแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ขององค์กร 

6) จัดเก็บข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
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ภาพท่ี 2.28 การท างานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

จากภาพท่ี 2.28 การแสดงการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
จะต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
การสร้างแบบจ าลอง เพื่อท านายเหตุการณ์ปัญหาหรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเป็นฐาน
องค์ความรู้ท่ีผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นส่วนประกอบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานได้อีกทางหน่ึง 

 

 

6.3.2 องค์ประกอบและการท างานของสถาปัตยกรรมระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ควรศึกษาสถาปัตยกรรม
พื้นฐานก่อน จากน้ันก็ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน จึงตัดสินใจเลือกฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสม และลงมือพัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองค์กร จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอุปกรณ์ ต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสมดังภาพท่ี 2.29 จากภาพของการแสดงแนวคิดสถาปัตยกรรมของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ สามารถอธิบายการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

มีองค์ประกอบดังน้ี 

ซอฟต์แวร์ DSS 

ฐานองค์ความรู้ แบบจ าลอง 

ผู้ใช้งาน 
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1) ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศฯ ท าการออกแบบระบบเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาตามโครงสร้างปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใช้ทฤษฎีเครื่องมือพัฒนาแบบจ าลอง
จนได้แบบจ าลองและฐานจ าลอง 

2) ส่วนการจัดการแบบจ าลองจะส่งผลของข้อมูลไปวิเคราะห์ตาม
การร้องขอใช้งานตามปัญหาท่ีต้องการวิเคราะห์ มีส่วนประกอบในการจัดการเช่น  ฐาน
แบบจ าลอง ระบบจัดการฐานของแบบจ าลอง  สารบัญแบบจ าลอง  แบบจ าลอง 
การท างาน เป็นต้น 

3) ส่วนการจัดการข้อมูลจะรวบรวมข้อมูลจากภายนอกระบบเพื่อ
จัดเก็บลงในฐานข้อมูลหรือน าข้อมูลจากฐานข้อมูล ส่งต่อไปยังส่วนการจัดการ
แบบจ าลอง เพื่อน าไปผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลองท่ีเหมาะสม ส าหรับแก้ไข
ปัญหาน้ันๆ มีส่วนประกอบเช่น ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนสอบถามข้อมูล 

สารบัญข้อมูล ส่วนกลั่นกรองข้อมูล เป็นต้น 

4) ส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้จะส่งข้อมูลผลลัพธ์ท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ของแบบจ าลองและหรือข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลของส่วนสอบถาม
ข้อมูลไปยังผู้ใช้ และหากมีการส่วนการจัดการองค์ความรู้กรณีท่ีต้องการจะท าการ
ประมวลผลสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน มีส่วนประกอบเช่น 
ระบบจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนประมวลผลภาษาธรรมชาติ หน่วยประมวลผล 

หน่วยป้อนข้อมูลเข้า เป็นต้น 

5) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เป็นผู้เลือกข้อมูลเพื่อน าเข้าระบบ และได้
ผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ภาพท่ี 2.29 แนวคิดของสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 

 

 

4. ส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช ้

3. ส่วนการจัดการข้อมูล 2. ส่วนการจัดการแบบจ าลอง 

5. ผู้ใช ้

ส่วนการจัดการองค์ความรู ้

ฐานข้อมูล 
แบบจ าลอง/ฐานจ าลอง 

เครื่องมือพัฒนา
แบบจ าลอง 

1. ผู้พัฒนา 
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6.3.3 ประเภทแบบจ าลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ การสร้างต้นแบบเพื่อหา
แบบจ าลองอย่างน้อยท่ีสุด 1 แบบ ส าหรับจ าลองสถานการณ์ปัญหาแต่ละสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้ในท่ีสุด แบบจ าลอง
มี 3 แบบดังน้ี 

1) ความหมายเชิงบรรยาย 

แบบจ าลองแบบน้ีได้ก าหนดให้แบบจ าลอง คือ สิ่งท่ีช่วย
น าเสนอข้อเท็จจริงโดยสังเขปของระบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้และนักพัฒนาระบบ
สามารถท าความเข้าใจระบบได้ง่ายข้ึน แบ่งแบบจ าลองท่ีมีความหมายเชิงบรรยาย
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 แ บ บ จ า ล อ ง เ ชิ ง รู ป ภ า พ  ( Graphical Model) คื อ 
แบบจ าลองท่ีใช้ภาพอธิบายข้อเท็จจริงในการท างานส่วนประกอบต่างๆ เช่น Data 

Flow Diagram, Document Flow Diagram 

 แ บ บ จ า ล อ ง เ ชิ ง บ ร ร ย า ย  (Narrative Model) คื อ 
แบบจ าลองท่ีใช้ภาษาธรรมชาติในการบรรยาย ข้อเท็จจริงและการท างานของ
ส่วนประกอบต่างๆ ในระบบ 

 แ บ บ จ า ล อ ง เ ชิ ง ก า ย ภ า พ  (Physical Model) คื อ 
แบบจ าลองท่ีใช้จ าลองส่วนประกอบต่างๆ ในระบบให้มีขนาดเล็กกว่าของจริง เช่น 
แบบจ าลองอาคาร สิ่งก่อสร้าง สถานท่ี เป็นต้น 

2) ความหมายเชิงสภาวะ 

คือการพิจารณาจากสถานการณ์ท่ีใช้งานของแบบจ าลองได้แก่ 
 แบบจ าลองคง ท่ี (Static Model) เป็นแบบจ าลองท่ี

น ามาใช้เพื่อประเมินสถานการณ์เฉพาะในเวลาช่วงใดช่วงหน่ึง เช่นการวิเคราะห์
งบประมาณประจ าปี หรือไตรมาส 

 แบบจ าลองเคลื่อนไหว (Dynamic Model) น ามาใช้
ประเมินสถานการณ์ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรได้ตลอดเวลาทุกช่วงเวลา ดังน้ัน
แบบจ าลองชนิดน้ีมีความเป็นอิสระต่อช่วงเวลา  (Time dependent) ตัวอย่างเช่น 
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ซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีต้องมีการตัดสินใจหาจ านวนจุดช าระเงิน ก่อนการตัดสินใจควรมีการ
พิจารณาถึงช่วงเวลาต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น 

3) ความหมายเชิงการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
คือ การสร้างแบบจ าลองโดยใ ช้สูตรคณิตศาสตร์ เป็น

แบบจ าลองเพื่อค านวณหาผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยท่ัวไปนิยมใช้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

(Optimization Model) ส าหรับการใช้งานแบบจ าลองในลักษณะน้ี  เป็นการใช้
แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ   สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ เพื่อเลือกทางท่ีดีท่ีสุดตามต้องการของผู้ตัดสินใจได้ 

ซึ่งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีจะน าไปใช้เพื่อตัดสินใจด้วยการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดน้ัน
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

o การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาท่ีมีจ านวน
ทางเลือกจ ากัด การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในกรณีดังกล่าว น้ี อาจจะไม่ใช่การใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยตรง แต่จะต้องอาศัยเทคนิค 2 ประการ คือ ตาราง
ตัดสินใจ (Decision Table) และแผนภาพการตัดสินแบบต้นไม้  (Decision Tree)  

ท่ีสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ 

o การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยใช้อัลกอริทึม ในกรณี
ท่ีมีทางเลือกท่ีมีจ านวนมาก โดยอาศัยการพัฒนาจ าลองทีละข้ันตอน แบบจ าลอง
ประเภทน้ีไ ด้แก่แบบจ าลองโปรแกรมเชิง เส้น (Linear Programming Model) 
แบบจ าลองโปรแกรมเป้าหมาย (Goal Programming Model) และแบบจ าลอง
เครือข่าย (Network Model) 

o การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยการวิเคราะห์ด้วยสูตร 
เป็นการใช้แบบจ าลองเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และค านวณหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เช่น 
แบบจ าลองส าหรับจัดการสินค้าคงคลัง (โดยอาศัยสูตรเพื่อหาจุดสั่งซื้อวัตถุดิบ และ
ปริมาณสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม) 

o ก า รห า ทา ง เ ลื อ ก ท่ี ดี ท่ี สุ ด ด้ ว ยก ารจ า ลอง
สถานการณ์ (Simulation) เป็นการหาทางเลือก โดยอาศัยการจ าลองสถานการณ์ของ
การเลือกทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ โดยแบบจ าลองประเภทน้ี ได้แก่ แบบจ าลอง
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สถานการณ์ความน่าจะเป็น แบบจ าลองสถานการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับเวลา 
แบบจ าลองภาพเสมือนจริง และแบบจ าลองเชิงวัตถุ 

o การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดด้วยวิธีการฮิวริส ติค 
(Heuristic) เป็นการใช้กฎง่ายๆ เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดส าหรับการ
แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน แบบจ าลองประเภทน้ี ได้แก่ระบบการจัดเส้นทางเดินรถ
ขนส่งส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

 แบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) เป็นการใช้
หลักการทาง สูตรค านวณการเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส าหรับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างแบบจ าลองทางการเงินก็ได้แก่สูตรค านวณทางเงินต่างๆ  

 แบบจ าลองทางสถิติ (Statistical Model) เป็นการใช้
หลักการและสูตรค านวณทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลอดีตและปัจจุบัน เพื่อท านาย
หรือพยากรณ์ข้อมูลหรือเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ 

การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย การวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา หรือเรียกแบบจ าลองน้ี
เพื่อใช้พยากรณ์ข้อมูลว่า “Predictive Model” 

 

6.3.4 ประเภทของการตดัสินใจจ าแนกตามระดบัการจัดการในองคก์ร 
การบริหารจัดการองค์กรในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจมีกระบวนการในการด าเนินงาน ท่ีต้องแบ่งตามลักษณะของปัญหาและการ
ตัดสินใจสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การจัดการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง การตัดสินใจเพื่อการควบคุมการบริหารส าหรับผู้บริหารระดับกลาง และการ
ตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการส าหรับผู้บริหารระดับล่าง มีรายละเอียดแต่ละประเภทดังน้ี 

1) การตัดสินใจระดับกลยุทธ์ 
การบริหารจัดการระดับกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจท่ีต้องมีการ

น านโยบายท่ีเกี่ยวท่ีข้องกับแผนในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างหรือเพิ่มผลผลิตหรือในบาง
กรณีอาจจะเป็นน ายุทธศาสตร์มาขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทิศทางของ
องค์กร เช่น น าสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการ
ขยายสาขาย่อย เป็นต้น  
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2) การตัดสินใจเพื่อควบคุมการบริหาร 

การบริหารจัดการเพื่ อควบคุมการบริหารเป็ นการ 

วางแผนการด าเนินงาน เพื่อตัดสินใจประมวลผล พยากรณ์ แนวโน้มการท างานท่ีส่งผล
กระทบต่อองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีท่ีสุด ตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง 
เช่น กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดหรือผู้ใช้บริการ โดยมี
กระบวนการท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนท่ีสุด 

3) การตัดสินใจระดับปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ เป็นการ
ตัดสินใจในงานท่ีประมวลผลรายวัน โดยผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ด าเนินงาน เช่น การเลือก
วิธีในการผลิตสินค้า หรือการเพิ่มอุปกรณ์ในการผลิต เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 2.30 ประเภทของการตัดสินใจ 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546, น. 14) 

 

6.3.5 ประเภทการตัดสินใจจ าแนกตามโครงสร้างของปัญหา 

ในการด าเนินขององค์กรจะพบปัญหาในการท างานท่ีแตกต่าง
กันไป ดังน้ันออกแบบระบบให้สามารถรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงจ าเป็นต้องเข้าใจประเภทปัญหาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละประเภท 

โดยโครงสร้างของการตัดสินใจปัญหาได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การตัดสินใจแบบ

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับล่าง

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

การตัดสินใจเพื่อควบคุมการบริหาร 

การตัดสินใจระดับปฏิบัติงาน 
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โครงสร้าง (Structure) การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured) และ 

การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) มีรายละเอียดประเภทดังน้ี  
1) การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง 

การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างเหมาะส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับปัญหาท่ีมีข้ันตอนท่ีแน่ชัด วิธีการก าหนดแนวทางอย่างเป็นข้ันตอน
กระบวนการ เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีแนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบการตัดสินใจ องค์กรมี
การก าหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ท่ีท างานเกิดข้ึนเป็นประจ า เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐาน หรือ
แนวทางข้ันตอนท่ีต้องเตรียมกฎเกณฑ์การตัดสินใจไว้ ตามสูตร หลักเกณฑ์ และปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน  มีสารสนเทศท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบมีการวิเคราะห์ท่ีมี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ ดังน้ันจะเห็นว่าการแก้ปัญหาแบบโครงสร้างเป็นการวิเคราะห์ 
ประมวลผล จากปัญหาท่ีมีข้ันตอนชัดเจนเป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจได้ 

2) การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 
การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง ย่อมไม่สามารถก าหนด

ข้ันตอนการตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้า อาจเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยู่บ่อยครั้ง 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีไม่เคยมีการแก้ไขปัญหามาก่อน อีกท้ังหากมีการวิเคราะห์
ประมวลผลจะต้องมีข้ันตอน งบประมาณในการด าเนินงาน ในปัญหาเหล่าน้ีจะเป็น 

การเตรียมกระบวนการเพื่อวิเคราะห์งานใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน แต่ต้องการพยากรณ์ หรือ
วิเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ 

3) การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง 
การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้องอาศัย

หลักเกณฑ์ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐาน และบางอย่างเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า ดังน้ันการวิเคราะห์ต้องอาศัยสารสนเทศท่ีมีหลักเกณฑ์กระบวนการพื้นฐาน 
และบางส่วนเป็นการพยาการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มในการประเมินการแก้ไขปัญหา 
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ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน 

งานวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นงานวิจัยของพรพิมล มุมานะวงศ์ และ
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ (2553) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน 

ในการพัฒนาระบบ จากปัญหาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและเอกสารต่าง  ๆ 

ของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ท่ีมีความซ้ าซ้อน ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

โดยน าทฤษฎีแบบ Rule-Based DSS มาใช้ในการพัฒนาระบบด้านงบประมาณรายรับ
และรายจ่าย และน าทฤษฎีแบบ Decision Tree มาใช้ในการพัฒนาระบบด้าน 

การจัดสรรงบประมาณ มีผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน  สรุปได้ผลว่า
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

1.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยใช้เทคนิคแบบผสมผสานมีข้ันตอนการพัฒนาท้ังหมด 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้ันตอนผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องพบว่า ข้อมูลสารสนเทศภายในของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบกระดาษ ท าให้ยากต่อการค้นหา และยากต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

1.1.2 การวิเคราะห์ระบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น า
เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาด้วย
เทคนิค 2 แบบ คือ การสร้างระบบโดยอาศัยกฎและเทคนิคของต้นไม้ตัดสินใจ  

1.1.3 การออกแบบระบบ คือการออกแบบกระบวนการท างาน
ของระบบและรูปแบบคอนเท็กซ์ไดอะแกรม โดยมีการแบ่งการท างานของระบบ 4 ส่วน 
คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของผู้บริหาร ส่วนของอาจารย์/บุคลากร และส่วนของฝ่าย
การเงิน 
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1.1.4 การสร้างและพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมใน
ลักษณะเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา c#.net ระบบการจัดการฐานข้อมูลใช้ SQL Server 

2008 Express Edition 

1.1.5 การทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบ ผู้พัฒนาได้แบ่ง
การประเมินคุณภาพเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ท าการทดสอบด้วยวิธีการแบบ 
แบล็กบ๊อกซ์ เป็นการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับระบบในการใช้งาน 

ส่วนท่ี 2 การท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
จากข้ันตอนการท างานท้ังหมด 5 ข้ันตอนเป็นกระบวนการวิเคราะห์

และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาใช้
เทคนิคแบบผสมผสานโดยดังภาพท่ี 2.30-2.32 การแสดงการท างานหน้าจอหลัก และ
ผลลัพธ์การประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.31 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

(ท่ีมา: พรพิมล มุมานะวงศ์ และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ, 2553) 
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ภาพท่ี 2.32 ภาพหน้าหลักของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

(ท่ีมา : พรพิมล มุมานะวงศ์ และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ, 2553) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.33 การประมวลผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

(ท่ีมา : พรพิมล มุมานะวงศ์ และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ, 2553) 
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จากภาพท่ี 2.32 แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจาก
ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณมอบทุนการศึกษาอันดับ1 มีค่าร้อยละ 
25 และแสดงรายการงบประมาณอื่นๆ ตามล าดับดังภาพท่ี 2.32 

 

2. ระบบจัดล าดับความส าคัญในการใช้บริการสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 งานวิจัยระบบจัดล าดับความส าคัญในการใช้บริการสารสนเทศของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรีย
กร, 2557) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบเพื่อช่วยตอบค าถาม
จัดล าดับการให้บริการสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคฐานกฎเกณฑ์ ช่วยในการวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญในการให้บริการสารสนเทศ  

 ระบบดังกล่าวสามารถช่วยในการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจใน
การให้บริการสารสนเทศในด้านการซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ และสามารถแจ้งปัญหาการใช้
งานต่างๆ ไปยังผู้ใช้สามารถทราบผลการประมวลผลรายงาน อีกท้ังยังท าให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงปริมาณงานท่ีแท้จริงของเจ้าหน้าท่ีเทคนิค  ท าให้ตอบสนองการใช้งานท้ัง
ผู้ใช้บริการและผู้บริหารตรงกับความต้องการและสามารถช่วยในการบริหารจัดการใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 

พัฒนาระบบจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการ มีรายละเอียด
วิธีการด าเนินการวิจัยมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การด าเนินการพัฒนาระบบ
จัดล าดับความส าคัญในการให้บริการสารสนเทศมีผู้ใช้งาน 3 กลุ่มได้แก่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าหน้าท่ีเทคนิค และผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีรายละเอียด
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และมีกระบวนการท างานจัดล าดับความส าคัญในการ
ให้บริการสารสนเทศดังข้ันตอนต่อไปน้ี 

2.1.1 ผู้ใช้งานท่ัวไปกรอกข้อมูลปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทางเว็บแอปพลิเคชัน 

2.1.2 ระบบจะน าข้อมูลต่างๆ มาเทียบกับข้อมูลของฐานกฎเกณฑ์ 
จะได้เป็นคะแนนของข้อมูลแต่ละตัว 
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2.1.3 น าค่าคะแนนของข้อมูลแต่ละตัวจากข้อ 2 มาคูณกับน้ าหนัก
ของปัจจัยในแต่ละตัว 

2.1.4 น าคะแนนรวมของผู้ใช้งานแต่ละคนมาเปรียบเทียบเพื่อจะหา
ล าดับในการให้บริการ 

2.1.5 ระบบแสดงผลลัพธ์ของล าดับในการให้บริการเพื่อช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคตัดสินใจเลือกล าดับในการให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังจะ
แสดงการท างานของระบบใน ภาพท่ี 2.33-2.34 แสดงการท างานหน้าจอหลักของระบบ 

 

 
ภาพท่ี 2.34 กระบวนการท างานของระบบฯ 

(ท่ีมา : รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, 2557) 
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ภาพท่ี 2.35 หน้าจอหลักระบบจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการสารสนเทศ 

(ท่ีมา : รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, 2557) 
 

เมื่อมีการบันทึกข้อมูลระบบจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการสารสนเทศ 
จะท าการประมวลผลและรายงานผลลัพธ์ในการให้ผู้ใช้ระบบดังภาพท่ี 2.35 

 

 
 

ภาพท่ี 2.36 ผลการจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการสารสนเทศ 

(ท่ีมา : รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, 2557) 
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ระบบสามารถสรุปรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละรายการ แสดงให้เห็น
ข้ันตอนการด าเนินงานท่ีสามารถติดตามการท างานของผู้ใช้บริการได้จากการรายงาน
ประจ าวันดังภาพท่ี 2.36 

 

 
 

ภาพท่ี 2.37 รายงานสรุปการท างานประจ าวันของระบบ 

(ท่ีมา: รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, 2557) 
 

6.4 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information System: 

EIS) เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร ระบบ
สารสนเทศประเภทน้ีจะเน้นการน าสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหา อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพื่อน าสารสนเทศ
ไปใช้ในการวางแผน นโยบายส าหรับองค์กร 

ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารจะใช้สารสนเทศท้ังจากภายในและ
ภายนอกองค์กรในกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผล น าผลลัพธ์เสนอรายงานส าหรับ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารเป็นเครื่องในการช่วยในการบริหารจัดการท่ีมี
ความแม่นย าและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น ระบบงบประมาณสามมิติ มีรายละเอียด
ข้อมูลทุกระดับพร้อมวิเคราะห์ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ สามารถตรวจสอบ 
กระบวนการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร เป็นต้น 
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6.4.1 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

1) มีสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองค์กรเข้าระบบ
สารสนเทศเพื่อน ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

2) สามารถแสดงรายละเอียดเชิงลึกและมีการพยากรณ์
แนวโน้มในอนาคตจากสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันได้ 

3) สามารถเข้าถึงง่ายสะดวกและปลอดภัย 

4) มีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ 

5) สะดวก รวดเร็วทันต่อการใช้งาน 

6) มีการรายงานผลท่ีมีรูปแบบการใช้งานง่ายเหมาะส าหรับ
ผู้บริหาร  

6.4.2 ความแตกต่างของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะถูกออกแบบเพื่อให้
สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง แต่ระบบ
ผู้บริหารจะเน้นการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
พยากรณ์ เพื่อน าสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนส าหรับองค์กรหรือผู้บริหาร แต่ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารน าสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดเจาะสารสนเทศท่ีต้องการ 

3) ร ะ บบส นับส นุนก า ร ตั ดสิ น ใ จ ใ ช้ แบ บจ า ล อ ง เ ป็ น
ส่วนประกอบของระบบย่อย 

4) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร มีระบบกรอง ตรวจสอบ 
ติดตามและเปรียบเทียบข้อมูล แต่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจน าสารสนเทศมาค้นหา
แนวทางแก้ไขเป็นกรณี 
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ภาพท่ี 2.38 การท างานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

  

จากภาพท่ี 2.37 แสดงถึงการท างานระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารมีซอฟต์แวร์ 
ในการประมวลผลจากฐานข้อมูล จากองค์ความรู้ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

น าองค์ความรู้มาวิเคราะห์สกัดองค์ความรู้ พยากรณ์แนวโน้มและคาดคะเนปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน ให้สามารถวางแผนนโยบายองค์กรได้ จึงมีการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการข้อมูล
ชนิดพิเศษ ในระบบสารสนเทศจะมีการตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาว่าเหมาะสมกับ
การด าเนินงานหรือไม่ท้ังในรูปแบบเชิงปริมาณและคุณภาพโดยน าสารสนเทศระบบย่อย
มาจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารจะรับข้อมูลในการประมวลผล วิเคราะห์
ท้ังหมด 3 แหล่งข้อมูลดังน้ี 

1) แหล่งข้อมูลจากการประมวลผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ 

2) แหล่งข้อมูลภายในองค์กรตามหน่วยงานย่อยต่างๆ 

3) แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ท่ีมีผลกระทบ ต่อการพิจารณา 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องการการท างาน 

 

 

 

 

ซอฟต์แวร์ EIS 

ฐานข้อมูลภายใน 
การจัดการข้อมูลชนิด

พิเศษ 

ฐานข้อมูลภายนอก 

ผู้บริหาร 

ระบบ
สนับสนุน 

การตัดสินใจ 
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ตัวอย่างระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้ริหารกรณศีกึษา Talent การไฟฟ้านครหลวง 

คมพันธ์ เสนทอง (2554) ได้วิจัยการน าระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารมา
ใช้ในองค์การ โดยเห็นความส าคัญของการจัดท านโยบายทรัพยากรมนุษย์ท่ีภาระหน้าท่ี
บริหารจัดการวางแผนด้านบุคลากรและด าเนินจัดท าข้อมูลบุคลากรเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในนโยบายต่างๆ รวมถึงการจัดท าแผนจัดสรร
ต าแหน่งทดแทนภายในองค์กร สารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาได้
แต่ไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
พิจารณาด าเนินงาน จึงเป็นเหตุผลให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร มา
ใช้กับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีวัตถุประสงค์ศึกษา
กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศและน าเสนอตัวแบบระบบสารสนเทศ เพื่อไป
ประยุกต์ใช้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง  

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ระบบสารสนเทศได้มีข้ันตอนการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษารายละเอียดในการรวบรวม
สารสนเทศมาใช้ในงานด าเนินงาน 

1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล
ด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร เช่น การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงสร้างองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วารสาร หนังสือ งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ เป็นต้น 

1.2 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากการ
แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและผู้ใช้งานหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังแสดงข้ันตอนการพัฒนาดังภาพท่ี 2.38 
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ภาพท่ี 2.39 กระบวนการเก็บข้อมูล 

(ท่ีมา: คมพันธ์ เสนทอง, 2554) 

 

2. แนวทางการพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพ 

2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือท่ีให้การให้ค าปรึกษา โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบสารสนเทศมาสร้างและปรับปรุงค าถามในส่วนต่าง  ๆ 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2 ทดสอบความตรงตามเน้ือหาของเครื่องมือ โดยเลือกใช้
เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือท่ีไม่สามารถรวบรวมข้อมูลตัวเลข
ตามหลักสถิติได้ จึ งมีการตรวจสอบจากผู้ ท่ี ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ ช่วยตรวจสอบ
กระบวนการ 

2.3 ทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ผู้ให้ค าปรึกษาได้จัดท า
บทสรุปการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อได้มาซึ่งความน่าเช่ือถือและน ามา
แก้ปัญหาของการไฟฟ้านครหลวงได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
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ภาพท่ี 2.40 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 

(ท่ีมา: คมพันธ์ เสนทอง, 2554) 
 

จากภาพท่ี 2.39 แสดงหน้าจอหลักของระบบ ท่ีมีสารสนเทศในเชิงแสดง
รายละเอียดให้ผู้บริหารได้เห็นรายงานท่ีมีข้อมูลพนักงาน การวัดผลและจัดกลุ่มผู้บริหาร 
มีรายงานแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อช่วยในการน าสารสนเทศไป
แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 

 
ภาพท่ี 2.41 โครงสร้างการวัดผลและจัดกลุ่มผู้บริหาร 

(ท่ีมา: คมพันธ์ เสนทอง, 2554) 

จากภาพท่ี 2.40 รายละเอียดของการวัดประสิทธิภาพทักษะและความรู้ในการ
บริหารธุรกิจและการวัดพฤติกรรมการบริหาร เพื่อไปวิเคราะห์แยกประเภทตามกลุ่ม
การบริหารจัดการ 
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6.5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems: ES) คือระบบคอมพิวเตอร์ ท่ี
วิเคราะห์ประมวลผลจากฐานองค์ความรู้จากผู้ เช่ียวชาญ ระบบจะท าการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีกระบวนการ สังเคราะห์ วิเคราะห์และตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จึงถือว่าเป็น
ระบบท่ีมีรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ ถูกออกแบบมา
ให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เช่ียวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้หลักการท างาน
ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีใช้ทฤษฎีความสมเหตุสมผลใน
การแก้ไขปัญหา 

ดังน้ันผู้ใช้ระบบจะท าการโต้ตอบ ปรึกษา สอบถามระบบผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจ ระบบดังกล่าวมีความสามารถในการจัดการความรู้ท่ี
ซับซ้อนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.5.1 ลักษณะระบบผู้เชี่ยวชาญ 

1) ระบบผู้เช่ียวชาญได้พัฒนาระบบจากกระบวนการจัดการ
ฐานองค์ความรู้ 

2) ระบบผู้เช่ียวชาญมีกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยทฤษฎี ใน
เชิงเหตุและผลของการแก้ไขปัญหาจากกลไกการอนุมานหรือกลไกการสรุปความ 

3) ระบบผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นระบบในการ
ฝึกสอนอย่างมาก 

4) ตอบสนองการสอบถามได้ทันต่อเวลา 

5) มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการและอ านวยสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 

 กระบวนการท างานของระบบผู้เช่ียวชาญจะเร่ิมต้นจากการเรียกใช้
ของผู้ใช้งานโดยระบบจะมีส่วนท่ีรับข้อมูลจากผู้ใช้และท าการวิเคราะห์จากกฎเกณฑ์ 
กลไกวิเคราะห์ และฐานความรู้ บนโครงสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถสกัด
วิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อโต้ตอบให้กับผู้ใช้บริการ ดังแสดงท่ีภาพท่ี 2.41 
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ภาพท่ี 2.42 การท างานระบบสารสนเทศผู้เช่ียวชาญ 

 

6.5.2 ประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ระบบผู้เช่ียวชาญได้แบ่งประเภทตามองค์ประกอบส าคัญในการ
วิจัยและพัฒนาระบบมีประเภทของระบบผู้เช่ียวชาญดังน้ี 

1) ร ะ บบ ใ ช้ กฎ เ กณฑ์ เ ป็ นพื้ น ฐ าน  (Rules-Base Expert 

Systems) เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญในรูปแบบกฎพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญ 

2) ระบบใช้ขอบเขตเป็นพื้นฐาน (Frame-Base Systems) 

เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญในรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3) ระบบใช้แบบผสมผสาน (Hybrid Systems) เครื่องมือ
ส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญในรูปแบบผสมผสาน โดยการน ากฎพื้นฐานมา
ประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมรูปเฟรมในการพัฒนาระบบ 

4) ระบบใช้แบบจ าลองเป็นพื้นฐาน (Model-Base Systems) 

เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญในรูปแบบของแบบจ าลองท่ีพัฒนาจาก
ศึกษาระบบ 

5) ระบบใช้การตัดสินใจส าเร็จรูป (Ready-Made Systems) 

เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญมีการพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

 

 

 

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

ฐานกฏเกณฑ์ 
กลไกการ
วิเคราะห์ 

ฐานองค์ความรู้ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
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6.5.3 ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ 

1) มีคลังความรู้ที่ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร 

2) เพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลสารสนเทศ หรือช่วยให้
ค าปรึกษาเปรียบเทียบสารสนเทศจากผู้เช่ียวชาญ 

3) เพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีมีการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

4) ช่วยในการบริหารจัดการ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษากับ
บุคลากรได้ทุกระดับ 

 

ตัวอย่างศึกษาระบบผู้เชี่ยวชาญ 

 ปิยะพล ทวีวรรณ (2555) ได้วิจัยระบบผู้เช่ียวชาญการวินิจฉัยอาการเสียของ
เครื่องรับโทรทัศน์ โดยใช้หลักต้นไม้ตัดสินใจได้พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญการวินิจฉัย
อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อช่วยนักเรียน นักศึกษา ในการวินิจฉัยให้ได้ผลท่ี
ถูกต้องมากท่ีสุด และบอกถึงส่วนการท างานท่ีบกพร่องท่ีมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดแก่
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้มีความต้องการความรู้ในส่วนน้ันๆ  

 การแก้ไขปัญหาได้รับความรู้การเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ สร้าง
กระบวนการอนุมานเพื่อใช้ในการวินิจฉัยปัญหาของผู้เช่ียวชาญ ผลการวิเคราะห์พบว่ามี
การวินิจฉัยอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ระยะเวลาใกล้เคียงกับผู้เช่ียวชาญท่ีเป็น
มนุษย์ และช่วยให้ค าแนะน ากับผู้ใช้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ด้วยการน าไป
ฝึกอบรม ทบทวนความรู้ของผู้ใช้งานได้ 

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบผู้เช่ียวชาญ 

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบผู้เช่ียวชาญ มีการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบดังน้ี 

1.1 การรวบรวมข้อมูลวิ นิจ ฉัยอาการเสีย ช ารุดโดยท่ัวไป จากช่าง
ผู้เช่ียวชาญ 

1.2 การออกแบบกลไกวินิจฉัย เป็นการใช้ข้อมูลในฐานความรู้เพื่อการ
วินิจฉัยตามท่ีต้องการจนกว่าจะพบค าตอบ หรือจนกว่าจะหาค าตอบไม่ได้อันเน่ืองจาก
ฐานความรู้มีไม่เพียงพอ แบบกลไกวินิจฉัยออกเป็น 2 ประเภท 
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1.2.1 ประเภทท่ีให้ค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้  เป็นการวิ นิจฉัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติและสังคมหรือวัฒนธรรม เช่น ผู้เช่ียวชาญมี
ประวัติเบ้ืองต้นอย่างไร มีข้อมูลความสามารถเบ้ืองต้นอย่างไร 

1.2.2 ประเภทท่ีให้ค าตอบท่ีแน่นอน เป็นค าตอบท่ีมีกฎพิสูจน์ได้ เช่น 
รถยนต์วิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีน้ ามัน เป็นต้น 

1.3 การสร้างฐานความรู้ การออกแบบระบบผู้เช่ียวชาญคือการรวบรวม
ความรู้ ท้ังหมดมาจัดเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลท่ีเหมาะสมกับศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ ท่ีท าการออกแบบระบบ
ผู้เช่ียวชาญจะต้องใช้การสังเกต พูดคุย ท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพื่อจะก าหนดวิธีการ
เหตุผลในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบปัญหาต่างๆ และท าการถ่ายทอดลงในระบบ
ผู้เช่ียวชาญ  

1.4 การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาการเสีย ช ารุดจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้แก่ 
1.4.1 ต าราการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ท่ัวไป คู่มือการตรวจซ่อม

เครื่อง เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.4.2 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจากการซ่อมของร้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างเทคนิคบริษัทต่างๆ 

1.5 การออกแบบระบบผู้เช่ียวชาญ ด้วยการใช้ผังงานช่วยในงานวิศวกรรม
ความรู้ ในการออกแบบระบบผู้เช่ียวชาญโดยใช้วิธีการของผังงานเป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนความรู้ต่างๆ ท่ีจะใช้เป็นฐานกฎในระบบของสัญลักษณ์ในผังงาน 

2. การพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญ 

การพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญได้ศึกษาวินิจฉัยอาการเสียเครื่องรับโทรทัศน์ด้วย
รูปแบบเว็บเพจมีวิธีการพัฒนาระบบดังน้ี 

2.1 การออกแบบข้ันตอนวิธีหรือท่ีเรียกว่าอัลกอริทึม (Algorithm) ได้น าวิธี
แบบต้นไม้ตัดสินใจในการออกแบบฐานความรู้ มีกระบวนการออกแบบต้นไม้ท่ีประกอบ
ไปด้วยบัพหรือโหนด และเส้นเช่ือม โหนดจะแทนต าแหน่งในต้นไม้  2 ประเภท คือ 
โหนดตัดสินใจ และโหนดค าตอบ โดยจะมีเส้นเช่ือมระหว่างโหนดพ่อและลูกโหนด
สุดท้ายถือเป็นค าตอบดังภาพท่ี 2.42 
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ภาพท่ี 2.43 ตัวอย่างวิธีการใช้โครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจ 

(ท่ีมา : ปิยะพล ทวีวรรณ, 2555) 
 

2.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจ การรับข้อมูลโดยมีผู้ใช้บริการแบ่งตาม
หน้าท่ีได้  3 ส่วนคือบุคคลท่ัวไปต้องสมัครสมาชิก สมาชิกในองค์กร และผู้ดูแลระบบ   

ดังภาพท่ี 2.43–2.44 
 

 
 

ภาพท่ี 2.44 หน้าหลักของเว็บไซต์ 

(ท่ีมา: ปิยะพล ทวีวรรณ, 2555) 
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ภาพท่ี 2.45 หน้าหลักการบันทึกของเว็บไซต์ 

(ท่ีมา: ปิยะพล ทวีวรรณ, 2555) 
 

6.6 ระบบสารสนเทศส านักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems : 

OAS) ท่ีถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อช่วยให้การท างานในส านักงานมีประสิทธิภาพ  

มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานภายใน
องค์กรเดียวกันหรือระหว่างองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศ
ส านักงาน แบ่งการท างานได้ 4 ประเภทดังน้ี 

6.6.1 ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 

เป็นการจัดการบันทึก พิมพ์เอกสารจัดเก็บด้วยโปรแกรมประยุกต์  เช่น โปรแกรม 

Microsoft office, Reprographics Desktop, Publishing เป็นต้น 

6.6.2 ระบบควบ คุมและส่ งผ่ าน ข่ า วสาร (Message handling 

System) การติดต่อสื่อสารในองค์การ เช่น การส่ง E-Mail, Voice mail, SMS  

6.6.3 ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing) การติดต่อสื่อสาร
ส า ห รั บบุ คล า ก ร ต้ อ ง ก า รประ ชุ ม ร ะ ยะ ไกล ภ า ย ในอ ง ค์ ก า ร  เ ช่ น  Audio 

Teleconferencing, Video Teleconferencing เป็นต้น 

6.6.4 ระบบสนับสนุนการด าเนินงานในส านักงาน (Office Support 

System) เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ ท่ีใช้ควบคุมกับการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น โปรแกรมน าเสนอผลงาน โปรแกรมท่ีองค์กรพัฒนามาใช้ใน
ส านักงานโดยเฉพาะ ระบบตอบรับเอกสาร ดังภาพท่ี 2.45 แสดงให้เห็นประเภทของ
ระบบสารสนเทศส านักงานท่ีใช้ในแต่ละองค์กร 
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ภาพท่ี 2.46 ภาพรวมของการท างานระบบส านักงานอัตโนมัติ 

 

ตัวอย่างระบบบริหารงานส านักงาน 

1. การใช้ระบบบริหารงานส านักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 คือระบบท่ีพัฒนางานด้านส านักงานให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีสะดวก 

รวดเร็วอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเข้าใจหลักการสารบรรณของส านักงาน โดย
จะมีกลุ่มผู้ใช้บริการระบบ 2 ส่วนคือ เจ้าหน้าท่ีธุรการ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

โปรแกรมดังกล่าวพัฒนาด้วยรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ฐานข้อมูล Oracle ในการ
จัดเก็บสารสนเทศ 

1.1 ข้ันตอนการใช้ระบบบริหารงานส านักงานฯ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
การใช้โปรแกรมส าหรับบุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าสู่ระบบ

ระบบสารสนเทศบุคลากร  เมื่อพิมพ์รหัสผ่านจะปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลร่วมถึงข้อมูล
เอกสารค าสั่ง ระบบงานบริหารดังภาพท่ี 2.46–2.47 

 
 

ภาพท่ี 2.47 หน้าจอระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ระบบจัดการเอกสาร

• โปรแกรมส านักงาน
• โปรแกรมช่วยในการ

บันทึกข้อมูล

ระบบควบคุมและส่ง
ข่าวสาร

• การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

• ส่งข้อความ และส่ง
ข้อความภาพ

ระบบประชุมทางไกล

• ระบบการประชุม
ทางไกลแบบเสียง

• ระบบการประชุม
ทางไกล

ระบบสนับสนุนการ
ด าเนินงาน

• โปรแกรม
อรรถประโยชน์

• ระบบตอบรับเอกสาร
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ภาพท่ี 2.48 รายละเอียดหนังสือราชการ 

 

1.2 ข้ันตอนการใช้ระบบบริหารส านักงานฯ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

การใช้ระบบบริหารส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีธุรการเข้าสู่ระบบงาน
เอกสาร  จะสามารถบริหารจัดการเอกสารการน าส่งเอกสารหนังสือออก การตอบรับ
เอกสารหนังสือรับ เป็นต้น ดังภาพท่ี 2.48 แสดงหน้าจอหลักในการเข้าระบบบริหาร
ส านักงาน 

 
 

ภาพท่ี 2.49 หน้าจอหลักเข้าระบบงานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  



 

ระบบสารสนเทศในองค์กร | 140 

 

แต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะมีการน าส่งเอกสารด้วยการน าหนังสือ
รายการมาสแกนเป็นไฟล์ PDF และท าการเลือกหน่วยงานท่ีต้องการส่งเอกสารแนบไฟล์
ส่ง หน่วยงานปลายทางก็จะบันทึกเข้าระบบบริหารจัดการรับเอกสารท่ีเรียกกว่า งาน
เอกสารเข้า เมื่อรับเอกสารเจ้าหน้าท่ีธุรการจะเสนอหนังสือผู้บังคับบัญชาพิจารณา และ
สแกนส่งตอบรับหรือส่งหลักฐานกลับคืนหน่วยงานท่ีน าส่งเอกสาร ดังภาพท่ี 2.49 แสดง
งานเอกสารเข้า และภาพท่ี 2.50 แสดงหน้าหลักการบันทึกรายละเอียดเอกสารเข้าหรือ
รับเอกสาร 

 
 

ภาพท่ี 2.50 แสดงหน้าจอเอกสารเข้าระบบงานธุรการ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.51 หน้าจอการบันทึกรายละเอียดเอกสารเข้าระบบธุรการ 
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2. การใช้ระบบระบบ SMART EDUCATION SIM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

 เป็นระบบในการส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีผ่านโทรศัพท์มือถือท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความไปประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาได้  โดยจะมี
เจ้าหน้าท่ีกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้แจ้งข่าวสารและส่งข้อมูลไปยังนักศึกษา ดังภาพท่ี 
2.51 แสดงหน้าจอหลักในการใช้งานระบบ  

 
 

ภาพท่ี 2.52 หน้าจอการให้บริการระบบ SMART EDUCATION SIM 

 

6.7 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 

GIS) คือระบบท่ีมีการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
วิเคราะห์ น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบภูมิศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
สนับสนุนการตัดสินใจ เช่น การแสดงพิกัดท่ีต้ังส านักงานแต่ละสาขา แสดงต าแหน่งท่ีอยู่
อาศัย เป็นต้น 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการท างานท่ีผสมผสานกันระหว่าง
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ี ท่ีแสดงในรูปแบบของภาพแผนท่ีโดยมีข้อมูล 

ท่ีเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงบรรยาย การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงออกมาผ่านแผนภูมิ แผนท่ี และรายงานต่างๆ เช่น ข้อมูลท่ีได้จากการถ่ายภาพ
หรือภาพถ่ายดาวเทียม ระบบจะมีการผสมผสานกับเทคโนโลยีกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  จึงเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ภาพท่ี 2.52 ลักษณะข้อมูล
ภูมิศาสตร์ ท่ีต้องมีข้อมูลพิกัด เส้นทางคมนาคม เขตท่ีดิน เขตการปกครอง สภาพภูมิ
ประเทศ การใช้ประโยชน์ท่ีดินน ามาจัดเก็บฐานข้อมูล และพื้นท่ีข้อมูลท่ีมีค่าพิกัดหรือมี
ต าแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนท่ี มาน าเสนอรูปแบบพื้นท่ีและภูมิศาสตร์ท าให้ง่าย
ต่อเข้าใจยิ่งข้ึน  

 
ภาพท่ี 2.53 ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร ์

(ท่ีมา: http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html) 
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6.7.1 องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ มี อ ง ค์ประกอบ ท้ั งหมด 

5 องค์ประกอบคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ บุคลากร 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ฮาร์ดแวร์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
เช่น เครื่องอ่านพิกัด เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์จะเป็นอุปกรณ์ที่
น าเข้าข้อมูล เพื่อน าไปสู่กระบวนการประมวลผล ฮาร์ดแวร์จะมี 2 ส่วน คือ อุปกรณ์
และอุปกรณ์แสดงผล  

2) ซอฟต์แวร์คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีใช้ในการควบคุม
การท างานวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โปรแกรมก าหนดพิกัด เช่น 
Arc/Info, MapInfo, Google Map เป็นต้น  

3) ข้อมูลคือ รายละเอียดข้อมูลท่ีจัดเก็บ รวบรวม และจัดการ
ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ตามกระบวนการสร้างระบบสารสนเทศโดย
มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บจากแหล่งข้อมูลหลัก  คือแหล่งข้อมูลจากภาคสนามและ
ข้อมูลภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังน้ี  

 แหล่งข้อมูลจากภาคสนาม หรือข้อมูลจากอดีตท่ีมีการ
จัดเก็บ เช่น แผนท่ี เอกสาร ภาพท่ีเก็บจากเครื่องบันทึกพิกัด หรือภาพจากดาวเทียม 
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

 แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดแสดงข้อมูลท่ีมี
การศึกษา 3 ส่วนได้แก่ 1) ลักษณะทางกายภาพของสิ่งท่ีสนใจศึกษาเช่น ป่าไม้ แม่น้ า 
บันทึกลักษณะ ขนาด ชนิด 2) ต าแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งท่ีสนใจศึกษา  
3) ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนในการสนใจศึกษา  

4) กระบวนการวิเคราะห์คือ ข้ันตอนการท างานของระบบท่ีมี
ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยในข้ันตอนน้ีจะน าข้อมูล เชิงพื้นท่ี และข้อมูลเชิงลักษณะมา
รวมเข้าด้วยกัน ด้วยการผนวกช้ันข้อมูล เช่น การน าแผนท่ีดินมาซ้อนทับกับแผนท่ี
ธรณีวิทยาผสานกับข้อมูลจริง ท าให้สามารถท านายสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
หรือแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน เป็นต้น  
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5) บุคลากรคือ ผู้ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้สร้างระบบจะเป็นการท างานตามหน้าท่ีหลักผู้สร้างข้อมูลด้าน
ระบบสารสนเทศในงานด้านคอมพิวเตอร์โดยจะมีการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์
ออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูล และผู้สร้างข้อมูลด้านภูมิศาสตร์จะท าหน้าท่ี
รวบรวมข้อมูล น าเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ออกแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ีและการวิเคราะห์ 
แต่ละด้าน น าไปสร้างแผนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ  

ภาพท่ี 2.53 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ท้ัง 5 องค์ประกอบ เริ่มจากองค์กรมีฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ในการสร้าง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการวางแผน ด าเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ และ
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การออกแบบและใช้งาน 

 
ภาพท่ี 2.54 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลบุคลากร

กระบวนการ
วิเคราะห์
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6.7.2 ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบในข้ันตอนน้ีจะมีการบันทึก

ข้อมูลท่ีมีการรวบรวมมาบันทึกในรูปแบบเชิงตัวเลข เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เช่น  

การบันทึกข้อมูลโดยเครื่องอ่านพิกัด 

2) การปรับแต่ง ข้อมูล  ข้ันตอนน้ีจะมีการตรวจสอบ 
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน 

3) การบริหารข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะใช้ในการ
บริหารข้อมูลเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน  

4) การสอบถามจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีออกแบบ
ให้สืบค้นง่าย 

5) การน าเสนอข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลขหรือตัวอักษร หรือแผนภูมิ ระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ  
 

ตัวอย่างระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 

Online) 

เ ป็ น ร ะบบภู มิ ศ าสตร์ ท่ี  ก ร ะทรว ง เกษตรและสหกรณ์  ร่ ว มกับ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือพัฒนาระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีการปรับข้อมูลให้
ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย 

 ระบบนี้จะน าข้อมูลท่ีน าเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและ
ด้านการพาณิชย์ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน น้ า พืช) ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน 
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รวมทั้งปัจจัยการผลิต จึงจะท าให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้  

 
ภาพท่ี 2.55 กรอบแนวคิดระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(ท่ีมา: https://www.moac.go.th/agri-map/) 

 

จากภาพท่ี 2.54 มีกรอบแนวคิดในการร่วมมือ ระดับกระทรวงและจังหวัด
ท่ีมีนโยบายขับเคล่ือนถึง 882 ศูนย์ปฏิบัติการ ได้น าข้อมูล ในมิติของปัจจัยการ
ผลิตอุปสงค์และอุปทาน และข้อมูลพื้นฐานมาวิเคราะห์ เช่นการน าข้อมูล ขอบเขต
การปกครอง การใช้ท่ีดินในปัจจุบัน พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัด 4 ชนิด
พืช พื้นท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจส าคัญ ท่ีปลูกในปัจจุบัน 
แผนการพัฒนาแหล่งน้ าระหว่างปี พ.ศ.2560-2569 เป็นต้น 

ระบบจะมีการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล
และเข้าใจง่ายข้ึน โดยมีแผนท่ีแสดงภูมิศาสตร์ ดังภาพท่ี 2.55 แสดงหน้าหลักของ
ระบบโดยเรียกใช้เมนูด้านซ้ายของจอภาพท่ีผู้ใช้สามารถคลิกเลือกส่ิงท่ีต้องการ
ค้นหา มีท้ังหมด 14 รูปแบบ เช่น การบริหารจัดเชิงรุก เมื่อคลิกจะพบเมนูย่อย
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ขอบเขตการปกครอง การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีป่า เป็นต้น 



 

ระบบสารสนเทศในองค์กร | 147 

 
 

ภาพท่ี 2.56 หน้าหลักการใช้ระบบระบบแผนท่ีเกษตรฯ  
 

การดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเงื่อนไขใน
ระบบจะวิเคราะห์ทางสถิติและน าเสนอสารสนเทศด้านขวามือของจอภาพและ
น าเสนอในแผนท่ีภูมิศาสตร์กับพื้นท่ีดังภาพท่ี 2.56 แสดงการเลือกพื้นท่ีจังหวัด
อุดรธานี เลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกนาข้าว ก็จะแสดงค่าสถิติพร้อม
พื้นท่ีเพาะปลูกนาข้าว 

 
 

ภาพท่ี 2.57 หน้าจอผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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บทสรปุ 

สารสนเทศหมายถึงข้อมูลท่ีน ามาประมวลผลเพื่อน าสารสนเทศ ไปใช้
ประโยชน์ กระบวนการท างานขององค์กรจะต้องมีการผลิตสารสนเทศเพื่อใช้
สนับสนุนการตัดสินใจมีปัจจัยหลัก 5 ประเด็นคือ 1) การพัฒนาการของความรู้ 
สิ่งประดิษฐ์ 2) พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลิต
สารสนเทศ 3) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลช่วยอ านวยความ
สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่สารสนเทศ 4) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์
นับเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5) การศึกษา
ถือว่ามีความจ าเป็นในการใช้สารสนเทศในยุคปัจจุบัน เพราะหากมีสารสนเทศท่ีดี
จากแหล่งข้อมูล ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 

ระบบสารสนเทศคือ กระบวนการประมวลผลโดยการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เพื่อน าสารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุน 

การตัดสินใจ บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมการท างานภายในองค์กรได้ 

วิวัฒนาการระบบสารสารเทศจากจุดเริ่มต้นของการน าเทคโนโลยีมาช่วยใน
การอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการงาน ในยุคแรกจึงเป็นการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการค านวณจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก ต่อมาในยุคท่ีสองคือการน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ น าสู่การสรุปรายงานผล วิเคราะห์สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการท างานด้านการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
ยุคปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศมาใช้เป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่ง
เป็นการแข่งขันเชิงธุรกิจและเชิงนโยบาย  

ระบบสารสนเทศจะมีองค์ประกอบท่ีเกิดจากการท างานในแต่ละส่วน ซึ่งเกิด
ความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบจะมีความสอดคล้องท าให้เกิดระบบสารสนเทศ 
ท้ังหมด 6 ส่วนประกอบ คือฮาร์ดแวร์ ซอฟตแวร์ บุคลากร โทรคมนาคม ฐานข้อมูล 
และกระบวนการ 

ระดับการบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศท่ีมีของแต่ละองค์กร ในระดับล่างจะเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูล การประมวลผลของระบบสารสนเทศ ระดับกลางจะเป็นการบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมถึงพิจารณาวางแผนการด าเนินงานเพื่อน ารายงานสารสนเทศไป
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ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กร และระดับสูงจะเป็นการวิเคราะห์ผล
รายงานเพื่อน าไปวางแผนยุทธศาสตร์ แนวโน้มการท างานขององค์กร 

ประเภทของระบบสารสนเทศ ในการบริหารงานของแต่ละองค์กรจะมีการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากประโยชน์การใช้งานและวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยจะมีระบบสารสนเทศในการด าเนินงานหลักดังน้ี 

1) ระบบประมวลผล (Transaction Processing System: TPS) เป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลข้ันพื้นฐาน โดยเน้นท่ีการประมวลผลรายการ
ประจ าวัน (Transaction) การท างานจะท าการบันทึกข้อมูล สร้างข้อมูลในการ
ด าเนินงาน ในการบันทึกข้อมูลแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลแต่ละกิจกรรมท่ี
ให้บริการตามงานบริการแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล 

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System 

: MIS) คือ ระบบสารสนเทศท่ีท าการประมวลผลจากการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรท้ัง
ในอดีตและปัจจุบัน มีการสรุปรายงาน ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อ
ไปใช้ในการด าเนินงานได้ 

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็น
ระบบท่ีพัฒนาจากระบบสารสนเทศการจัดการเป็นการพัฒนาเพิ่มจากการน า
สารสนเทศท่ีมีในระบบฐานข้อมูลจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มาใช้
วิเคราะห์ พยากรณ์ แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรมน้ัน เพื่อ ช่วย
สนับสนุนผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ด าเนินงาน อีกท้ังสามารถน าสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์
ส าหรับองค์กร 

4) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information System: 

EIS) เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหารระบบ  

จะเน้นการน าสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหา 
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพื่อน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน 
นโยบายก าหนดทิศทางส าหรับองค์กร 

5) ระบบผู้ เ ช่ียวชาญ (Expert Systems: ES) คือระบบคอมพิวเตอร์ ท่ี
วิเคราะห์ประมวลผลจากฐานองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ ระบบจะท าการรวบรวม
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องค์ความรู้ท่ีมีกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์และตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

จึงเป็นระบบท่ีมีรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ 

ถูกออกแบบมาให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย์ โดย
ใช้หลักการท างานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีใช้ทฤษฎี
ความสมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหา 

6) ระบบสารสนเทศส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems : 

OAS) ท่ีถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อช่วยให้การท างานในส านักงานมีประสิทธิภาพ  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานภายใน
องค์กรเดียวกันหรือระหว่างองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบ
สารสนเทศส านักงาน 

7) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
คือระบบท่ีมีการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
วิเคราะห์ น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบภูมิศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 2 
ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายของสารสนเทศ 

2. จงบอกสาเหตุท่ีท าให้เกิดสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ข้อ 

3. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน และให้นักศึกษายกตัวอย่างขั้นตอน
การผลิตสารสนเทศ 

4. จงอธิบายส่วนประกอบของระบบสารสนเทศมีกี่ส่วนประกอบ อะไรบ้าง 
5. ระบบสารสนเทศมีระบบย่อยกี่ระบบ อะไรบ้าง พร้อมอธิบายความหมายแต่ละ

ระบบสารสนเทศ  

 

ตอนที่ 2 กากบาทข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดไม่ใชลั่กษณะของสารสนเทศท่ีดี 

ก. ถูกต้องแม่นย า 
ข. สมบูรณ์ครบถ้วน 

ค. เข้าใจง่าย 

ง. มีปริมาณมาก 

จ. ทันต่อการใช้งาน 

2. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน 

ก.  3 ข้ันตอน   ข. 5 ขั้นตอน 

ค. 7 ข้ันตอน   ง. 9 ข้ันตอน 

จ. 14 ข้ันตอน 

3. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศท่ีต้องแบ่งประเภทตามลักษณะข้อมูลเรียกว่า
ขั้นตอนใด 

ก. การสรุป   ข. การตรวจสอบ 

ค. การจ าแนก   ง. การจัดเรียงล าดับ 

   จ. การเผยแพร่ 
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4. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศท่ีต้องท าการรวบรวมเพื่อประมวลผลข้อมูล
เรียกว่าขั้นตอนใด (ใช้ค าตอบข้อ 3) 

5. ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

ก. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

ข. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน 

ค. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

ง. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต 

จ. ช่วยเพิ่มปริมาณงานขององค์กร 

6. ระดับการบริหารสารสนเทศในองค์กรมีกี่ระดับ 

ก. 1 ระดับ    ข. 2 ระดับ 

ค. 3 ระดับ    ง. 4 ระดับ 

จ. 5 ระดับ 

7. ระบบสารสนเทศประกอบด้วยกี่ส่วนประกอบ 

ก. 2 องค์ประกอบ 

ข. 3 องค์ประกอบ 

ค. 4 องค์ประกอบ 

ง. 5 องค์ประกอบ 

จ. 6 องค์ประกอบ 

8. ข้อใดไม่ใชส่าเหตุของให้เกิดสารสนเทศ 

ก. ทักษะบุคลากรในองค์กร 

ข. พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ค. พัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

ง. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ 
จ. ความจ าเป็นในการใช้สารสนเทศ 
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9. การบริหารสารสนเทศในองค์กรระดับใดท่ีใช้ระบบสารสนเทศในการ
วางแผน ยุทธศาสตร์องค์กร 

ก. ระดับบน   ข. ระดับล่าง 
ค. ระดับกลาง   ง. ระดับบนและล่าง 
จ.  ระดับกลางและบน 

10. วิวัฒนาการใช้ระบบสนเทศเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเด่นการใช้งานอย่างไร 

ก. น ามาบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 

ข. ประมวลและค านวณข้อมูล 

ค. น ามารายงานผล สรุปรายงานประจ าเดือน 

ง. วิเคราะห์แนวโน้มการบริหารจัดการ 

จ. เพิ่มศักยภาพการติดต่อส่ือสารโทรคมนาคม 

 

ตอนที่ 3 จับคู่และเติมค าตอบตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อต่อไปนี้ 
 ______ 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ______ 2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ______ 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
 ______ 4. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
 ______ 5. ระบบผู้เช่ียวชาญ 

 ______ 6. ระบบส านักงานอัตโนมัติ 

 

A. ระบบสารสนเทศท่ีให้ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารและสร้างสารสนเทศให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

B. ระบบสารสนเทศท่ีช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ พยากรณ์จากสถานการณ์หรือปัญหา
ต่าง ๆ  

C. ระบบสารสนเทศใดรองรับการท างานเพื่อสรุปรายงานเพื่อพัฒนาองค์กร 

D. การจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 

E. ระบบสารสนเทศท่ีใช้หลักการท างานแบบปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก 
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F. ระบบสารสนเทศท่ีต้องมีการค านวนพิกัด แนวนอน แนวต้ังของพื้นท่ี 

G. ระบบสารสนเทศท่ีมีการน าสารสนเทศมาใช้วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหา 
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การวางแผน นโยบาย ส าหรับองค์กร 



บทท่ี 3 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุคน้ีเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล การใช้
ระบบสารสนเทศมาจัดช่วยวิเคราะห์สารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เช่น 
การจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรักษา เป็นต้น  
มีการประยุกต์ใช้งานท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้แพร่หลายเพิ่มข้ึน จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีองค์กร
ท้ังภาครัฐและเอกชนต้องศึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทการใช้ระบบสารสนเทศ
รวมถึงการวางแผน กลยุทธ์ด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับองค์กร ดังน้ัน การศึกษา
กลยุทธ์การบริหารจัดการกลยุทธ์และประเมินประสิทธิภาพขององค์กร เมื่อน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานจึงถือเป็นเครื่องมือกลไก
ส าคัญอย่างยิ่ง บทน้ีขอกล่าวถึงเน้ือหาการวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารจัดการกลยุทธ์  ธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

 

ความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการท่ีปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันการวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็นการ
วางแผนกรอบเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร รวมไปถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กร  
 การด าเนินงานในยุคปัจจุบันขององค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน จะตระหนักถึงการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ เน่ืองจากการใช้ระบบสารสนเทศจะเกิดจากการท างานของบุคลากรทุกระดับ
ขององค์กร ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเป็นนโยบายและกลยุทธ์
ระดับองค์กรท่ีจะวางแผนก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กร  
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วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนการกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนาองค์กร 

มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี  
1. เกิดความเข้าใจ ระบบการจัดการและสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนด้านโอกาสหรือข้อจ ากัดขององค์กร  
2. องค์กรสามารถตรวจสอบ ประเมินผลงานวัดประสิทธิภาพการท างานของ

ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

3. วางแผน องค์กรสามารถรู้ ถึงข้อมูลและสามารถวางแผนความต้องการ
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ 

4. ก าหนดเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถ
ก าหนดระดับความต้องการ เป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน 

แผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรจะต้องท าภายใต้บริบทของ
การสนับสนุนของกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนท่ี
ชัดเจน จะต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตรงกับความต้องการในองค์กร  

การพัฒนากลยุทธ์สามารถแบ่งออกการท างานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังน้ี 1) การสร้างและ
พัฒนาข้ึนมาใช้งาน โดยมีทีมงานและนักพัฒนาท่ีมีความเช่ียวชาญสามารถพัฒนาได้ตรง
ตามความต้องการขององค์กร รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 2) การจ้าง
บุคคลภายนอกมาพัฒนาให้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับบริบทขององค์กรท่ีต้อง
ด าเนินการ 

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องด าเนินการปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกปีหรือตามช่วงเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกตลอดเวลาท าให้แผนการท่ีวางกรอบไว้อาจจะไม่ครบถ้วนหรือเหมาะสมกับ
ช่วงเวลาน้ันๆ ดังน้ันรูปแบบของกระบวนการท างานต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ตาม
หลักการวางแผนด าเนินการ 
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ภาพท่ี 3.1 กระบวนการท าแผนงานกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ท่ีมา: ดัดแปลง volonino, E. t., 2012) 

ดังภาพท่ี 3.1 แสดงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ิมด้วยการวางแผนตามนโยบายเพื่อเป้าหมายของความส าเร็จ ท่ีจะต้องมีกระบวนการ
พิจารณาการท างานจากโครงการท่ีมีในปัจจุบัน ตรงกับเป้าหมายแผนงานโครงการหลัก
ก าหนดไว้หรือไม่ น าผลจากการวิเคราะห์โครงการปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับแผนงานท่ีมี 
โดยกระบวนการท าแผนงานก็ควรจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลยุทธ์ขององค์กรท่ีได้
ก าหนดเป้าหมายไว้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์จากบนก็ต้องวิเคราะห์ องค์กรต้อง
ค านึงถึงทรัพยากร งบประมาณ กิจกรรมโครงการท่ีด าเนินอยู่ปัจจุบัน และโครงการท่ี
จะต้องด าเนินงานใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขององค์กรต่อไป  
 

องค์ประกอบการบริหารกลยุทธ์  
กลยุทธ์เป็นการก าหนดถึงทิศทางในอนาคตและแผนปฏิบัติการท่ีองค์กรต้องท า

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการกลยุทธ์จะประกอบด้วยข้ันตอนความสัมพันธ์หลัก 3 

องค์ประกอบคือการวิเคราะห์กลยุทธ์ การเลือกกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ ดังภาพท่ี 
3.2 องค์ประกอบของโมเดลการบริหารกลยุทธ์ 

 

 Goals 

 Objectives 

 Strategic position 

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร: 
 ทรัพยากร 
 งบประมาณ 
 กิจกรรมโครงการ 
 ช่วงเวลาด าเนินงาน 

IT Strategic 

(Long-Range) Plan 

IT Medium – Term Plan 

IT Tactical Plan 

Strategic Business Plan 

แผนงานโครงการ: 

 เป้าหมายโครงการ 

 ก าหนดทรัพยากร 

โครงการปัจจุบัน: 

 ตรวจสอบงบประมาณด าเนินงาน 
 ตารางเวลากิจกรรม 
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ภาพท่ี 3.2 องค์ประกอบของโมเดลการบริหารกลยุทธ์ 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจากศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย, 2553, น. 18) 
 

 จากภาพท่ี 3.2 แสดงให้เห็นองค์ประกอบการบริหารกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กัน
ดังน้ีองค์ประกอบท่ี 1 การวิเคราะห์กลยุทธ์เป็นข้ันตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทรัพยากรและจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร 
องค์ประกอบท่ี 2 การเลือกกลยุทธ์เป็นการก าหนดทางเลือก เพื่อจะประเมินคัดเลือก 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน และองค์ประกอบท่ี 3 การน ากลยุทธ์ไปใช้ในการวางแผนด้าน
โครงสร้างองค์กร บุคลากร ทรัพยากรขององค์กร 

1. ความสัมพันธ์กลยุทธ์  
การน าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจะช่วย

ในการด าเนินงานท่ีมีการแข่งขันด้านเวลา การติดต่อสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงในยุค
ของสังคมยุคดิจิทัลท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหลายหลากรูปแบบ โดยองค์กรได้มี
เป้าหมายและทิศทางในการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 3.3 จะแสดงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์
ทางธุรกิจท่ีมีเป้าหมายและทิศทางท่ีองค์กรก าหนด และภาพท่ี 3.4 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจกับงานด้านเทคโนโลยีสนเทศ โดยกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องค านึงถึงความต้องการในการเลือกใช้ระบบในการประยุกต์
ภายในองค์กร และค านึงถึงการบริหารจัดการจัดเทคโนโลยีมาใช้งานให้ตรงตาม
เป้าหมายองค์กรด้วย 

 

 

การวิเคราะห์กลยุทธ์

การเลือกกลยุทธ์

การน าไปใช้
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ภาพท่ี 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

        (ท่ีมา : ดัดแปลงจากศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย, 2553, น. 27) 

 

 

2. ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์  
การวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปด้วยการ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการวางแผนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
การควบคุมค่าใช้จ่ายการด าเนินให้คุ้มค่า และวางแผนล าดับความส าคัญในการลงทุน
ส าหรับผู้ใช้บริการให้ตรงต่อความต้องการคุ้มค่าท่ีสุด มีข้ันตอนในการวางแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าท่ีการด าเนิน
ควบคุมวางแผนงาน ติดตาม ประเมินผลโดยแบ่งข้ันตอนการวางแผนงานได้ 4 ข้ันตอนดังน้ี 

2.1 การศึกษากลยุทธ์ขององค์กร ข้ันตอนน้ีคณะกรรมการต้องศึกษากล
ยุทธ์ขององค์กร เพื่อท าความเข้าใจลักษณะการด าเนินงานองค์กรในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน ในข้ันตอนน้ีคณะกรรมการ
ควรเข้าใจวัตถุประสงค์และโอกาสในการด าเนินงานท่ีมีในปัจจุบัน 

 

กลยุทธท์างธุรกิจ

•เป้าหมายและ
ทิศทาง
•การเปล่ียนแปลง
•การตัดสินใจ

กลยุทธด์า้นระบบ
สารสนเทศ

•ธุรกิจที่จ าเป็น
•ค านึงถึงความ
ต้องการ

•ระบบประยุกต์ใช้งาน

กลยุทธด์า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ

•กิจกรรม
•ค านึงถืงการจัดหา
•เน้นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ธุรกิจจะไปทางไหนและ
ท าไมถึงเลือกทศิทางนั้น  

ธุรกิจตอ้งการอะไร จะท าให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
ต้องท าอย่างไร  

ผลกระทบของอตุสาหกรรม
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกิจและองค์กร 

ทิศทางของธุรกิจ 
ความต้องการและ
ล าดับความส าคัญ 

โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ สนับสนุนธุรกิจ 
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2.2 วิเคราะห์ความต้องการและประเมินผลการด าเนินงาน มีข้ันตอน
วัตถุประสงค์ในการประเมินวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน จุดแข็งของ
องค์กร ข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล ทรัพยากรรวมถึงบุคลากรท่ีมีการท างาน  
จากข้ันตอนน้ีจะได้ผลการวิเคราะห์ขอบเขตความต้องการขององค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถน าผลจากการวิเคราะห์ในข้ันตอนท่ี 3 ก าหนดสถาปัตยกรรม
ส าหรับองค์กร 

2.3 ก าหนดสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ันตอนน้ีจะเกิดจาก
การน าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีท่ีมีปัจจุบันและเป้าหมายการขับเคลื่อน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของ
องค์กรและเป้ าหมาย ท่ีมี ใน ข้ันตอนท่ี  1 และ  2 การก าหนดสถาปัตยกรรม  
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องค านึงถึงสารสนเทศท่ีเกิดข้ึน ระบบฐานข้อมูล 
การประยุกต์ใช้งานในแต่ละกิจกรรม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการก าหนด
สถาปัตยกรรมจะต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีเป็นไปได้ โดย
ไม่ท าให้ระบบเดิมเสียหาย และเหมาะสมคุ้มค่ากับระบบงานในองค์กรปัจจุบันและ
อนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

2.4 แผนการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ 

ท่ีน ากลยุทธ์ท่ีมีไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยติดตาม ประเมิน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ด าเนินงานว่ามีการลงทุนและพัฒนาได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน หรือมีผลกระทบ
อย่างไรกับกลยุทธ์ท่ีจัดท าข้ึน มีระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสมหรือไม่ โดยมีการ
น าเสนอสรุปรายงานน าเสนอแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการองค์กร  
 จากข้ันตอนในการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแสดง 
ข้ันภาพรวมดังภาพท่ี 3.4 ข้ันตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน
ต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรจากอดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์   ก าหนดขอบเขต 

และเป้าหมายขององค์กรในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ซึ่ งปัจจัยในการแผนงานจะ  

ประสบความส าเร็จต้องมีองค์ประกอบจากผู้บริหารท่ีก าหนดเป้าหมาย ขอบเขตท่ี
ต้องการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และความสามารถ
บุคลากรภายในองค์กร มีการพัฒนาปรับปรุงตามความเปลี่ยนเปลงของกระแสโลกในยุค
ปัจจุบันต่อไป 
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แผนกลยุทธ์ที่น าไปใช้งาน

ประเด็นที่ต้องค านงึถึง

• สรุปกลยุทธ์/แผนงานที่น าไปใช้
• ค่าใช้จ่ายและประโยชน์

ผลที่ได้จากการวางแผน

• กลยุทธ์/แผนงานที่น ากลยุทธ์ไปใช้งาน
• รายงานบทสรุปผู้บริหารและแผนงานองค์กร

ก าหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

ประเด็นที่ต้องค านงึถึง
• รายละเอียดสถาปัตยกรรม

• ประเมินกลยุทธ์

ผลที่ได้จากการวางแผน
• สถาปัตยกรรมขององค์กร

• กลยุทธ์ที่เลือกใช้

วิเคราะห์ความต้องการขององคก์ร

ประเด็นที่ต้องค านงึถึง
• ทรัพยากรในปัจจุบัน

• ขอบเขตกลยุทธ์

ผลที่ได้จากการวางแผน
• ผลการประเมินทรัพยากร

• ขอบเขตความต้องการ/ทบทวนหน่วยงาน

ศึกษาแผนกลยุทธ์ขององคก์ร

ประเด็นที่ต้องค านงึถึง
• แผนกลยุทธ์

• โดยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลที่ได้จากการวางแผน
• เข้าใจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร

• โอกาสด้านเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 ข้ันตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(ท่ีมา: ดัดแปลงจากศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย, 2553, น. 55) 

 

3. ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร 

Peter Weill and Jeanne W. Roos. ได้ให้ความหมายธรรมมาภิบาลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศว่า  เป็นระบบการจัดการสิทธิ์ในการตัดสินใจ กรอบหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดังน้ันจาก
ความหมายของธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเป็นหลักการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการก ากับดูแลและควบคุม ประเมินการท างานโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการท างานขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะท าให้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
รวมถึงสามารถช่วยป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรโดยการใช้ข้อมูลน ามา
วิเคราะห์สิ่งท่ีจ าเป็นต่อองค์กร ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการดังต่อไปน้ีคือ 

1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ท่ีชัดเจน
สมบูรณ์ครบถ้วน 

2. ปัจจัยท่ีเป็นภัยหรือมีความเสี่ยงต่อองค์กรต้องมีการระบุและถูกควบคุม  
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบท่ีมีการก าหนดไว้

อย่างชัดเจน 

4. ประเดน็ที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การด าเนินขับเคลื่อนธรรมภิบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานและ
สนับสนุนการท างานภายในองค์กร ควรค านึงถึงประเด็นการด าเนินงานดังน้ี 

4.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความร่วมมือระหว่างบุคลากรฝ่าย
ต่าง ๆ  กับทุกคนในระบบงานขององค์กร 

4.2 จัดให้หาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ภายในองค์กรให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนท าความเข้าใจต่อบุคลากร ในการใช้งานข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

4.4 พึงระวังภัยเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กร ด้วยการก าหนดทิศทางท่ี
ชัดเจนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

5. องคป์ระกอบกรอบแนวคดิธรรมาภบิาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การด าเนินการของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกอบไป

ด้วยการด าเนินงานท่ีมีองค์ประกอบแนวคิดธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3 องค์ประกอบคือ โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน และกลไกความสัมพันธ์ของ
ผู้ใช้งานท่ีมีการท างานร่วมกัน ดังภาพท่ี 3.5 องค์ประกอบแนวคิดหลักธรรมภิบาล  
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แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแนวคิดกรอบธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท่ีองค์กรมีเป้าหมายการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานจะต้องมีการกลไกในการผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระหว่างบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน โดยการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผู้ดูแลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ภาพท่ี 3.5 องค์ประกอบแนวคิดหลักธรรมภิบาล 

 

6. ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

6.1 สนับสนุนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดเตรียมทิศทาง 
กลยุทธ์ และจัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับองค์กร 

6.2 มูลค่าท่ีจะได้รับผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กร เมื่อมีการก าหนดแนว
ทางการจัดการท่ีชัดเจน 

โครงสร้าง

กระบวนการ
ด าเนินงาน

กลไก
ความสัมพันธ์
ของผู้ใช้งาน

 แผนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์เชิงยทุธ ์

 บทบาท หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 โครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการ 

 การวางแผนความรว่มด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลยุทธ์ความสร้างสิ่งจูงใจ การ
ฝึกอบรมความเข้าใจการใช้งาน 

กรอบแนวคิดธรรมภิบาลทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.3 การจัดการภัยเสี่ยงยืนยันว่ามีกระบวนการด าเนินการท่ีชัดเจนต่อการ
จัดการภัยท่ีจะเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ  

6.4 การจัดการทรัพยากรเตรียมแหล่งทรัพยากรหรือแหล่งทุน ให้เพียงพอ
ต่อการใช้ด าเนินการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.5 การจัดการประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวน 
ตรวจสอบ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีมีการก าหนดไว้ เพื่อความส าเร็จขององค์กร 

7. มาตรฐานและเครื่องมือที่ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน มีกระบวนการในการขับเคลื่อนงาน โดยทุกกระบวนการมีบุคลากรท่ี
มอบหมายงานภาระหน้าท่ีในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งผลการด าเนินงานจะเป็นสิ่ง
บ่งบอกถึงคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน ดังน้ัน การประเมิน
คุณภาพจึงต้องอาศัยเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ท่ีถูกน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์  
และการตรวจสอบการด าเนินมาใช้วัดประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับองค์กรและจะต้องมี
ความยืดหยุ่น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งข้ึน 

การวิเคราะห์และประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องอาศัย
เครื่ องมือช่วยวัดประสิทธิภาพการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น ITIL, 

IT Audit, BSC และ CMM/CMMI เป็นต้น ดังกล่าวรายละเอียดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพดังน้ี 

7.1 Information Technology Infrastructure Library: ITIL 

เป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีวัดประสิทธิภาพงานบริการ โดยมีลักษณะเด่นคือ
การให้ความส าคัญกับกระบวนการทางธุรกิจและคุณภาพการบริการ ITIL ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นรูปแบบการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากนักปฏิบัติหรือผู้ด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.1 ประโยชน์ของ ITIL 

1) บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2) สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด 
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3) ตรวจสอบ ติดตาม งานวางแผนงานและงานบริหาร
จัดการต้นทุนของการให้บริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีก าหนดได้ 

7.1.2 ส่วนประกอบของ ITIL 

จากการเริ่มต้นกระบวนการของการจัดการบริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1990 - 2011 โดยในปี 2011 มีการ
ปรับปรุงเป็น  ITIL ท่ีประกอบไปด้วย 5 แกนหลักการ คือ Service Strategy, Service 

Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service 

Improvement และแต่ละแกนหลักจะมีการเช่ือมโยงกันเป็นวงจรชีวิตในการควบคุม
คุณภาพ  PDCA (Plan-Do-Check-Ack) กระบวนการท า ง าน 5 แกนหลั กจะมี
กระบวนการรวมท้ังหมด 26 กระบวนการ 4 ฟังก์ชัน แต่ละแกนหลักมีการท างานดังน้ี 

1) กลยุทธ์ด้านการบริการ (Service Strategy: SS) 

กลยุทธ์ด้านการบริการเป็นการวางเป้าหมายงานบริการขององค์กรไว้ว่าคาดหวัง
ต่อประสิทธิภาพของผลงานอย่างไร  

2) การออกแบบงานบริการ (Service Design: SD) 
การออกแบบงานบริการนี้จะมุ่งเน้นจะสร้างงานบริการให้มีคุณค่าต่อธุรกิจ มีความ
พร้อมในการให้บริการจริง มีแผนงานประเมินส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย 

มีมาตรฐานและระเบียบการให้บริการ ในการด าเนินงานจะมีการปรับปรุงงาน
บริการเดิมให้ดีขึ้นด้วย 

3) การส่งมอบงานบริการ (Service Transition: ST) 

เป็นการท าแผนการส่งมอบงานบริการใหม่หรือการปรับเปล่ียนงานบริการเดิม 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกรอบด้าน เมื่อ
ตรวจสอบข้ันตอนนี้จะสามารถน างานบริการไปใช้จริง 

4) การปฏิบัติงานบริการ (Service Operation: SO)

แนะน าแนวทางในการจัดการงานท่ีต้องท าและให้บริการประจ าวัน และสนับสนุน
งานบริการต่างๆ และติดตามเมื่อมีการแจ้งเตือนปัญหาเร่งด่วนและวิเคราะห์หา
สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาให้พบเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาซ้ าอีกในอนาคต   
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5) การพัฒนางานด้านบริการ (Continual Service 

Improvement: CSI) ส่วนประกอบนี้จะน าเอาข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์
และจัดรายงานสรุป เพื่อส่งต่อไปยังส่วนประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (ศิริสุดา สุภาวรรณ, 2555) 

 

7.2 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ( Information Technology 

Audit: IT Audit) 

ประจิต หาวัตร  (2549) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ   คือ 

กระบวนการเก็บรวบรวมการประเมินการควบคุมการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ  

7.2.1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

การตรวจสอบระบบสารสนเทศมีวัตถุในการด าเนินงาน
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 4 ประการ คือการตรวจสอบประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศ การตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบ การรักษาความ
ถูกต้องของข้อมูล และการป้องการสินทรัพย์จากการทุจริตในด้านการเงิน 

7.2.2 ประเภทการควบคุมระบบสารสเทศ 

1) การควบคุมทั่วไป 

การควบคุมท่ัวไป  หมายถึง การควบคุมและการประเมิน
การท างานของระบบสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับสภาพแวล้อม นโยบาย วิธีการด าเนินงาน 
การปรับปรุง ป้องกันความเสียหายของระบบ ท่ีแสดงการควบคุมการท างานในภาพรวม
ขององค์กร เช่น การก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน การแบ่งหน้าท่ีภาระงานบุคลากร
ท่ีด าเนินงานระบบสารสนเทศ การประเมินผลงานการด าเนินงาน เป็นต้น การควบคุม
ท่ัวไปเป็นการควบคุมการท างานของระบบสารสนเทศ เป็นการตรวจสอบสอบว่าระบบ
สารสนเทศมีการท างานเป็นอย่างไรมีประเด็นหลัก ดังน้ี 

 การก าหนดนโยบายขององค์กรด้านการใช้ระบบ
สารสนเทศ การก าหนดนโยบายขององค์กรท่ีผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศขององค์กร 

 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการ
ควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนา หน้าท่ีการด าเนิน งานพร้อมการ
มอบหมายงานท่ีรับผิดชอบ ประเมินผลการด าเนินงานและวัดผลการด าเนินงานของ
ระบบสารสนเทศ 

 การควบ คุมการ เปลี่ ยนแปลงการแก้ ไขระบบ 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลระบบจะเกิดข้ึนเมื่อพบปัญหาของการใช้งานท่ีเกิดข้ึน ทีม
พัฒนาจะด าเนินการปรับปรุงระบบ ดังน้ันในการปรับปรุงจะต้องมีการจัดท าแผนงาน 
เอกสารประกอบคู่มือการแก้ไขเพื่อสามารถประเมินผลและสอบทานภายหลังได้ 

 การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย์ท่ีดูแลเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การควบคุมน้ีจะเป็นการประมวลผลข้อมูลการท างานของระบบงานต่างๆ 
เช่น ระบบการส ารองข้อมูล การเกิดปัญหาของระบบและวิธีการจัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 การควบคุมการเข้าถึง การควบคุมจะเป็นการมองถึง
ความปลอดภัย การักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัยกรณีมีผู้บุกรุก การติดต้ังอุปกรณ์
ป้องกันการเตือนภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ 
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลก าหนดสิทธิการเข้าข้อมูลฐานข้อมูล สิทธิ์การใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

 การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร 
การควบคุมการใช้บริการและบันทึกประวัติการใช้บริการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

ความปลอดภัยของระบบ เช่น การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบต้องใส่ช่ือผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน และออกแบบการใช้บริการตามสิทธิ์ตามระดับการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

 การควบคุมการจัดเก็บข้อมูล การควบคุมข้ันตอนน้ีจะ
มีการดูแลบ ารุงรักษา การส ารองข้อมูล มีการวางแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการด าเนินงานข้ันตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการจัดการข้อมูล 

 การควบคุมการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการระบบ
การสื่อสารข้อมูลของระบบงาน มีการควบคุมการเรียกใช้ข้อมูลและรายงานประวัติการ
ใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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 มาตรฐานการจัดท าเอกสารการท างาน ในการท างาน
ของระบบสารสนเทศจะต้องมีการจัดท าเอกสารประกอบการท างานของระบบงาน 
เอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบและ
เขียนโปรแกรม   

 การควบคุมการท างาน ควบคุมการบ ารุงรักษา
ระบบงานและลดระยะเวลาท่ีระบบขัดข้อง สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

 การวางแผนฟื้นฟูระบบจากภัยพิบัติ การควบคุมน้ีมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อลดความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ดังน้ันการวางแผน
ฟื้นฟูความเสียหายจะเป็นการจัดล าดับความส าคัญ ท่ีผู้ดูแลระบบจะด าเนินงานก่อนท่ี
จะเสียหายเพิ่มข้ึน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนงานและมีการจัดท าเอกสาร
แผนการกู้ระบบจากภัยพิบัติให้สมบูรณ์ พร้อมท้ังเก็บรักษาส าเนาเอกสารระบบงาน
ความปลอดภัยของระบบ 

 การพัฒนาแผนการฟื้นฟูจะมีประสิทธิภาพ ต้องมี
ระบบตรวจสอบและทบทวนอย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ทบทวนแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 

2) การควบคุมในระบบงาน 

การควบคุมในระบบงานเป็นควบคุม กระบวนการท างาน
เพื่อความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามระเบียบและนโยบายขององค์กร เริ่มจากการ
บันทึกข้อมูล การประมวลผลและการแสดงผลข้อมูล การควบคุมในระบบงานแบ่งออก
ได้ 4 ประเภทคือ การควบคุมข้อมูลเบ้ืองต้น โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
น าเข้า การควบคุมการประมวลผลข้อมูลและการเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลและการควบคุม
ส่วนผลลัพธ์ 

 การควบคุมข้อมูลเบื้องต้น 

การควบคุมข้อมูลเบื้องต้นจะช่วยให้เกิดความถูกต้อง 
ความเป็นเหตุเป็นผลและความครบถ้วนของข้อมูล เช่น การตรวจสอบข้อมูลด้วยการ
พิมพ์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลท้ังสองชุด การพิสูจน์ตัวเลขตรวจสอบโดยพิมพ์ตัวเลข
เพื่อทดสอบระบบ และทดสอบการเรียงล าดับของเอกสารท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น 
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 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
น าเข้า 

การตรวจสอบน้ีจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเมื่อ
ระบบมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูล เช่น การพิมพ์สัญลักษณ์ การใส่ข้อมูลท่ีว่างเพื่อดูสถานะการ
ผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนของระบบ ทดสอบการพิมพ์ข้อมูลเชิงตรรกะ เป็นต้น 

 การควบคุมการประมวลผลข้อมูลและการเก็บ
รักษาแฟ้มข้อมูล  

การควบคุมการประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
รักษาความถูกต้องและครบถ้วนของการประมวลผล เช่น การตรวจสอบข้อมูลท่ีมีค่าว่าง 
ข้อมูลท่ีไม่มีการใช้งานอาจจะเป็นการลาออกของพนักงานหรือเลิกกิจกรรมน้ันๆ การ
ตรวจสอบยอดบัญชีท่ีคุมยอดกับยอดบัญชีในระบบ เป็นต้น การควบคุมการเก็บรักษา
แฟ้มข้อมูล จะต้องมีบุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดของระบบ มีกลไกการป้องกันการเขียนทับข้อมูล การส ารองแฟ้มข้อมูล เป็นต้น 

 การควบคุมส่วนผลลัพธ์ 
การควบคุมผลลัพธ์ เพื่อตรวจสอบหลังจากระบบได้

ประมวลผลกับรายงานว่าสมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงกันหรือไม่ การตรวจสอบผลลัพธ์จะแสดง
ตามระดับสิทธิ์ท่ีผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการระบบ ดังน้ันการตรวจสอบผลลัพธ์จะเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ในรูปแบบรายงานกระดาษว่าตรงกับข้อมูลท่ีมีในระบบ
หรือไม่  

7.3 การประเมินงานบริหาร  
การประเมินงานบริหารท่ัว ท้ังองค์กรหรือ ท่ี เรียกว่า  Balanced 

Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือการจัดการเรื่องการประเมินองค์กร 4 มุมมอง 
ประกอบด้วยมุมมองการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์กร 
และมุมมองด้วยการเรียนรู้และการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

7.3.1 มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองท่ี
จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จทางด้านการเงิน ว่าจะมีผลก าไรอย่างไร 
ดังน้ันแนวทางการวัดประสิทธิภาพจึงเป็นการวัดมุมมองทางการเงิน  



 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ| 170 

7.3.2 มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมอง 
เพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายโดยวัดจากมุมมองของลูกค้า ท่ีมีความคาดวัดต่อประสิทธิภาพ
ท่ีได้รับหรือคุณภาพสินค้าท่ีต้องการอุปโภคและบริโภคอย่างไร  

7.3.3 มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน ( Internal Business 

Process) เป็นมุมมองท่ีจะต้องบริหารจัดการงานคุณภาพด้านการผลิตสินค้า และการ
บริหารจัดการต้นทุน การวางแผนการตลาดท่ีจะท าให้เกิดผลผลิตใหม่ ท่ีจะออกสู่ตลาด
ส าหรับผู้บริโภค  

7.3.4 มุ มมองทาง ด้ านการ เ รี ยนรู้ และพัฒนา  ( Learning and 

Growth) เป็นมุมมองท่ีองค์กรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร เพื่อท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างยั่งยืน และเกิดระบบการท างานอย่างต่อเน่ือง 

ดั งภาพ ท่ี  3.6 แสดงมุมมองของ Balanced Scorecard ท่ี
อธิบายองค์ประกอบของแต่ละมุมมองด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์การท างาน การวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป้าหมายการด าเนินงานและการริเริ่ม โครงการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

 วัตถุประสงค์  หมายถึง มุมมองผลผลิตท่ีองค์กรมุ่งหวังให้
บรรลุท่ีต้ังไว้ในแต่ละมุมมอง เช่น มุมมองการเงินก็ด าเนินงานให้ได้ผลรายได้เพิ่มข้ึน 
มุมมองด้านลูกค้าก็วางแผนบริการเพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมและวางแผนเพิ่มสมาชิกหรือ
ลูกค้าคนใหม่ มุมมองกระบวนการภายใน  การเรียนรู้และการพัฒนาก็มีวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการองค์กรภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  เป็นต้น 

 ตัวช้ีวัด  หมายถึง ตัวบ่งบอกความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานท้ังทางคุณภาพและปริมาณ  เช่น มีจ านวนคนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
ระดับความสามารถบุคลากรเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 เป้าหมาย  หมายถึง จ านวนความต้องการผลผลิตแต่ละ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด เช่น จ านวนผู้ท่ีคาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนบุคลากร
ด าเนินงาน เป็นต้น  

 โครงการ  หมายถึง แผนงาน โครงการท่ีจะด าเนินงานจัด
กิจกรรมเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดข้ึน 
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ภาพท่ี 3.6 ภาพรวมองค์ประกอบของ Balanced Scorecard 

(ท่ีมา : ศิริสุดา สุภาวรรณ, 2555, น. 11) 
 

 จากรายละเอียดข้างต้น Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือการจัดการ
บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธภาพการท างาน องค์กร
สามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายจากการวางแผนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ 

มุมมองการเงิน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย โครงการ 

 

มุมมองลูกค้า 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย โครงการ 

 

มุมมองกระบวนการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย โครงการ 

 

มุมมองการเรียนรู ้
และพัฒนา 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย โครงการ 
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บทสรปุ 

การด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการกลยุทธ์   
ธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันเพื่อให้ได้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร
จะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวัตถุประสงค์หลักใน
การสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ องค์กรจะต้องมี 
การประเมินผลงานวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน การวางแผนความต้องการในการ
บริหารทรัพยากรและการก าหนดเป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน 

องค์ประกอบการบริหารกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทาง การปฏิบัติงานใน
อนาคตให้ตรงตามวัตถุประสงค์มีโมเดลการบริหารกลยุทธ์ 3 องค์ประกอบ คือ 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ การเลือกกลยุทธ์  และการน าไปใช้งาน มีข้ันตอนการวางแผน
ได้ท้ังหมด 4 ข้ันตอน  ดังน้ี 1) การศึกษากลยุทธ์ขององค์กร 2) วิเคราะห์ความ
ต้องการและประเมินผลการด าเนินงาน 3) ก าหนดสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน าข้อมูลพื้นฐานไปวิเคราะห์ร่วมเพื่อพัฒนา 4) แผนการประยุกต์ใช้
งานตามวัตถุประสงค์องค์กร และประเมินโครงการความคุ้มค่ากับการลงทุน 

ธรรมมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เป็นกรอบหน้าท่ีท่ีมี
ความรับผิดชอบในการบริหารงานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร มีระบบกลไลในการประเมินตรวจสอบ จึงมีกรอบ
แนวคิดกระบวนการท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และปัจจัยในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานและเครื่องมือท่ีประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
วิเคราะห์และประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องอาศัยเครื่องมือ
ช่วยวั ดประสิ ทธิ ภ าพการท า ง าน ด้า น เทคโนโล ยี ส า รส นเทศ  เ ช่น  ITIL, 

IT Audit, BSC และ CMMI เป็นต้น  
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 แบบฝึกหัดบทท่ี 3 
 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. เหตุใดจึงต้องก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ขององค์กร 

2. จงอธิบายองค์ประกอบในการบริหารกลยุทธ์มีกี่องค์ประกอบ มีหลักการจัดการ
บริหารอย่างไร 

3. จงอธิบายข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีกี่ ข้ันตอน แต่ละข้ันตอน  

มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
4. จงอธิบายความส าคัญของหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

องค์กร 
5. ให้ยกตัวอย่างมาตรฐานและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความสามารถ 

การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 วิธี พร้อมอธิบายความหมายมาตรฐานการ
ท างาน 

 

ตอนที่ 2 กากบาทข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดไม่ใชว่ัตถุประสงค์กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ก. สร้างความเข้าใจ 

ข. สามารถตรวจสอบได้ 

ค. วางแผนการด าเนินงาน 

ง. ก าหนดเป้าหมายองค์กร 

จ. พิจารณาจุดคุ้มทุนการด าเนินงาน 

2. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์หลักประกอบไปด้วยข้อใด 

ก. วิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ โครงการปัจจุบัน 

ข. วิสัยทัศน์ แผนงานเดิม แผนงานปัจจุบัน 

ค. แผนโครงการใหม่ แผนงานเดิม เป้าหมายเดิม 

ง. แผนโครงการใหม่ แผนงานเดิม แนวทางปฏิบัติ 

จ. แผนงานเดิม แนวทางปฏิบัติเดิม เป้าหมายเดิม 
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3. กระบวนการวางแผนงานโครงการจะต้องมีประเด็นหลักอะไรบ้าง 
ก. วิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย 

ข. วิสัยทัศน์ ก าหนดทรัพยากร 

ค. เป้าหมาย ระยะเวลา 
ง. เป้าหมายโครงการ ก าหนดทรัยากร 

จ. เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 

4. ข้อใดคือองค์ประกอบการบริหารกลยุทธ์องค์กร 
ก. วิเคราะห์กลยุทธ์ เลือกกลยุทธ์ ทดลองด าเนินงาน น าไปใช้จริง  
ข. วิเคราะห์กลยุทธ์ เลือกกลยุทธ์ น าไปใช้  
ค. วิเคราะห์กลยุทธ์ ปรับปรุงกลยุทธ์ น าไปใช้  
ง. วิเคราะห์กลยุทธ์ ตรวจสอบ น าไปใช้ 

จ. วิเคราะห์กลยุทธ์ ปรับปรุงกลยุทธ์เก่า น าไปใช้ ตรวจสอบ 

5. ข้อใด ไม่ใช ่ธรรมมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์หลัก 

ก. ก ากับดูแลผู้น าองค์กร 
ข. ก ากับดูแลประเมินการท างาน 

ค. ตรวจสอบการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร 

ง. ก ากับดูแลปัจจัยเป็นภัยเสี่ยงจากกลยุทธ์ขององค์กร 

จ. ก ากับดูแลข้อปฏิบัติ การด าเนินงาน 

6. ข้อใดคือองค์ประกอบธรรมมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. โครงสร้าง วัตถุประสงค์ กลไกความสัมพันธ์ผู้ใช้งาน 

ข. โครงสร้าง กระบวนการ กลไกความสัมพันธ์ผู้ใช้งาน 

ค. โครงสร้าง กระบวนการ เป้าหมายงบประมาณ 

ง. โครงสร้าง กระบวนการ กลไกป้องกันความเสี่ยง 
จ. โครงสร้าง วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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7. ประโยชน์ของมาตรการวัดประสิทธิภาพงานบริการของ ITIL 

ก. บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ข. ตรวจสอบปรับปรุงทรัพยากร 

ค. ตรวจสอบกระบวนการผลิต 

ง. เพิ่มและพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
จ. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

8. การตรวจสอบระบบสารสนเทศแบบ IT Audit มีหลักการท างานอย่างไร 

ก. ตรวจสอบ ประเมินและควบคุมการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 

ข. ป้องกันความเสี่ยงต่อภัยพิบัติงานระบบสารสนเทศ 

ค. ป้องกันความเสี่ยงต่อบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 

ง. ตรวจสอบและประเมินงานบริการสัมพันธ์ 
จ. ตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน 

9. ข้อใด ไม่ใช ่แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) 

ก. ประเมินการท างานมุมมองการเงิน 

ข. ประเมินการท างานมุมมองด้านลูกค้า 

ค. ประเมินการท างานมุมมองกระบวนการท างานภายใน 

ง. ประเมินการท างานมุมมองด้วยการเรียนรู้และพัฒนา 

จ. ประเมินการจัดซื้อทรัพยากรครุภัณฑ์ 
10. ข้อใด ไม่ใช ่การก าหนดองค์ประกอบการประเมินแนวคิด BSC 

ก. วัตถุประสงค์ 

ข. ตัวช้ีวัด 

ค. เป้าหมาย 

ง. โครงการ 
จ. ทรัพยากรมนุษย์ 
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กลยุทธท์างธุรกิจ

•เป้าหมายและ
ทิศทาง
•การเปล่ียนแปลง
•การตัดสินใจ

กลยุทธด์า้นระบบ
สารสนเทศ

•ธุรกิจที่จ าเป็น
•ค านึงถึงความ
ต้องการ

•ระบบประยุกต์ใช้งาน

กลยุทธด์า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ

•กิจกรรม
•ค านึงถืงการจัดหา
•เน้นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การวิเคราะห์กลยุทธ์

การเลือกกลยุทธ์การน าไปใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 สรุปภาพรวมกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธุรกจิจะไปทางไหนและท าไม
ถึงเลือกทิศทางน้ัน  

ธุรกจิต้องการอะไร จะท าให้ธรุกิจไปสู่เป้าหมาย
ต้องการอย่างไร  

ผลกระทบของอุตสาหกรรมระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ธุรกิจและองค์กร 

ทิศทางของธุรกิจ 
ความต้องการและ
ล าดับความส าคัญ 

โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการ 

สนับสนุนธุรกิจ 

 

 Goals 

 Objectives 

 Strategic 

position วิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร: 
 ทรัพยากร 
 งบประมาณ 
 กิจกรรมโครงการ 
 ช่วงเวลาด าเนินงาน 

IT Strategic 

(Long-Range) 

IT Medium – Term 

IT Tactical Plan 

Strategic Business 

แผนงานโครงการ: 
 เป้าหมายโครงการ 
 ก าหนดทรัพยากร 

โครงการปัจจุบัน : 

 ตรวจสอบงบประมาณ
ด าเนินงาน 

 ตารางเวลากิจกรรม 



บทท่ี 4 

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและฐานข้อมูล 
 

กระบวนการจัดการกับข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการและท า
ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ง่าย โดยการน ากระบวนจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอย่างเป็นระบบ ในบทน้ีจะกล่าวถึง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบของฐานข้อมูล ชนิดความสัมพันธ์
ของฐานข้อมูลและประเภทแบบจ าลองของฐานข้อมูล  

 

ชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 

1. ชนิดข้อมูล 

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงท่ีสนใจรวบรวม โดยใช้กระบวนการเครื่องมือในการจัดเก็บ 
มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ข้อมูลเฉพาะ เป็นการรวมข้อมูลท่ีมีลักษณะ ตัวเลข หรืออักษร ท่ีมี
รูปแบบเฉพาะเจาะจง มีการควบคุมลักษณะการบันทึกข้อมูล เช่น หมายเลขบัตรเครดิต 
หมายเลขบัตรประชาชน ทะเบียนการค้า เลขท่ี ISBN เป็นต้น 

1.2 ข้อความ เป็นข้อมูลท่ีจัดเก็บอักษร ตัวเลข อักขระอื่น ๆ เช่น การบันทึก
ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ช่ือสถานท่ี เป็นต้น 

1.3 รูปภาพ เป็นข้อมูลรูปแบบรูปภาพชนิดต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพสถานท่ี 
ภาพบุคลากร ลูกค้า สินค้าตัวอย่าง เป็นต้น 

1.4 เสียง เป็นข้อมูลรูปแบบเสียง ข้อความเสียง 
1.5 ภาพเคลื่อนไหว เป็นการถ่ายวิดีโอท่ีรวมท้ังภาพและเสียงไว้  

การจัดเก็บข้อมูลจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือตัวเลขผสมตัวอักษร 
คอมพิวเตอร์สามารถน าไปประมวลผลค านวณได้มีสองชนิด คือ ข้อมูลท่ีค านวณได้ เช่น 
ตัวเลข และข้อมูลท่ีไม่สามารถค านวณได้ เช่น บ้านเลขท่ี หมายเลขทะเบียนการค้า 
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
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2. โครงสร้างข้อมูล 

คอมพิวเตอร์จะสามารถอ่านข้อมูลในรูปแบบภาษาเครื่องหรือเลขฐานสอง
ประกอบไปด้วยตัวเลข สองตัวคือ 0 และ 1 โดยจะมีการแปลข้อมูลจากโปรแกรมหรือ
ภาษาเครื่อง โดยมีโครงสร้างข้อมูลดังน้ี 

2.1 บิต (Bit) คือ ตัวเลขท่ีแทนค่าตัวเลขสองตัวคือ 0 และ 1 เช่น ก คือ 

1010 0001 เป็นต้น 

2.2 ไบต์ (Byte) คือ อักขระตัวอักษร a-z, ก-ฮ, 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษ 
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

2.3 เขตข้อมูล (Field) เป็นหน่วยข้อมูลท่ีเก็บข้อมูลหน่ึงเรื่อง หน่ึงสิ่ง หน่ึงช่ือ 
เช่น  ช่ือนักศึกษา ช่ือพนักงาน วันเกิด เป็นต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

2.3.1 เขตข้อมูลตัวเลข เป็นข้อมูลอักขระตัวเลขจ านวนเต็มบวก ลบ 
ทศนิยมท่ีน าไปค านวณได้ เช่น จ านวนสินค้า ราคาสินค้า จ านวนบุคลากร เป็นต้น 

2.3.2 เขตข้อมูลตัวอักษร เป็นข้อมูลอักขระท่ีเป็นตัวอักษร อักขระ
ตัวอักษร a-z, ก-ฮ, 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น ช่ือนักศึกษา ช่ือพนักงาน เป็นต้น 

2.3.3 เขตข้อมูลอักขระ เป็นข้อมูล ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ 
ตัวเลขปนอักษร เช่น บ้านเลขท่ี รหัสสินค้า เลขทะเบียนหนังสือ 

2.4 ระเบียน (Record) เป็นกลุ่มเขตข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 1 ระเบียน 
เช่น ข้อมูลพนักงานหน่ึงคน ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาหน่ึงคน เป็นต้น 

2.5 แฟ้ม (File) คือกลุ่มระเบียนท่ีมีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น 
แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น 

2.6 ฐานข้อมูล (Database) คือกลุ่มแฟ้มข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์รวบรวมอย่าง
เป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียน ฐานข้อมูลประชากร ฐานข้อมูลหนังสือ เป็นต้น 
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ฐานข้อมูล

ไฟล์

ระเบียน ระเบียน

ไฟล์

ระเบียน

เขตข้อมูล เขตข้อมูล

ระเบียน

เขตข้อมูล

ไบต์ ไบต์

เขตข้อมูล

ไบต์

บิต บิต

ไบต์

บิต บิต

โครงสร้างข้อมูลเป็นการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของข้อมูล 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นการแบ่งล าดับช้ันของข้อมูลดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงล าดับช้ันของโครงสร้างข้อมูล 

 

โครงสร้างข้อมูลเร่ิมจากการอักขระคือตัวอักษรแต่ละตัวอักษร เมื่อตัวอักขระ
รวมกันเป็นค าหน่ึงค าก็จะเป็นโครงสร้างเขตข้อมูล เช่น ล าดับ รหัสนักศึกษา เป็นต้น 
เมื่อรวมหลายเขตข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลหน่ึงระเบียนหรือหน่ึงเรื่อง เช่น ล าดับท่ี 1 รหัส
นักศึกษา 55202490011 ช่ือ สศิ พักษ์ดี ท่ีอยู่กรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น เมื่อ
น าข้อมูลท้ังหมดห้าคนรวมกันเป็นหน่ึงแฟ้มหรือหน่ึงตาราง ดังภาพท่ี 4.2 และจากแฟ้ม
หลายๆ แฟ้มหลายตารางถูกรวบรวมด้วยความสัมพันธ์จะเป็นหน่ึงฐานข้อมูล เช่น 
แฟ้มข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลรายวิชา รวมกันจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูล
การลงทะเบียน ดังภาพท่ี 4.3 

เขตข้อมูล (Field)  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ ที่อยู่ คณะ 

1 590340902 นฤมล ขอนแก่น วิทยาศาสตร ์
2 590340905 สุดาพร ขอนแก่น วิทยาศาสตร ์
3 590340903 อรพรรณ มหาสารคาม วิทยาศาสตร ์
4 590128479 นนิษา อุดรธานี เทคโนโลย ี

5 592093832 วรวุฒ ิ อุดรธานี ครุศาสตร ์
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงโครงสร้างข้อมูลแฟ้มข้อมูลนักศึกษา 

 

ระเบียน
(Record) 
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ข้อมูลอาจารย์ 
   

    

    

 ข้อมูลนักศึกษา  

    

    

    

    

 

 

ข้อมูลรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลลงทะเบียน 

 

ตัวอย่างร้านวุ้นรักใจ จ าหน่ายขนมเค้กแบบวุ้น มีพนักงานท้ังสิ้น 8 คน จาก
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ ตามล าดับช้ันของโครงสร้างข้อมูลจะสามารถเก็บได้เบื้องต้นหลักโดยมีแฟ้มการ
สั่งซื้อ แฟ้มรายการสินค้า แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลลูกค้า ดังภาพท่ี 4.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 แฟ้มข้อมูลจากฐานข้อมูลร้านวุ้นรักใจ 

 

   

แฟ้มการสั่งซื้อ 

   

 

   

แฟ้มรายการสนิค้า 
   

 

   

แฟ้มพนักงาน 
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ประเภทสินค้า

รหัสสินค้า ชื่อ

จากภาพท่ี 4.4 แสดงให้เห็นรายละเอียดฐานข้อมูลร้านวุ้นรักใจสามารถ
จัดเก็บฐานข้อมูลแสดงแบบตารางจากตารางท่ี 4.1- 4.4 และแสดงล าดับโครงสร้าง
ข้อมูลจากภาพท่ี 4.5 – 4.9 ดังตารางและแผนภูมิข้างล่างน้ี  

จากตารางที่ 4.1 และภาพท่ี 4.5 แสดงให้เห็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บประเภทสินค้าท่ีจ าหน่ายท่ีมีในร้าน 
 

ตารางที่ 4.1 แฟ้มข้อมูลตารางประเภทสินค้า 

รหัสประเภทสินค้า ช่ือประเภท 

1 กล่อง 
2 ช้ินเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กล่อง 
2 ช้ินเล็ก 

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงโครงสร้างข้อมูลตารางประเภทสินค้า 

 

 

 

 

 

ระเบียน 
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รายการสินค้า

รหัสสินค้า ชื่อ รหัสประเภท ราคา จ านวนที่ผลิต วันผลิต

จากตารางที่ 4.2 และภาพท่ี 4.6 แสดงให้เห็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายการสินค้าท่ีจ าหน่ายท่ีมีในร้าน 
 

ตารางที่ 4.2 แฟ้มข้อมูลตารางรายการสินค้า 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัส

ประเภท 

ราคา จ านวนที่ผลิต วันผลิต 

1 เป็ดน้อย 1 60 10 03/09/2557 

2 ดอกไม้ 1 80 10 03/09/2557 

3 หัวใจ 1 60 10 03/09/2557 

4 ชิ้นเล็กสีแดง 2 2 100 03/09/2557 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงโครงสร้างข้อมูลรายการสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

1 เป็ดน้อย 1 60 10 03/09/2557 

2 ดอกไม้ 1 80 10 03/09/2557 

3 หัวใจ 1 60 10 03/09/2557 

4 ชิ้นเล็กสีแดง 2 2 100 03/09/2557 

แฟ้มข้อมูล 

เขต
ข้อ

มูล
 

ระเบียน 
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พนักงาน

รหัสลูกค้า ค าน าหน้า
ชื่อ ชื่อ สกุล บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระเบียน 

จากตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.7 แสดงให้เห็นรายละเอียดข้อมูลลูกค้าท่ีมา
สั่งซื้อสินค้า 
ตารางที่ 4.3 แฟ้มข้อมูลตารางลูกค้า 

รหัสลูกค้า ค าน าหน้า ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

00001 นาง อรอนงค์ ทะกอง 45 บ้านจ่ัน เมือง อุดรธาน ี

00002 นางสาว นฤมล นาชัย 345  บ้านผือ อุดรธาน ี

00003 นาง สุดาพร กลางซา 19 หมากแข้ง เมือง อุดรธาน ี

 

  

 

 

 

 
00001 นาง อรอนงค์ ทะกอง 79 บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 
00002 นางสาว นฤมล นาชัย 345  บ้านผือ อุดรธานี 
0003 นาง สุดาพร กลางซา 19 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 

 

ภาพท่ี 4.7 แสดงโครงสร้างข้อมูลลูกค้า 

 

จากตารางท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.8 แสดงให้เห็นรายละเอียดข้อมูลลูกค้าท่ีมา
สั่งซื้อสินค้า 

ตารางที่ 4.4 แฟ้มข้อมูลตารางพนักงาน 
รหัส
พนักงาน 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั 

e001 นางสาว สมัย วังใจ 56 ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
e002 นางสาว ดวงใจ วังใจ 48 ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
e003 นาง ภัทรา ศิริพาวงศ ์ 132 บ้านจั่น เมือง อุดรธานี 

 

 

 

 

 

แฟ้มข้อมูล เขต
ข้อ

มูล
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ลูกค้า

รหัส
พนักงาน

เลขท่ีบัตร 
ปชช.

ค าน าหน้า
ชื่อ ชื่อ สกุล บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด

การสั่งซื้อ

รหัสใบสั่งซ้ือ รหัสลูกค้า รหัสสินค้า รหัสพนักงาน วันที่สั่งซ้ือ

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงโครงสร้างข้อมูลพนักงาน 

 

จากตารางท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.9 แสดงให้เห็นรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของร้าน
วุ้นรักใจ 

ตารางที่ 4.5 แฟ้มข้อมูลใบสั่งซื้อ 

รหัสใบสั่งซื้อ รหัสลูกค้า รหัสสินค้า รหัสพนักงาน วันที่สั่ง 
n001 00002 1 e001 01/11/57 

n002 00002 2 e001 01/11/57 

n003 00001 4 e001 01/11/57 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 โครงสร้างข้อมูลการสั่งซื้อ 

 

 

n001 00002 1 e001 01/11/57 

n002 00002 2 e001 01/11/57 

n003 00001 4 e001 01/11/57 

ระเบียน 

แฟ้มข้อมูล เขต
ข้อ

มูล
 

แฟ้มข้อมูล 

เขต
ข้อ

มูล
 

ระเบียน 
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ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 

กระบวนการสร้างฐานข้อมมูลเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มต่างๆ จะต้องมีการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ข้อมูล มีความสัมพันธ์ ท้ังหมด 3 ลักษณะ  ดังแสดง
ความสัมพันธ์ภาพท่ี 4.10–4.12 มีความสัมพันธ์ดังน้ี 

1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One)  

ความสัมพันธ์ท่ีสมาชิกหน่ึงรายการมีความสัมพันธ์กับหน่ึงรายการหน่ึง เช่น 
หมายเลขทะเบียนรถแต่ละคัน หรือรหัสประจ าตัวนักศึกษาแต่ละคน เขียนแทนค่า 1:1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 การจดทะเบียนครอบครองรถยนต์ 

 

2. ความสัมพันธ์แบบแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many) 

ความสัมพันธ์แบบน้ีคือความสัมพันธ์ท่ีสมาชิกหน่ึงรายการมีความสัมพันธ์กับสมาชิก
หลายรายการ เช่น นักศึกษาห้อง 23 มีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพียงหน่ึงคน เขียนแทนค่า 1 : M 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากบันักศึกษาหน่ึงห้อง 
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3. ความสัมพันธ์แบบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many) 

ความสัมพันธ์แบบน้ีจะเป็นความสัมพันธ์ท่ีสมาชิกรายการในเอนติต้ีหน่ึงมี
ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการในอีกเอนติต้ีหน่ึง เขียนแทนค่าได้ M : N เช่น การ
สมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชมรมส าหรับนักศึกษา การเปิดบัญชีธนาคาร ประชาชนคนหน่ึง
สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่าหน่ึงเล่มและสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่าหน่ึงธนาคาร เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 4.12 ความสัมพันธ์การลงทะเบียนสมัครสมาชิกชมรม 

 

ประเภทของแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล 

การออกแบบการใช้งานระบบฐานข้อมูลแต่ละองค์กรประกอบไปด้วยผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ บุคลากร ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลในแต่ละองค์กรจะต้องศึกษาความ
ต้องการ รูปแบบลักษณะการท างานของแต่ละองค์กร โดยมีประเภทของแบบจ าลอง
ระบบฐานข้อมูล 5 แบบดังน้ี 

1. แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database 

Model)  

แบบจ าลองล าดับช้ันท างานลักษณะโครงสร้างของต้นไม้ มีความสัมพันธ์แบบ
หน่ึงต่อกลุ่มและให้ความส าคัญล าดับจากบนลงล่างในการเรียกใช้ข้อมูลจากบนสุดจะ
เรียกว่าโหนด (Root Node) และล าดับต่อมาจะเรียกว่าโหนดลูก (Child Node) 

โหนดบนสุดเรียกโหนดลูกแต่ละช้ันในการท างาน สามารถเรียกได้มากกว่า 1 โหนด 

การท างานฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน มีหลักการเรียกใช้โดยเรียกจากโหนดหลักและ  

การแสดงข้อมูลต้องเริ่มจากโหนดหลักเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 

ดังภาพท่ี 4.13 แสดงล าดับของการเรียกใช้ข้อมูลจากบนลงล่าง โดยแสดงข้อมูลจาก
คณะ สาขาและล าดับสุดท้ายคืออาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
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สาขา 2

สินคา้ c01

....

สาขา 1

สินคา้ a01

...

สินคา้ b01

...

สินคา้ c01

...

 
ภาพท่ี 4.13 แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน 

 

2. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database Model)  

แบบจ าลองแบบน้ีมีลักษณะการท างานท่ีมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
โครงสร้างหลักเหมือนการท างานแบบล าดับช้ัน แต่ต่างกันท่ีสามารถมีโหนดหลักได้
มากกว่าหน่ึงโหนด และโหนดหลักก็สามารถมีโหนดลูกมากกว่าหน่ึงโหนดการท างาน
ฐานข้อมูลแบบน้ีจะต้องมีการจัดเก็บพื้นท่ีเพื่อหาต าแหน่งความสัมพันธ์เพิ่มข้ึน ดังน้ัน
การจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มดังภาพท่ี 4.14 เป็นการ
เรียกใช้ข้อมูลจากสาขา 2 และสามารถเรียกใช้สาขา 1 ได้และสามารถจัดเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 4.14 แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยา
คอมพิวเตอร์

อาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

อาจารย์

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์
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3. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database 

Model) 

แบบจ าลองน้ีมีลักษณะข้อมูลแบบตาราง 2 มิติ แนวนอนและแนวต้ัง 
สามารถรองรับความสัมพันธ์แบบได้ท้ังหน่ึงกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม มีการก าหนดค่าเพื่อ
ใช้ในการค้นหาเขตข้อมูลหรือท่ีเรียกกว่า คีย์ เช่นคีย์หลัก คีย์รอง คีย์อ้างอิง เป็นต้น 
เน่ืองจากเป็นการน าเสนอแบบตารางท าให้เป็นท่ีนิยมในการใช้งานและรองรับ
ความสัมพันธ์การเช่ือมโยงหลากหลาย เช่น บริษัทแห่งหน่ึงมีพนักงานและพนักงาน 

แต่ละคนสังกัด แต่ละแผนกในบริษัทแห่งน้ัน ดังภาพท่ี 4.15 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 
 

4. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database 

Model)  

แบบจ าลองแบบน้ีมีแนวคิดให้มองวัตถุทุกสิ่งเป็นการรวมข้อมูลให้เป็น
คลาส มีคลาสเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติรายละเอียดวัตถุ การเข้าถึงข้อมูลจะต้องมี  
การตอบรับของแต่ละวัตถุ ก าหนดการเข้าถึงข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลความซับซ้อนได้
ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วิดีโอได้ ดังภาพท่ี 4.16 แสดงให้เห็นการท างานรูปแบบการ
ท างานท่ีมีท้ังหมด 3 class 
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ภาพท่ี 4.16 แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์เชิงวัตถุ 

(ท่ีมา : โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์, 2546: น. 62) 

 

5. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน (Multidimensional 

Database Model)  

ลักษณะฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน มีการออกแบบจัดเก็บข้อมูลเป็น
คลังข้อมูลจะมีการน าเสนอข้อมูลท าให้วิวข้อมูลแบบสองทางเพื่อให้สามารถเห็นปัญหา
ในธุรกิจ และสร้างวิธีการแก้ไขปัญหา หรือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องการ เช่น 
การน าข้อมูลผลิตภัณฑ์กับข้อมูลพื้นท่ีการขายมาประมวลผลแบ่งข้อมูลออกเพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ เพื่อวิเคราะห์การสั่งซื้อ เป็นต้น ดังตัวอย่างภาพท่ี 4.17 
การจัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน 
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ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database System) การท างาน
ระบบการจัดการข้อมูลจะท าการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะออกแบบระบบฐานข้อมูลแต่ละ
หน่วยงานจะต้องอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานการท างานขององค์กร เช่น องค์กรท่ีมี
ส านักงานเพียงจุดเดียวแต่มีฝ่ายการท างานแต่ละฝ่ายก็จะใช้ฐานข้อมูลแบบรวม
ศูนย์กลาง แต่หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีสาขาย่อยต่างสถานท่ีท างานการออกแบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจายเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูล แต่
ต้องมีการออกแบบการท างานของฐานข้อมูลมีกระบวนการจัดการท่ีท าให้เสมือนใช้
ฐานข้อมูลเดียวกันองค์กรท่ีใช้งานในปัจจุบัน ในการท างานฐานข้อมูลแบบกระจายก็จะ
มีซอฟต์แวร์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลท่ีเรียกว่าระบบการจัดการฐานข้อมูล
แบบกระจาย (Distributed Database Management System : DDBMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.18 แสดงการท างานฐานข้อมูลแบบกระจาย 
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จากภาพท่ี 4.18 การประมวลผลข้อมูลจะใช้เครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงข้อมูล 
โดยลูกข่ายจะท าการเรียกใช้บริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย และแม่ข่ายจะท า
ให้บริการเครื่องลูกข่าย จากน้ันท าการเรียกใช้บริการระบบฐานข้อมูล โดยระบบ
ฐานข้อมูลจัดการข้อมูล   

1. ลักษณะของฐานข้อมูลแบบกระจาย 

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในมีระบบจัดการ
ฐานข้อมูลมีคุณสมบัติต่อไปน้ี 

1.1 ความเป็นอิสระของการกระจายของข้อมูล  
ผู้ใช้สามารถท่ีจะสอบถามข้อมูลได้ ท้ังความสัมพันธ์ข้อมูลมีลักษณะ

ของความเป็นอิสระทางกายภาพของข้อมูล และความเป็นอิสระทางตรรกของข้อมูลใน
แต่ละไซต์งาน 

1.2 ความถูกต้องในการประมวลผล 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลได้ ในการท างานจะมี
การท ารายการท่ีอิสระต่อกัน ข้อมูลในส่วนไซต์งาน หากมีข้อมูลบางส่วนเสียหายก็จะไม่
ส่งผลกระทบต่อส่วนงานอื่น  

2. ประโยชน์ของฐานข้อมูลแบบกระจาย  

2.1 มีความเป็นอิสระเฉพาะท่ี 

เหตุผลส าคัญท่ีองค์กรธุรกิจหลายแห่งหันมาพิจารณาการใช้
ระบบสารสนเทศแบบกระจายเพราะความสามารถท่ีจะแบ่งอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในด้านการบริหารสารสนเทศให้กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ 
ท าใหม้ีการบริหารจัดการง่ายยิ่งขึ้น 

2.2 ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

การประมวลผลแบบกระจายเป็นการแบ่งภาระการประมวลผล ใน
ส่วนอื่นท าให้การใช้งานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้ึนกว่าระบบการประมวล
แบบศูนย์รวม และในไซต์งานอื่นยังสามารถสืบค้นข้อมูลข้ามไซต์งานได้ด้วย  
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2.3 ความน่าเช่ือถือ 

การบริหารจัดการส ารองฐานข้อมูลมีมากกว่าหน่ึงท่ี ดังน้ัน หากเกิด
ปัญหาการท างาน ก็สามารถเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูลไซต์งานอื่นได้ ท าให้เกิดความมี
เสถียรภาพในด้านการด าเนินงานและการป้องกันข้อมูลได้ 

2.4 ความสามารถท่ีจะขยายระบบ 

การท างานแบบกระจายการขยายขนาดฐานข้อมูลจะท าได้ง่ายข้ึน 
สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ติดต้ังเข้าระบบเครือข่ายก็สามารถเรียกใช้ระบบ
ได้ จึงเหมาะสมกับหน่วยงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณท างานเพิ่มมากข้ึน 

2.5 ความสามารถในการแบ่งปัน 

การท างานในองค์กรท่ีมีการขยายสาขา จะมีความสะดวกในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันซึ่งจะท าได้การแบ่งปันน้ันยืดหยุ่นมากกว่าระบบรวมศูนย์ 

 

คลังข้อมูล 
ปัจจุบันมีข้อมูลท่ีจัดเก็บมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ ตามกิจกรรมและความ

ต้องการในการใช้งานของแต่ละองค์กร การสืบค้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ผลลัพธ์ท่ี
ตรงต่อความต้องการของระบบฐานข้อมูลผู้ใช้มีความต้องการค้นหาหรือสอบถามข้อมูล
ท่ีต้องการได้ แต่บางกรณีจะต้องมีการแยกประเภท หรือวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวมกลุ่มกัน 
ท าให้ต้องมีการประมวลผลเพื่อให้ผลลัพธ์ท่ีจะใช้งานเฉพาะด้าน  จึงเป็นท่ีมาของ
คลังข้อมูล 

คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือฐานข้อมูลท่ีได้มีกระบวนการสกัดข้อมูล
จากฐานข้อมูลอื่น ท่ีมีโครงสร้างแตกต่าง หรือมีระบบปฏิบัติการท่ีต่างกัน เพื่อน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจสนับสนุนการบริหารขององค์กรต่อไป จาก
ภาพท่ี 4.19 แสดงให้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการคลังข้อมูลเพื่อน าข้อมูลเข้า
กระบวนการวิเคราะห์ รวบรวมสารสนเทศ และน าสารสนเทศท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานต่อไป 
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ภาพท่ี 4.19 ความสัมพันธ์ของคลังข้อมูลภายในองค์กร 
 

ภาพท่ี 4.20 แสดงกระบวนการท างานของคลังข้อมูล ท่ีมีการรับข้อมูลจาก
ภายนอก เข้าสู่กระบวนการสกัดข้อมูลและเข้าคลังข้อมูล โดยมีการใช้ข้อมูลเฉพาะตาม
วัตถุประสงค์จากดาต้ามาร์ท ผ่านระบบการสอบถามสืบค้นบนระบบสารสนเทศจน
ได้ผลลัพธ์ของคลังข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20 กระบวนการประมวลผลคลังข้อมูล 

(ท่ีมา: ดัดแปลง Richard J. R. and Michael W. G., 2003, pp. 185) 
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1. คุณลักษณะของคลังข้อมูล 

มีนักวิชาการได้ให้ค าอธิบายคุณลักษณะของคลังข้อมูลดังน้ี 

1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1.2 รวบรวมและจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่รูปแบบเดียวกัน และ
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีต้องการน าเสนอแก่ผู้ใช้ 

1.3 ข้อมูลท่ีจัดเก็บในคลังข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากอดีต แสดง
ให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลได้ 

1.4 ข้อมูลท่ีจัดเก็บในคลังข้อมูล จะไม่ถูกแก้ไขแต่จะมีการเพิ่ม
ข้อมูลใหม่ต่อท้าย โดยไม่ท าการแทนท่ีข้อมูลเดิม 

2. ประโยชน์ของคลังข้อมูล 

2.1 ช่วยเพิ่มความรู้ให้กับผู้บริหารขององค์กร เนื่องจากข้อมูลท่ี
จัดเก็บในคลังข้อมูลเป็นข้อมูลท่ีมาจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ดังนั้นจึงท าให้ผู้บริหารมีความรอบรู้และก าหนดทิศทางขององค์กรได้ง่ายข้ึน 

2.2 ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันกับองค์กร การท่ีองค์กรมี
ข้อมูลท่ีหลากหลายและมาจากแหล่งท่ีมาต่างๆท าให้องค์กรสามารถทราบถึง
สถานภาพในการด าเนินธุรกิจของตนเองและของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหรือก าหนดกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคลังข้อมูลจึงช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ศักยภาพด้านการแข่งขันได้ 

2.3 ช่วยเพิ่มความสามารถและศักยภาพด้านการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ถูกรวบรวมและจัดเก็บในคลังข้อมูล ซึ่งน ามา
วิเคราะห์สภาพให้บริการแต่ละช่วงเวลาได้ 

2.4 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหารขององค์กรการตัดสินใจท่ีถูกต้องและเหมาะสมจ าเป็นต้องมีข้อมูล
ประกอบเสมอ การสร้างคลังข้อมูลช่วยให้การบริหารงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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2.5 ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและ
คล่องตัวมากขึ้น ไม่เพียงแต่การตัดสินใจเท่านั้นท่ีจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบ 

แต่การด าเนินงานท้ังหมดขององค์กรล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้ังส้ิน ดังนั้น
การสร้างคลังข้อมูลจึงช่วยสนับสนุนในการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเกิดความคล่องตัว 

2.6 เพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการใช้คลังข้อมูลจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิต
ให้กับพนักงาน โดยใช้ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานดังกล่าว
สามารถเรียกใช้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องการปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

 

3. ความแตกต่างระหว่างคลังข้อมูลกับฐานข้อมูล 

ความแตกต่างกันระหว่างคลังข้อมูลกับฐานข้อมูลสามารถสรุป
คุณลักษณะของคลังข้อมูลได้ดังนี้ 

3.1 การแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา  

คลังข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นจัดเก็บข้อมูลในเนื้อหาแต่ละ
เรื่องท่ีผู้ใช้สนใจจัดเก็บ แต่คลังข้อมูลจะไม่จัดเก็บข้อมูลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผล ซึ่งต่างจากฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บข้อมูลในการประมวลหรือเนื้อหา
ท้ังหมดหรือกระบวนการท้ังหมดขององค์กร 

3.2 การรวมเป็นหนึ่งเดียว 

คุณสมบัติหลักของคลังข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลจากหลาย
ฐานข้อมูลปฏิบัติการเข้าด้วยกัน ท าใหม้ีมาตรฐานเดียวกัน 

3.3 ความสัมพันธ์กับเวลา  

ในการประมวลผลข้อมูลจะต้องมีการจัดข้อมูลตามช่วงเวลา เพื่อ
น าไปใช้ในการเปรียบเทียบตามแกนเวลา จึงให้ความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูล
โดยก าหนดช่วงเวลาเพื่อเปรียบเทียบตามแกนเวลา 
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3.4 ความเสถียรของข้อมูล  

ลักษณะของคลังข้อมูลจะมีข้อมูลท่ีไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลหรือมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย ผู้ใช้ระบบเข้าถึงข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้สามารถ
จัดท ารายงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตามกิจกรรมท่ีต้องการได้จาก
ข้อมูลท่ีมี  เกิดความเสถียรของการประมวลผล 

 

4. ดาต้ามาร์ท 

ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ การจัดเก็บข้อมูลและแบ่งส่วนจัดเก็บเป็น
ส่วนย่อยๆ จากการดูหน้าท่ีหน่วยงานย่อยขององค์กร เป็นการจัดเก็บข้อมูลมุ่ง
วัตถุประสงค์เป็นงาน เป็นกิจกรรมแต่ละเรื่อง เช่น หน้าท่ีฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต  
ฝ่ายการขาย แต่ละฝ่ายจะมีหน้าท่ีหลักแตกต่างกันท าให้ต้องมีการส าเนาข้อมูลบางส่วน
มาจัดเก็บเพื่อใช้ในการประมวลผลสกัดข้อมูลดาต้ามาร์ทสามารถพัฒนาให้ค้นหาข้อมูล
เชิงวิเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหา บางหน่วยงานจึงท าการสร้างดาต้ามาร์ทเป็น
งานเฉพาะและพัฒนาเช่ือมโยงไปเป็นดาต้าแวร์เฮาส์ในล าดับต่อไป ดังแสดงภาพท่ี 4.21 

การรวบรวมจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลได้จะต้องมีรายละเอียดสารสนเทศในฐานข้อมูลแต่ละ
หน่วยงานหรือแต่ละฝ่ายท่ีมีความสัมพันธ์ ถูกรวบรวมด้วยกระบวนการคลังข้อมูลแต่มี
วัตถุประสงค์ในการจับเก็บข้อมูลแตกต่างกัน 
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เหมืองข้อมูล 
เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ เทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ตาม

รูปแบบท่ีต้องการแยกประเภทหรือจ าแนก ดังน้ันเหมืองข้อมูลจึงเป็นเหมือนเครื่องมือท่ี
ช่วยในการวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล แยกประเภท จ าแนกรูปแบบและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือคลังข้อมูล เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการสนับสนุน
ตัดสินใจธุรกิจ ดังภาพท่ี 4.21 แสดงให้เห็นภาพรวมของกระบวนการประมวลผลจาก
คลังข้อมูล 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.21 การท างานระหว่างเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 

 

การจัดท าเหมืองข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ ขุดเจาะข้อมูล โดยมีกระบวนการใช้
เทคนิคบางประการเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีถูกซ่อนอยู่ จ าแนกและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเหล่าน้ันจากคลังข้อมูล ท าให้ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อนจน
กลายเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการท าเหมืองข้อมูล 
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้อาจรวมถึงกฎพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และ
ประเมินผลลัพธ์การตัดสินใจได้  มีเทคโนโลยี ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ประมวลผลท่ีหลากหลาย เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ (Machine Learning) 

ความฉลาดด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การใช้สถิติในการค านวณ 
(Statistics) การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) และความเสมือนจริง 
(Visualization) เป็นต้น ดังภาพท่ี 4.22 แสดงให้เห็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์เหมืองข้อมูล 

 

 

 

คลังข้อมูล 

สกัด/วิเคราะห์/ 

แยกประเภท/พยากรณ ์

เหมืองข้อมูล 
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ภาพท่ี 4.22 เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเหมืองข้อมูล 

 

1. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหมืองข้อมูล 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหมือนข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) มีนักวิชาการได้กล่าวถึงเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหมืองข้อมูลหลากหลายรูปแบบมีรายละเอียดดังน้ี  

1.1 เทคนิคการเรียนรู้แบบไมมี่ผู้สอน 

เทคนิคน้ีเป็นการค้นหาข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันหรือการแบ่งกลุ่มข้อมูล 
น าข้อมูลท่ีมีมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลท่ีน าจากอดีตมาใช้ในการเรียนรู้จะไม่มีป้ายก ากับ
เพื่อน าไปสร้างหรือวิเคราะห์โมเดลต้นแบบ วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบันนิยมใช้เทคนิคการ
ค้นหากฎความสัมพันธ์ และการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

1.2 เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอน 

เทคนิคน้ีเป็นการเน้นการเรียนรู้ท่ีมีจากอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์สร้าง
โมเดลส าหรับท านายหรือคาดคะเนข้อมูลในอนาคต ตามรูปแบบหรือกฎท่ีเป็นไปได้ 
สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธีจ าแนกประเภทข้อมูล และประมาณค่าข้อมูล เป็นเทคนิคการ
พยากรณ์หรือท านายข้อมูล 

 

 

 

คลังข้อมูล 

เทคนิคการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล 

 ความสามารถในการเรียนรู้ (Machine 

Learning)  

 ความฉลาดด้านปัญญาประดษิฐ ์

 การใช้สถิติในการค านวณ (Statistic) 

  การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management)  

 ความเสมือนจริง (Visualization)  



องค์ความรู้ใหม ่
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2. รูปแบบของการท างานของเหมืองข้อมูล 

รูปแบบการท างานท่ีจะน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประมวลผลเหมืองข้อมูล
เลือกเทคนิคหรืออัลกอริทึม ให้เหมาะสมกับการสารสนเทศท่ีจะใช้ประมวลผล หรือตาม
รูปแบบของเป้าหมายแต่ละองค์กรดังน้ี 

2.1 การหาความสัมพันธ์ (Association) 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหรืองานท่ีต้องการค้นหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่  เพื่อน าไปใช้ในการวิ เคราะห์หรือท านาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การค้นหาการซื้อสินค้าขนมขบเค้ียวกับน้ าอัดลม เป็นต้น 

2.2 การจัดหมวดหมู่ (Clustering) 

การแบ่งเป็นหมวดหมู่การจัดแยกประเภทและการแบ่งแยกชนิดโดยการ
จัดหมวดหมู่ เป็นการก าหนดตามลักษณะต่างๆ ของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน เช่น การจัดหมวดหมู่ของสมัครงาน เป็นประเภทหรือต าแหน่งงาน เป็นต้น 

2.3 การประเมินค่า (Estimation) 

การประเมินค่าท่ีผู้ใช้ไม่ทราบผลลัพธ์ หรือมีค่าตัวแปรไม่แน่นอน เช่น 
ยอดจ านวนสินค้า จุดคุ้มทุนในการขยายวงเงินบัตรเครดิต เป็นต้น งานดังกล่าวจะต้องมี
การประเมินค่าในการด าเนินงานจากข้อมูลลูกค้าท้ังหมด และท าการวิเคราะห์ผลลัพธ์
เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไป 

2.4 การท านายล่วงหน้า (Forecasting) 

การท านายล่วงหน้ามีลักษณะการท างานคล้ายกับการจัดหมวดหมู่หรือ
การประเมินค่า แต่การท างานล่วงหน้าจะเป็นท านายลักษณะของพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการช าระ
เงินค่าบัตรเครดิต และแนวโน้มในการช าระเงินน าสู่การท านายพฤติกรรมการใช้จ่ายใน
อนาคต 

2.5 การรวมกลุ่ม (Aggregating) 

การรวมกลุ่มเป็นลักษณะการท างานท่ีน าข้อมูลจากหน่วยงานย่อย มา
รวมกันเพื่อวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน จะน าข้อมูลท่ีมีพื้นฐานความ
คล้ายกันมารวมกลุ่มกันจากกลุ่มข้อมูลท้ังหมด โดยไม่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมาประมวลผล
แต่อย่างใด 
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2.6 การบรรยาย (Description) 

จุดประสงค์ของการใช้งานแบบน้ีคือการเพิ่มความเข้าใจให้กับกลุ่มข้อมูล 
โดยใช้ข้อมูลประกอบจ านวนมาก และเป็นการทดสอบข้อมูลจากการวิเคราะห์มา
ประกอบกัน เพื่อน าไปสร้างกฎในการท างานอื่นๆ ต่อไป เช่น น าไปสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ การท านายล่วงหน้า หรือรวมกลุ่มเป็นต้น เพื่อน าผลลัพธ์ไปแก้ปัญหาใน
แต่ละกรณี เป็นต้น 

 

3. ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูล 

การจัดท าเหมืองข้อมูลแต่ละองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม โดยมีข้ันตอนการดังน้ี 

3.1 ก าหนดเป้าหมาย 

ก าหนด ขอบเขต เป้าหมาย ของการประมวลผล โดยก าหนดตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร บริบทของการด าเนินงาน หรือก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 

3.2 การจัดการข้อมูล 

คือข้ันตอนในการจัดการเตรียมข้อมูลให้มีความครบถ้วนเพื่อน าเข้าระบบ 
หรือเข้าสู่อัลกอริทึม มีหลักการท างาน เช่น การท าข้อมูลให้สมบูรณ์ การเลือกข้อมูล การ
ลบข้อมูล เป็นต้น 

3.3 การประมวลผล 

ข้ันตอนการน้ีจะท าการเลือกเทคนิค หรืออัลกอริทึมในการประมวลผล เช่น 
การจัดหมวดหมู่ การประเมินค่า การท านายล่วงหน้า การจัดกลุ่มโดยอาศัยความใกล้ชิด 
การรวมตัว และการบรรยาย เป็นต้น ในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ จะต้องมีการเลือกตาม
เป้าหมายและหน้าท่ีของแต่ละกิจกรรม 

3.4 การวิเคราะห์ และน าเสนอผลลัพธ์ 
ข้ันตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะต้องเก็บผลลัพธ์ของเหมืองข้อมูล 

ท่ีต้องมีการน าผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์
ภายในองค์กรหรือน าความรู้ไปช่วยในการตัดสินใจ  
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ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) คือข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมีลักษณะส าคัญ 

4 ประเ ด็น คือ  1) ปริ มาณข้อมู ลขนาดใหญ่  2) ความหลากหลายของข้อมูล  
3) การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4) ความแม่นย าข้อมูลท่ีมาจากต่างท่ีจะมีการวิเคราะห์เพื่อ
ความแม่นย าของข้อมูล จากประเด็นดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

1. Volume คือปริมาณข้อมูลท่ีมีปริมาณขนาดใหญ่มหาศาลท้ังในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 

2. Variety คือความหลากหลายข้อมูลท่ีมีความหลากหลายท้ังท่ีเป็นแบบ เช่น 
ข้อมูลแบบมีโครงสร้างคือข้อมูลจากฐานข้อมูล ข้อมูลแบบกึ่งมีโครงสร้าง เช่น แฟ้มงาน 
XML และไม่มีโครงสร้างข้อมูลท่ีมีหลายชนิดท้ังแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูล
ท่ีมาจากการใ ช้บริการ Facebook, Twitter, Instagram, Web board, Website 

เป็นต้น 

3. Velocity คือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
รวดเร็ว 

4. Veracity คือความแม่นย าท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้อง
แม่นย ามากที่สุด โดยข้อมูลท่ีได้มาจากต่างท่ี ต่างเวลากัน เป็นข้อมูลท่ีไม่มีความแน่นอน  
 

 จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าหากการน าข้อมูลท่ีได้รับน ามาเข้ากระบวนการ
วิเคราะห์ท่ีหลากหลายวิธี ไปประยุกต์ใช้ตามงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและเกิด
ประโยชน์การด าเนินงานมากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ปริมาณการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ
เว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าระบบเข้าชมสินค้าก็จะเกิดข้อมูลมากมายข้ึน เริ่มจากความนิยม 

ของผลิตท่ีเลือกดู เลือกซื้อ ประวัติลูกค้า ลักษณะความชอบของผลิตภัณฑ์ ประวัติการซื้อ
ซ้ าเพื่อดูความนิยม ดังน้ันจะเห็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดข้อมูลเพิ่มข้ึนจนกลายเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ดังสรุปจากภาพท่ี 4.23 
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ภาพท่ี 4.23 ลักษณะส าคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ ่

การวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยหลักการพื้นฐานในการดึงข้อมูลออกมา 

ท่ีหลากหลายรูปแบบ มีลักษณะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์จะ
สามารถน าไปใช้ลักษณะต่างๆ ได้อย่างหลากหลายด้าน  ดังน้ี 

1.1 Descriptive analytics คื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท่ี อ ธิ บ า ย
รายละเอียดในการด าเนินงาน ท าอย่างไร เมื่อไร มีจ านวนครั้งท่ีด าเนินงานเท่าไร 

1.2 Predictive analytics คือการวิเคราะห์ท่ีต้องมีการวิเคราะห์ความ
ซับซ้อนของข้อมูลท่ีหาตัวแปร  มีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสถิติ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีจะเกิดข้ึน การท างานท่ีดีท่ีสุด 

1.3 Prescriptive analytics คือการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม
อนาคต การพยากรณ์ หรือการหาแนวโน้มการท างานทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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2. เทคโนโลยีที่ใช้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ ่

การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และการน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ส าหรับเทคนิคการประมวลผลข้อมูลใหญ่ สามารถจ าแนกเทคโนโลยีท่ีใช้
หลักการท างานดังน้ี  

2.1 เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Warehouse) 

เป็นกระบวนการสกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น และได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีปริมาณมาก เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหลายแหล่งขององค์กรท้ังหมด   

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 กระบวนการท างานของคลังข้อมูล 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ralph m. stair, 2017, pp. 141) 
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 จากภาพท่ี 4.24 แสดงให้เห็นคลังข้อมูลท่ีมีการน าเข้าจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
มีการน าเข้าในหลากหลายแฟ้มข้อมูล ดังหมายเลข 1 กระบวนการต่อมาหมายเลข 2  
จะท าการสกัด แยกข้อมูล หมายเลขท่ี 3 เมื่อได้ข้อมูลท่ีสกัด แยกข้อมูลก็จะน าเข้าระบบ
คลังข้อมูล จากน้ันจะเกิดการประมวลผลและวิเคราะห์ผล และหมายเลขท่ี 4 จะแสดง
ผลลัพธ์กับผู้ใช้งานต่อไป 

2.2 Hadoop 

Hadoop คือ ซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์สท่ีจัดท าข้ึนเพื่อจัดการ
ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ สามารถปรับขยาย ยืดหยุ่น เพื่อรองรับข้อมูลท่ีมีจ านวน
มหาศาลได้ Hadoop มีกระบวนการประมวลผลแบบกระจายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ถูกจัดอยู่ในรูปแบบกลุ่มคอมพิวเตอร์ สามารถปลั๊กอินเข้าไปใช้งานได้ Hadoop ใช้การ
จัดการข้อมูลเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารต่อไป ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ในปัจจุบัน
หลายๆ องค์กรจะใช้ Hadoop Technology ในการพัฒนา Big Data อาทิ เ ช่น 
Facebook, Yahoo แ ล ะ  Twitter เ ป็ น ต้ น  ดั ง ภ า พ ท่ี  4.25 แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ Hadoop โดยมีข้อมูลท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ฐานข้อมูล  เว็บไซต์ ข้อมูลเฟซบุ๊ก และข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกค้า โดยมีการ
ประมวลผลจากกลุ่มเครื่องแม่ข่ายสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับคลังข้อมูลหรือดาต้ามาร์ท 
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ภาพท่ี 4.25 ภาพรวมการท างาน Hadoop 

(ท่ีมา: ralph m. stair, 2017, pp. 144) 

 

2.2.1 สถาปัตยกรรมของ Hadoop 

สถาปัตยกรรมการท างานของ Hadoop มีรายละเอียดท้ังหมด  
4 โมดูลดังน้ี  

1) Hadoop Common (HC) เป็น Libraryเปรียบเสมือนเป็นการ
จัดการโมดูลอื่น ๆ ท่ีท าให้ระบบแฟ้มและระบบปฏิบัติการ 

2) Hadoop Distributed File System (HDFS) ส าหรับเก็บข้อมูล 
แฟ้มระบบงานท่ีจะแจกจ่ายภายใต้เครื่องแม่ข่าย 

3) Hadoop Yet Another Resource Negotiator (YARN)  
ท าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับแอปพลิเคชัน 
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4) Hadoop MapReduce เป็นโปรแกรมส าหรับการประมวลผล
แบบขนานของชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดย MapReduce ท่ีเป็นเทคนิคการประมวลผล
และรูปแบบโปรแกรมส าหรับการค านวณแบบกระจายบนพื้นฐานภาษาจาวา ดังภาพท่ี 
4.26 แสดงสถาปัตยกรรมส่วนประกอบการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 สถาปัตยกรรมของ Hadoop  
(ท่ีมา: http://www.w3mc.com/th/hadoop/hadoop_big_data_overview.html) 

 

2.3 Big Data Lakes 

คือแหล่งเก็บข้อมูลในท่ีเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่ีเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลท่ีมีรูปแบบโครงสร้างท่ีหลากหลาย มีวิธีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

จึงเป็นเครื่องมือ ท่ี ช่วยจัดเก็บข้อมูลดิบจากแหล่ง ท่ีมา น้ันๆ และน า ข้อมูลเข้า
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไป  

นักวิ ชาการ ไ ด้ เป รี ยบกา รท า ง านระหว่ า ง  Data Lake กับ  Data 

Warehouse ประเด็นหลักคือในการท างานของ Data Lake เป็นระบบท่ีจัดเก็บข้อมูล
ท้ังหมด สนับสนุนข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ความสามารถของระบบมี
การติดต้ังง่ายและสามารถใช้งานได้กับทุกประเภท มีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู
ได้รวดเร็วกว่าคลังข้อมูล 
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ภาพท่ี 4.27 ส่วนประกอบของ Data Lake 

(ท่ีมา: https://thanachart.org/2016/02/21/data-lake-redefine-data-warehouse/) 
 

จากภาพท่ี 4.27 แสดงส่วนประกอบของ Data Lake มีการน าเข้าแบบไม่มี
โครงสร้างจาก Social Network เช่น Facebook, Twitter, Google+ เป็นต้น และ
ข้อมูลท่ีมีโครงสร้างจากฐานข้อมูล เมื่อมีกระบวนการน าเข้า Data Lake จะวิเคราะห์
ด้วยเทคโนโลยี Hadoop, NoSQL เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ พยากรณ์หรือหา
แนวโน้มธุรกิจตามความต้องการใช้งานของธุรกิจน้ัน 

2.4 NoSQL 

ฐานข้อมูลแบบ NoSQL หรือ Not Only SQL ในยุคปัจจุบันก าลังได้รับ
ความนิยมในการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันส าหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
ฐานข้อมูล NoSQL ท่ีเป็นแบบโอเพนซอร์ส์ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวสามารถ
วิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์เร็วกว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการท างานของ
NoSQL สามารถเก็บข้อมูลแบบสตรีมท่ีมีจ านวนมากๆ เช่น ข้อมูลจากเซนเซอร์ท่ีใช้ใน
การตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าท่ีซื้อสินค้า ความสนใจการซื้อสินค้า เป็นต้น  

ฐานข้อมูล NoSQL จะมีรูปแบบการกระจายข้อมูลท าได้ง่ายข้ึนเน่ืองจาก
กลไกการแจกจ่ายต้องมีการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกัน มีรูปแบบของการกระจาย
ข้อมูล 2 รูปแบบคือแบบ Shading และแบบ Peer to Peer  มีรายละเอียดการท างาน
ท่ีแตกต่างกันคือ 1) Shading คือแจกจ่ายข้อมูลท่ีแตกต่างกันไปยังเครื่องแม่ข่ายหลายๆ 
เครื่อง ท าให้แม่ข่ายท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเดียวส าหรับเซตย่อยของข้อมูล  
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2) แบบ Peer to Peer คือการจ าลองเครื่องแม่ข่ายโดยระบบจะท าการจ าลองโดยท า
การส าเนาข้อมูลข้ามเครื่องแม่ข่ายเพื่อกระจายข้อมูลโดยมีการบริหารจัดการก าหนด
สิทธิ์การเรียกใช้งาน ภาพท่ี 4.28 แสดงการเรียกใช้เอกสารของฐานข้อมูล NoSQL 

จะเห็นว่ามีการบูรณาการค้นหาข้อมูลจากวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลน าแสดงผลลัพธ์
จากกลุ่มเครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการบนกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 

 
 

ภาพท่ี 4.28 การเรียกใช้ข้อมูลของฐานข้อมูล NoSOL 

(ท่ีมา: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2266741) 

 

ตัวอย่ า งการประยุก ต์ ใ ช้งานฐานข้อมูลแบบน้ี คือ  Google Cloud 

Firestore บริการฐานข้อมูลเอกสารส าหรับรองรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีและเว็บไซต์  
โดยการท าหน้าท่ีเป็นฐานข้อมูล NoSQL แบบคลาวด์ท่ีมีความสามารถหลากหลาย 

ท้ังการออกแบบจ าลองข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น การรองรับการคิวรีแบบซับซ้อนได้ 

การอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และการใช้งานแบบออฟไลน์ได้ มีการรองรับการ
ประมวลผลท่ีท างานร่วมกับบริการอื่นๆ ดังตัวอย่างภาพท่ี 4.29  
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ภาพท่ี 4.29 Google Firebase 

(ท่ีมา: https://firebase.google.com/docs/) 

 

2.4.1 ประเภทของการท างานฐานข้อมูล NoSQL 

NoSQL ได้แบ่งประเภทการท างานออกเป็น 4 ประเภทหลักดังน้ี 

1) Key - Value Store 

ฐานข้อมูลน้ีมีรูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีมีการท างานระหว่าง
ฐานข้อมูลตัวเองและกุญแจจับคู่  รูปแบบน้ีเหมาะกับการเก็บข้อมูลท่ีไม่ซับซ้อน ดัง
แสดงภาพท่ี 4.30 การจัดเก็บข้อมูลประเภท Key – Value โดยการท างานมีความ
ยืดหยุ่นท างานได้รวดเร็ว สามารถขยายขนาดได้ง่าย แต่เน่ืองจากไม่ได้ก าหนดรูปแบบ
โครงสร้างข้อมูล ไม่รองรับข้อมูลทุกประเภท ดังน้ันจึงต้องมีการควบคุมข้อมูลด้วยแอป
พลิเคชันท่ีเรียกใช้ Key-Value โดยเฉพาะ เช่น Dynamo ของ Amazon เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.30 ประเภท Key - Value 

(ท่ีมา: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2266741) 
 

2) Column-Family Store 

รูปแบบการเก็บข้อมูลจะแสดงข้อมูลในแต่ละแถวเรียกว่า 
Column-family มีความสามารถโดยการเพิ่มข้อมูลท้ังแบบแถวและคอลัมน์  แต่ข้อดี 

ก็คือสามารถรองรับรูปแบบข้อมูลท่ีซับซ้อนกว่าแบบ Key – Value เหมาะกับระบบท่ี
ต้องการกระจายและขนาดใหญ่ ตัวอย่างฐานข้อมูลแบบ Column-Family  ดังภาพท่ี 
4.31 แสดงรูปแบบฐานข้อมูลแต่ละแถว 

 
 

ภาพท่ี 4.31 ฐานข้อมูลประเภท Column-Family Store 

(ท่ีมา: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2266741) 
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3) Document Store 

เป็นฐานข้อมูลแบบท่ีรวบรวมเอกสารค่า Key-Value มาประกอบ
รวมเป็นรูปแบบลักษณะคล้าย JSON (JavaScript Object Notation) มีความยืดหยุ่น
ในแง่ของโครงสร้างข้อมูลรองรับรูปแบบข้อมูลท่ีซับซ้อนจากเอกสารท่ีหลากหลาย 

ดังภาพท่ี 4.32 

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 ประเภทฐานข้อมูล Column-Family Store 

(ท่ีมา: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2266741) 
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4) Graph Store 

การเก็บข้อมูลแบบกราฟเหมาะกับการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์
ของโหนดต่าง ๆ ได้ในหลากหลายรูปแบบ เมื่อมีการเพิ่มข้ึนของโหนดฐานข้อมูลน้ี 

จะมีอัลกอริทึมในการค้นหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด  จึงเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกค้นข้อมูล
มากข้ึน ดังตัวอย่างภาพท่ี 4.33 

 

 
 

ภาพท่ี 4.33 ประเภทฐานข้อมูล Graph Store 

(ท่ีมา: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2266741) 

 

2.5 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล Hortonworks 

 เป็นซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์คของบริษัท Hortonworks เป็นบริษัทท่ีขาย
ซอฟต์แวร์และบริการหลังขายแก่ลูกค้า โดยจะรวมแพ็กเกจส าเร็จรูปง่ายสะดวกต่อ 

การติดต้ัง และรวบรวมซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส โดยสามารถติดต้ังและใช้งานได้
ทันทีมีการน า Hortonworks ไปประยุกต์ใช้หลายองค์กร เช่น eBay, Samsung, 

Symantec เป็นต้น  ภาพ ท่ี  4.34 แสดงภาพรวมการให้บริการศูนย์ ข้อมูลของ
Hortonworks 
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ภาพท่ี 4.34 HORTONWORKS DATA CENTER SOLUTIONS 

(ท่ีมา: https://hortonworks.com/) 

 

2.6 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล SAS  

SAS เป็นบริษัทท่ีผลิตซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  
โดยสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ของ SAS มีความสามารถท างานได้
กับแพลตฟอร์มบนระบบปฏิบัติการ Linux, Windows สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่และสามารถเรียกข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลแบบเดิม บริษัทแซสได้ผลิตซอฟต์แวร์โซลูชันต่าง ๆ เพื่อรองรับการท างานบน 
Hadoop ท่ีนิยมใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีแสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นย ารวดเร็ว มีหน่วยงานท่ีได้น าซอฟต์แวร์ SAS ไปใช้ เช่น 
Forrester, Bloor Group เป็นต้น ภาพท่ี 4.35 แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์และงาน
บริการของบริษัท ท่ีมีผลงานและรายละเอียดการให้บริการ 
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ภาพท่ี 4.35 ภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการของ SAS 

(ท่ีมา: https://www.sas.com) 

 

3. การประยกุต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มมากข้ึน มีการน าวิธีการ

ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้กันอย่างกว้างขวาง การน าวิธีการวิเคราะห์
และพยากรณ์แนวโน้มการท างานท้ังภาครัฐบาลและเอกชนดังตัวอย่างการท างาน  ดังน้ี 

3.1 การประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พยากรณ์แนวโน้มผลผลิตภาคเกษตร ในการวิเคราะห์จะต้องอาศัยข้อมูลท่ีเกิดจากการ
ท างานในระบบการเกษตร การซื้อขายผลิตผลปัจจุบัน อัตราผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 
แนวโน้มราคา อัตราการจ าหน่าย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์รวมกันเพื่อสรุป
พยากรณ์แนวโน้มผลผลิต ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ 

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าด้านการตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้งาน มีบริษัท Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo ได้ใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตลาด โดยให้มีการวิเคราะห์ท่ีน าผลมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ของ
องค์กร 

3.3 การวิเคราะห์ทางข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหุ้น ในการซื้อขายหุ้นจะต้องมี
การดูข้อมูลอดีตจากอัตราส่วนทางการเงินผลของตัวหุ้น ผลงานของตัวบริษัทในอดีต 
ข้อมูลปัจจุบันเป็นการตรวจสอบเงินสด หน้ีสิน  และอนาคตของตัวหุ้นแนวโน้มของ



 

ความรู้เก่ียวกับข้อมูลและฐานข้อมูล | 215 

ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ดังน้ันจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหุ้นมีมากมายน ามา
วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์การลงทุนซื้อหุ้นได้ต่อไป  

3.4 การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์
อากาศจะต้องอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่  เกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต 
ปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ สภาวะอากาศปัจจุบัน 
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงเวลาน้ันๆ 

3.5 การใช้วิเคราะห์การเงินเกี่ยวกับการอนุมัติบัตรเครดิต จะต้องมีการ
จัดเก็บพฤติกรรมการใช้เงิน พฤติกรรมการช าระเงินในแต่ละงวด เงินเดือนรายรับ
ปัจจุบัน เป็นการน าข้อมูลขนาดใหญ่ท้ังหมดมาพิจารณาแนวโน้มการอนุมัติบัตรเครดิต 

3.6 การส ารวจพฤติกรรมการใช้งานลักษณะต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล การใช้งานบริการตู้บัตรเติมเงิน 

3.7 การวิเคราะห์จากภาพถ่ายและเสียง วีดิโอ เพื่อดูพฤติกรรมการใช้งาน
และบริการ 

3.8 การค้นข้อมูลเว็บให้บริการสืบค้นข้อมูลท่ีเรียกว่า “Search Engine” 

น าระบบมาใช้เป็นเครื่องมือค้นหาดึงข้อมูลจ านวนมากจากฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 

 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจะมีกระบวนการในการท างาน
ท่ีมีความซับซ้อน ข้อมูลมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ผู้ใช้งานมีความต้องการก าหนดสิทธิ์และมี
ความต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังน้ันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือท่ีช่วยในการด าเนินงาน 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)  
ท าหน้าท่ีโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถบริหารจัดการลักษณะ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เช่น Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL เป็นต้น 

ดังภาพท่ี 4.36 แสดงการเรียกใช้ฐานข้อมูลโดยมีระบบการจัดการบริหารฐานข้อมูล 
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ภาพท่ี 4.36 การเรียกใช้ฐานข้อมูล 
 

1. หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: 

DBMS) 

1.1 อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดหรือสร้างฐานข้อมูลเพื่อก าหนด
โครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล รวมท้ังการอนุญาตให้ข้อมูลท่ีก าหนดข้ึนสามารถบันทึกลง
ในฐานข้อมูลได้   

1.2 อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถท าการเพิ่ม ปรับปรุง ลบ และเรียกใช้ ข้อมูล
จากฐานข้อมูลได้   

1.3 สามารถท าการควบคุมในการเข้าถึงฐานข้อมูล 

1.3.1 ความปลอดภัยของระบบ (Security) เป็นกระบวนการก าหนด
ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลเฉพาะผู้มีสิทธิในการใช้งานเท่าน้ัน 

1.3.2 ความคงสภาพของระบบ (Integrity) ความคงสภาพข้อมูลจะท า
ให้เกิดความถูกต้องตรงกันในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

1.3.3 มีระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency 

Control) คือสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบริการในการเข้าถึงข้อมูลพร้อม ๆ กัน 

จากผู้ใช้งานในขณะเดียวกันได้ โดยไม่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการของระบบฐานข้อมูล 

1.3.4 การกู้คืนระบบ (Recovery Control) คือข้ันตอนการน าข้อมูล
ท่ีส ารองไว้กลับมาติดต้ังในระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เกิดความ
เสียหาย 

ฐานข้อมูลระบบ
ลงทะเบียน 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

(Database Management System) 
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1.3.5 ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร า ย ก า ร ต่ า ง ๆ  ( User-Accessible Catalog) 

การก าหนดสิทธิการเรียกใช้งานของผู้ใช้ ใหส้ามารถเข้าถึงรายการหรือรายละเอียดต่าง ๆ 
ของข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 

 

2. ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูล 

2.1 สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล หรือการซ้ าซ้อน
กันของข้อมูล และควบคุมการคงสภาพของข้อมูลท่ีเก็บไว้ท่ีเดียวกันได้โดยมีกฎในการ
ควบคุมการบันทึกข้อมูลไม่ให้เกิดข้อความผิดพลาดข้ึน 

2.2 สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เช่น การก าหนดการป้อน
ข้อมูล วัน เดือน ปี หรือ เดือน ปี วัน หรือ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เป็นต้น 

2.3 สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลฐานข้อมูล สามารถท่ีจะ
ก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละคนในระดับต่างๆ กันตามความส าคัญ
และความเหมาะสมได้ 

2.4 สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลได้หลายรูปแบบ 

2.5 ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูลสามารถน าเสนอได้ง่าย 

2.6 ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมในการเรียกใช้ฐานข้อมูล 

2.7 สามารถควบคุมการใช้งานการเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้หลายคนในเวลา
เดียวกัน 

2.8 ท าให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล สามารถแก้ไขโครงสร้างการจัดเก็บ
และวิธีการเรียกใช้ข้อมูล ท าให้สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรม ไม่ยุ่งยากและไม่มีข้อจ ากัด
มากเหมือนในระบบการประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล 

 

3. ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูล 

3.1 การท างานมีความซับซ้อนมากข้ึน หากต้องการฐานข้อมูล ท่ีมี
ประสิทธิภาพต้องมีผู้พัฒนา และออกแบบฐานข้อมูลท่ีมีความเช่ียวชาญ 

3.2 ผู้ใช้งานฐานข้อมูลจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล 

จึงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการท างานส่วนน้ี 
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3.3 การสูญเสียข้อมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ท่ีเดียวกัน 

หากฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาก็จะท าให้ข้อมูลสูญเสียได้ การท างาน
ระบบฐานข้อมูลข้อน้ีจะต้องมีการส ารองข้อมูลตามแผนพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงในข้อน้ี 

3.4 การใช้งานฐานข้อมูลจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการพัฒนา เช่น 

ค่าผู้เช่ียวชาญ ค่าอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
 

ภาษาเอสคิวเอล (Structured Query Language: SQL) 

ภาษาท่ีใช้ในการจัดการของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผู้คิดค้น SQL เป็นรายแรก 

คือ บริษัทไอบีเอ็ม ต่อมาได้มีบริษัท ORACLE พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิง
พาณิชย์เพื่อการใช้งานและมีการน ามาใช้อีกหลายบริษัท 

ต่ อ ม า ในปี  ค . ศ . 1982 American National Standards Institute: ANSI  

ได้ก าหนดมาตรฐานค าสั่งชุด SQL เพื่อให้ผู้ผลิตได้ใช้งานในมาตรฐานเดียวกัน ตัวอย่างท่ี
ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น ORACLE, DB2, SYBASE, Informix, Microsoft 

SQL, Microsoft Access เป็นต้น 

1. การใช้งานภาษา SQL 

ลักษณะการใช้งานภาษา SQL แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1.1 แบบโต้ตอบ (Interactive SQL) 

การท างานของระบบปฏิบัติการจะเป็นการรับค าสั่งจากผู้ใช้งานและ
แสดงผลลัพธ์ เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบจะท าการก าหนด
สิทธิส์ าหรับผู้ใช้ระบบตามระดับผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างค าสั่ง ภาพท่ี 4.37 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.37 ค าสั่ง SQL 

 

 

 

 
 

SELECT * 

FROM student 

WHERE id=‘590220930’ 



 

ความรู้เก่ียวกับข้อมูลและฐานข้อมูล | 219 

1.2 แบบฝังในตัวโปรแกรม (Embedded SQL) 

คือการเขียนโปรแกรมในการบริหารจัดการท าค าสั่งจากภาษา SQL 

ด้วยการฝั่ งค าสั่ ง ไว้ ในโปรแกรม เพื่ อลดความซับซ้อนในการเ รียก ใ ช้ค า สั่ ง  

เพื่อประสิทธิภาพในการท างานยิ่งข้ึน ดังตัวอย่างภาพท่ี 4.38 แสดงโค้ดเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP แบบ Embedded SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.38 เขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบ Embedded SQL 

 

2. ประเภทค าสั่ง SQL 

ค าสั่งภาษา SQL ได้แบ่งประเภทการท างานออกเป็น 3 กลุ่มมีหน้าท่ีด าเนิน
เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลคือ ภาษานิยามข้อมูล ภาษาจัดการข้อมูล ภาษาควบคุม
ข้อมูล ดังท่ี 4.39 ภาพแผนภูมิแสดงกลุ่มค าสั่ง SQL 

 <?php  

//session_start();  

 

if ($_POST['input_captcha']!= $_SESSION['captcha']) { 

  header("Location:err.php?error_id=0&back_file=form_login.php"); 

   exit; 

  //ยกเลิกการใช้งาน session 

  session_unset(); 

  session_destroy(); 

} 

else { 

 $sql=" SELECT * FROM users WHERE username='$_POST[username]' AND pass='$_POST[pass]' "; 

    $res = mysqli_query($conn,$sql); 

 if ( ! $res ) 

  die ( "SELECT Username or password มีข้อผิดพลาด"); 
  

 $row=mysqli_fetch_array($res,MYSQLI_ASSOC); 

 if(empty($row['username'])) { 

 header("Location:err.php?error_id=1&back_file=form_login.php"); 

  //ยกเลิกการใช้งาน session 

  session_unset(); 
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ภาพท่ี 4.39 ประเภทค าสั่ง SQL 

 

2.1 ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) 

เป็นค าสั่งท่ีใช้ในสร้างฐานข้อมูลและการจัดการโครงสร้างข้อมูล เช่น
การเพิ่ม ลบ แก้ไข เพิ่ม และการสร้างดัชนี เป็นต้น  

2.1.1 ค าสั่งในการสร้างตารางด้วยค าสั่ง CREATE และสร้างเขตข้อมูล
พร้อมก าหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูล ดังตัวอย่างภาพท่ี 4.40 การใช้ค าสั่ง DDL จาก
โปรแกรม Microsoft Access เพื่อสร้างตารางช่ือ emp 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.40 การใช้ค าสั่งสร้างตารางช่ือ emp ด้วย Microsoft Access 

 

ค าส่ังภาษา SQL

ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition 
Language: DDL)

CREATE

DROP

ALTER

ภาษาจัดการข้อมูล (Data 
Manipulation Language: DML)

SELECT

UPDATE

INSERT

DELETE

ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control 
Language: DCL)

GRANT

REVOKE

CREATE TABLE emp 

(empid integer, 

title char (6), 

sname char (30), 

lname char (30), 

PRIMARY KEY (empid )); 
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2.1.2 ค าสั่งในการลบตารางด้วยค าสั่ง DROP ดังตัวอย่างภาพท่ี 4.41 

การใช้ค าสั่ง DDL จากโปรแกรม Microsoft Access 

 

 

ภาพท่ี 4.41 การใช้ค าสั่งลบตารางช่ือ emp ด้วย Microsoft Access 

 

2.1.3 ค าสั่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางด้วยค าสั่ง ALTER  

จะมีค าสั่งท่ีใช้ ADD MODIFY DROP การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะต้องก าหนดค าสั่ง 

ดั งภาพ ท่ี  4.42 การใ ช้ค าสั่ ง  ADD เพิ่ ม เขตข้อมูล  nickname และ username  

จากโปรแกรม Microsoft Access   

 

 

 

ภาพท่ี 4.42 การใช้ค าสั่งเพิ่มเขตข้อมูล nickname และ username 
 

2.2 ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) 

เป็นค าสั่งหลักที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูลการอัปเดตข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
ด้วยภาษา SQL ท้ังรูปแบบการโต้ตอบและการฝังในโปรแกรม 

2.2.1 ค าสั่ง SELECT ใช้ส าหรับค้นหาสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูล     

ดังภาพท่ี 4.43 การใช้ค าสั่ง SELECT เขตข้อมูล nickname และ username จาก
ตาราง emp ด้วยโปรแกรม Microsoft Access   

 

 
 

ภาพท่ี 4.43 ค าสั่ง SELECT 
 

 

 

 

 

 

DROP TABLE emp; 

ALTER TABLE emp 

ADD nickname char (10), 

username char (15); 

SELECT nickname, username 

FROM emp; 
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 ใน SQL สามารถใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบข้อมูล เช่น 

 > มากกว่า 
 < น้อยกว่า 
 = เท่ากับ 

 ! ไม่เท่ากับ 

 >= มากกว่าหรือเท่ากับ 

 <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

 <> ไม่เท่ากับ 

2.2.2 ค าสั่ ง  UPDATE ใช้ส าหรับปรับปรุง ข้อมูลในตารางข้อมูล 

ดังภาพท่ี 4.44 การใช้ค าสั่ง UPDATE  เขตข้อมูล nickname bobpy เปลี่ยนเป็น big 

ในตาราง emp จากโปรแกรม Microsoft Access  

 

 
 

ภาพท่ี 4.44 ค าสั่ง UPDATE 
 

2.2.3 ค าสั่ง INSERT ใช้ส าหรับเพิ่มข้อมูลในตารางข้อมูล ดังภาพท่ี 
4.45 การใช้ค าสั่ง INSERT  ในตาราง emp จากโปรแกรม Microsoft Access  

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.45 ค าสั่ง INSERT 
 

2.2.4 ค าสั่ง DELETE ใช้ส าหรับลบข้อมูลในตารางข้อมูล ดังภาพท่ี 
4.46 การใช้ค าสั่ง DELETE เขตข้อมูลตาราง emp มีการก าหนดเงื่อนไขจากเขตข้อมูล 

รหัสพนักงาน empid ท่ีมีค่าเท่ากับ 201 จากโปรแกรม Microsoft Access  

 

 

 

UPDATE emp SET emp.nickname = "big" 

WHERE (((emp.nickname)="bobpy")); 

Insert into emp 

(empid,title,sname,lname,nickname,username) 

Values('203','Mrs.','onanong','thakong','tu','onanong'); 
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ภาพท่ี 4.46 ค าสั่ง DELETE 
 

2.3 ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language: DCL)  
เป็นกลุ่มค าสั่งในการควบคุมการก าหนดสิทธิของการใช้ฐานข้อมูล  

ตามประเภทผู้ใช้งาน เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้ดูแลบริหารฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบ
ก าหนดสิทธิการใช้งาน เช่น การก าหนดสิทธิการเข้าถึง หรือการยกเลิกการเข้าถึงข้อมูล 
ในการเรยีกใช้ข้อมูลตามหลักการทรานแซกชัน 

2.3.1 ค าสั่ง GRANT คือค าสั่งท่ีใช้ในการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 4.47 การใช้ค าสั่ง GRANT ก าหนดสิทธิ
ผู้บันทึกข้อมูล โดยให้สิทธิในการเพิ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ลบข้อมูล ดังตัวอย่างภาพท่ี 
4.47 แสดงการก าหนดให้ช่ือผู้ใช้ user1 เรียกใช้ข้อมูลได้ในหมายเลขท่ี 1 และแสดงการ
ให้ช่ือผู้ใช้ user1 ใช้ค าสั่งลบข้อมูล หมายเลขท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.47 ค าสั่ง GRANT 

 

 

 

DELETE emp.empid, emp.title, emp.sname, emp.lname,   

           emp.nickname, emp.username 

FROM emp 

WHERE (((emp.empid)=201)); 

GRANT SELECT 

ON emp 

TO user1 

GRANT DELETE 

ON emp 

TO user1 
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2.3.2 ค าสั่ง REVOKE คือค าสั่งท่ีใช้ในการยกเลิกสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 4.48 การใช้ค าสั่ง REVOKE ยกเลิกสิทธิ
ผู้ใช้ user1 เรียกใช้ข้อมูลได้ในหมายเลขท่ี 1 และก าหนดยกเลิกสิทธิการลบข้อมูล
ตัวอย่างหมายเลขท่ี 2 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.48 ค าสั่ง REVOKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVOKE SELECT 

ON emp 

TO user1 

REVOKE DELETE 

ON emp 

TO user1 
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บทสรปุ 

ข้อมูลคือข้อเท็จจริงท่ีผู้สนใจรวบรวม มีรูปแบบข้อมูลหลากหลายรูปแบบเช่น 
ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ในการจัดเก็บต้องอาศัยเครื่องมือในการ
จัดเก็บการรวบรวมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ันการเข้าใจรายละเอียดข้อมูลและ
โครงสร้างจึงท าให้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ โครงสร้างข้อมูล ซึ่งส่วนประกอบข้อมูลท่ี
ล าดับจากหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดคือบิตจนถึงหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุดของโครงสร้างท่ีเรียกว่า
ฐานข้อมูล 

กระบวนการสร้างฐานข้อมูลจะต้องก าหนดความสัมพันธ์ เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างตารางในฐานข้อมูลมีรูปแบบความสัมพันธ์ 3 ชนิด คือ ความสัมพันธ์แบบหน่ึง
ต่อหน่ึง หน่ึงต่อกลุ่มและกลุ่มต่อกลุ่ม 

การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลท่ีสามารถรับรองการท างานขององค์กร
เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องศึกษาประเภทของแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล โดยผู้เขียนได้
อธิบายรูปแบบการท างานของแต่ละแบบจ าลองท้ังหมด 5 แบบจ าลอง  

ในยุคปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลหลายหลากรูปแบบ และมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
จึงจะต้องเรียนรู้ฐานข้อมูลเพื่อรองรับการท างานท้ังรูปแบบท้ังภายในและนอกองค์กร 
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลท่ีให้บริการแบบออนไลน์และออฟไลน์จะต้องสนับสนุนการ
ให้บริการท่ีเรียกใช้ข้อมูลในยุคของเทคโนโลยีมากท่ีสุด ในบทน้ีได้อธิบายฐานข้อมูลแบบ
กระจายท่ีรองรับการท าแบบท่ีมากกว่าหน่ึงจุด ซึ่งปัจจุบันการท างานของฐานข้อมูลเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยรูปแบบคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล อีกท้ังการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อหาความต้องการแนวโน้มให้ตรงเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคัญประเด็นหน่ึงในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร การรวบรวมของข้อมูลภายใน
องค์กรจึงไม่เพียงต่อการวิเคราะห์ แต่ต้องอาศัยการน าเข้ามาวิเคราะห์ท่ีมีความ
หลากหลายรูปแบบท้ังมีโครงสร้าง กึ่งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างมาใช้ในการ
วิเคราะห ์โดยข้อมูลน้ีอาจจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “Big Data” ก็ได้  

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้ปัจจุบันหลากหลาย
รูปแบบ เช่น Data Warehouse, Hadoop, Big Data Lakes, NoSQL, Hortonworks, 

SAS เป็นต้น และบทน้ีได้เสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีองค์กร
หรือหน่วยงานใช้งาน 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 4 
 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. ชนิดข้อมูลมีกี่ชนิดอะไรบ้าง จงอธิบายความหมายของข้อมูลพร้อมยกตัวอย่าง

การใช้งาน 

2. จงอธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลแต่ละชนิด 

3. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

4. จงอธิบายฐานข้อมูลแบบกระจายมีหลักการท างานอย่างไร  
5. จงอธิบายประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน             
6. จงอธิบายความส าคัญของระบบการจัดการฐานข้อมูล   
7. จงอธิบายค าสั่งภาษา SQL มีกี่กลุ่ม  อะไรบ้าง แต่ละกลุ่มท าหน้าท่ีอย่างไร   

  
ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. การใช้ค าสั่ง SQL สร้างตาราง .......................................................... 
2. การใช้ค าสั่ง SQL ลบตาราง  .......................................................... 
3. การใช้ค าสั่ง SQL เพิ่มโครงสร้างเขตข้อมูล...................................................... 
4. การใช้ค าสั่ง SQL ลบโครงสร้างเขตข้อมูล....................................................... 
5. การใช้ค าสั่ง SQL ค้นหาดูข้อมูล .......................................................... 
6. การใช้ค าสั่ง SQL ปรับปรุงข้อมูล .......................................................... 
7. การใช้ค าสั่ง SQL เพิ่มข้อมูล  .......................................................... 
8. การใช้ค าสั่ง SQL ลบข้อมูล  .......................................................... 
9. การใช้ค าสั่ง SQL ก าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล....................................... 
10. การใช้ค าสั่ง SQL ยกเลิกสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล....................................... 
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ตอนที่ 3 จงเขียนค าสั่ง SQL จากตารางต่อไปน้ี 

ตารางประเภทสินค้า 
Id Type name 

1 กล่อง 
2 ชิ้นเล็ก 

1. จงเขียนค าสั่งในการสร้างเขตข้อมูลตารางประเภทสินค้า...…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงเขียนค าสั่งเพิ่มข้อมูลตารางประเภทสินค้า……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตารางรายการสินค้า 
Id Name Price Quantity date stock 

1 เป็ดน้อย 120 10 2015-05-05 

2 ดอกไม้ 80 10 2015-05-05 

3 หัวใจ 180 20 2015-05-05 

4 ชิ้นเล็กผสม 2 200 2015-05-05 

 

3. จงเขียนค าสั่งปรับปรุงข้อมูลตารางรายการสินค้า ก าหนดเง่ือนไขช่ือสินค้าเป็ดน้อย 
เปลี่ยนเป็นดอกไม้กุหลาบ…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. จงเขียนค าสั่งลบข้อมูลตารางรายการสินค้ารหัสสินค้า 3 

…………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. จงเขียนค าสั่งค้นหาข้อมูลโดยก าหนดเง่ือนไขค้นหาราคาสินค้ามากกว่า 65 บาท  
…………………………………………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ตารางลูกค้า 
id title First name Last name Village No sub-district district province 

1001 นาง อรอนงค์ ทะกอง 45 บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 

1002 นางสาว นฤมล นาชัย 345  บ้านผือ อุดรธานี 

1003 นาย วรวัฒน์ ขยันใจ 90 ตลาด เมือง ขอนแก่น 

6. จงเขียนค าสั่งค้นหาข้อมูลตารางลูกค้า ก าหนดเง่ือนไขค้นหาลูกค้ารหัสลูกค้า 1001 
…………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. จงเขียนค าสั่งค้นหาข้อมูลตารางลูกค้า ก าหนดเง่ือนไขค้นหาลูกค้าจังหวัดอุดรธานี 
…………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



บทท่ี 5 

แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงาน  จะท าให้องค์กรสามารถ
บริหารจัดการระบบการให้บริการสารสนเทศได้ดียิ่งข้ึน เพิ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ลดข้ันตอนการท างาน น าสารสนเทศท่ีมีในระบบมาพัฒนารูปแบบการท างาน วิเคราะห์
ให้ตรงตามความต้องการตามเป้าหมายขององค์กร ดังน้ัน การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมงานระบบสารสนเทศและ 

การใช้เครื่องมือมาช่วยในการบริหารจัดการโครงการขององค์กร  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

ท่ีต้องศึกษาข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการ
ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด หรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
โครงการ  ติดตามประเมินผล  โดยผู้เขียนจะกล่าวรายละเอียดในบทน้ี 

 

ท าไมจึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการ ข้ันตอนการท างาน ท่ีใช้องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ผลลัพธ์สารสนเทศ
หรือองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารงานในองค์กร 
ดังน้ัน การพัฒนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร จึงจะต้องมีกระบวนการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศให้ตรงตามบริบทและลักษณะ
องค์กร อีกท้ังจะต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการควบคุมอย่าง
ต่อเน่ือง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้สามารถใช้งานในบริหารจัดการหรือแก้ปัญหา
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักในการน าระบบสารเทศมาใช้
ในการด าเนินงาน ผู้พัฒนาระบบจะต้องค านึงผลลัพธ์ ความคุ้มค่าในการลงทุน และ
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนของข้อมูลหรือผู้ใช้บริการ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
ท่ีจะเกิดข้ึน  
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1. เหตุผลที่ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปัญหาจากการด าเนินงาน เป็นประเด็นปัญหาท่ีท าให้เกิดการพัฒนาระบบ
ใหม่มีดังน้ี 

1. มีการสืบค้นข้อมูลท่ีล่าช้า มีระบบเอกสารท่ีมีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ
สืบค้นยาก 

2. ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้ 

3. ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่สนับสนุนเทคโนโลยีความทันสมัยในปัจจุบัน 

4. ระบบสารสนเทศเดิมมีข้อบกพร่องในการด าเนินงาน มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน 

5. ค่าบ ารุงรักษามีราคาสูง เน่ืองจากครุภัณฑ์เก่าและประสิทธิภาพลดลงไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน 

6. ความเจริญด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน ท าให้ลูกค้าหรือคนใช้บริการมีความ
สนใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร จึงเป็นเหตุผลท่ีองค์กรต้องน าระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการ 

 

2. หลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมีระบบเดิมหรือการสร้างระบบ
ใหม่ จากการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในหน่วยงานย่อยภายในองค์กร หรือ
หน่วยงานภายนอกที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องร่วมกัน 

2. ก าหนดข้ันตอนการด าเนินในการพัฒนาระบบ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการ 

3. ก าหนดรูปแบบ มาตรฐานในการพัฒนาระบบ 

4. วางแผนการด าเนินระบบกรณีใช้ระบบใหม่ หรือการใช้ระบบเดิมคู่ขนาน
เพื่อเตรียมความพร้อมยกเลิกการใช้งานระบบเดิม 

5. ค านึงถึงการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในอนาคต 
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3. วิธีการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
รองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต  เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนอง
ความต้องการท้ังผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจึงต้องศึกษาองค์ประกอบ พันธกิจ วิสัยทัศน์
ของแต่ละองค์กร ทฤษฎีในการพัฒนาระบบรูปแบบต่าง ๆ ไม่สามารถน าไปพัฒนา
องค์กรได้บรรลุเป้าหมายท้ังหมด หากแต่ทีมพัฒนาต้องวิเคราะห์ตามความต้องการ 

และน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ตามบริบทขององค์กร  
3.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

แนวคิดในการพัฒนาระบบแบบด้ังเดิมท่ีนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยมีกระบวนการหลักประกอบด้วยการวางแผนการด าเนินพัฒนาระบบ วิเคราะห์
ความต้องการขององค์กร ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ออกแบบการใช้งานท้ังรูปแบบ
เชิงตรรกะและกายภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาในแต่ละข้ันตอนจะ
ด าเนินการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถดูแลติดตาม  ปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนวงจรการพัฒนาระบบมีข้ันตอนท้ังหมด 

6 ข้ันตอน ดังน้ี 

3.1.1 ศึกษาความต้องการผู้ใช้งาน 

คณะกรรมการองค์กรหรือผู้บริหารมีวัตถุประสงค์ท่ีประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบงานในองค์กร จึงเกิดการค้นหาหัวข้อและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในองค์กร ลักษณะการค้นหาส่วนมาก
เกิดจากปัญหาการด าเนินงานหรือเกิดจากความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สารสนเทศ  ช่วยบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ซึ่งในการด าเนินงาน
ข้ันตอนน้ี ผู้บริหารโครงการและนักวิเคราะห์ระบบ  จะต้องเข้ามาส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการท างานท้ังหมด  รวมถึงศึกษาเอกสาร 
สภาพปัญหาปัจจุบัน  การรวบรวมเอกสาร  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  เข้าไปศึกษา
ปัญหาให้เข้าใจครอบคลุมความต้องการ  ภายใต้ขอบเขตของระบบตามข้อตกลงไว้ 
จะท าให้ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพท่ีสุด 
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 กระบวนการศึกษาความต้องการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้ระบบ 
ผู้บริหาร ท่ี นักวิ เคราะห์ระบบต้องศึกษารวบรวมข้อมูล ดัง น้ันการวิ เคราะห์ 
ความต้องการจึงต้องวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร และข้ันตอนการท างานของผู้ใช้แต่ละ
ส่วนแต่ละคนให้ชัดเจนภายในขอบเขตท่ีก าหนด  เพื่อให้ได้ระบบท่ีตรงต่อความต้องการ
ตามท่ีผู้บริหาร ผู้ใช้ระบบต้องการ โดยอาจจะมีการใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เช่น การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น ผลจากการศึกษาความต้องการก็จะ
น าเข้าสู่ข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบต่อไป  ดังภาพท่ี 5.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 ภาพรวมการศึกษาความต้องการระบบงานขององค์กร 

ผู้จดัการ

หวัหน้าฝ่ายขาย หวัหน้าฝ่ายผลิต หวัหน้าฝ่ายตลาด

นักวิเครา
ะห์

ผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร บุคลากรท่ีใช้ระบบ 

ศึกษาความตอ้งการ 

ฐานข้อมูล 

นักวิเคราะห์ระบบ 



 

แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 233 

3.1.2 การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ระบบจะน าข้อมูลจาการศึกษาความต้องการ 

จากผู้ใช้งานระบบ ผู้เกี่ยวข้องและความต้องการของผู้บริหารมาท าการวิเคราะห์ รวมถึง
การวิเคราะห์ปัญหาจากการท างานของระบบเดิม และแนวทางการพัฒนาระบบใหม่
เพื่อให้รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต  

ข้ันตอนน้ี  ทีมผู้พัฒนาจะเห็นภาพรวมความต้องการท้ังหมด 

จะน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อหากระบวนการท างาน ข้ันตอน ฟังก์ชัน 

การท างานของระบบท้ังหมด ดังน้ัน  นักวิเคราะห์ระบบท าการวิเคราะห์ก าหนดขอบเขต
การท างาน และสร้างกรอบแนวทางพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร บุคลากรท่ีใช้
งานระบบ ตรวจสอบ พิจารณา โดยใช้เครื่องมือในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ท่ีน าเสนอต่อผู้บริหาร เช่น แบบจ าลองระบบ (Process Model) แบบจ าลองแบบข้อมูล 
(Data Model) เป็นต้น หากได้รับการอนุมัติ  ทีมพัฒนาก็สามารถบริหารจัดการด าเนิน
โครงการตามข้ันตอนต่อไป  

3.1.3 การออกแบบ 

ข้ันตอนน้ีเป็นการออกแบบลักษณะการท างานระบบ นักออกแบบ
ระบบต้องท าการออกแบบตามความต้องการและขอบเขตท่ีก าหนดงาน ซึ่งต้องออกแบบ
กระบวนการท างานข้อมูล ท่ี เริ่ มต้นเมื่อใช้งานระบบ การออกแบบฐานข้อมูล 

หรือแฟ้มข้อมูลท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน การออบแบบเชิง
สถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ เพื่อส่งต่อไปยังนักพัฒนาโปรแกรม
ต่อไป การออกแบบระบบสามารถออกแบบระบบ  โดยแยกรายละเอียด 2 ส่วน คือ 

1) ออกแบบระบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิงตรรกะน้ียังไม่ได้มี
การระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีจะน ามาใช้งานในระบบ แต่การ
ออกแบบน้ีจะเป็นการก าหนดรูปแบบรายงานท่ีจะเกิดจากการท างานของระบบ 
ลักษณะการเข้าสู่ระบบกระบวนการท างานของระบบและผลลัพธ์ท่ีจะได้จากระบบ 
ดังน้ัน การออกแบบเชิงตรรกะแสดงให้เห็นภาพรวมของข้ันตอนการท างาน รูปแบบ  

การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล แผนภาพกระแสข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เป็นต้น 

ดังแสดงตัวอย่างภาพท่ี 5.2  
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ภาพท่ี 5.2 ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 

(ท่ีมา : อรอนงค์ ทองหล่อง ทะกอง, 2557, น. 22) 
 

2) การออกแบบเชิงกายภาพ ข้ันตอนการระบุถึงลักษณะการ
ท างานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค ค านึงถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ พัฒนาซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกับระบบทางกายภาพ
ท้ังหมดข้อมูลเฉพาะของการออบแบบ การแสดงโครงสร้างข้อมูลและแสดงกระแส
ความสัมพันธ์กับข้อมูล การแสดงหน้าจอภาพหลักมีการใช้งานอย่างไร นักวิเคราะห์
ระบบท าการออกแบบลักษณะการท างานของระบบ ฟอร์มการบันทึกข้อมูลและ
ออกแบบการแสดผลลัพธ์ของจอภาพ ผลลัพธ์จากการออกแบบจะได้รูปแบบหน้าจอ
ของแอปพลิเคชันหรือข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ ออกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ออกแบบ
รายงานผลลัพธ์ รวมถึงออกแบบรายงานผลลัพธ์จากการประมวลข้อมูลเป็นต้น ดังภาพ
ท่ี 5.3 การออกแบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ใช้บริการ 

 

 

 

บุคลากร 
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ภาพท่ี 5.3 การออกแบบหน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 

3.1.4 การพัฒนาซอฟต์แวร์  
ข้ันตอนน้ีจะเป็นการน าข้อมูลเฉพาะการออกแบบมาพัฒนา

โปรแกรมหรือเขียนซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ รูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีได้ก าหนดไว้ หลังจากเขียนเรียบร้อยแล้ว นักทดสอบซอฟต์แวร์ ตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึนมา และสุดท้ายคือการติดต้ังระบบ จัดท าคู่มือการติดต้ังระบบ 
มีการจัดอบรมผู้ใช้และคอยช่วยเหลือระหว่างท างาน กิจกรรมท่ีท าคือการเขียน
ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ติดต้ังระบบ จัดท าเอกสาร ฝึกอบรมให้บริการ
ช่วยเหลือและซอฟต์แวร์แก้ไขข้อผิดพลาด ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นักพัฒนาจะต้องมี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ท่ีจะพัฒนา เช่น ความรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา C, PHP, Java เป็นต้น 

3.1.5 การส่งมอบและติดต้ังซอฟต์แวร์ 

ข้ันตอนน้ีการพัฒนาระบบได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทีมนักพัฒนา
ระบบจะต้องท าการส่งมอบระบบด้วยการติดต้ังซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งาน ในระบบน้ี
ผู้พัฒนาจะต้องท าการติดต้ังและท าการทดลองใช้เมื่อติดต้ังเรียบร้อยแล้ว จากน้ันท าการ
อบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ โดยมีเอกสารประกอบการอบรม คู่มือการปฏิบัติงานและ
แนวทางการบริหารจัดการในการจัดการปัญหาเบ้ืองต้นส าหรับองค์กร 

3.1.6 ซ่อมบ ารุงรักษาระบบ   
ข้ันตอนสุดท้ายหลังจากท่ีมีการพัฒนาระบบเรียบร้อย ผู้ใช้ระบบ

อาจจะพบกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือข้อบกพร่องจากการใช้งาน หรือปัญหาท่ีเกิดจาก

สินค้า พนักงาน ลูกค้า 

การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 

 เพ่ิม/ลบ/แก้ไข 

 ประเภทสินค้า 

 เพ่ิม/ลบ/แก้ไข 

 ข้อมูลฝ่าย 

 เพ่ิม/ลบ/แก้ไข 

 ข้อมูลประเภทสมาชิก 
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ความต้องการเพิ่มเติม จะท าการแจ้งทีมพัฒนาระบบให้ท าการแก้ไข ปรับปรุง
ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน หรือการตรวจสอบสภาพการใช้งานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ดังน้ัน นักวิเคราะห์ระบบและทีม
พัฒนาระบบจะต้องคอยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ตรงต่อความต้องการกับ
ผู้ใช้บริการ 

3.2 การพัฒนาระบบแบบหลากหลาย 

วิธีการออกแบบโครงสร้าง  นอกจากทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบแล้วยัง
มีวิธีการพัฒนาระบบอีกหลายรูปแบบ dennis, wixom, & roth (2006, pp. 11) 
ได้กล่าววิธีการพัฒนาระบบมี 3 รูปแบบ คือ การพัฒนาระบบแบบออกแบบโครงสร้าง 
(Structured Design) การพัฒนาแอปพลิ เคชันแบบรวดเร็ ว  (Rapid Application 

Development) และการพัฒนาแบบแอจไจล์ (Agile Development) มีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 การออกแบบท่ีเป็นโครงสร้าง (Structured Design : SD) 

แนวคิดการพัฒนาระบบท่ีนิยมใช้แบบด้ังเดิมท่ีนิยมใช้คือวงจร
การพัฒนาระบบ(SDLC) มีแนวทางในการพัฒนาระบบทีละข้ันตอนหากมีข้อบกพร่อง 

ก็สามารถพัฒนา ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุด นอกจากการพัฒนาระบบแบบ SDLC 

ยังมีการพัฒนาออกแบบในลักษณะท่ีเป็นรูปแบบโครงสร้าง โดยการใช้เทคนิค 

การพัฒนาระบบจากการวิเคราะห์และส ารวจความต้องการจากผู้ใช้งานระบบแต่ละ
ข้ันตอนและมีการได้รับความเห็นชอบในการพัฒนาจากเจ้าของในการท างาน เน้นข้อมูล
เป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบการพัฒนา 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1) การพัฒนาแบบน้ าตก (Waterfall Development) 

วิ ธี การออกแบบโครงสร้ างแบบด้ัง เดิม ท่ี เป็นวิธีการ
ด าเนินงานตามล าดับข้ันตอน  โดยมีการก าหนดหน้าท่ีในแต่ละข้ันตอนท้ังหมด 

4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยแต่ละ
ข้ันตอนจะต้องมีการท างานจากบนลงล่าง ในการท างานแต่ละข้ันตอนจะต้องสิ้นสุดก่อน
จึงจะท างานในข้ันตอนต่อไปได้ ระบบดังกล่าวสามารถติดตามโครงการและตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ง่ายในแต่ละข้ันตอน 
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 ข้อดี 
1. ก าหนดหน้าท่ีการมอบหมายงานแต่ละส่วน แต่ละ

ข้ันตอน อย่างชัดเจน 

2. มีการบริหารจัดการง่ายต่อการควบคุมบริหารจัดการ
ตามเป้าหมายและตรวจสอบอย่างท่ัวถึง 

3. พัฒนาระบบตามความต้องการและบริบทขององค์กร 
 ข้อจ ากัด 

1. หากเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหา ทีมพัฒนาต้อง 
วิเคราะห์ใหม่จากจุดเริ่มต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนเกินความจ าเป็น 

2. ลักษณะการท างานทีละข้ันตอนท าให้ใช้เวลาในการ
ด าเนินงาน  จึงนิยมใช้พัฒนาระบบงานขนาดใหญ่ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรต้องวางแผนระบบงานท่ีทันสมัย สามารถรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน แต่เน่ืองจากรูปแบบการพัฒนาระบบน้ีต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา  ท าให้ระบบท่ีสร้างข้ึนอาจท าให้ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 ข้ันตอนการพัฒนาระบบแบบน้ าตก 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก dennis, wixom, & roth, 2006, pp. 11) 
 

  จากภาพท่ี 5.4 แสดงให้เห็นข้ันตอนการท างานในการพัฒนาระบบ  เริ่มจาก
วางแผนก าหนดรายละเอียดการท างาน ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณใน

วางแผน

วิเคราะห์

ออกแบบ

พัฒนา

ระบบงาน
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การด าเนินงาน เมื่อได้แผนโครงการจะด าเนินงาน  ข้ันตอนท่ีสอง คือ การวิเคราะห์
ความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน ข้อมูล สารสนเทศในองค์กรและน าข้อมูลมาเข้าสู่
ข้ันตอนท่ีสาม คือ การออกแบบระบบงาน จากน้ันข้ันตอนสุดท้าย คือ การน าผล 

การออกแบบมาพัฒนาระบบหรือเขียนโปรแกรมน่ันเอง 
2) การพัฒนาแบบคู่ขนาน (Parallel Development)  

รูปแบบการท างานแบบคู่ขนานได้พัฒนาพื้นฐานจากการ
วางแผนโครงการ วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ และกระบวนการสุดท้ายส่ง
ข้อมูลให้กับข้ันตอนการพัฒนา ซึ่งการท างานข้ันตอนการวางแผนถึงข้ันตอนการ
ออกแบบต้องใช้เวลานานในการด าเนินงาน ดังน้ัน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพลดช่วงเวลา
การท างาน จึงท าให้มีการแบ่งโครงการย่อยในการท างานข้ึน 

การแบ่งงานเป็นโครงการย่อยในการออกแบบพัฒนาตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยมีโครงการหลักควบคุมดูแลจะรวมโครงการย่อยกลับมาน าเสนอ
เป็นโครงการหลักช่วยลดเวลาระหว่างการออกแบบระบบกับการพัฒนา การท างาน
ดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบปรับปรุงระบบได้ตามล าดับข้ันตอนอย่างต่อเ น่ือง  
ดังภาพท่ี 5.5 แสดงข้ันตอนการปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5 ข้ันตอนการพัฒนาระบบแบบคู่ขนาน 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก dennis, wixom, & roth, 2006, pp. 12) 

วางแผน

วิเคราะห์

ออกแบบ
ออกแบบ 

พัฒนา 

ออกแบบ 

พัฒนา 

ออกแบบ พัฒนา 

พัฒนา 

ระบบ 

โครงการย่อย 1 

โครงการย่อย 2 

โครงการย่อย 3 
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3.2.2 วิธีการพฒันาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว (Rapid 

Application Development: RAD) 

เป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้พื้นฐานของ
วงจรพัฒนาระบบในการด าเนินงาน แต่ลดข้ันตอนบางอย่างลง  ท าให้การพัฒนาระบบ 

มีความรวดเร็ว รวมถึงลดข้ันตอนบางประการ  ส่งผลให้การลงทุนลดลงด้วย ผู้ใช้ระบบ 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ วิธีการพัฒนาระบบจะออกแบบให้มีผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงให้น้อยท่ีสุด การพัฒนาแบบน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ใช้ระบบกับ
ทีมพัฒนา  ท าให้ระบบท่ีได้มาตรงกับความต้องการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพราะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อบกพร่องเพื่อให้ได้ระบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด โดยจะท าหน้าท่ี
วิเคราะห์ออกแบบ  มีข้ันตอนการท างาน 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การวิเคราะห์ 
ออกแบบและการพัฒนา โดยในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว  มีการแบ่งวิธีการ
พัฒนาระบบออกแบบ 3 รูปแบบดังน้ี 

1) รูปแบบการพัฒนาแบบเป็นระยะ (Phased Development) 

การพัฒนาจะก าหนดรายละเอียดภาพรวมแสดงการท างานท้ังหมดของระบบ โดยให้ผู้ใช้
ระบบก าหนดความต้องการในการใช้งาน ให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการผู้ใช้งานเป็นหลัก และส่งต่อไปยังข้ันตอนการออกแบบและข้ันตอนการพัฒนาเป็น
รุ่น (Version) การพัฒนาระบบแต่ละรุ่นจะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
รองรับกับการท างานขององค์กร ผู้ใช้ระบบจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบและ
ออกแบบ  จากการท างานแบบมีส่วนร่วม  จึงท าให้ระบบท่ีเกิดข้ึนตรงต่อความต้องการ
มากที่สุด  มีการบริหารจัดการวางแผนการด าเนินงาน  ควบคู่กับผู้ใช้ระบบและปรับปรุง
เสมอ  หากพบข้อบกพร่องหรือมีความต้องการการใช้งานเพิ่ม ดังภาพท่ี 5.6 แสดงให้เห็น
ข้ันตอนการพัฒนาระบบท่ีมีแนวคิดการลดข้ันตอนการท างาน โดยกระบวนการท างาน
ข้ันตอนท่ีหน่ึงวางแผนการท างานโครงการภาพรวมและวิเคราะห์ความต้องการ จากน้ัน
ทีมผู้พัฒนาจะท าการออกแบบและพัฒนาจนได้ระบบงานรุ่นท่ีหน่ึงการวิเคราะห์ และ
ออกแบบจะเป็นการท างานร่วมกันจากผู้ใช้ระบบท่ีก าหนดคุณสมบัติและความต้องการ
พร้อมกับทีมพัฒนา  จึงท าให้ระบบท่ีสร้างข้ึนตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ และ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการพัฒนาปรับปรุงในรุ่นต่อไป 
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ภาพท่ี 5.6 รูปแบบการพัฒนาแบบเป็นระยะ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก dennis, wixom, & roth, 2006, pp. 13) 
 

2) รูปแบบการพัฒนาแบบต้นแบบ (Prototyping) เป็นวิธี 
การพัฒนาระบบจากการพัฒนาต้นแบบ และน าต้นแบบให้ผู้ใช้บริการได้ทดลองใช้งาน 
เพื่อประเมินหาจุดบกพร่อง และประเมินค่าความพึงพอใจ และน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนาระบบตามกระบวนการท้ังระบบและน าระบบงานมาใช้งานจริง การใช้งานอาจ
พบข้อบกพร่องหรือมีความต้องการเพิ่มเติม แต่เป็นวิธีการท างานท่ีรวดเร็วอีก วิธีการ
หน่ึง ดังภาพท่ี 5.7 แสดงให้เห็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว มีข้ันตอนวางแผน
โครงการและด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบระบบ จากการ
น าต้นแบบระบบมอบให้ผู้ ใ ช้ทดสอบการใช้งาน น าผลการประเมินการใช้งาน 
รายละเอียดข้อบกพร่อง กลับไปวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาให้ได้ระบบงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 

 

วางแผน วิเคราะห์ วิเคราะห์ 

ออกแบบ 

พัฒนา 

วิเคราะห์ 

ออกแบบ 

พัฒนา 

วิเคราะห์ 

ออกแบบ 

ระบบ version 1 

ระบบ version 2 

ระบบ version 3 พัฒนา 
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ภาพท่ี 5.7 รูปแบบการพัฒนาแบบต้นแบบ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก dennis, wixom, & roth, 2006, pp. 13) 
 

3) รูปแบบการพัฒนาแบบต้นแบบโยนท้ิง (Throwaway 

Prototyping) เป็นวิธีการพัฒนาระบบท่ีมีการวิเคราะห์และท าต้นแบบโดยใช้เครื่องมือ
ออกแบบ  เ ช่ น  Flow Chart Use Case Diagram, DFD เ ป็ น ต้ นก า รออกแ บ บ
กระบวนการท างานแสดงการออกแบบหน้าหรือรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงาน 

จะท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้ันตอนการท างาน และไ ด้ร่วมมือในการออกแบบแสดง
ข้อเสนอแนะหรือข้อบกพร่อง เพื่อให้ทีมพัฒนาน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต้นแบบ  

เพื่อน ามาเสนอ  จนกว่าผู้ใช้ระบบจะอนุมัติ เมื่อผู้ใช้ระบบอนุมัติแล้ว  ทีมพัฒนาก็จะน า
ต้นแบบไปพัฒนาเป็นระบบงานฉบับสมบูรณ์ท่ีองค์กรใช้ได้ต่อไป จากภาพท่ี 5.8  

แสดงให้เห็นข้ันตอนการพัฒนาระบบต้นแบบโยนท้ิง  เริ่มจากข้ันตอนการวางแผน
โครงการ จากน้ันวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร  น าผลวิเคราะห์มาออกแบบและ
พัฒนาได้ต้นแบบโยนท้ิง โดยน าเสนอกระบวนการท างานและรูปแบบการใช้งาน  ผู้ใช้
ระบบหรือผู้บริหาร จากน้ันรับฟังข้อเสนอแนะ  ข้อบกพร่อง ปัญหารวมถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งานจะต้องน ากลับมาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาต้นแบบใหม่อีกครั้ง  

โดยท้ิงแบบเดิมท่ีท ามา ทีมพัฒนาจะท าวนซ้ าการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาและ
น าเสนอต่อผู้ใช้ระบบและผู้บริหารจะกว่าจะผลลัพธ์ท่ีมีความพึงพอใจและอนุมัติการ
ท างาน หากได้รับการอนุมัติต้นแบบ  ทีมพัฒนาจะน าต้นแบบท่ีได้มา  ไปท าการ
ออกแบบระบบและพัฒนาระบบสู่การด าเนินงานใช้ระบบจริงต่อไป   

 

วางแผน 
วิเคราะห์ 

ต้นแบบ 

ออกแบบ 

พัฒนา พัฒนาระบบ 

ระบบ 
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ภาพท่ี 5.8 รูปแบบการพัฒนาแบบต้นแบบโยนท้ิง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก dennis, wixom, & roth, 2006, pp. 15) 

 

3.2.3 วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบแอจไจล์ (Agile Development) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กร ท าให้การพัฒนาระบบมีความคลาดเคลื่อน  ต้องใช้งบประมาณ
เกินความจ าเป็นท่ีก าหนด จึงมีแนวคิดในการน าวงจรพัฒนาแบบด้ังเดิมมาปรับปรุง ด้วย
การลดข้ันตอน ประหยัดเวลา งบประมาณ สามารถก าหนดกิจกรรมและระบุความ
ต้องการตามเป้าหมายท่ีก าหนด  โดยใช้หลักในการสื่อสารกับผู้ใช้ระบบงาน วิธีการ
พัฒนาแอปพลิเคชันแบบแอจไจล์เป็นวิธีการใหม่ส าหรับการพัฒนาอีกวิธีหน่ึงท่ีมี 
การออกแบบ  และเน้นกระบวนการด าเนินงานท่ีประหยัดเวลาและงบประมาณตาม
แผนท่ีก าหนดมาตรฐานไว้ เน้นความร่วมมือกับการสื่อสารกับผู้ใช้ระบบ การพัฒนา
ระบบส่วนใหญ่จะท างานเฉพาะระบบย่อยๆ เพราะมีการทดสอบและปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบจึงจะสมบูรณ์  และหากมีการปรับเปลี่ยนระบบจะมีความ
คล่องตัวกว่าระบบใหญ่ โดยมีรายละเอียดกระบวนการดังน้ี 

1) ลักษณะวิธีการพัฒนาแบบแอจไจล์ 
 การพัฒนาต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งาน 

หรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต มีการปรับเปลี่ยนหยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
 มีผู้ใช้ระบบงานร่วมท างานทุกกระบวนการตลอดจน

สิ้นสุดโครงการ ท าให้ได้รับระบบท่ีตรงต่อความต้องการผู้ใช้งาน 

วางแผน 
วิเคราะห์ 

ออกแบบ 

ออกแบบ 

ต้นแบบ 
พัฒนา 

พัฒนาระบบ 

ระบบ 

ออกแบบ 
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 มี แ ผ นง า น ในก ระ บวนก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ติ ดต า ม
ความก้าวหน้าโครงการ พร้อมส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้ใช้ระบบกับ
ทีมพัฒนาระบบ 

2) ข้อจ ากัดวิธีการพัฒนาแบบแอจไจล์ 
 ทีมพัฒนาต้องมีทักษะการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

ติดต่อกับผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้องท้ังหมดตลอดท้ังโครงการ 

 ข้ันตอนการท างานระบบเกิดจากการออกแบบโดยผู้ใช้
ระบบโดยตรง ท าให้เกิดความต้องการในการขยายขอบเขตเพิ่มนอกเหนือจากข้อตกลง
ดังน้ันทีมพัฒนาจะต้องมีการควบคุม วางแผนขอบเขตการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 ทีมพัฒนาต้องมีประสบการณ์และคุณภาพในการท างาน
พร้อมเผชิญเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.9 การท างานของวิธีการพัฒนาแบบแอจไจล์ 
(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก dennis, wixom, & roth, 2006, pp. 17) 

 

จากภาพท่ี 5.9 แสดงกระบวนการพัฒนาแบบแอจไจล์
มีกระบวนการท างานหลัก 4 ข้ันตอนคือ  1) การวางแผนการด า เนินงานจาก
องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม บริบทภาพรวมขององค์กร จากความต้องการระบบภาพรวม 
2) จากน้ันทีมพัฒนาก็ด าเนินการวิเคราะห์ 3) ออกแบบ 4) พัฒนา  โดยทุกข้ันตอนมีผู้ใช้
ระบบร่วมออกแบบพัฒนา และระยะเวลาด าเนินงานผู้ใช้ระบบได้มีการทดสอบ และ
แนะน าข้อบกพร่องจึงสิ้นสุดโครงการ จึงน าระบบไปใช้งานจริงในองค์กร 

วางแผน 
วิเคราะห์ 

ออกแบบ 

พัฒนา 

ระบบ 
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ทีมงานพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบจะมีทีมงานท่ีต้องด าเนินการตามข้ันตอนพัฒนาระบบ ต้ังแต่
การเริ่มวางแผนโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบการด าเนินงาน ต้องอาศัย
บุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจากทักษะ ความรู้
ประสบการณ์ท างานพัฒนาระบบดังน้ี 

1. ผู้บริหารโครงการ 

ท าหน้า ท่ีรับผิดชอบการวางแผน การจัดการ และควบคุม ติดตาม 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ควบคุมระยะเวลาการด าเนินงานในส าเร็จเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายโครงการอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
งบประมาณท่ีก าหนด และท าหน้าท่ีประสานงานการบริหารจัดการระหว่างผู้บริหาร
ระบบและทีมพัฒนา 

2. นักวิเคราะห์ระบบ 

ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก็บรวบรวม ส ารวจความต้องการขององค์กรและผู้ใช้
ระบบ เพื่อท าการวิเคราะห์ความต้องการ ให้ครอบคลุมตามต้องการขององค์กรและ
ผู้ใช้งาน 

3. นักออกแบบระบบ  
ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการประสานงานระหว่างนักพัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้

ระบบงานท าหน้าท่ีวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบโครงสร้างระบบตาม  

ความต้องการขององค์กร ผู้ใช้ระบบท้ังรูปแบบเชิงกายภาพและตรรกะ โดยมีเป้าหมาย
และขอบเขตตามแผนงานท่ีก าหนด 

4. นักพัฒนาระบบ 

ท าหน้าท่ีพัฒนาระบบหรือเขียนโปรแกรม ตามท่ีนักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบได้วางโครงสร้างกับผู้ ใช้ระบบ โดยนักพัฒนาจะต้องมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เพื่อให้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน 

5. นักบริหารฐานข้อมูล 

ท าหน้าท่ีบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ก าหนดโครงสร้างรูปแบบฐานข้อมูล 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียกใช้ข้อมูล และบริหารจัดการส ารองจัดเก็บ ก าหนด
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คุณลักษณะการเข้าถึงข้อมูลก าหนดสิทธิให้กับทีมพัฒนาและผู้ใช้งาน ร่วมถึงประสาน
การด าเนินงานกับนักพัฒนาระบบ 

6. นักทดสอบระบบ 

ท าหน้าท่ีทดสอบซอฟต์แวร์หาจุดบกพร่องในซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ระบบท่ีมี
ประสิทธภิาพ ตรงตามความต้องการขององค์กรและผู้ใช้ระบบ 

7. นักบ ารุงรักษาระบบ 

ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงซอฟต์แวร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
รองรับการใช้งานระบบให้ตรงตามความต้องการขององค์กร และผู้ใช้ระบบ 

8. ผู้ใช้ระบบ 

ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานหรือใช้งานระบบ โดยการใช้งานระบบเป็นบุคคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการทดสอบการใช้งาน แจ้งข้อบกพร่องของระบบงานให้ทีมพัฒนาท าหน้าท่ี
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้องค์กรมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 
ภาพท่ี 5.10 แสดงความสัมพันธ์การท างานทีมพัฒนาระบบ 

 

จากภาพท่ี 5.10 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการท างานของทีมพัฒนา
ระบบทุกหน้าท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานทุกต าแหน่ง เริ่ มต้นจากการ
วางแผนโครงการ  เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารโครงการซึ่งท าหน้าท่ีวางแผน ติดตามควบคุม
การด าเนินโครงการ เมื่อได้แผนงานท่ีก าหนด  นักวิเคราะห์ระบบก็ด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการของระบบงานและความต้องการของผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบน าข้อมูลส่ง
ต่อให้นักออกแบบระบบได้วิเคราะห์ออกแบบระบบ  เมื่อได้ผลการออกแบบ หน้าท่ี

ระบบสารสนเทศ

ผู้บริหาร
โครงการ

นักวิเคราะห์
ระบบ

นัก
ออกแบบ
ระบบ

นักพัฒนา
ระบบ

นักบริหาร
ฐานข้อมูล

นักทดสอบ
ระบบ

นัก
บ ารุงรักษา

ระบบ

ผู้ใช้ระบบ
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ต่อไปก็ คือ นักพัฒนาระบบพัฒนาระบบหรือเขียนโปรแกรมตามรูปแบบท่ีนักออกแบบ
ระบบ ก าหนดเง่ือนไขไว้ ซึ่งมีนักบริหารฐานข้อมูลก าหนดสิทธิในการใช้งาน การบริหาร
จัดการดูแลฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้งานระบบ เมื่อนักพัฒนาระบบได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบก็จะส่งต่อให้นักทดสอบระบบตรวจสอบข้อบกพร่อง หากพบข้อบกพร่องก็ท า 
การแจ้งกลับท่ีนักพัฒนาระบบให้แก้ไขปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 
และนักบ ารุงรักษาระบบจะท าหน้าท่ีดูแลระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน  จะเห็นได้ว่าบุคลากรทุกต าแหน่งท าหน้าท่ีสัมพันธ์กัน 

และในการด าเนินโครงการตลอดโครงการจะต้องมีการประชุมร่วมมือทุกฝ่าย  

ท้ังผู้ใช้งานระบบและทีมพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 

ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
การด าเนินงานโครงการ คือ กิจกรรมท่ีองค์กรแต่ละองค์กรก าหนดตามเป้าหมาย

การปฏิบัติงาน ดังน้ัน  การบริหารงานโครงการจะเป็นการควบคุมทรัพยากร และ
จัดสรรงาน ให้เป็นไปตามแผนงานกับทีมพัฒนาท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย 

1. เครื่องมือวางแผนโครงการ 
การด าเนินโครงการแต่ละโครงการ  จะมีกิจกรรมกระบวนการท่ีซับซ้อน และ

มีรายละเอียดผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย ท าให้การติดตามประเมินผลมีความล าบาก ดังน้ัน
การมองหาเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้มีความสะดวก  อีกท้ังแสดงให้
เห็นภาพรวมในการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานได้ง่ายยิ่ง ข้ึน 

มีเครื่องมือท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ แผนภูมิก าหนดเวลาหรือท่ีเรียกกว่า “แผนภูมิ
แกนต์” การน าแผนภูมิแกนต์มาใช้ในการวางแผนโครงการ  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1.1 วางแผนและบริหารจัดการโครงการ ในการน าแผนภูมิมาใช้เป็น
เครื่องมือวางแผน  แสดงให้เห็นกิจกรรมย่อยในการด าเนินงานท้ังหมด สามารถวางแผน 
ปรับเปลี่ยนการท างานได้ตามสถานะการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ และตามก าหนดเวลาขอบเขต
การด าเนินงาน 

1.2 บริหารทรัพยากร ในการใช้แผนภูมิจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
แต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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1.3 ควบคุมโครงการ สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลา ป้องกันความคลาดเคลื่อนของแผนงานและตรวจสอบได้ 

ภาพท่ี 5.11 แสดงภาพรวมกิจกรรมการท างาน ระยะเวลาการท างาน  หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  โดยมีการประเมินความเสี่ยง ท าให้มีการวางแผน
ปรับเปลี่ยนการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.11 แผนภูมิแกนต์ 

 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
การด าเนินโครงการแต่ละโครงการ  จะมีกิจกรรมกระบวนการท่ีซับซ้อน และ

มีรายละเอียดเป้าหมายของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป การบริหารจัดการโครงการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ในแนวทางการบริหารจัดการต้องมีการก าหนด
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีท าให้เกิดปัญหากระทบการบริหารจัดการ
โครงการ มีการบริหารโครงการและสิ่งแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบท่ีท าให้การบริหาร
โครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 

2.1 ปัญหาท่ีเกิดจากสถานการณ์ เหตุการณ์ท่ีเกินคาดหมายเกินขอบเขต 

ท่ีก าหนด รวมถึงเกิดจากข้อจ ากัดท่ี ท าให้เกิดการวางแผนและวิเคราะห์โครงการเพิ่มข้ึน 

หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเหตุการณ์แต่ละส่วนส่งผลกับการพัฒนา เช่น 
บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายดูแลระบบและผู้ใช้งานน้ันลาออก เป็นต้น 

2.2 บุคลากรเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดซอฟต์แวร์ แต่การบริหาร
จัดการท่ีมอบหมายงาน และระบุบทบาทหน้าท่ี  เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
จะต้องมีการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามงาน 
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2.3 กระบวนการ เป็นสิ่งส าคัญที่ในการก าหนดเป้าหมาย ในการด าเนินงาน
จะต้องมีการติดตาม ประเมินผลโครงการ  หรือกิจกรรมท่ีเร่ิมต้นด าเนินงานจนถึงสิ้นสุด 
มีการแจ้งสถานะการด าเนินงานต่อทีมพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อโครงงานน้ัน หากมีข้อบกพร่องหรือลักษณะการท างานคลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม
แผนการด าเนินงาน ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการด าเนินโครงการ  

 
ภาพท่ี 5.12 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบการบริหารโครงการ 

 

ภาพท่ี 5.12 แสดงให้เห็นปัจจัยท่ีสิ่งผลกระทบ หรือเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมท่ี
ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากบุคลากร กระบวนการการ
ด าเนินโครงการจะมีการติดตาม ควบคุม ประเมินผลการด าเนินโครงการ หากปัจจัยท่ี
เกิดข้ึนจะต้องมีการปรึกษาหารือประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบ และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 เป้าหมาย 

 ขอบเขตาน 

 ระยะเวลา 
 หน้าที่ทีมพัฒนา 

 ปัญหา 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ติดตาม 

 ประเมินผล 
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3. กระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงการมีกระบวนการข้ันตอน ในการบริหารจัดการ ด าเนินงาน

โดยแบ่งข้ันตอนการบริหารโครงการเป็น 4 ข้ันตอน  ได้แก่ 1) การวางแผนโครงการ  
2) การจัดระเบียบ 3) การติดตาม และ 4) การปรับเปลี่ยน ข้ันตอนการบริหารโครงการ
เริ่มจากการวางแผนโครงการ และด าเนินการจัดรูปแบบระเบียบโครงการให้ตรงตาม
เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ และท าการติดตามประเมินผลท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์
จริงหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน และหากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระยะเวลา 
งบประมาณ ก็จะเกิดการประชุมทีมพัฒนาท่ีปรับเปลี่ยนโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
ของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะแสดงให้เห็นตามภาพท่ี 5.13 มีข้ันตอน
การท างานในการติดตามสถานะการปรับเปลี่ยนหลักจากพิจารณาการด าเนินงาน  

 
ภาพท่ี 5.13 กระบวนการของการบริหารโครงการ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก น้ าฝน อัศวเมฆิน, 2558, น. 108) 
 

3.1 การวางแผนโครงการ 
ข้ันตอนการวางแผนเป็นข้ันตอนแรกในการด าเนินงานท่ีผู้บริหาร

โครงการต้องศึกษาความต้องการท้ังภายในและภายนอก เพื่อน าข้อมูลไปวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย งบประมาณ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องอื่นๆ  มี
รายละเอียดข้ันตอนการวางแผน  ดังน้ี 

3.1.1 การประมาณ เป็นการคาดคะเนประมาณการ  รายละเอียด
หน้าท่ีการท างาน ประมาณระยะเวลาการท างาน หรือประมาณการก าหนดการด าเนิน
โครงการ 

วางแผน จัดระเบียบ ติดตามสถานะ ปรับเปลี่ยน
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3.1.2 การระบุเป้าหมายโครงการ ระบุความต้องการของผู้บริหารและ
ผู้ใช้บริการ 

3.1.3 จัดสรรทรัพยากรของโครงการ ตามก าหนดการแผนการด าเนินงาน 
เช่น ทีมพัฒนา กระบวนการ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการ เป็นต้น 

3.2 การจัดระเบียบโครงการ 

 ข้ันตอนน้ีเป็นการด าเนินการวางแผนงานโครงการในแต่ละส่วนงานย่อย 
ท าให้เกิดกระบวนการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรท่ีต้องจัดหาเพื่อ
ใช้ในการด าเนินการ ท าให้การท างานขับเคลื่อน และการจัดการกลไกส าหรับการติดตาม
และลดความเสี่ยง ให้ได้ผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์หรือระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3 การติดตามสถานะโครงการ 

 การด าเนินการติดตาม ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบข้ันตอน 

การท างานตลอดโครงการ จะเป็นการติดตามความก้าวหน้า หรือประเมินความเสี่ยง 

จะเกิดข้ึนในทิศทางใดเป็นข้ันตอนการเก็บรวบรวม เพื่อน าเสนอผู้บริหาร ผู้ใช้งาน 
รวมถึงรายงานความก้าวหน้าให้ทีมพัฒนาทราบถึงการด าเนินงาน การติดตามสถานะ
โครงการต้องท าการรายงานโดยใช้เครื่องมือท่ีช่วยในการติดตาม เช่น แผนภูมิเวลา 
แผนภูมิควบคุม เป็นต้น  

3.4 การปรับเปลี่ยนโครงการ 

ข้ันตอนการปรับ เปลี่ ยนโครงการ เป็น ข้ันตอนท่ี เกิด เ น่ืองจากมี 
การด าเนินงานผิดปกติ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายต่อโครงการ ข้ึน กรอบของ 
การบริหารโครงการ  ประกอบด้วยความรู้ 9 ด้าน คือ 

3.4.1 การบริหารขอบเขต  คือควบคุมขอบเขตการด าเนินตามแผน
โครงการท่ีก าหนด 

3.4.2 การบริหารเวลา คือการบริหารควบคุมติดตามโครงการให้อยู่ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.4.3 การบริหารค่าใช้จ่าย คือการตรวจสอบควบคุมค่าใช้จ่ายท้ังหมดใน
การด าเนินโครงการ ให้คุ้มค่าต่อแผนงานโครงการ 
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3.4.4 การบริหารคุณภาพ คือการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ข้ันตอน 

การท างานให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายผู้บริหารและใช้งาน 

3.4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คือการติดตามความก้าวหน้า บริหาร
การจัดการ ผลการด าเนินงานของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.4.6 การบริหารการสื่อสาร คือประสานงาน ติดต่อสื่อสารแสวงหา
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยน ท าให้เกิดการสื่อสารด าเนินงาน 

อย่างต่อเน่ือง ระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้งาน 

3.4.7 การบริหารความเสี่ยง คือการติดตาม การท างานท่ีมีความเสี่ยง 

ท่ีจะเกิดข้ึนสูง หรือความผิดปกติของโครงการอย่างต่อเน่ืองจนสิ้นสุดโครงการ 

3.4.8 การบริหารการจัดหา คือการบริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากร 

ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ หรือการจัดซื้อ จัดจ้าง ท่ีเป็นเครื่องมือในด าเนินโครงการ 

3.4.9 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ คือความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ควบคุมการท างานทุกด้านท้ังหมดทุกข้ันตอน ต้ังแต่เร่ิมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

การบริหารโครงการท่ีใช้เทคนิคการบริหารงานและการประสานงาน ทักษะ
การบริหารโครงการ 9 ด้าน อีกท้ังการบริหารจัดการโครงการผู้ท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
โครงการต้องมีลักษณะเป็นผู้น า และมีการประสานการท างานได้ระหว่างผู้ใช้งาน 
ผู้บริหารและทีมพัฒนาได้ทุกระดับ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์จริงได้ ร่วมถึงมีความยืดหยุ่นในการท างานตามกระบวนการข้ันตอนท่ี
เกิดข้ึนดังภาพท่ี 5.14 กรอบของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
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ภาพท่ี 5.14 กรอบของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
 

4. การเลือกวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถด าเนินการท าให้ได้ระบบอย่าง
รวดเร็วข้ึน  ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 

4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้งานเอง (Custom 

Development) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใช้งานเอง ในการพัฒนาจะได้

ศึกษาความต้องการองค์กรโดยตรงจากผู้บริหาร ผู้ใช้บริการในองค์กรและนอกองค์กร มี
ความยืดหยุ่นสูง กรณีท่ีองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ในการพัฒนาน้ี
จะมีทีมพัฒนาท่ีด าเนินการในองค์กร ซึ่งจะท างานตามภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารมอบหมาย
ภาระงานให้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้บุคลากรของตนเองในองค์กรมี
ข้อดีคือลดความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูล การบ ารุงรักษาสะดวกรวดเร็ว มีข้อมูลใน
การศึกษาจากบุคลากรผู้ร่วมงาน แต่หากมองถึงข้อเสียในด้านงบประมาณบุคลากร

ขอบเขต

เวลา

ค่าใช้จ่าย

คุณภาพ

ทรัพยากร
บุคคล

การ
สื่อสาร

ความ
เสี่ยง

การจัดหา

บริหาร
ซอฟต์แวร์
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จะต้องมีค่าใช้จ่ายประจ าค่อนข้างสูง   และหากมีการบริหารจัดการไม่ประสบ
ความส าเร็จก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินจ าเป็น 

4.2 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Packaged Software) 

เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
มีบริษัทท่ีผลิตและจ าหน่ายโปรแกรม แอปพลิเคชันเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้องค์กรมี
ตัวเลือกในการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการหรือบริบทขององค์กรมากข้ึน 

การเลือกจัดซื้อซอฟต์แวร์จะค านึงถึงการท างานของระบบท้ังหมด 
ในแต่ละฝ่ายมีการท างานเหมือนหรือต่างกัน จึงจะเห็นการจ าหน่ายซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
มีโมดูลย่อยให้เลือกใช้งาน  และสามารถขยายการจัดซื้อเพิ่มภายหลังได้ในยุคปัจจุบัน 
แต่มีจุดท่ีต้องค านึงถึง  คือ หากใช้งานในระบบน้ันแล้ว   ในระยะยาวหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการท างาน  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาระบบ
อย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มของเทคโนโลยี 

4.3 จ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก (Outsourcing) 
การพิจารณาจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีการจ้างผู้เช่ียวชาญมา

ช่วยพัฒนาระบบงานขององค์กร โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินงาน  
ตามระยะเวลาด าเนินงาน การจ้างแบบน้ีมีหลายองค์กรนิยมท า โดยท าสัญญา 
การพัฒนาและเมื่อใช้งานจริง  ให้มีการบ ารุงรักษาระบบงานพร้อมส่งซอร์สโค้ด 

เมื่อส่งมอบงาน ข้อดี ในการพัฒนาระบบแบบน้ี คือ องค์กรไม่ต้องจ่ายงบประมาณ 

ด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ ไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
วา งแผนด า เ นินงาน ข้อ เสี ย  มี ความ เสี่ ย ง ด้ านความปลอดภั ยขอ ง ข้ อ มู ล  
และการบ ารุงรักษาต้องมีการวางแผนก าหนดช่วงเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
ระบบงาน 
 

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การด าเนินโครงการผู้บริหารโครงการ  จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

องค์กร และด าเนินงานวางแผนบริหารจัดการโครงการ จากสาเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ  ดังน้ัน การประมาณ
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เหตุการณ์ แนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบท าให้โครงการเกิดความเสียหาย โดยส่วนใหญ่จะ
เกิดจากความเสี่ยงดังน้ี 

5.1 ความเสี่ยงด้านเทคนิค  

5.1.1 เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการออกแบบท่ีไม่เหมาะสม  
5.1.2 เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ไม่ครอบคลุมครบถ้วน 

5.1.3 เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการทดสอบระบบไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน 

5.1.4 เกิดปัญหาท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากการไม่ตรวจสอบระบบเดิม
ท่ีมีอยู ่

5.1.5 เกิดจากการข้อบกพร่องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

5.1.6 เกิดข้อผิดพลาดจากการทดสอบระบบงาน 

5.1.7 เกิดข้อผิดพลาดจากการติดต้ังซอฟต์แวร์ 

5.1.8 โครงสร้างฮาร์ดแวร์เดิมไม่สนับสนุนระบบใหม่ 
5.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ 

5.2.1 ทีมพัฒนายังขาดประสบการณ์และทักษะในการท างาน 

5.2.2 การลาออกของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ 

5.2.3 ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการพัฒนาไม่เพียงพอ 

5.2.4 แผนงานการด าเนินของโครงการไม่ชัดเจน 

5.2.5 ขาดการติดตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามแผนงาน 

5.2.6 ขาดการติดต่อสื่อสารงานระหว่างผู้ใช้ระบบและทีมพัฒนา 
5.3 ความเสี่ยงด้านผู้บริหารและผู้ใช้ระบบ 

5.3.1 ผู้ใช้ระบบ ผู้บริหารเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ความต้องการในการ
พัฒนาระบบ รวมถึงการก าหนดความต้องการไม่ชัดเจน 

5.3.2 ผู้ใช้งานไม่มีเวลาในการทดสอบซอฟต์แวร์  
5.3.3 ผู้ใช้งานไม่มีความพึงพอใจในระบบใหม่ 
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6. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 

แผนภูมิแบบแกนต์ เป็นแผนภูมิท่ีแสดงการท างานท่ีใช้ในการ
วางแผนและก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน ท่ีแสดงให้เห็นล าดับกิจกรรมท่ีด าเนินงาน
และวัน เวลาท้ังหมดของโครงการ และได้รับความนิยมมากในการวางแผนโครงการ ซึ่ง
ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในช่วยในการวางแผนงาน เช่น Microsoft Project, Gantt 

Project เป็นต้น ดังภาพท่ี 5.15 แสดงแผนภูมิด้วยโปรแกรม Microsoft Project 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 แผนภูมิแกนต์ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 
 

การบริหารจัดการโครงการได้น าตามติดตามแผนงานกิจกรรมด้วย
แผนภูมิแกนต์มาใช้งานยังสามารถแสดงกิจกรรมในโครงการ ด้วยการแสดงความ
เช่ือมโยงกิจกรรมจากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของระบบงานในแต่ละกิจกรรมได้ 

  
6.2 เพิร์ตและซีพี เอ็ม (Programmer Evaluation and Review 

Technique: PERT/ Critical Path Method: CPM) 

เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการเพิร์ต ได้พัฒนาเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการโครงการ โดยการท างานจะแสดงให้เห็นข้ันตอนกิจกรรม ล าดับการ
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ท างาน หน้าท่ีความสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมในทีมพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์  โดยมี
วัตถุประสงค์การพัฒนาซอฟต์แวร์ดังน้ี 

6.2.1 การวางแผนโครงการ คือการจัดล าดับความส าคัญของงาน
และการค านวณเวลาการท างานของแต่ละงานหรือกิจกรรมว่าเริ่มต้นและสิ้นสุด
ระยะเวลาใด 

6.2.2 การควบคุมโครงการ  คือผู้ บริหารโครงการติดตาม
ประเมินผล ควบคุมการด าเนินงานไม่ให้เกิดความช้าล่าในการท างาน ให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเวลาและแผนงานท่ีก าหนด 

6.2.3 การบริหารทรัพยากร คือการก าหนดแผนงานในการจัดสรร
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการให้คุ้มต่อการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
เครื่องมือ บุคลากรทีมพัฒนา เป็นต้น 

6.2.4 การบริหารโครงการ  คือผู้บริหารโครงการด าเนินงาน
ตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยนงานเพื่อแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้อบกพร่องให้
ประสบความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนด ดังแสดงการท างานในภาพท่ี 5.16 

 

 สัญลักษณ์แทนค่ากิจกรรมเทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.16 สัญลักษณ์การใช้เทคนิค PERT 

 

  จุดเชื่อมโยง 

กิจกรรม A 

กิจกรรมเส้นตรงเร่ิมถึงสิ้นสุด 

กิจกรรมเส้นปะเริ่มถึงสิ้นสุดที่กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ
แต่ต้องใส่รายละเอียดให้เห็นกิจกรรมการด าเนินงาน 
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ภาพท่ี 5.17 เครือข่ายของการบริหารโครงการ 

 

การท างานจากภาพท่ี 5.17 แสดงให้เห็นการท างานเครือข่ายของ
โครงการ โดยเริ่มจาก Task 1 จากน้ันเริ่มจัดท า Task 2 มีโดยมีการท างานขนาน
ท้ังหมดเส้นทางให้เลือกท างาน 3 เส้นทาง มีข้ันตอนกิจกรรม มีความหมายการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 

ระเบียบวิธีซีพีเอ็ม (Critical Path Method: CPM) เป็นวิธีท่ีน าแนวทาง
โครงการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงเครื่องจักร มาใช้ในการหาเส้นทางวิกฤต เส้นทางวิถี
วิกฤตหมายถึงเส้นทางท่ีใช้เวลานานท่ีสุดท าให้เกิดความล่าช้า ท าให้เกินงบประมาณท่ี
ก าหนดตามแผนงาน ดังน้ันการวางแผน ควบคุมการท างานระยะเวลา ท่ีต้องติดตาม
กิจกรรมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ  

การน าเทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการเป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน
การหาเส้นทางวิกฤตในการด าเนินงานหรือแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเมื่อค านวณหา
เส้นทางแล้วจะเห็นเส้นทางการท างานท่ีรวดเร็วท่ีสุดและวิกฤตท่ีสุด เพื่อน าผลจากการ
ค านวณไปปรับเปลี่ยนหรือวางแผนต่อไป ยกตัวอย่างการวาดเครือข่ายของโครงการดัง
ตารางที่ 5.1  

 

Task 1 

Task 2 Task 3 

3

Task 7 
Task 4 

Task 5 Task 6 

d,3 

a,5 g,3 

b,1 e,3 

c,3 
h,3 

f,3 
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ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาท างาน 

งาน งานที่ตอ้งท ากอ่น ปกติ (วัน) เร่ง (วัน) ค่าแรง/วัน 

A - 3 2 1,000 

B - 3 2 800 

C A 7 6 600 

D A 4 3 1,500 

E B 3 2 900 

F C 2 1 400 

 

จากภาพท่ี 5.18 แสดงข้อมูลการท างานสามารถน าข้อมูลไปวาดเครือข่าย
งานเส้นทางค านวณวิธีวิกฤตของโครงการท้ัง 2 เส้นทาง  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.18 เครือข่ายงานของโครงการ 

 

การท างานจากภาพท่ี 5.18 แสดงให้เห็นการท างานเครือข่ายของ
โครงการ โดยเริ่มจากกิจกรรมท่ี 1 จากน้ันเร่ิมจัดท ากิจกรรมท่ี 2 โดยมีการท างานขนาน
ท้ังหมดเส้นทางให้เลือกท างาน 3 เส้นทาง มีข้ันตอนกิจกรรมมีความหมายการด าเนิน
กิจกรรมดังน้ี 

 

 

 

 

1 

A 

2 

5 

3 

4 
6 

B 

C 

D 

E 

F 
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 เส้นทางที่ 1 มีกิจกรรมท่ี A ท างาน 3 วัน กิจกรรมท่ี D ท างาน 4 วัน 
และกิจกรรมสุดท้าย 

 เส้นทางที่ 2 มีกิจกรรมท่ี A ท างาน 3 วัน กิจกรรมท่ี C ท างาน 7 วัน  
กิจกรรมท่ี F ท างาน 3 วัน และกิจกรรมสุดท้าย 

 เส้นทางที่ 3 มีกิจกรรมท่ี B ท างาน 4 วัน กิจกรรมท่ี E ท างาน 2 วัน 
และกิจกรรมสุดท้าย 

แสดงการค านวณจ านวนวันแต่ละเส้นทาง 

เส้นทางท่ี 1  (A,3)+(D,4)   =  7 

เส้นทางท่ี 2 (A,3)+(C,7)+(F,3)  = 13 

เส้นทางท่ี 3 (B,4)+(E,2)  =   6 

 

จากการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถเห็น
เส้นทางการด าเนินงานท่ีค้นหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดได้คือ สายงานท่ี 3 และมีเส้นทางวิกฤต
คือสายท่ี 1 และ 2 การค านวณหาเส้นวิกฤตควรจะเร่งการท างานสายท่ี 2 เน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายต่ าสุดวันละ 400 บาท โดยเร่งงานได้ระยะเวลาท างาน 3 วัน คงเหลือ 10 วัน 

เส้นทางท่ี 1  A (1,000x3) +D (1,500x4)       = 9,000 บาท 

เส้นทางท่ี 2 A (1,000x3) +C (600x7) + F(400x3) = 8,400 บาท 

เส้นทางท่ี 3 B (800x4) +E (900x2)          = 5,000 บาท 
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บทสรุป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศคือกระบวนการ ข้ันตอนในการประยุกต์ด้าน
คอมพิวเตอร์  ในการใช้ระบบสารสนเทศในการช่วยบริหารจัดการภายในองค์กร 

การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการสืบค้น ได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

การน าระบบสารสนเทศมาใช้  ทีมพัฒนาจะต้องศึกษาปัญหาความ
ต้องการ ข้ันตอนการด าเนินงาน และวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตรงต่อความ
ต้องการและรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในอนาคต โดยแนวทางการพัฒนา 2 รูปแบบ
คือแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ  เป็นแนวคิดในการออกแบบด้ังเดิมมีข้ันตอนการ
ท างานเริ่มต้ังแต่วางแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนา
ระบบและดูแลปรับปรุงระบบ และการพัฒนาระบบแบบหลากหลาย เช่น วิธีแบบ
พัฒนาระบบแบบออกแบบโครงสร้าง พัฒนาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว พัฒนาแบบ
แอจไจล์การเลือกแนวทางการพัฒนาต้องค านึงถึงลักษณะการท างานและข้ันตอนการ
ท างานของแต่ละองค์กร โดยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องมีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท างาน เช่น ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์
ระบบ นักพัฒนาระบบ เป็นต้น 

การด าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีทีมพัฒนาท่ีมี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน มีประเด็นส าคัญในการวางแผน
โครงการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานและผู้บริหารองค์กร โดยในการบริหารจัดการโครงการ ให้เกิดความคุ้มค่าท้ัง
งบประมาณ ระยะเวลา ตรวจสอบติดตามควบคุม การท างาน ลดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต้องอาศัยเครื่องมือในการด าเนินการบริหาร
โครงการซอฟต์แวร์ เช่น แผนผังเพิร์ตและแผนภูมิแกนต์ เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 5 
 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
 อธิบายเหตุผลท่ีท าให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึน 

 วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 วงจรการพัฒนาระบบคืออะไร มีความส าคัญอย่างไรบ้างมี  ข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
 การพัฒนาระบบแบบหลากหายมีรูปแบบการท างานอย่างไรบ้าง การพัฒนาในยุค

ปัจจุบันมีกี่รูปแบบ 

 ทีมงานพัฒนาระบบมีหน้าท่ีใดในการด าเนินงาน มีหน้าท่ีอย่างไรบ้าง 
 การบริหารจัดการโครงการมีเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการใดบ้าง  

 

ตอนที่ 2 ให้นักศกึษาใช้เทคนคิเพิรต์และซีพเีอ็ม ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
งาน งานท่ีต้องท าก่อน ปกติ (วัน) เร่ง (วัน) ค่าแรง/วัน 

A - 2 1 200 

B - 3 1 300 

C A 6 4 530 

D A 4 2 500 

E B 9 3 300 

F D 3 2 300 

G C 6 4 250 

  

1. ให้สร้างเครือข่ายแผนผังงาน 
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2. เส้นทางใดท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดในการเดินทาง  
3. แต่ละเส้นทางมีการท างานกี่วัน 

4. มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่าไร 
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บทท่ี 6 

ศึกษาปัญหาความต้องการของระบบ 

 

การด าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร์  เริ่มต้นจากทีมพัฒนาจะต้องศึกษา
ปัญหาหรือความต้องการ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปด าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามข้ันตอนกระบวนการด าเนินงาน ในเน้ือหาบทน้ี  ผู้เขียนได้อธิบายประเด็นการศึกษา
ปัญหาและความต้องการใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และน าผลการวิเคราะห์  มาเขียน
แผนผังสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ เช่น  
ผังงาน แผนผังกระแสข้อมูล แผนผังความสัมพันธ์ เป็นต้น   

การพัฒนาซอฟต์แวร์   นักวิเคราะห์จะต้องท าความเข้าใจและศึกษา 

ความต้องการของผู้ใช้ระบบและผู้บริหารองค์กร การศึกษาความต้องการของระบบให้
ตรงตามเป้าหมาย  จะท าให้ทีมพัฒนาได้ผลการวิเคราะห์และซอฟต์แวร์ ท่ีมีคุณภาพ 

ตรงต่อความต้องการผู้ใช้  โดยอาจจะมีการใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น 

การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น ผลจากการศึกษาความต้องการ 

ก็จะน าเข้าสู่ข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบต่อไป ดังน้ัน ข้ันตอนการศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและองค์กร นักวิเคราะห์ระบบจะต้องสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้ระบบ 
ผู้บริหาร จะเป็นเหมือนข้ันแรกท่ีเริ่มต้นท างาน  ท่ีส าคัญอีกข้ันตอนหน่ึง เมื่อศึกษา
ระบบการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา นักวิเคราะห์ระบบต้องหาแนวทางการ
วิเคราะห์ความต้องการขอบเขตท่ีก าหนด ดังน้ัน การศึกษาปัญหาเพื่อให้เกิดแนว
ทางการวิเคราะห์ระบบจึงเป็นแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ บทน้ี  จะกล่าวถึง
กระบวนการและข้ันตอนการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ระบบน าส่ง
ต่อไปยังข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป 
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ภาพท่ี 6.1 ภาพรวมกระบวนการศึกษาปัญหาความต้องการของระบบงาน 
 

จากภาพท่ี 6.1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์กระบวนการศึกษาข้อมูลจาก
องค์กร  โดยนักวิเคราะห์ระบบจะศึกษาแบบฟอร์ม ปัญหา นโยบายองค์กร ระบบงาน
เดิมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กรจากผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบงาน และน าช้อ
มูลท่ีได้รับไปวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ใหม่  เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ก าหนดขอบเขตตามเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด 

 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การศึกษาปัญหาเป็นจุดเร่ิมต้น  ท าให้นักวิเคราะห์ได้ทราบถึงปัญหาและก าหนด

ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมนักพัฒนาจะต้องศึกษาปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนและสร้างระบบงานใหม่ ให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตามความต้องการ
ขององค์กร ซึ่งจุดเริ่มต้นในการก าหนดปัญหาจะเป็นความต้องการของผู้บริหารองค์กร
และผู้ใช้งาน แต่ยังไม่ก าหนดขอบเขตปัญหาของระบบท้ังหมด ดังน้ัน สิ่งส าคัญในการ
เริ่มต้นก าหนดปัญหาเพื่อน าไปสู่การศึกษาความต้องการ  จะต้องค านึงถึงประเด็นท่ีจะ
เกี่ยวข้องในการเข้าไปด าเนินงานก าหนดปัญหาระบบงานใหม่ ดังน้ี 

1. เป้าหมายความต้องการในการสร้างระบบงานใหม่  
2. รับรู้สภาพปัญหาจากการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากอดีตหรือระบบเดิม 

 

 

 

ผู้ใช้บริการ 

ฐานข้อมูล 

 ปัญหา ความต้องการ 

 นโยบายองค์กร 

 ระบบงานเดิม 

 SWOT 

บุคลากร 

ผู้บริหาร 

แบบจ าลองระบบ (Process Model) 

แบบจ าลองแบบข้อมูล (Data Model) 
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3. ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานองค์กร จะท าให้ทราบถึงหน้าท่ี ล าดับการ
บริหารงานรวม  ถึงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กร 

4. กรอบและแนวทางในการประสานงานตามข้ันตอนในการประสานงานของ
แต่ละองค์กร 
 

นักวิเคราะห์ระบบ 

นักวิเคราะห์ระบบเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก็บรวบรวม 
ส ารวจความต้องการขององค์กรและผู้ใช้ระบบงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการให้
ครอบคลุมตามความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน เมื่อวิเคราะห์ศึกษาความต้องการ
แล้วจะน าผลการวิเคราะห์ไปออกแบบระบบให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้งาน และน าผล
การออกแบบวิเคราะห์รูปแบบตรรกะและกายภาพให้นักพัฒนาท างานต่อไป 

1. หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ 

1.1 วิเคราะห์วางแผน ศึกษาความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ผู้ใช้
ซอฟต์แวร์รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง 

1.2 วิเคราะห์ความต้องการน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร และทีมพัฒนาตาม
ขอบเขตความต้องการผู้ใช้ซอฟต์แวร์ 

1.3 ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ท่ีศึกษาให้ตรงต่อความต้องการและขอบเขต
ท่ีก าหนด เพื่อน าผลลัพธ์ให้นักพัฒนาระบบไปเขียนซอฟต์แวร์หรือพัฒนาต่อไป 

2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ 

นักวิเคราะห์ระบบท่ีดีควรมีลักษณะคุณสมบัติหลัก  คือ มีความรู้ทาง
ระบบงานธุรกิจ สามารถควบคุมแผนงานการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองและเรียบร้อย มี
ความเป็นผู้น า มีอัธยาศัย ดีเน่ืองจากต้องติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร บุคคลากร
ด าเนินงานและมีความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการโอภาส เอี่ยมสิริสวงศ์  (2554) สรุปแนวคิดคุณสมบั ติของ
นักวิเคราะห์ได้ดังน้ี  

2.1 นักวิเคราะห์ระบบต้องมีความรู้ทางระบบงานธุรกิจ การสร้างระบบงาน
จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบงาน 
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2.2 นักวิเคราะห์ระบบต้องมีความเป็นผู้น า  สามารถวิเคราะห์ควบคุม
แผนการปฏิบัติงานได้ หากมีข้อบกพร่องสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ด้วยความเรียบร้อย ดังน้ัน  ในการควบคุมและน าทีมงาน  จะต้องใช้ความเป็นผู้น าใน
การบริหารจัดการ  และกระตุ้นให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเน่ือง  และ
ส าเร็จตลอดโครงการ 

2.3 นักวิเคราะห์ระบบมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี นักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องท าการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้ เกี่ยวข้องหลายระดับ 
นักวิเคราะห์ระบบท่ีดี  ต้องมีบุคลิกน้ีเป็นหลักเพื่อให้การติดต่อสื่อสารราบร่ืนยิ่งข้ึน 

2.4 นักวิเคราะห์ระบบต้องมีทักษะความสามารถในวางแผนงานต้นทุน
ค่าใช้จ่าย นักศึกษาวิเคราะห์ระบบจะต้องมีทักษะการวางแผนการด าเนินงาน ควบคุม
การด าเนินงาน และสามารถค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนได้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับองค์กร 

2.5 นักวิเคราะห์ระบบต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ระบบ
จะต้องค้นหาปัญหาการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบ เพื่อน าเสนอ
ให้ผู้บริหารหรือทีมงานได้ 

2.6 นักวิเคราะห์ระบบต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์
ระบบจะต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรม  เพื่อน าความรู้ในการเขียนไปใช้วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาระบบงาน จะท าให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถเข้าใจการท างานและ
สามารถสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องติดตามแนวโน้มความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ หากนักวิเคราะห์ระบบมีประสบการณ์ในการ
ท างานด้านวิเคราะห์ระบบ จะช่วยให้สามารถทราบถึงแนวโน้มหรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะ
เป็นปัญหาในโครงการได้ และสามารถออกแบบแนวทางการแก้ ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพข้ึน 

จากการรวบรวมข้อมูล  นักวิเคราะห์ระบบจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่ข้ันตอนการ
วิเคราะห์ระบบ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท่ีนักวิเคราะห์ได้ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ  เพื่อให้ได้ทราบถึง
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ภาพรวมท้ังหมดจากการท างาน  ต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดการจัดท ารายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลจะเป็นการแสดงให้เห็นรายละเอียดระบบ  ท้ังรูปแบบทางตรรกะและกายภาพ
ของระบบ เมื่อวิเคราะห์ระบบท่ีผ่านการตรวจสอบความต้องการ  และข้ันตอนการ
ท างานของระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะถูกส่งต่อไปยังนักพัฒนาระบบ  เพื่อเขียนโปรแกรม
หรือพัฒนาโปรแกรมตามล าดับต่อไป 

 

การศึกษาปัญหาข้อมูลพื้นฐาน 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กร หรือข้อมูลระบบเดิมหรือจากบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ถือเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าคัญ ในการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อน าข้อมูลท่ีมี 
ไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาความต้องการ  เป็นข้ันตอนส าคัญนักวิเคราะห์จะต้องสอบถาม
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เช่น สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาแบบฟอร์ม เอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนผู้ใช้บริการ  จึงเป็นอีกทักษะ
ท่ีนักวิเคราะห์ระบบสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจในการท างาน การด าเนินงาน
ศึกษาความต้องการ  จะเกิดก็ต่อเมื่อมีการตกลงบันทึกความร่วมมือท างานหรือผู้บริหาร
อนุมัติให้จัดท าระบบใหม่ การพัฒนาระบบในรูปแบบวงจรการพัฒนาและการพัฒนา
ระบบแบบหลากหลาย ท้ังสองรูปแบบจะต้องมีข้ันตอนการวางแผนการด าเนินงาน การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบงาน การติดต้ังระบบและซ่อม
บ ารุง ดังน้ันการศึกษาความต้องการขององค์กรจะมีความยืดหยุ่นและปรับไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน แต่ก็ต้องตรวจสอบช่วงเวลาไม่ให้กระทบต่อข้ันตอนการท างานอื่น 
ในการท างานทีมพัฒนาจะต้องมีการตรวจสอบตารางท างานโดยมีผู้บริหารโครงการเป็น
ผู้ท างานท่ีตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลความเสี่ยงต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดย
มีเทคนิคในการศึกษาความต้องการขององค์กร  ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร การศึกษาความต้องการแบบน้ีจะเป็นการ
น าข้อมูลท่ีองค์กรให้เอกสารจากกระบวนการท างานท่ีผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร 
หรือแบบฟอร์มระบบเดิม แบบสอบถาม รายงานผลการด าเนินงาน เอกสารต่างๆ จะท า
ให้นักวิเคราะห์เห็นกระบวนการท างานท่ีผ่านมา และเห็นปัญหาแนวทางพัฒนาได้ 

2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้บริการท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคด้ังเดิมท่ีนิยมใช้
กันจากอดีตถึงปัจจุบัน เพราะการสัมภาษณ์จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคย
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ระหว่างนักวิ เคราะห์กับผู้บริหาร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ระบบท้ังหมด 
นอกจากน้ัน  จะท าให้นักวิเคราะห์ได้ทราบแนวคิดและปัญหาในการด าเนินงานโดยตรง 
ได้รับรู้ความต้องการของผู้บริหารและบุคลากร  ส่งผลให้ได้ข้อมูลท่ีน าไปพัฒนามี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการมากที่สุด 

3. สังเกตข้อมูลสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องขององค์กร เป็นการเข้าไปศึกษา 

ดูกระบวนการท างานจริงขององค์กร เพื่อให้ได้ทราบปัญหาและวิธีการข้ันตอนการ
ท างานจากสถานการณ์จริงขององค์กร 

4. ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพขององค์กร เป็นการศึกษา
จุดอ่อนจุดแข็งของการแข่งขัน ท่ีใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของคู่แข่ง 
รวมถึงการวิเคราะห์ความแปรผันสิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์กร เช่น ความพร้อม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

5. การศึกษาจากซอฟต์แวร์หรือระบบงานเดิมในกรณีท่ีมีซอฟต์แวร์เดิม 
นักวิเคราะห์ก็ต้องศึกษาข้อมูลจากระบบงานหรือซอฟต์แวร์เดิม การศึกษาโครงสร้าง
ข้อมูลรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลหรือข้ันตอนการท างาน  จะท าให้ทราบกระบวนการหรือ
แนวทางข้ันตอนการใช้งานในระบบซอฟต์แวร์เดิม เพื่อรองรับการท างานของซอฟต์แวร์
ใหม่ กรณีท่ีผู้บริหารองค์กรมีความต้องการน าข้อมูลเดิมมาใช้กับซอฟต์แวร์ ใหม่  
ก็สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
 

วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน 

ศึกษาความต้องการขององค์กรแล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นโยชน์ในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ระบบให้ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคไม่ว่า
จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับบุคลากรรวมถึงทักษะผู้ใช้งานระบบ และการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางด้านความคุ้มค่าในการลงทุนด าเนินงานค่าใช้จ่าย รายรับในการด าเนินงาน
ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ มีวิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน โดยแบ่ง 

การรวบรวม 2 กลุ่มหลัก คือ การรวบรวมข้อมูลแบบด้ังเดิมและการรวบรวมข้อมูลแบบ
ใหม่มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. วิธีการรวบรวมแบบดั้งเดิม มีวิธีการรวบรวม 5 วิธี คือ1) การรวบรวมจาก
เอกสาร 2) การค้นคว้า ข้อมูล  3) การสัมภาษณ์ 4) การใช้แบบสอบถาม และ 

5) การสังเกตการณ์  แต่ละวิธีมีรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 

1.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การรวบรวมความต้องการจากเอกสาร
จะเป็นวิธีการท่ีน าเอกสารท่ีมีการด าเนินงานในระบบเดิม หรือใช้งานในปัจจุบัน น ามา
พิจารณาวิเคราะห์ความส าคัญ แหล่งข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ และการเรียกใช้ข้อมูล
จนกระทั่งรูปแบบการแสดงสรุปรายงาน 

1.2 การค้นคว้าข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการด าเนินงานระบบงานท่ีจะพัฒนาข้ึน ในท่ีน้ี
การสืบค้น ข้อมูลก็สามารถน าข้อมูลจากการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อจะน าข้อมูลดังกล่าวไปรวบรวม  การศึกษา
ความต้องการขององค์กรต่อไป 

1.3 ก า รสั มภา ษณ์  วิ ธี ก า ร สั มภ าษณ์ เ ป็ นก ระ บวนกา ร ต่ อ เ น่ือ ง 
เมื่อนักวิเคราะห์ระบบได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย าและถูกต้อง  

ต่อความเข้าใจ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหน่ึงท่ีทบทวนข้อมูลพื้นฐานจากบุคลากร 

ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

1.3.1 ข้ันตอนการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์นักวิเคราะห์จะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นย ามากที่สุด 

มีข้ันตอนการสัมภาษณ์ดังน้ี 

1) ก าหนดบุคคล ท่ีสัมภาษณ์ การเลือกบุคคลสัมภาษณ์
นักวิ เคราะห์ระบบควรเลือกสัมภาษณ์หลายคนเพื่อให้ไ ด้ ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

และสามารถทราบถึงทัศนคติของบุคลากรแต่ละคนเพิ่มข้ึน 

2) การเตรียมการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์การท างาน มีความกระชับในการสอบถาม มีค าถามชัดเจนเพื่อให้เกิด 

การบรรยายในการตอบค าถาม 

3) ด าเนินการสัมภาษณ์ ถือเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีนักวิเคราะห์
ระบบจะได้สัมภาษณ์ โดยเริ่มจากนักวิเคราะห์ระบบแนะน าตนเองให้กับผู้สัมภาษณ์ 
จากน้ันก็ด าเนินการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องจับประเด็นในการตอบค าถาม 
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เว้นระยะในการสัมภาษณ์  หากเป็นประเด็นท่ีเครียดเพื่อไม่ให้บรรยายกาศในการตอบ
ค าถามน่าเบื่อ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเก็บข้อมูลให้แม่นย าและละเอียดมากท่ีสุด 

ควรมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงโดยในการด าเนินงานจะต้องมีการขออนุญาตจาก  

ผู้สัมภาษณ์ก่อน 

4) สรุปรายงานผลการสัมภาษณ์ เมื่อด าเนินการสัมภาษณ์
เรียบร้อย นักวิเคราะห์ระบบท าการสรุปจากบทสัมภาษณ์ให้ผู้ท่ีได้รับการสัมภาษณ์
ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบการท ารายงานควรมีรายละเอียดและแยกประเด็น 

เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น การสรุปหัวข้อแยกเป็นประเด็น มีช่ือผู้สัมภาษณ์ ผู้ตอบ
ค าถาม วันเวลาในการด าเนินการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ  

5) ประเมินผลการสัมภาษณ์ เมื่อผู้ตอบค าถามรับรองความ
ถูกต้องนักวิเคราะห์ระบบก็ด าเนินงานน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
ประมวลผล ว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หรือไม่มีความชัดเจนประเด็นใดบ้าง 
หากพบข้อสงสัย  นักวิเคราะห์ระบบจะต้องด าเนินสัมภาษณ์ข้อสงสัยอีกครั้งตาม
กระบวนการสัมภาษณ์ 

1.4 การใช้แบบสอบถาม การใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บข้อมูลแบบด้ังเดิม
ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในกรณีมีผู้ให้ข้อมูลปริมาณมาก การตอบแบบสอบถามจะท าให้ได้
ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายจากบุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าใจปัญหาทุกระดับ  ท าให้
ผู้ตอบค าถามมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การสร้างแบบสอบถามมี 2 รูปแบบ
หลัก คือ การตอบค าถามปลายเปิด  ดังภาพท่ี 6.2 แสดงตัวอย่างแบบสอบถาม
ปลายเปิดเป็นคนถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมได้จากประเด็นค าถาม และการตอบค าถามปลายปิด ดังภาพท่ี 6.3 ตัวอย่าง
แบบสอบถามท่ีผู้สร้างแบบสอบถามเสนอเงื่อนไขให้ผู้ตอบค าถามได้เลือกค าตอบ 
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ภาพท่ี 6.2 แบบสอบถามระบบงานค าถามปลายเปิด 

 
ภาพท่ี 6.3 แบบสอบถามระบบงานค าถามปลายปิด 

1.5 การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์จะเป็นวิธีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
เมื่อมีการสัมภาษณ์จะท าให้นักวิเคราะห์เกิดความมั่นใจจากข้อมูลท่ีรวบรวม ว่ามีความ
ขัดแย้งหรือไม่ สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ท าให้นักวิเคราะห์ระบบได้รับข้อมูล
ท่ีน่าเช่ือถือและเข้าใจระบบงานมากยิ่งข้ึน 

2. วิธีการรวบรวมแบบใหม่ มีวิธีการรวบรวมการพัฒนาแอปพลิชันร่วมกัน 

(Joint Application Development: JAD) และการสร้างโปรแกรมต้นแบบวนซ้ า 

2.1 การพัฒนาแอปพลิชันร่วมกัน  

การออกแบบน้ีเป็นแนวคิดของของบริษัท IBM ได้ท าการพัฒนาระบบ
ร่วมกันในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและท าการประชุมกลุ่มในการวิเคราะห์
ความต้องการ ซึ่งการออกแบบจะใช้แอปพลิเคชันในการรวบรวมและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล มีบุคลากรประกอบด้วย 
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2.1.1 ผู้น าประชุม คือผู้ท่ีอ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม และ
สรุปประเด็นการสนทนาระหว่างประชุม 

2.1.2 ผู้ใช้ระบบ คือผู้ใช้ระบบงานเป็นประจ า มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการ
ท างาน  เข้าใจกระบวนการท างาน สามารถตอบปัญหาและแนวทางการใช้งาน
ระบบงาน 

2.1.3 ผู้บริหาร คือผู้ท่ีมีอ านาจในการพิจารณาและบริหารงานองค์กร  
2.1.4 ผู้สนับสนุน คือผู้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ หรือ

ผู้บริหารกรรมการด าเนินงาน 

2.1.5 นักวิ เคราะห์ระบบ คือ นักวิ เคราะห์ระบบและทีมพัฒนา
ระบบงานท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 การสร้างโปรแกรมต้นแบบวนซ้ า 

เป็นวิธีการสร้างโปรแกรมต้นแบบท่ีทีมนักวิเคราะห์ระบบพัฒนา
โปรแกรมต้นแบบให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารใช้งานเพื่อดูผลการตอบรับการใช้งานจากการ
ทดลองใช้งาน เมื่อได้ทราบความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้ระบบ ก็น าแนวทางปรับปรุง 
และน าโปรแกรมต้นแบบน าเสนอผู้ใช้บริการให้ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง  

ข้อดีของวิธีน้ี คือ นักวิเคราะห์ระบบจะสามารถรู้ความต้องการ และ
ผู้ใช้ระบบงานจะเห็นรูปแบบการท างานและการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ ข้อเสียของ
วิธีน้ีหากมีการใช้งานวนซ้ า  ผู้ใช้ระบบงานอาจให้ทีมพัฒนางานเพิ่มเกินขอบเขตงานท่ี
ก าหนดจึงจ าเป็นต้องระบุขอบเขตงานให้ชัดเจน 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ 
การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นการพิจารณาความเหมาะสมจากการรวบรวม

ข้อมูล ท่ีสามารถสรุปปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ได้ มีการพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูล 
ทรัพยากรท่ีได้รวบรวมมา ท าให้เห็นแนวทางในการเลือกการแก้ไขปัญหา โดยสรุปมี
ภาพรวม หลัก 3 ด้านคือ 

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เป็นการประเมินระบบการด าเนินงาน
จากทรัพยากรด้านบุคคลว่ามีผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาพัฒนา
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ระบบงานใหม่หรือไม่ การประเมินศักยภาพอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
น ามาพิจารณาวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาทางด้านเทคนิค ดังน้ัน
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคจะมี 2 ประเด็น คือ การศึกษาทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล ดังภาพท่ี 6.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.4 ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
 

2. ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน จะเป็นการประเมินการท างาน
ภายในองค์กร เร่ิมต้ังแต่ประเมินการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร ข้ันตอนการท างาน 
ทัศนคติการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการพิจารณา ทักษะการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ประเด็นน้ีจะประเมินผลการด าเนินงานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน การควบคุม ความปลอดภัยของข้อมูล ผลจากการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานหากมีระบบเก่า เพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบใหม่
ข้ึนมา 

3. ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
การพิจารณาความเป็นไปได้เศรษฐศาสตร์จะพิจารณาประเมินเปรียบเทียบ 

การลงทุน ความคุ้มค่าและผลตอบแทนมีมากน้อยเพียงใดส าหรับการพัฒนางานระบบใหม่ 
อีกท้ังการพิจารณาค่าใช้จ่าย  จุดคุ้มทุนในการวางแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

ทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือ

ปัจจุบัน ทรัพยากรดา้น
เทคโนโลยีการส่ือสาร 

เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
รูปการส่ือสารข้อมูลเครือข่าย 

ทรัพยากรบุคคล 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน

ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 
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บทสรุป 

บทน้ีได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษาปัญหาความต้องการของระบบ โดยทีม
นักพัฒนาระบบงานคือนักวิเคราะห์ระบบ จะต้องท าความเข้าใจศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
โดยใช้วิธีการศึกษาปัญหาความต้องการ เมื่อได้ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ต้องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน 

โดยการศึกษาปัญหาความต้องการ  เป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาระบบงาน 
ซึ่งมีนักวิเคราะห์ระบบท่ีมีบทบาทในการท างานในระบบงานน้ี ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์แผนงานในการศึกษาความต้องการ การสรุปบทการศึกษาปัญหาและความ
เป็นไปได้ของระบบงาน 

การศึกษาปัญหาข้อมูลพื้นฐานจะการใช้เทคนิคการศึกษาความต้องการ
ภาพรวมดังน้ี 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร  2) สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร       
3) สังเกตข้อมูลสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 4) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ศักยภาพการท างานขององค์กร 5) การศึกษาจากซอฟต์แวร์หรือระบบงานเดิมท่ีมี  

วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ ใ ช้ระบบงาน  2 กลุ่มหลัก คือ 

การรวบรวมข้อมูลแบบด้ังเดิม มีวิธีการรวบรวม 5 วิธีคือ 1) การรวบรวมจากเอกสาร 
2) การค้นคว้าข้อมูล 3) การสัมภาษณ์ 4) การใช้แบบสอบถาม 5) การสังเกตการณ์  
และวิธีการการรวบรวมข้อมูลแบบใหม่มี 2 วิธีคือ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน 

2) การสร้างโปรแกรมต้นแบบวนซ้ า 

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเป็นการพิจารณาความเหมาะสมจากการ
รวบรวมข้อมูล ท่ีสามารถสรุปปัญหาในประเด็นต่างได้ๆ ตรงประเด็นมากท่ีสุด 
การศึกษาความเป็นไปได้จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

ด้านการปฏิบัติงานและด้านเศรฐศาสตร์ 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 6 

 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. การเริ่มในการศึกษาปัญหาความต้องการของระบบงานจะเร่ิมต้องศึกษาอย่างไร 
2. จงอธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง 
3. เหตุใดเราจึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานขององค์กร  

 

ตอนที่ 2 ให้นักศกึษาศกึษารายละเอียดขอ้มูล  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท้ังหมด 14 

รายวิชา มีอาจารย์ในสังกัด 80 คน ในการจัดการเรียนการสอนมีกลุ่มรายวิชาท้ังหมด 

4 กลุ่มรายวิชา แผนการด าเนินงานของส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป มีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการโดยมีฝ่ายวิจัยมีหน้าท่ีดูแล สนับสนุนให้ทุนวิจัย ดังน้ันท าให้ฝ่าย
วิจัยมีภารกิจในการจัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย  

ซึ่งปัจจุบันฝ่ายวิจัยได้มีการรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการด าเนินงานท้ังหมดในรูปแบบ
เอกสารท้ังหมด ท าให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูล ผู้บริหารจึงเล็งเห็นความส าคัญ
ของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศจัดให้มีท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัย  มีวัตถุประสงค์การพัฒนางาน ให้สามารถจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษเป็น
รูปแบบไฟล์งาน  ท าให้การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว มีระบบติดตาม
ประเมินผลการใช้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยฝ่ายวิจัยมีหน้าท่ีในการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ และมีการรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการด าเนินงาน  

ในรูปแบบเอกสารท้ังหมด  มีบุคลากรเข้ามาติดต่อประสานงาน  
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จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวส านักวิชาศึกษาท่ัวไปได้ให้ทุนวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ
ดังกล่าว  ผู้พัฒนาได้ศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานจากข้อมูลพื้นฐาน จึงได้เห็นปัญหา
หลักคือการจัดเก็บ รวบรวมเอกสารท่ีมีปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ และการด าเนินงานมี
ข้ันตอนการท างานท่ีซับซ้อน และมีการบริหารจัดการการเบิกจ่าย งบประมาณ รวมถึง
กระบวนการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพท่ีต้องจัดเก็บรายงานตามระบบประกัน
คุณภาพ รูปแบบการศึกษาปัญหาท่ีนักวิเคราะห์ได้ด าเนินงานเป็นข้ันตอน 

 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างไร ประเด็นใด 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหา รวบรวมจากวิธีการใด เพราะ 

เหตุใดจึงเลือกวิธีการน้ี 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

3. หากนักศึกษาจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบสัมภาษณ์ นักศึกษา 
จะสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 



บทท่ี 7 

แบบจ ำลองกระบวนกำร 
 

กระบวนการรวบรวมปัญหาจากการศึกษาระบบ  จะเกิดจากนักวิเคราะห์ระบบ
ได้ท าการศึกษาปัญหา กระบวนการท างานท่ีก าหนดความต้องการของระบบงาน
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบจ าลอง  น าเสนอด้วย
ภาพ สัญลักษณ์ การอธิบายกระบวนการท างานด้วยพจนานุกรมข้อมูล และค าอธิบาย
กระบวนรายละเอียดวิธีการท างานในแต่ละกระบวนการ เพื่อสรุปความเข้าใจจาก  

การรวบรวมศึกษาปัญหา และทราบความต้องการของระบบงาน  ระหว่างทีมพัฒนา
ระบบและผู้บริหารองค์กร ผู้ใช้ระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง  

แบบจ าลองกระบวนการท างานแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1) แบบจ าลองเชิงตรรกะ 
(Logical model) เป็นการแสดงระบบการท างานว่าต้องท าอะไร (What) มีงานใด 

ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ 2) แบบจ าลองเชิงกายภาพ (Physical model) เป็นการแสดงการ
ท างานของระบบงานว่ามีการด าเนินการ และมีข้ันตอนการท างานอย่างไร (How)   

ในบทน้ี  จะอธิบายการสร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานของระบบงาน
แบบจ าลองเชิงตรรกะท่ีแสดงกระบวนการท างานท้ังหมดของระบบงาน ว่ามี 
การด าเนินงานอย่างไร  โดยจะกล่าวถึงวิธีการสร้างแบบจ าลองกระบวนการ 

ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล การสร้างพจนานุกรม  ค าอธิบายกระบวนการท างาน 

และแผนผังกระบวนการท างาน 

 

แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

แผนภาพกระแสข้อมูล แสดงถึงกระบวนการท างานของระบบ ท่ีมีกระบวนการ
ท างานท่ีมีความสัมพันธ์อย่างไร  ระหว่างเอนทิตีมีกระแสการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร และ
มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลอย่างไรบ้าง ดังน้ัน  การแสดงการท างานท่ีมีความสัมพันธ์ดังกล่าว
จะท าให้ผู้อ่านทราบองค์ประกอบกระบวนการท างานได้จากแผนภาพกระแสข้อมูล 
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1. องค์ประกอบกำรใช้แผนภำพกระแสข้อมูล 

องค์ประกอบการใช้งานจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 

1.1 กระบวนการท างาน หมายถึง กระบวนการในแต่ละข้ันตอนของ
กิจกรรมน้ัน ๆ 

1.2 เอนทิตีภายนอก หมายถึง แหล่งข้อมูล สถานท่ี บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
กับกระบวนการน้ัน 

1.3 กระแสข้อมูล หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีแสดงทิศทางการไหลข้อมูล 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการน้ัน 

1.4 แหล่งจัดเก็บข้อมูล หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีแสดงการน าข้อมูลเข้า 
หรือแสดงการน าข้อมูลออกในกระบวนการน้ัน ๆ 

2. สัญลักษณ์แผนภำพกระแสข้อมูล 

แสดงความสัมพันธ์ของบุคคล สถานท่ี คณะ ท่ีเรียกว่าเอนทิตี (Entity) 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียนภาพกระแสข้อมูล นิยมใช้งาน 2 รูปแบบคือ 1) สัญลักษณ์
แบบ Gane & Sarson เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบในปี ค.ศ. 1970 

ท่ีนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงแนวคิดการออกแบบด้วยภาพแสดงให้เห็น
กระบวนการไหลข้อมูลอย่างชัดเจน 2) สัญลักษณ์ DeMarco & Yourdon เป็นแนวคิด
ท่ีพัฒนาเพื่อแสดงการท างานลูกค้าและผู้ใช้ เพื่อใช้วิเคราะห์โครงสร้างจากสร้าง 
ผังองค์กรด้วยการแทนค่าสัญลักษณ์ ดังตารางท่ี 7.1 แสดงสัญลักษณ์การเขียนภาพ
กระแสข้อมูล 
 

ตำรำงที่ 7.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้สร้างภาพกระแสข้อมูล 

สัญลักษณ์แบบ  
Gane & Sarson 

สัญลักษณ์แบบ 

DeMarco & Yourdon 

ควำมหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ บุคคล องค์กร 
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ตำรำงที่ 7.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้สร้างภาพกระแสข้อมูล (ต่อ) 
สัญลักษณ์แบบ  

Gane & Sarson 

สัญลักษณ์แบบ 

DeMarco & Yourdon 

ควำมหมำย 

 

 

 

 

 เอนทิตีภายนอก 

 

 
 เส้นทิศทางการไหลของข้อมูล 

 

 
 แหล่งจัดเก็บข้อมูล 

 

 

2.1 หลักกำรเขียนภำพกระแสข้อมูล 

2.1.1 กระบวนการท างาน (Process) การเขียนภาพแสดงการท างาน
ในแต่ละข้ันตอน  จะต้องมีการใช้ข้อมูลท่ีต้องน าเข้า ประมวลผลและการแสดงผลลัพธ์ 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูล  มีหลักการก าหนดกระบวนการท างาน โดยรูปแบบ
การเขียนจะต้องเขียนหมายเลขก ากับทุกกระบวนการ เขียนค าอธิบายการท างานก ากับ
ทุกข้ันตอน และเรียงล าดับข้ันตอนจากหมายเลขท่ีก าหนด  
 ตัวอย่างการท างานฝ่ายวิจัยส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มีหน้าท่ีดูแล
สนับสนุนให้ทุนวิจัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  มีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาในการบริหารจัดการงานวิจัยท้ังกระบวนการด าเนินงาน สามารถจัดเก็บ
เอกสารรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบไฟล์งาน  ท าให้การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก
รวดเร็ว มีระบบติดตามประเมินผลการใช้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถเขียนภาพกระแสข้อมูล  ดังภาพท่ี 7.1 แสดงการล าดับการจัดการข้อมูล
บุคลากร 
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ภาพท่ี 7.1 การสร้างภาพกระแสข้อมูล 

 

2.1.2 เอนทิตีภายนอก (External Entity) 

แหล่งข้อมูล สถานท่ี บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการน้ัน 

แบ่งแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) แหล่งข้อมูลน าเข้า 2) แหล่งข้อมูลได้จากการท างาน
ตามกระบวนการเกิดผลลัพธ์ข้ึนจากแหล่งข้อมูลน้ันๆ 

จากภาพท่ี 7.2 แสดงให้เห็นเอนทิตีภายนอก คือ อาจารย์ 
น าแหล่งข้อมูลเข้าเพื่อจัดการข้อมูลพื้นฐาน และเมื่อด าเนินงานสิ้นสุดก็มีผลลัพธ์จาก
การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 7.2 การท างานของเอนทิตีภายนอก 
 

2.1.3 กระแสข้อมูล (Data Flow) 

ทิศทางการไหลข้อมูล ท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการน้ัน 
แสดงการสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี กระบวนการและแหล่งจัดเก็บข้อมูล  ดังภาพท่ี 7.2 

แสดงให้เห็นทิศทางการไหลจากการท างานกระบวนการจัดการข้อมูลหลัก โดยมีเอนทิตี

กรรมการ 
2 

จัดกำร
โครงกำร 

1 

จัดกำรข้อมูล
หลัก 

อาจารย์ แฟ้มบุคลากร 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

รายงานข้อมูลพ้ืนฐาน 

รายงานข้อมูลโครงการ 

ข้อมูลโครงการ 

แฟ้มโครงการ 

1 

จัดการ 
ข้อมูลหลัก 

อาจารย์ แฟ้มบุคลากร 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

รายงานข้อมูลพ้ืนฐาน 
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อาจารย์น าข้อมูลเข้ากระบวนการจัดการส่งไปจัดเก็บท่ีแฟ้มข้อมูล และการรายงานผล
เอนทิตีสามารถสืบค้นดูผลลัพธ์ข้อมูลพื้นฐานจากกระบวนการจัดการข้อมูลหลักได้ 

2.1.4 แหล่งจัดเก็บข้อมูล 

แหล่งจัดเก็บข้อมูลเป็น  สัญลักษณ์ท่ีแสดงการน าข้อมูลเมื่อมี
กระบวนการด าเนินงานเกิดข้ึนในกิจกรรมน้ัน ในการน าข้อมูลเข้ามาจัดเก็บจะม ี

การก าหนดรูปแบบ คุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลหลายลักษณะ ซึ่งนักวิเคราะห์ควร
พิจารณาการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับการจัดแยกหรือรวมแหล่งข้อมูล 

 

2.2 กฎเกณฑ์ในกำรสร้ำงภำพกระแสข้อมูล 

นักวิเคราะห์ระบบจะศึกษาปัญหาการท างาน และการท างานของ
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนแล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างภาพกระแสข้อมูล ซึ่งการสร้างภาพ
กระแสข้อมูลจะต้องมีการศึกษาพื้นฐานการสร้างภาพกระแสข้อมูลท่ีมีกฎพื้นฐานในการ
สร้างดังน้ี 

2.2.1 แต่ละกระบวนการท างานจะต้องมีกระแสข้อมูลเข้า ดังตารางท่ี 7.2 

ตำรำงที่ 7.2 กระแสข้อมูลเข้า 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

2.2.2 แต่ละกระบวนการท างานจะต้องมีกระแสข้อมูลออก ดังตารางท่ี 7.3 

ตำรำงที่ 7.3 กระแสข้อมูลออก 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

1 

กระบวนกำร 

ข้อมูล1 ข้อมูล1 

ข้อมูล2 

1 

กระบวนกำร 

ข้อมูล1 

1 

กระบวนกำร 

ข้อมูล1 
ข้อมูล1 

ข้อมูล2 ข้อมูล2 

1 

กระบวนกำร 

ข้อมูล1 

ข้อมูล2 
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2.2.3 เอนทิตีภายนอกจะต้องท างานผ่านกระบวนการ ดังตารางที่ 7.4 

ตำรำงที่ 7.4 การท างานของเอนทิตีต้องผ่านกระบวนการ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 แหล่งจัดเก็บข้อมูลจะต้องท างานผ่านกระบวนการ ดังตารางท่ี 7.5 

ตำรำงที่ 7.5 การท างานของแหล่งจัดเก็บข้อมูลต้องผ่านกระบวนการ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 เอนทิตีภายนอกจะจัดเก็บแหล่งข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการ 
ดังตารางที่ 7.6 

ตำรำงที่ 7.6 การท างานของเอนทิตีจะจัดเก็บข้อมูล  
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

เอนทิตี 1 
1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

เอนทิตี 2 
ข้อมูล1 ข้อมูล1 เอนทิตี 1 เอนทิตี 2 

ข้อมูล1 

1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 ข้อมูล1 
แฟ้มข้อมูล 1 แฟ้มข้อมูล 2 ข้อมูล1 

แฟ้มข้อมูล 1 แฟ้มข้อมูล 2 

1 

กระบวน 
กำร

ท ำงำน

ข้อมูล1 ข้อมูล1 
แฟ้มข้อมูล 1 เอนทิตี 1 

ข้อมูล1 
แฟ้มข้อมูล 1 เอนทิตี 1 
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2.2.6 กระแสข้อมูลการไหลจะต้องมีการผ่านทิศทางกระแสในแต่ละ
กิจกรรมใช้รวมกันไม่ได้ และใช้ทิศทางต้นทางเดียวกันไปแยกอีกปลายทางไม่ได้ 

ดังตารางที่ 7.7 

ตำรำงที่ 7.7 ทิศทางกระแสข้อมูลแต่ละกิจกรรม  
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 กระแสข้อมูลแต่ละเส้นจะต้องไม่ตัดผ่านหรือทับกระแสข้อมูล
เส้นทิศทางอื่น ดังตารางที่ 7.8 

ตำรำงที่ 7.8 ทิศทางกระแสข้อมูลแต่ละเส้นทาง  
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 

ข้อมูล2 แฟ้มข้อมูล 1 1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 
แฟ้มข้อมูล 1 

1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 

ข้อมูล2 

แฟ้มข้อมูล 2 

แฟ้มข้อมูล 1 1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 

ข้อมูล2 

แฟ้มข้อมูล 2 

แฟ้มข้อมูล 1 

เอนทิตี 1 
1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 

ข้อมูล1 

ข้อมูล2 

แฟ้มข้อมูล 1 

แฟ้มข้อมูล 1 

เอนทิตี 1 
1 

กระบวนก
ำรท ำงำน 

ข้อมูล1 

ข้อมูล1 

แฟ้มข้อมูล 1 

แฟ้มข้อมูล 2 

เอนทิตี 2 
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2.2.8 กระแสข้อมูลจะไม่ย้อนกลับมาท างานท่ีกระบวนการ ดังตารางท่ี 7.9 
ตำรำงที่ 7.9 การก าหนดทิศทางกระแสข้อมูล   

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 วิธีกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูล  
การสร้างแผนภาพข้อมูลมีล าดับหลักการท างานสร้างหลักการท างาน

ล าดับการสร้างจากบนลงล่าง และเขียนแบ่งย่อยแผนภาพ มีแผนภาพกระแสข้อมูล
ประกอบ ดังน้ี 

2.3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือแผนภาพรวมแสดง
การท างานท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังภาพท่ี 7.3 แสดงแผนภาพบริบทและ
ตัวอย่างการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดังภาพท่ี 7.4 

 
ภาพท่ี 7.3 แผนภาพบริบท 

 

ตัวอย่างแผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่ีมีเอนทิตี
ภายนอกเข้ามาใช้บริการ  คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาทุนโครงการงบประมาณ
ค าของบประมาณ เอนทิตีอาจารย์ด าเนินการเสนอค าขอทุนโครงการ บุคลากรและ
ประชาชนผู้สนใจ  สืบค้นข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยจากงานวิจัยท่ีด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์  

1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 
1 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล1 
2 

กระบวน 
กำรท ำงำน 

ข้อมูล2 
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ภาพท่ี 7.4 ภาพบริบทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

 
 

2.3.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 0 (Data Flow Diagram Level 0) 

คือแผนภาพแสดงองค์ประกอบของกระบวนการท างานหลัก ดังภาพท่ี 7.5 แผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับท่ี 0 มีกระบวนการ ท่ีมี เอนทิตีภายนอก มีความสัมพันธ์ ใน
กระบวนการด าเนินงานและมีการจัดเก็บข้อมูล และภาพท่ี 7.6 แสดงการท างานของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยท่ีมีกระบวนการท างาน 6 กระบวนการ  
โดยมีเอนทิตีท่ีมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานและจัดเก็บข้อมูล 
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ภาพท่ี 7.5 แผนภาพระดับท่ี 0 
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ภาพท่ี 7.6 แผนภาพระดับท่ี 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

 

2.3.3 แผนภาพกระแส ข้อมู ล ระ ดับ ท่ี  1 (Data Flow Diagram 

Level 1) คือ แผนภาพแสดงการท างานรายละเอียดของระดับ 0 ดังภาพท่ี 7.7 แสดง
รายละเอียดการท า งานของกระบวนการ ท่ี 1 จะมีกระบวนการท า งานย่อย 

2 กระบวนการในท่ีน้ีจะมีเอนทิตีภายนอก ท่ีมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูลจากแฟ้มงาน 2 แฟ้มงาน และภาพท่ี 7.8 แสดงรายละเอียดของ
กระบวนการท างานเข้าสู่ระบบ จะมีข้ันตอนการตรวจสอบช่ือผู้ใช้งานท่ีมีความสัมพันธ์
จากอาจารย์และคณะกรรมการ หากผู้ใช้งานใช้ช่ือคณะกรรมการ  จะมีข้ันตอน
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กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานฝ่ายวิจัย เช่น การประกาศทุน 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน เป็นต้น 

 
 

ภาพท่ี 7.7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 1 

 
ภาพท่ี 7.8 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 1 
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2.3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 2 (Data Flow Diagram Level 2) 

คือแผนภาพแสดงการท างานในระดับรายละเอียดย่อยตามล าดับการท างาน โดยการ
ท างานแต่ละกระบวนการ  จะข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละระบบงาน  เช่น 

การท างานท่ีมีกระบวนจากย่อยจากภาพท่ี 7.8 ท่ีมีกระบวนการท างานเพิ่มกิจกรรม
กระบวนการย่อยอีก  ก็จะเป็นการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 2 

 

2.4 ตัวอย่ำงกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูล 

การท างานฝ่ายวิจัยส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มีหน้าท่ีดูแลสนับสนุนให้ทุน
วิจัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  มีวัตถุประสงค์การพัฒนา 

การบริหารจัดการงานวิจัยท้ังกระบวนการด าเนินงาน สามารถจัดเก็บเอกสารรูปแบบ
กระดาษเป็นรูปแบบไฟล์งาน  ท าให้การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว มีผู้เกี่ยวข้อง
ท่ีจะใช้งาน 3 กลุ่มคือ 1) อาจารย์ผู้เสนอโครงการด าเนินงานโครงการ 2) คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยมีหน้าท่ีพิจารณาทุนวิจัย บริหารจัดการการด าเนินงาน และติดตามการด าเนิน
โครงการ 3) บุคลากรผู้สนใจ เข้ามาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย โดยการด าเนินงาน 

มีข้ันตอนการท างานดังน้ี  
1. อาจารย์ยื่นขอเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ 

2. การเซ็นสัญญา หากข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมั ติ อาจารย์ 
ผู้เสนอโครงการก็จะเซ็นสัญญาโครงการวิจัย 

3. อาจารย์ด าเนินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลา
ของสัญญาท่ีก าหนด 

4. ด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์ อาจารย์จะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

5. อาจารย์มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการเรียบร้อย อาจารย์
ด าเนินการรายงานผลงานวิจัยทางวิชาการต่อคณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
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การสร้างแผนภาพของระบบสารสนเทศได้ 6 กระบวนการ โดยจะเรียงล าดับ 

การท างาน  จากการเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลโครงการ รอผลพิจารณาโครงการ 

หากมีการพิจารณาอนุมัติ  อาจารย์ท่ีได้รับการอนุมัติก็เข้าระบบการท าสัญญาโครงการ 
และจะเป็นกระบวนการด าเนินงานวิจัยโดยผู้วิจัยจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า  

ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าผลงานทางวิชาการ  จึงจะครบกระบวนการด าเนินงาน
วิจัยใน 1 ฉบับ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นได้  ดังน้ี 

 

 

เอนทิตีภายนอได้แก่ อาจารย์ คณะกรรมการ บุคลากรผู้สนใจ 

 

มีกระบวนการหลักท้ังหมด 5 กระบวนการคือ เสนอโครงการ 
การเซ็นสัญญา รายงานความก้าวหน้า ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

มีแฟ้มข้อมูลหลักแต่ละกระบวนการคือ แฟ้มบุคลากร แฟ้ม
สัญญา แฟ้มประกาศ แฟ้มโครงการ แฟ้มเผยแพร่งาน แฟ้ม
ความก้าวหน้า แฟ้มรายงานวิจัย 

 

การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลแผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานวิจัย ท้ังหมด 3 กลุ่ม ดังภาพท่ี 7.4 ภาพบริบทของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานวิจัย และภาพท่ี 7.6 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานวิจัยระดับท่ี 0  
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พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 พจนานุกรมข้อมูล คือ การแสดงรายละเอียดของแผนภาพกระแสข้อมูล ท่ีมี
กระบวนการท างานในแต่ละข้ันตอน การท าพจนานุกรมข้อมูล เป็นเครื่องมือท่ีช่วยใน
การตรวจสอบคุณลักษณะของข้อมูล  จากแผนภาพกระแสข้อมูล ท่ีสร้างข้ึนมา 
พจนานุกรมได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล  
และพจนานุกรมของแหล่งจัดเก็บข้อมูลดังน้ี 

1. พจนำนุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล 

 พจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล เป็นการแสดงรายละเอียดการท างาน
ของระบบจากการน าเข้าและแสดงข้อมูลออก ระหว่างเอนทีตีภายนอกในแต่ละ
กระบวนการมีกระแสข้อมูล ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในการด าเนินงานท่ีจัดเก็บและ
เรียกใช้ข้อมูลกับแหล่งจัดเก็บข้อมูล แบ่งรายละเอียด 3 ส่วนคือ 1) พจนานุกรมข้อมูล 
2) พจนานุกรมข้อมูลท่ีแสดงโครงสร้างข้อมูล 3) พจนานุกรรมข้อมูลท่ีแสดงส่วนย่อย
ของข้อมูล มีรายละเอียดแต่ละส่วนดังน้ี 

1.1 พจนานุกรมข้อมูล ท่ีแสดงคุณลักษณะของข้อมูล แสดงรายละเอียด
ถึงคุณลักษณะของข้อมูลมีรายละเอียดหลักดังน้ี 

1.1.1 ช่ือ ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลในระบบงาน รายละเอียดท่ีแสดง 
ในแผนภาพกระแสข้อมูลท่ีสอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกันภายในระบบงาน 

1.1.2 ค าอธิบายการท างานของระบบ ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน 

1.1.3 แหล่งก าเนิดข้อมูล เป็นเอนทีตีภายนอกของการท างาน 

ในกระบวนการท่ีสอดคล้องกับแผนภาพกระแสข้อมูลของระบบงาน 

1.1.4 แหล่งข้อมูลรับ ข้อมูลท่ีน าเข้าในกระบวนการระบบงาน 

1.1.5 ชนิดของกระแสข้อมูล รูปแบบข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์ท่ี
แสดงกระแสข้อมูลระหว่างกระบวนการท างานของระบบ  

1.1.6 โครงสร้างข้อมูลแสดงรายละเอียดย่อยของกระแสข้อมูลน้ัน 

ในแต่ละกระบวนการ 

1.1.7 หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเพิ่มเติมในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากระบบงาน ดังตัวอย่างภาพท่ี 7.9 แสดงพจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล 
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พจนำนุกรมข้อมูลกระแสข้อมูล 

ชื่อ ข้อมูลสู่ระบบ 

ค ำอธิบำย การเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อใช้บริการ  

แหล่งก ำเนิดข้อมูล อาจารย์ คณะกรรมการ 

แหล่งรับช้อมูล แฟ้มบุคลากร 

ชนิดกระแสข้อมูล  

หน้าจอ 

ไฟล์  

ข้อมูลในระบบ 

โครงสร้ำงข้อมูล ข้อมูลบคุลากร   

หมำยเหตุ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ภาพท่ี 7.9 พจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล 
 

1.2 พจนานุกรมข้อมูลท่ีแสดงโครงสร้างข้อมูล 

  การแสดงข้อมูลพจนานุกรมข้อมูลโครงสร้างเป็นการแสดงให้เห็น
รายละเอียดของข้อมูลในระบบงาน โดยมีการแสดงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูลมากยิ่ง ข้ึน  ดังตารางท่ี 7.10 แสดงสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 
ตำรำงที่ 7.10 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์

สัญลักษณ ์ ควำมหมำย 

= รายละเอียดประกอบด้วย 

+ และ มีรายละเอียดเพิ่มเติม 

{ } ข้อมูลรายละเอียดย่อย 

[ ] ตัวเลือกข้อมูลรายละเอียดย่อยท่ีผู้ใช้บริการต้องเลือก 

( ) ตัวเลือกข้อมูลรายละเอียดย่อยท่ีผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ 



 

แบบจ าลองกระบวนการ | 293 

 สัญลักษณ์พจนานุกรมจะแสดงโครงสร้างข้อมูล ท่ีแสดงรายละเอียด
จากแผนภาพกระแสข้อมูลของระบบ แสดงรายละเอียดดังภาพตัวอย่างท่ี 7.10 

แสดงรูปแบบเข้าสู่ระบบ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ก าหนดการใช้บริการส าหรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มคืออาจารย์และคณะกรรมการฝ่าย
วิจัย   โดยระบบจะท าตรวจสอบว่าเป็นบุคลากรหรือไม่ และเป็นบุคลากรสถานะการ
ท างานเป็นบุคลากรประเภทใด ดังน้ัน จะแสดงให้เห็นว่าพจนานุกรมแสดงโครงสร้าง 

การเรียกใช้และจัดเก็บข้อมูลท่ีต้องมี ข้อมูลใดบ้างด้วยสัญลักษณ์ +  เช่น รหัสผู้ใช้ 

รหัสผ่าน สาขาวิชาการ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศัพท์ 

 เครื่องหมายวงเล็บเป็นทางเลือกท่ีเรียกใช้ และเครื่องหมาย [ ] เป็น
ทางเลือกของระบบท่ีก าหนดประเภทผู้ ใช้บริการสองประเภท คือ อาจารย์และ
คณะกรรมการ 

เข้ำสู่ระบบ 

ช่ือผู้ใช้งาน      = รหัสผู้ใช้ +  

รหัสผ่าน + 

สาขาวิชา + 

ท่ีอยู่ + 

เบอร์โทรศัพท์ 

อีเมล+ 

(ID Line)+ 

(ID Facebook)+ 

ประเภทบุคลากร = รหัสผู้ใช้ + 

 รหัสประเภทบุคลากร [อาจารย์ | คณะกรรมการ] 
 สถานะการใช้งาน 

 

ภาพท่ี 7.10 พจนานุกรรมแสดงโครงสร้างข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
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1.3 พจนานุกรมข้อมูลแสดงส่วนย่อยของข้อมูล 

พจนานุกรมข้อมูลแสดงส่วนย่อยของข้อมูล  จะเป็นการแสดง
รายละเอียดโครงสร้างข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูล ขนาด ชนิดรูปแบบในการ
จัดเก็บข้อมูล มีรายละเอียดหลักท้ังหมด 4 ส่วนคือ ข้อมูลพื้นฐาน คุณลักษณะเฉพาะ 
เงื่อนไขส าหรับตรวจสอบความถูกต้องและหมายเหตุเพิ่มเติมของระบบ ดังภาพท่ี 7.11 

รายละเอียดโครงสร้างข้อมูลในกระบวนการ  และภาพท่ี 7.12 แสดงตัวอย่าง 
การออกแบบพจนานุกรมการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

 

 
ภาพท่ี 7.11 ส่วนประกอบพจนานุกรมส่วนรายละเอียดข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐำน

• รหัส
• ชื่อ

คุณลักษณะเฉพำะ

• ชนิดข้อมูล
• ขนาดข้อมูล
• ค่าเร่ิมต้นอัตโนมัติ

เงื่อนไขตรวจสอบ

• ก าหนดเงื่อนไข
แบบต่อเน่ืองใน
การน าเข้าระบบ
และการแสดง
ข้อมูลผลลัพธ์

• ก าหนดเงื่อนไข
แบบไม่ต่อเน่ืองแต่
มีความสอดคล้อง
กันกับระบบงาน

หมำยเหตุ

• ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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พจนำนุกรมข้อมูลส่วนรำยละเอียดขอ้มูล 

ข้อมูลพื้นฐำน 

รหัส 

ชื่อ 

ค าอธิบาย 

 

IDPerson 

รหัสบุคลากร 
ผู้ใช้บริการพิมพ์ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน 

คุณลักษณะเฉพำะ 

 

ชนิดข้อมูล ตัวอักษร 
ขนาดข้อมูล 4 หลัก 

ค่าเร่ิมต้น - 
เ งื่ อ น ไ ข ส า ห รั บ ก า ร
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ก าหนดเงื่อนไขต่อเน่ือง .................................................. 
                             ................................................... 
ก าหนดเงื่อนไขไม่ต่อเน่ือง............................................. 
                              .............................................. 

หมำยเหตุ ...................................................................................... 
 

ภาพท่ี 7.12 พจนานุกรมข้อมูลรหัสบุคลากร 

 

2. พจนำนุกรมของแหล่งจัดเก็บข้อมูล 

 การแสดงพจนานุกรมของแหล่งเก็บข้อมูล จะแสดงรายละเอียดการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบท่ีมี ซึ่งจะต้องปรากฏในแผนภาพกระแสข้อมูลมีรายละเอียดหลักดังน้ี 

2.1 ช่ือแฟ้มข้อมูล 

2.2 ช่ือส่วนย่อยข้อมูลท่ีจะสร้างเป็นแอตทริบิวต์ในฐานข้อมูล 

2.3 ประเภทข้อมูล 

2.4 รูปแบบเงื่อนไขของข้อมูล 
  

 แผนภาพกระแสข้อมูลได้สร้างจากการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศและน าข้อมูลท่ีสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล
มาสร้างพจนานุกรมแหล่งจัดเก็บข้อมูล เพื่อแสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล  

ดังตัวอย่างการสร้างพจนานุกรมแหล่งข้อมูลบุคลากรตารางที่ 7.11 
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ตำรำงที่ 7.11 พจนานุกรมข้อมูลของแฟ้มบุคลากร 

แฟ้มบุคลำกร 
ชื่อแอตทรบิิวต ์ ค ำอธบิำย ประเภทข้อมูล รูปแบบค่ำ 

Idperson รหัสบุคลากร Text(4) Not null 

Title ค าน า Text(10)  

Firstname ช่ือสกุล Text(50)  

Middlename ช่ือรอง Text(30)  

Lastname นามสกุล Text(50)  

House No บ้านเลขท่ี Text(5)  

Road ถนน Text(20)  

Sub-district ต าบล Text(50)  

District อ าเภอ Text(50)  

Province จังหวัด Text(70)  

Postal Code รหัสไปรษณีย์ Number  

IdFacebook รหัสเฟซบุ๊ก Text(50)  

Idline รหัสไลน์ Text(30)  

Email อีเมล Text(50)  

Telephone โทรศัพท์ Text(15)  
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ค ำอธิบำยกระบวนกำร (Process Description) 

 ค าอธิบายกระบวนการ เป็นกระบวนการท่ีนักวิเคราะห์ระบบจะต้องสร้าง
ควบคู่กับพจนานุกรม เพื่ออ้างอิงและเช่ือมโยงการท างานของกระบวนการของระบบ
ท้ังหมด ดังน้ัน การสร้างค าอธิบายกระบวนการ จะแสดงรายละเอียดของวิธีการท างาน
ในกระบวนการต่าง ๆ ของระบบ มีการสร้างค าอธิบาย 2 รูปแบบคือ 1) ค าอธิบาย
กระบวนการในระดับการใช้งาน 2) ค าอธิบายกระบวนการในระดับของระบบ โดยมี
รายละเอียดการใช้งานดังน้ี 

1. ค าอธิบายกระบวนการใช้ระดับการใช้งาน การสร้างค าอธิบายกระบวนการ
ในระดับการใช้งาน เป็นการอธิบายการท างานของแผนภาพกระแสข้อมูล ท่ีมี
ความสัมพันธ์ของระบบงาน โดยเน้นความเข้าใจในการน าเสนอค าอธิบายส าหรับ
ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานท้ังหมด 

2. ค าอธิบายกระบวนการในระดับของระบบ การสร้างค าอธิบายกระบวนการ
ในระดับการใช้งาน เป็นการอธิบายการท างานส าหรับผู้ ใช้งานระดับทีมนักพัฒนา
ระบบงาน ซึ่งจะมีค าอธิบายในเชิงเทคนิคท่ีสามารถน าระบบงานไปประยุกต์ใช้งาน
พัฒนาระบบต่อเน่ืองอย่างรวดเร็ว โดยการใช้งานจะอธิบายการท างานรูปแบบโครงสร้าง
หรือต้นไม้การตัดสินใจเป็นต้น 

ดังน้ัน การเขียนค าอธิบายกระบวนการ จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งาน 

ท่ีอธิบายกระบวนการให้ผู้ใช้งานท่ัวไป และค าอธิบายเชิงเทคนิคกระบวนการ เพื่อน า
ข้อมูลไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานในข้ันตอนต่อไป 

1. เครื่องมือกำรสร้ำงค ำอธิบำยกระบวนกำร 

1.1 กำรเขียนเชิงบรรยำยด้วยภำษำธรรมชำติ  
เป็นการสร้างค าอธิบายกระบวนการรูปแบบตารางข้อมูล น าเสนอ

กระบวนการท างานจากแผนภาพกระแสข้อมูล ส าหรับผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องของระบบ  
ดังตัวอย่าง ตารางท่ี 7.12 แสดงการท างานของระบบสารสนเทศการจัดการงานวิจัย 
การใช้ระบบสารสนเทศกระบวนการท่ี 1 ผู้ใช้งานจะต้องพิมพ์ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศก่อนใช้บริการ 
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ตำรำงที่ 7.12 ค าอธิบายกระบวนการเชิงบรรยายของการเสนอโครงการวิจัย DFD 1 

ระบบ ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรงำนวิจัย 

DFD Number 1 

Process Name เข้าสู่ระบบ 

Input Data Flow รหัสบุคลากร 

Output Data Flow ข้อมูลบุคลากร 

Data Stored Used แฟ้มบุคลากร 
Description ระบบจะท าการตรวจสอบช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านและท า

การแจ้งสถานะ ในกรณีพิมพ์ผิดพลาดหรือไม่มีในระบบ 

 

 การสร้างค าอธิบาย ตารางที่ 7.13 แสดงตารางค าอธิบายกระบวนการ
เชิงบรรยาย ของการท างานฝ่ายวิจัยท่ีมีอาจารย์เข้าระบบบันทึกขอเสนอโครงการวิจัย
ต่อคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

 

ตำรำงที่ 7.13 ค าอธิบายกระบวนการเชิงบรรยายการน าเสนอโครงการวิจัย DFD 2 

ระบบ ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรงำนวิจัย 

DFD Number 2 

Process Name เสนอโครงการ 
Input Data Flow ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผลการอนุมัติ 

Output Data Flow แฟ้มค าขอโครงการ รายงานข้อมูลโครงการ 

Data Stored Used แฟ้มค าขอโครงการ 

Description ระบบรับค าขอเสนอโครงการจากอาจารย์ท่ีบันทึกข้อมูล
เสนอโครงการ โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
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1.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษเชิงโครงสร้ำง (Structured English) 

การเขียนค าอธิบายกระบวนการใช้ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้างท่ีมี
หลักการเขียนอธิบายรายละเอียดกระบวนการ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง
จะต้องมีหลักการเขียนโครงสร้าง 3 ประการ ดังน้ี 

1.2.1 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง จะมีรูปแบบคล้าย 

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง มีอธิบายกระบวนการท างาน มีลักษณะโครงสร้างใน
การออกแบบค าอธิบาย 3 ลักษณะ คือ 

1) โครงสร้างแบบล าดับ อธิบายล าดับในกระบวนการท างาน
ตามล าดับข้ันตอน เช่น การบันทึกข้อมูลเสนอโครงการจะต้องบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

2) โครงสร้างแบบมีเงื่อนไข การอธิบายโครงสร้างข้อมูลท่ี
ก าหนดเง่ือนไขการท างานในกระบวนการของระบบงาน การก าหนดรูปแบบการท างาน
ตามเง่ือนไข เช่น If then else, Case เป็นต้น 

3) โครงสร้างแบบท าซ้ า การอธิบายโครงสร้างข้อมูลท่ีมี
กระบวนการท างานซ้ าหรือวน ภายใต้เง่ือนไขของกระบวนการท่ีก าหนดค าสั่งท่ีท าซ้ าวน 
เช่น WHILE DO, FOR LOOP, DO UNTIL  

1.2.2 การเขียนเพื่อแสดงโครงสร้างการท างานของระบบงาน โดย
จะต้องใช้ค า ศัพท์ทางเทคนิคท่ีใกล้เ คียงกับไวยากรณ์  เป็นค าสั่ งภาษาท่ีใช้ใน 

การซอฟต์แวร์ เช่น BEGIN, DO, END, FOR, OF เป็นต้น 

1.2.3 การเขียนเพื่ออธิบายการท างานของกระบวนการด้วยค ากริยา 
ตามโครงสร้างข้อมูล เป็นค าสั่งในการเขียนภาษาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์  เช่น READ, 

WRITE, PRINT, UPDATE, MOVE, ADD โดยการเขียนค าอธิบาย จะเกิดจากแผนภาพ
กระแสข้อมูลหรือพจนานุกรม ท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้ท าวิเคราะห์ระบบจากผู้ใช้บริการ
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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1.3 กำรใช้ตำรำงตัดสินใจ 

ตารางการตัดสินใจ เป็นโครงสร้างที่อธิบายถึงข้ันตอนการท างานของ
ระบบ ท่ีมีข้ันตอนการท างานแบบมีเงื่อนไขท่ีซับซ้อนมีทางเลือกให้ตัดสินใจ โดยการ
อธิบายจะแสดงเป็นตาราง มีส่วนประกอบหลักท่ีแสดงเงื่อนไข ผลลัพธ์ การกระท า  
กฎเกณฑ์การท างาน ทางเลือกท่ีผู้ใช้งานกระท า  

การท างานของตารางตัดสินใจ จะท าการตรวจสอบเงื่อนไขท่ีมี
ค าตอบ 2 ทางเลือก คือ ใช่ กับ ไม่ใช่ ดังตารางที่ 7.14 แสดงลักษณะเลือกเง่ือนไขหรือ
การกระท าในการท างาน และตารางท่ี 7.15 แสดงตัวอย่างการท างานท่ีเลือกแบบ 

2 เง่ือนไขโดยแสดงทางเลือกใช่ท้ังสองมี 1 กฎเกณฑ์ 
 

ตำรำงที่ 7.14 ส่วนประกอบตารางตัดสินใจแบบ 2 เง่ือนไข 

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

เง่ือนไขท่ี … … … … … 

เง่ือนไขท่ี … … … … … 

 

ตำรำงที่ 7.15 การตรวจสอบกระบวนการท างานด้วยตารางตัดสินใจ 

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

เง่ือนไขท่ี 1 Y N N Y 

เง่ือนไขท่ี 2 Y Y N N 
 

การท างานท่ีมีมากกว่า 2 เง่ือนไข ในการท างานจะต้องมีการตรวจสอบและเลือก
ค าตอบเพิ่มข้ึน ดังตารางที่ 7.16 แสดงลักษณะเลือกเง่ือนไข 3 เง่ือนไข 
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ตำรำงที่ 7.16 การตรวจสอบกระบวนการท างานด้วยตารางตัดสินใจแบบ 3 เง่ือนไข 

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

เง่ือนไขท่ี 1 Y N N Y 

เง่ือนไขท่ี 2 Y Y N N 

เง่ือนไขท่ี 3 Y Y N N 

 

 จากตารางท่ี 7.16 แสดงเงื่อนไข 3 เงื่อนไขท่ีมีค าตอบจากกฎเกณฑ์ท้ังหมด 

4 กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ท่ี 1 และ 2 ผลการเลือก และเกณฑ์ท่ี 3 และ 4 เกณฑ์ผลการไม่
เลือก  
 

ตัวอย่าง การสร้างตารางตัดสินใจร้านสไตล์เสื้อจ าหน่ายเสื้อผ้า การซื้อสินค้าจะมี
การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าท่ีมีการซื้อสินค้าเกิน ไม่ต่ ากว่า 400 บาท ฟรีในรูปแบบธรรมดา 
และหากต่ ากว่าราคาสินค้ามีการจัดส่ง มีรูปแบบการช าระเงินและส่วนลด ดังน้ี 

รูปแบบการจัดส่งสินค้า 

 ธรรมดา  

 ด่วน (EMS) ราคาจัดส่ง 50 บาท 

รูปแบบการช าระเงิน 

 ผ่านธนาคาร 

 เก็บเงินปลายทาง 
มอบสิทธิ์การซื้อสินค้าเกิน 400 บาท ให้ส่วนลด 1% 

มอบสิทธิ์การซื้อสินค้าเกิน 800 บาท ข้ึนไป ให้ส่วนลด 2% และคูปองเงินสดใช้
ครั้งต่อไป 100 บาท 
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ตำรำงที่ 7.17 รูปแบบการช าระเงิน 

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

ช าระเงินผ่านธนาคาร Y N N N 

เก็บเงินปลายทาง N Y Y Y 

 

ตำรำงที่ 7.18 รูปแบบการส่งสินค้า   

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

แบบธรรมดา Y Y Y N 

แบบด่วน N N N Y 

 

ตำรำงที่ 7.19 ส่วนลดในการส่งซื้อสินค้า 

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

ซื้อสินค้าราคาเกิน 400 บาท Y Y N N 

ซื้อสินค้าราคาเกิน 800 บาท N N Y Y 

 

ตำรำงที่ 7.20 รวมเง่ือนไขในการจ าหน่ายสินค้า 

เงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์

1 2 3 4 

แบบธรรมดา Y Y Y N 

แบบด่วน N N N Y 

ช าระเงินผ่านธนาคาร Y N N N 

เก็บเงินปลายทาง N Y Y Y 

ซื้อสินค้าราคาเกิน 400 บาท Y Y N N 

ซื้อสินค้าราคาเกิน 800 บาท ข้ึนไป N N Y Y 
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 จากตารางท่ี 7.17 – 7.19 แสดงเงื่อนไขในการพิจารณาแต่ละประเด็น และ
ตารางท่ี 7.20 เป็นการรวมเงื่อนไขท้ังหมด แสดงภาพรวมข้ันตอนกระบวนการและ
รูปแบบการจ าหน่ายสินค้า เช่น กฎที่ 1 มีการส่งสินค้าแบบธรรมดา โดยลูกค้าเลือกการ
ช าระเงินผ่านธนาคารและลูกค้าซื้อสินค้าราคาเกิน 400 บาท แต่ไม่เกิน 800 บาทเป็น
ต้น 

 การอธิบายกระบวนการท างานด้วยตารางตัดสินใจ จะแสดงให้เห็นวิธีการท างาน
แบบตาราง 2 มิติ แสดงแนวนอนและแนวต้ัง ท าให้ผู้วิเคราะห์สามารถตรวจสอบ
ข้ันตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนของระบบงานได้อีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบแผนภาพ
กระแสข้อมูล ท่ีวิ เคราะห์  มีความสัมพันธ์กับกระบวนการข้ันตอนการท างาน 

อ้างอิงความสัมพันธ์ของกระบวนการเพิ่มข้ึน  
 

1.4 กำรใช้ต้นไม้กำรตัดสินใจ 

ต้นไม้การตัดสินใจ เป็นการแสดงภาพเงื่อนไข การกระท า ผลลัพธ์
ของกฎเกณฑ์ท่ีระบบก าหนดตามกระบวนการท างาน โดยใช้สัญลักษณ์ของโหนด 
(Node) แสดงทิศทางเงื่อนไขจากซ้ายไปขวา ตามกระบวนการท างานในแต่ละเงื่อนไข 
ดังภาพท่ี 7.16 แสดงเงื่อนไขการใช้ต้นไม้การตันสินใจมีเง่ือนไขท้ังหมด 3 เง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    ภาพท่ี 7.13 รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ 
 

จากตัวอย่างร้านสไตล์เสื้อ ท่ีก าหนดเงื่อนไขรูปแบบการจ าหน่าย
สินค้าโดยมีเงื่อนไขลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จะเขียนต้นไม้การตัดสินใจได้ดังน้ี 
 

 

1 

2 

2 

3 

3 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 
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ภาพท่ี 7.14 ต้นไม้ตัดสินใจเง่ือนไขการจ าหน่ายสินค้า 

 

 จากภาพท่ี 7.14 แสดงให้เห็นเงื่อนไขการจ าหน่ายสินค้าร้านสไตล์เสื้อ เมื่อ
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าต้ังแต่ราคา 400 บาท ข้ึนไป จะได้รับการจัดส่งสินค้ารูปแบบธรรมดา
ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการรับสินค้าแบบพิเศษต้องช าระเงินค่าส่ง 50 บาท 
เงื่อนไขส่วนลดการค้า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าต้ังแต่ 400 – 800 บาท ได้รับส่วนลด 1%  

ซื้อสินค้าต้ังแต่ 800 บาท ข้ึนไป ได้รับส่วนลด 2% และคูปองเงินสดใช้ครั้งต่อไป 

100 บาท 

 การเขียนต้นไม้ตัดสินใจ เป็นการอธิบายกระบวนท างานด้วยภาพท่ีแสดงโหนด
การท างานของกระบวนการ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะวิเคราะห์และสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
น าเสนอต่อผู้ใช้งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบแสดงท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ตามล าดับข้ันตอนแต่ละเงื่อนไขและยังเป็นการทบทวน ตรวจสอบเงื่อนไขการของ
ระบบงานอีกครั้ง  
 

ค ำอธบิำยเงื่อนไข 

 สั่งซ้ือสินค้า 
 ซ้ือสินค้ามากกว่า 400 – 800 

 ซ้ือสินค้ามากกว่า 800 ขึ้นไป และคูปองเงินสดใช้ครั้งต่อไป 100 บาท 

2 

1 

3 

ไม่เสียค่าส่งสินค้า 

ส่วนลด 2% และคูปองเงินสด 

ค่าส่งสินค้า 50 บาท 

ไม่ได้ส่วนลด 

ส่วนลด 1% 
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กำรเขียนผังงำน 

การ เ ขียนผั ง ง าน  ( Flowchart Diagram) คือ  เครื่ อ งมื อ ท่ี แสดง ให้ เห็น
กระบวนการท างานและข้ันตอนการท างานของระบบงานท้ังหมด การเขียนภาพ 
สัญลักษณ์ ทิศทางการท างาน จะอธิบายกระบวนการท างาน ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการท างานของแต่ละระบบ 

การเ ขียนผั งงานจะแสดง ข้ันตอนการท า งานโดยมี วัต ถุประสงค์หลัก  

2 ประเด็น คือ 1) ผังงานระบบ และ 2) ผังงานโปรแกรม วัตถุประสงค์ของการเขียนผัง
งานระบบจะแสดงให้เห็นภาพรวมของกระบวนการข้ันตอนการท างานท้ังหมด  
การเขียนผังงานโปรแกรมจะแสดงให้เห็นข้ันตอนการท างานการประมวลผลข้อมูล และ
การแสดงผลลัพธ์จากการท างานในแต่ละข้ันตอน วิธีการเขียนผังงานท่ีดีแสดงให้เห็น
ข้ันตอนการท างาน ควรค านึงถึงแนวทางการเขียนให้ได้แผนผังท่ีดีอ่าน แล้วเข้าใจง่าย 
ถูกต้องตามกระบวนการท างาน มีหลักการค านึง ดังน้ี 

1. ใช้สัญลักษณ์แทนค่าให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(American National Standard Institute: ANSI) 

2. การเขียนข้อความอธิบายควรกระชับและชัดเจน 

3. หากผังงานมากกว่าหน่ึงหน้าต้องใส่สัญลักษณ์แสดงผังงานหน้าถัดไป 

ให้ชัดเจนถูกต้อง 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเขียนผังงำน 

ภาพสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียนผังงานตามมาตรฐาน ANSI มีรายละเอียด
และความหมายการใช้งานดังตารางที่ 7.21 ดังน้ี 
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ตำรำงที่ 7.21 สัญลักษณผ์ังงาน 

สัญลักษณ ์ ชื่อ ควำมหมำย 

 
Terminal 

จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของ
ข้ันตอนการท างาน 

 
Direction 

แสดงทิศทางการท างานตาม
ทิศทางลูกศร 

 
Process 

การประมวลผล การท างาน  

แต่ละข้ันตอน 

 
Input/output การรับและแสดงผลข้อมูล 

 
Keyboard รับและอ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ ์

 Between-Page 

Connector 
เร่ิมต้นผังงานข้ึนหน้าใหม่ 

 
Decision เปรียบเทียบในการตัดสินใจ 

 
In-page Connector จุดเช่ือมต่อของผังงาน 

 
Manual Operation บุคคลท างาน 

 
Printer ผลลพัธ์ทางเครื่องพิมพ ์
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2. รูปแบบของผังงำน 

ลักษณะการเขียนผังงานมีข้ันตอนการท างานอธิบายข้ันตอนมี 3 รูปแบบ
หลักๆ คือแบบเรียงล าดับ แบบมีเงื่อนไข และแบบท าซ้ า 

2.1 แบบเรียงล าดับ 

แบบเรียงล าดับเป็นการแสดงข้ันตอนการท างานจากบนลงล่าง แสดง
ข้อมูลจากจุดเร่ิมต้นจนสิ้นสุดข้ันตอนการท างาน  เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัยของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ในการรายงานวิจัยตามกลุ่มวิชา โดยเริ่มจาก
การคลิกเลือกเมนูรายงานผลงานวิจัย ระบบจะประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ตามการคลิก
เลือกเมนูกลุ่มวิชา เป็นต้น ดังภาพตัวอย่างท่ี 7.15 แสดงข้ันตอนการท างานแบบ
เรียงล าดับการท างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.15 ผังงานแบบเรียงล าดับ 
 

 

เริ่ม 

ตรวจสอบสิทธ์ิ 

 

แสดงผลลัพธ์ 

ป้อนรหัสบุคลำกร 

 สิ้นสุด 
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2.2 แบบมีเงื่อนไข 

การสร้างผังงานแบบมีเงื่อนไขจะเป็นการแสดง การเปรียบเทียบในการ
เลือกใช้แต่ละกิจกรรมหรือข้ันตอนการท างาน เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัยของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป กระบวนการบันทึกแบบเสนอโครงการวิจัย 
เสนอต่อฝ่ายวิจัยส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ภาพท่ี 7.16 แสดงผังงานแบบมีเงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.16 ผังงานแบบมีเงื่อนไข 

 

 

เริ่ม 

พิมพ์เสนอโครงกำร 

 

กระบวนกำรพิจำรณำ 
 

 คณะกรรมกำร 
 

ไม่อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

แสดงสถำนะ 

กระบวนท ำสัญญำ 
 

สิ้นสุด 
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จากผังงานแสดงให้เห็นการท างานระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการระบบมีข้ันตอนดังน้ี  

1) บุคลากรได้พิมพ์ข้อเสนอโครงการระบบสารสนเทศ 

2) คณะกรรมการรับเรื่องพิจารณา เข้าสู่กระบวนการประชุม
พิจารณาทุนวิจัย และแจ้งสถานะผ่านระบบสารสนเทศ 

3) หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จะเข้าสู่การประมวลผล
ด้วยการท าสัญญาต่อไประหว่างผู้ขอทุนวิจัยและส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

4) หากไม่ได้รับการอนุมัติ จะแสดงสถานะผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
โครงการได้รับทราบในระบบสารสนเทศ 

2.3 แบบท าซ้ า 

 การสร้างผังงานแบบท าซ้ า เป็นการแสดงการท างานท่ีมีข้ันตอน 

การท าซ้ าของการประมวลผลแต่ละเงื่อนไข มีการท าซ้ า 2 รูปแบบ คือ การท างานหรือ
ด าเนินงานก่อนตรวจสอบเงื่อนไข และการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนท าซ้ าในระบบงาน 
เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
กระบวนการเข้าสู่ระบบดังภาพท่ี 7.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7.17 ผังงานแบบท าซ้ า 

เร่ิม 

พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน 

ถู
กต้อง 

เข้ำระบบหน้ำหลัก 

 

 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกต้อง 
 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ แสดงข้อผิดพลำด 
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จากภาพท่ี 7.17 เป็นการท าซ้ าแบบมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ผู้ใช้ระบบพิมพ์ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน  

2) ระบบจะท าการตรวจสอบเงื่อนไข หากเข้าระบบถูกต้องตามเงื่อนไขก็
จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบสารสนเทศ  

3) หากพิมพ์ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงเตือนการเข้าสู่
ระบบผิดพลาด  

4) คลิกเพื่อกรุณาพิมพ์ใหม่ท าซ้ าการตรวจสอบให้ตรงตามเงื่อนไขซ้ าอีกครั้ง 
จากการท างานผังงานท้ัง 3 รูปแบบ จะเห็นการท างานท่ีแตกต่างกัน 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการใช้งานแต่ละกรณี การท างานผังงานจะเป็นประโยชน์ในการแสดง
ข้ันตอนการท างานให้ผู้พัฒนาไ ด้เห็นกระบวนการงานในแต่ละข้ันตอนสามารถ
ตรวจสอบการท างานแต่ละข้ันตอนได้อย่างเป็นระบบ 
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บทสรุป 

แบบจ าลองกระบวนการท างาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิเคราะห์
ระบบทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีวิเคราะห์กระบวนการท างานและน ามาสร้าง
แบบจ าลองกระบวนการ เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์ให้กับผู้ใช้งาน ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ อีกท้ังยังเป็นการสรุปประเด็น
ของกระบวนการท างาน ก่อนน าสู่ข้ึนตอนการด าเนินงานข้ันต่อไป 

แบบจ าลองกระบวนการท างาน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) แบบจ าลอง 
เชิงตรรกะจะแสดงว่าท างานอะไรท่ีเกี่ยวข้องงานใด 2) แบบจ าลองเชิงกายภาพแสดง
ว่ากระบวนการน้ีจะด าเนินงานข้ันตอนอย่างไร 

การสร้างแบบจ าลองกระบวนการในบทน้ีจะกล่าวถึงการสร้างแผนภาพ
กระแสข้อมูล พจนานุกรมและค าอธิบายกระบวนการท างาน  

แผนภาพกระแสข้อมูล คือ การแสดงกระบวนการท างานของระบบท่ีมี
ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบและบุคคลในการจัดเก็บข้อมูลอ 

พจนานุกรมข้อมูล คือ การแสดงรายละเอียด แผนภาพกระแสข้อมูล ท่ีมี
กระบวนการท างานในแต่ละข้ันตอน การท าพจนานุกรมข้อมูล เป็นเครื่องมือท่ีช่วยใน
การตรวจสอบคุณลักษณะของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พจนานุกรมข้อมูล
ของกระแสข้อมูล และพจนานุกรมของแหล่งจัดเก็บข้อมูล 

ค าอธิบายกระบวนการ คือ กระบวนการท่ีนักวิเคราะห์ระบบจะต้องสร้าง
ควบคู่กับพจนานุกรม เพื่ออ้างอิงและเช่ือมโยงการท างานของกระบวนการของระบบ
ท้ังหมด ดังน้ัน การสร้างค าอธิบายกระบวนการ จะแสดงรายละเอียดของวิธีการ
ท างานในกระบวนการต่าง ๆ ของระบบ มีการสร้างค าอธิบาย 2 รูปแบบ คือ
ค าอธิบายกระบวนการในระดับการใช้งาน และค าอธิบายกระบวนการในระดับของ
ระบบ โดยมีรายละเอียดการใช้งาน มีเครื่องมือในการสร้างค าอธิบาย คือ การเขียน
เชิงบรรยายด้วยภาษาธรรมชาติ การใช้ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง การใช้ตาราง
ตัดสินใจการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ  

แผนผังการท างาน คือ เครื่องมือท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการท างานและ
ข้ันตอนการท างานของระบบงาน มีข้ันตอนมี 3 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบเรียงล าดับ 
แบบมีเงื่อนไข และแบบท าซ้ า 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
 

ตอนที่ 1 ตอบค ำถำมดังตอ่ไปนี ้
1. จงอธิบายความหมายของแบบจ าลองกระบวนการมาพอสังเขป 

2. เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างแบบจ าลองกระบวนการ  

3. จงอธิบายความหมายของแผนภาพกระแสข้อมูล 

4. จงอธิบายความหมายของพจนานุกรมข้อมูล 

5. จงอธิบายความหมายของค าอธิบายกระบวนการ 

6. จงอธิบายความหมายแผนผังการท างาน 

 

ตอนที่ 2 ให้ศึกษำข้อมูลข้ำงล่ำงและตอบค ำถำมดังต่อไปนี ้
 

 ร้านรองเท้าแชมป์จ าหน่ายรองเท้ารูปแบบการขายเปิดร้านค้าและแบบ
ออนไลน์ ท้ังรูปแบบขายปลีกและขายส่ง ซื้อสินค้า 500 บาท ข้ึนไปจัดส่งสินค้าโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย การจ าหน่ายสินค้ามีเง่ือนไขการตลาดดังน้ี 

เงื่อนไข ส่วนลด 
ลูกค้าขายส่ง 3 ชิ้นขึ้นไป (เฉพาะรายการก าหนด) ให้ส่วนลด 20% 

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคา 900 บาท ให้ส่วนลด 8%   

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคา 2,000 ขึ้นไป ให้ส่วนลด 15% บัตรคูปองเงินสด 150 บาท 
  

1. ให้สร้างแผนภาพกระแสข้อมูลของร้านรองเท้าแชมป์ 
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2. ให้สร้างพจนานุกรมข้อมูลของแผนภาพกระแสข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ให้สร้างการท างานต้นไม้ตัดสินใจกระบวนการให้ส่วนลดสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ให้สร้างแผนผังการท างานการจัดส่งสินค้า 
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ภาพท่ี 7.18 ภาพรวมความสัมพันธ์แบบจ าลองกระบวนการ 

แบบจ ำลอง
กระบวนกำร

แผนภำพ
กระแสข้อมูล

ค ำอธิบำย

พจนำนุกรม

แผนผังกำร
ท ำงำน



ภาพท่ี 8.1 ระดับแบบจ าลองข้อมูล 

บทท่ี 8 

แบบจ ำลองข้อมูล 
 

กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริหาร และผู้ใช้งานระบบงานท่ี
เกี่ยวข้อง จากแบบจ าลองกระบวนการน้ัน นักวิเคราะห์ระบบจะต้องท าการวิเคราะห์
และออกแบบความสัมพันธ์  ด้วยการน ามาสร้างแบบจ าลองข้อมูลท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างข้อมูลและลักษณะข้อมูล  ในบทน้ีจะกล่าวถึงระดับ
แบบจ าลองข้อมูล แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ส่วนประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี  
 

ระดับแบบจ ำลองข้อมูล 

แบบจ าลองข้อมูลแสดงถึงความสัมพันธ์และลักษณะข้อมูล และอธิบายโครงสร้าง
ข้อมูลในระบบงาน ดังภาพท่ี 8.1 แสดงระดับการท างาน ได้แบ่งการท างาน 3 ระดับ ดังน้ี 

1. แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด 

 เป็นแบบจ าลองข้อมูล จะแสดงโครงสร้างข้อมูลท่ีก าหนดความสัมพันธ์ แสดง
แนวคิดของโครงสร้างระบบงาน กฎเกณฑ์ระบบงาน 

2. แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะ 

 เป็นแบบจ าลองท่ีออกแบบแนวคิดท่ีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
และแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล เป็นการออกแบบท่ีรองรับการใช้งานของระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เช่น แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นต้น 

3. แบบจ าลองข้อมูลเชิงกายภาพ 

 เป็นแบบจ าลองท่ีนักวิเคราะห์และทีมพัฒนา ออกแบบรายละเอียดข้อมูล ชนิด 
ขนาด คุณสมบัติของข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
 

 

 

 
 

 

 

คุณสมบัติ ชนิด ขนาดข้อมูล 

เชิงแนวคิด 
(Conceptual Data 

Model)

เชิงตรรกะ (Logical Data 
Model)

เชิงกำยภำพ (Physical Data Model)

ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 

โครงสร้างข้อมูล ความสัมพันธ์ เช่น แผนภาพความสัมพันธ์ 
(E-R) 
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แผนภำพอีอำร์ไดอะแกรม 

แผนภาพ E-R Diagram (Entity-Relationship Diagram) คือ การเขียนแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีท างานในระบบงาน เป็นการเขียนแบบจ าลองข้อมูล 
(Data Modeling) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ของข้อมูล 

ในแต่ละวัตถุท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีมีของวัตถุในทุกข้ันตอน 

การท างาน ดังน้ัน แผนผังความสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือท่ีแสดงความสัมพันธ์ท่ีได้รับจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ตัวอย่างความสัมพันธ์ท่ีบุคลากรได้สร้างด าเนินงานและบันทึก
ข้อมูลจัดเก็บในไฟล์ข้อมูลและไฟล์ข้อมูลสัมพันธ์ลักษณะใดกับหน่วยงานอย่างไรบ้าง 

1. ส่วนประกอบแผนภำพ E-R Diagram 

การสร้าง E-R Diagram จะประกอบไปด้วยการท างานท่ีแสดงความสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ของระบบงาน มีสัญลักษณ์ท่ีนิยมใช้กันหลากหลายแบบ เช่น แบบ Chen, 
Crow’s Foot เป็นต้น ดังตารางท่ี 8.1 แสดงสัญลักษณ์และความหมายเปรียบเทียบ
สัญลักษณ์ของ ER-Diagram 
 

ตำรำงที่ 8.1 สัญลักษณ์แผนภาพ E-R Diagram 

แบบ Chen Crow’s Foot ควำมหมำย 

 
 

เอนทิตี 

 

 

 

- 
 

แอตทริบิวต์แบบหลายค่า 

 

 

 

- 
 

แอตทริบิวต์ท่ีได้จากรับค่า 
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ตำรำงที่ 8.1 สัญลักษณ์แผนภาพ E-R Diagram (ต่อ) 
แบบ Chen Crow’s Foot ควำมหมำย 

 

 

  
แอตทริบิวต์ท่ีเป็นคีย์หลัก 

 

 

 

 

- 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 

 

 

 

 

- 
 

ความสัมพันธ์ 

 

1 

 

 

ต่อคน 

 

M 

 

 

ต่อกลุ่ม 

 

 

การสร้าง E-R Diagram จะมีส่วนประกอบหลักดังน้ี 

1.1 เอนทิตี (Entity) 

เอนทิตีคื อ ช่ือบุคคล สถานท่ี สิ่งของ เหตุการณ์ กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
ในระบบงาน มีเอนทิตี 2 ประเภทคือเอนทิตีปกติ และเอนทิตีแบบอ่อน 

1.1.1 เอนทิตีปกติ คือ เอนทิตี ท่ี เกิด ข้ึนด้วยความสัมพันธ์ของ
กระบวนการท างานด้วยตัวเอนทิตีเอง มีคุณสมบัติด้วยตนเอง 

1.1.2 เอนทิตีแบบอ่อน คือ เอนทิตีท่ีเกิดข้ึนจากการส่ง ค่าของข้อมูล 
หรือสิ่งเกิดข้ึนจากเอนทิตีอื่น ส่งผลให้มเีอนทิตีแบบอ่อนข้ึน 
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การแทนสัญลักษณ์เอนทิตี โดยใช้แบบ Chen สามารถแสดงตัวอย่าง
ดังภาพ ท่ี  8.2 เอนทิ ตีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย  ท่ีมี เอนทิ ตี 

ท้ังหมด 3 เอนทิตีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในระบบงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 8.2 เอนทิตีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

 

1.2 แอตทริบิวต์ (Attribute) 

แอตทริบิวต์คือ รายละเอียด คุณสมบัติของเอนทิตี เช่น ข้อมูลบุคลากร
อาจารย์ ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น ดังภาพท่ี 8.3 แสดงตัวอย่างแอตทริบิวต์ของอาจารย์
ท่ีมีรายละเอียดคุณสมบัติภายในตัวเอนทิตี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.3 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีบุคลากร 

 

 

บคุลำกร 

รหัส ชื่อ นามสกุล 

ที่อยู่ 

เช่ียวชาญ 

วันเกิด เร่ิมท างาน 

บ้านเลขที ่
ถนน 

ต าบล 

อ าเภอ 

จังหวัด 

ชื่อเอนทิต ี

ตัวอย่ำง โครงกำร บุคลำกร สำขำวิชำ 
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1.2.1 ประเภทแอตทริบิวต์ 
แอตทริบิวต์แต่ละอย่างมีคุณสมบัติ และลักษณะการใช้งาน 

ท้ังหมด 6 ประเภท มีรายละเอียดความหมายแต่ละประเภท ดังน้ี 

1) แอตทริบิวต์คีย์หลัก คือ แอตทริบิวต์ท่ีมีคุณลักษณะเป็น
เอกลักษณ์ ไม่มีค่าซ้ ากับแอตทริบิวต์ใด เช่น รหัสอาจารย์ รหัสสาขาวิชา เป็นต้น 

2) แอตทริบิวต์แบบปกติ คือ แอตทริบิวต์ท่ีแสดงคุณลักษณะ
ในแต่ละเอนทิตีท่ีเป็นหลัก ไม่สามารถขยายหรือย่อยคุณลักษณะได้อีก เช่น ช่ือบุคคล 
นามสกุล ช่ือคณะ เป็นต้น 

3) แอตทริบิวต์แบบผสม คือ แอตทริบิวต์ท่ีแสดงรายละเอียดท่ี
สามารถแบ่งแยกคุณลักษณะเพิ่มได้อีก เช่น ท่ีอยู่อาจารย์ สามารถแสดงรายละเอียด 
บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  โดยการเขียนจะเป็นการเช่ือมโยงจาก 

แอตทริบิวต์หลัก 

4) แอตทริบิ ว ต์แบบ ค่า เ ดียว  คือ  แอตทริบิ ว ต์ ท่ี แสดง
คุณลักษณะท่ีจัดเก็บเพียงค่าเดียวเท่าน้ัน เช่น วัน เดือน ปี ท่ีเกิด เป็นต้น 

5) แอตทริบิวต์ท่ีมีหลายค่า คือแอตทริบิวต์ท่ีมีการจัดเก็บ
คุณลักษณะหลายค่า สามารถเก็บข้อมูลท่ีสามารถเก็บข้อมูลมากกว่าหน่ึงอย่าง  เช่น 
ความเช่ียวชาญทางด้านงานวิจัย สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าหน่ึงค่า เป็นต้น 

6) แอตทริบิวต์ท่ีรับค่าจากแอตทริบิวต์อื่น คือ แอตทริบิวต์ท่ี
จัดเก็บค่าแอตทริบิวต์ท่ีมีการประมวลผลลัพธ์จากแอตทริบิวต์อื่น เช่น แอตทริบิวต์ 

วัน เดือน ปี เริ่มท างาน มาประมวลผลวัน เดือน ปี ปัจจุบันเพื่อเก็บแอตทริบิวต์ อายุ
การท างาน เป็นต้น 

จากประเภทของแอตทริบิวต์ สามารถแทนค่าสัญลักษณ์และ
แสดงตัวอย่างแอตทริบิวต์ ดังตารางที่ 8.2 แสดงสัญลักษณ์ของประเภทแอตทริบิวต์และ
ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ 
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ตำรำงที่ 8.2 สัญลักษณ์ประเภทของแอตทริบิวต์ 

ชื่อและสญัลกัษณ ์ ตัวอย่ำง 
แอตทริบิวต์คีย์หลัก 

 

 

 

 

 

 

แอตทริบิวต์แบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

แอตทริบิวต์แบบผสม 

 

 

 

 

 

แอตทริบิวต์ค่าเดียว 

 

 

 

 

 

แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า  
 

 

 

 

 

แอตทริบิวต์ 

บุคลำกร 

รหัส 

บุคลำกร 

ช่ือ นามสกุล 

แอตทริบิวต์ 

บ้านเลขที่ 

ถนน 

ท่ีอยู่ 

ต าบล 

อ าเภอ 

จังหวัด 

แอตทริบิวต์ 

แอตทริบิวต์ บุคลำกร 

วันเดือนปีท่ีเกิด 

แอตทริบิวต์ 

บุคลำกร 

ความเช่ียวชาญ 
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ตำรำงที่ 8.2 สัญลักษณ์ประเภทของแอตทริบิวต์ (ต่อ) 
ชื่อและสญัลกัษณ ์ ตัวอย่ำง 
แอตทริบิวต์ท่ีรับค่า
จากแอตทริบิวต์อื่น 

 

 

 

 

 

 

1.3 เอนทิตีเชิงสัมพันธ์ (Relation)  
การสร้างระบบงานท่ีมีเอนทิตี แต่ละเอนทิตีจะมีความสัมพันธ์จึงเกิด

การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างกระบวนการท างานภายในและภายนอกระบบงาน
ข้ึน ดังน้ัน เอนทิตีแต่ละเอนทิตีจะมีความสัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์ท้ังหมด 3 ชนิด คือ 
หน่ึงต่อหน่ึง หน่ึงต่อกลุ่มและกลุ่มต่อกลุ่ม ดังภาพท่ี 8.4 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 

 

 

 

Has / Is ....................... 
 

....................... 
.... .... 

ชื่อเอนทิตี 

ชนิดความสัมพันธ์ 

ชื่อเอนทิตี 

แอตทริบิวต์ บุคลำกร 

วันเร่ิมท างาน 

อายุราชการ 



 

แบบจ าลองข้อมูล | 322 

 

1.3.1 สัญลักษณ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิตี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีมีความสัมพันธ์ท้ังหมด 3 ชนิด 

จะเขียนแทนค่าด้วยภาพ E-R Diagram แบบ Chen ดังตารางที่ 8.3 ดังน้ี 

 

ตำรำงที่ 8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 

ชนิดควำมสัมพันธ ์ สัญลักษณ ์

หน่ึงต่อหน่ึง 
(1 : 1) 

 

 

หน่ึงต่อกลุ่ม 

(1 : M) 

 

 

 

กลุ่มต่อกลุ่ม 

(M : N) 

 

 

 

 สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีมีความหมายแต่ละ
ชนิดดังน้ี 

1) ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง หมายถึงเอนทิตีหน่ึงมี
ความสัมพันธ์กับเอนทิตีหน่ึงได้เพียงหน่ึงความสัมพันธ์เท่าน้ัน เช่น อาจารย์หน่ึงคนมี
รหัสประจ าตัวบุคลากรได้หน่ึงหมายเลขเท่าน้ัน หรือประชาชนไทยมีเลขท่ีบัตร
ประชาชนได้เพียงหมายเลขเดียวท้ังน้ัน 

 

 

 

ภาพท่ี 8.5 ความสัมพันธ์ชนิดหน่ึงต่อหน่ึง 
 

 

 

 

M 

1  

1  

1  

N M 

มี รหัสบุคลากร มหาวิทยาลัย 
1 1 
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2) ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง เอนทิตีหน่ึงมี
ความสัมพันธ์กับเอนทิตีหน่ึงกลุ่ม เช่น ระบบสารสนเทศการจัดการวิจัย มีผู้ใช้บริการท่ีมี
สถานะการใช้งาน 3 แบบ คือ อาจารย์ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ดังน้ันความสัมพันธ์
เอนทิตีสร้างความสัมพันธ์อาจารย์หน่ึงคน มีสถานะการใช้บริการหลายสถานะ 

ดังภาพท่ี 8.6 แสดงความสัมพันธ์ชนิดหน่ึงต่อกลุ่ม 

 

 

 

ภาพท่ี 8.6 ความสัมพันธ์ชนิดหน่ึงต่อกลุ่ม 

 

3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม หมายถึง ความสัมพันธ์แบบ
หน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึงเอนทิตีหน่ึงกลุ่มมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีหน่ึงกลุ่ม เช่น ระบบ
สารสนเทศการจัดการวิจัย มีบันทึกข้อมูลโครงการจากอาจารย์ ท้ังหมด ดังน้ัน
ความสัมพันธ์เอนทิตี สร้างความสัมพันธ์บุคลากรหน่ึงกลุ่ม มีสถานะการใช้บริการบันทึก
ข้อมูลโครงการ ดังภาพท่ี 8.7 แสดงความสัมพันธ์ชนิดกลุ่มต่อกลุ่ม 

 

 

 

ภาพท่ี 8.7 ความสัมพันธ์ชนิดกลุ่มต่อกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็น บุคลากร สถานะ 
1 M 

ม ีบุคลากร โครงการ 
M N 
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2. ตัวอย่ำงของกำรสร้ำงภำพ E-R  

การสร้างภาพ E-R ด้วยระบบสารสนเทศการจัดการงานวิจัยในบทท่ี 7  

โดยระบบน้ีมีวัตถุประสงค์การพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยท้ังกระบวนการ
ด าเนินงาน สามารถจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบไฟล์งาน ท าให้การ
สืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว แบ่งบุคลากรสถานะ 3 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์ผู้เสนอ
โครงการด าเนินงานโครงการ 2) คณะกรรมการฝ่ายวิจัยมีหน้าท่ีพิจารณาทุนวิจัย บริหาร
จัดการการด าเนินงาน และติดตามการด าเนินโครงการ และ3) บุคลากรผู้สนใจ  

มีรายละเอียดการใช้งานบริการดังน้ี 

1. อาจารย์บันทึกเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 

2. การเซ็นสัญญา หากข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ อาจารย์ผู้เสนอ
โครงการก็ท าการเซ็นสัญญาโครงการวิจัย 

3. อาจารย์ด าเนินงานวิจัยและอาจารย์จะด าเนินการรายงานความก้าวหน้า
ตามระยะเวลาของสัญญาท่ีก าหนด 

4. ด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์ อาจารย์จะรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ส่ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

5. อาจารย์มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการเรียบร้อย อาจารย์ด าเนินการ
รายงานผลงานวิจัยทางวิชาการต่อคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

 

2.1 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเอนทิตีระบบสารสนเทศการจัดการ

งานวิจัย มีรายละเอียดการท างานดังน้ี 

2.1.1 เอนทิตีในระบบ 

1) อาจารย์ 

2) สถานะผู้ใช้งาน 

3) ข้อเสนอโครงการ 

4) สาขาวิชา 

5) ยุทธศาสตร์ 



 

แบบจ าลองข้อมูล | 325 

6) งบประมาณ 

7) ประเภทงบประมาณ 

8) สัญญา 
9) รายงานความก้าวหน้า 

10) รายงานฉบับสมบูรณ์ 
11) น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

2.1.2 แอตทริบิวต์ของเอนทีตี 
รายละเอียดแอตทริบิวต์ในระบบก าหนดเอนทีตีดังน้ี 

ตำรำงที่ 8.4 รายละเอียดแอตทริบิวต์ 

เอนทีต ี ชื่อแอตทรบิิวต ์ คีย ์

บุคลำกร รหัสอาจารย์ คีย์หลัก 

 ค าน า  

 ช่ือ  

 ช่ือรอง  

 นามสกุล  

 ท่ีอยู ่  

 ความเช่ียวชาญ  
   

สถำนะ รหัสสถานะการใช้งาน คีย์หลัก 

 ช่ือสถานะ  
   

โครงกำร รหัสโครงการ คีย์หลัก 

 ช่ือโครงการภาษาไทย  

 ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ  

 ลักษณะโครงการ  

 ความส าคัญ  

 วัตถุประสงค์  
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ตำรำงที่ 8.4 รายละเอียดแอตทริบิวต์ (ต่อ) 
เอนทีต ี ชื่อแอตทรบิิวต ์ คีย ์

สำขำวิชำ รหัสสาขาวิชา คีย์หลัก 

 ช่ือสาขาวิชา  
   

ยุทธศำสตร์ รหัสยุทธศาสตร์ คีย์หลัก 

 ช่ือยุทธศาสตร์  
   

งบประมำณ รหัสงบประมาณ คีย์หลัก 

 ช่ืองบประมาณ  
   

ประเภทงบประมำณ รหัสประเภทงบประมาณ คีย์หลัก 

 ช่ือประเภทงบประมาณ  
   

ผลพิจำรณำ รหัสผลพิจารณา คีย์หลัก 

 ผลการประเมิน  

 หมายเหตุ  
   

ประเภทผลพิจำรณำ รหัสผลพิจารณา คีย์หลัก 

 ช่ือผลพิจารณา  
   

สัญญำ รหัสสัญญา คีย์หลัก 

 วันเดือนป ี  

 ช่ือเรื่อง  

 งบประมาณ  

 งวดท่ี 1  

 งวดท่ี 2  

 งวดท่ี 3  
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ตำรำงที่ 8.4 รายละเอียดแอตทริบิวต์ (ต่อ) 
เอนทีต ี ชื่อแอตทรบิิวต ์ คีย ์

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รหัสรายงานความก้าวหน้า คีย์หลัก 

 งบประมาณ  

 วัตถุประสงค์  

 กิจกรรม  

 งบประมาณงวดท่ี 2  
   

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ รหัสรายงานฉบับสมบูรณ์ คีย์หลัก 

 ไฟล์เอกสาร  
   

ผลงำนทำงวิชำกำร รหัสผลงานวิชาการ คีย์หลัก 

 ช่ือบทความภาษาไทย  

 ช่ือบทความภาษาอังกฤษ  

 บทคัดย่อ  

 ไฟล์  

 

2.1.3 ควำมสัมพันธ์เอนทิตีของระบบสำรสนเทศ 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
มีเอนทิตีท่ีมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรได้เข้าระบบ
สารสนเทศ ซึ่งระบบจะมีการก าหนดการให้บริการตามสถานะผู้ใช้บริการ บุคลากรได้มี
การบันทึกเสนอโครงการ บันทึกรายละเอียดงบประมาณและยุทธศาสตร์  เมื่อเสนอ
โครงการ จะเข้าสู่ข้ันตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการ หากได้รับการอนุมัติจะเข้าสู่
ข้ันตอนจัดท าสัญญา รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ดังภาพท่ี 8.8 แสดงอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ผลการพิจารณา 
สัญญาญา โครงการ งบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าและผลงานทางวิชาการ 
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ภาพท่ี 8.8 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในส่วนย่อยของระบบสารสนเทศ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการท างาน การสร้างแผนภาพ 
E-R Diagram จะแสดงรายละเอียดแอตทริบิวต์ท่ีมีคุณลักษณะ คุณสมบัติของแต่ละ
เอนทิตี ดังตัวอย่างภาพท่ี 8.9 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะท้ังหมด  ต้ังแต่บุคลากร 
สถานะบุคลากร สาขาวิชา และเอนทิตีในระบบงานย่อยเช่น ผลการพิจารณา สัญญา 
โครงการ งบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าและผลงานทางวิชาการ 
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ภาพที่ 8.9 แผนภาพ E-R Diagram ของระบบสารสนเทศ 
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1) E-R Diagram ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีบุคลากรกับ
สาขาวิชา สถานะ ดังน้ี 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างบุคลากรกับสถานะแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง (1 : 1) มีความหมายว่า บุคลากรคนหน่ึงมีสถานะการใช้บริการอย่างเดียว
เท่าน้ัน มีสถานะ 3 แบบคือ อาจารย์ คณะกรรมการหรือผู้บริหารเท่าน้ัน 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างบุคลากรกับสาขาวิชาแบบ
หน่ึงต่อหน่ึง (1 : 1) มีความหมายว่า บุคลากรหน่ึงคนมีต าแหน่งสอนประจ าสาขาวิชา 
สาขาเดียวเท่าน้ัน 

 

 
 

ภาพท่ี 8.10 แผนภาพ E-R Diagram เอนทิตีบุคลากร 
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2) E-R Diagram ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า ง เอนทิ ตี โ ครงก า ร 
งบประมาณ ผลพิจารณา สัญญา รายงานความก้าวหน้า ฉบับสมบูรณ์ ผลงาน 

ทางวิชาการ ดังภาพท่ี 8.11  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.11 แผนภาพ E-R Diagram เอนทิตีโครงการ 
 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างโครงการกับงบประมาณแบบ
หน่ึงต่อกลุ่ม (1 : M) มีความหมายว่า โครงการหน่ึงโครงการมีงบประมาณหลายประเภท 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์แบบ
หน่ึงต่อกลุ่ม (1 : M) มีความหมายว่า โครงการหน่ึงโครงการ สามารถเลือกยุทธศาสตร์
หลายยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างโครงการกับผลการพิจารณา
แบบหน่ึงต่อหน่ึง (1 : 1) มีความหมายว่า โครงการหน่ึงโครงการมีผลพิจารณาการอนุมัติ
การผลเดียวเท่าน้ันคืออนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
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 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างโครงการกับสัญญาแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง (1 : 1) มีความหมายว่า โครงการหน่ึงท าสัญญาโครงการครั้งเดียวเท่าน้ัน 

 ความสัมพันธ์ เอนทิ ตีระหว่างโครงการกับ รายงาน
ความก้าวหน้าแบบหน่ึงต่อกลุ่ม (1 : M) มีความหมายว่าโครงการหน่ึงมีการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการได้มากกว่าหน่ึงไฟล์ 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างโครงการกับรายงานฉบับ
สมบูรณ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (1 : M) มีความหมายว่า โครงการหน่ึงโครงการรายงาน
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีแนบไฟล์ได้มากกว่าหน่ึงไฟล์ 

 ความสัมพันธ์เอนทิตีระหว่างโครงการกับผลงานทวิชาการ
แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (1 : M) มีความหมายว่า โครงการหน่ึงโครงการ สามารถบันทึกผลงาน
ทางวิชาการได้มากกว่าหน่ึงเรื่อง 

 

บทสรุป 

กระบวนการวิ เคราะห์ความต้องการของผู้บริหาร ด้วยการน า เสนอ
แบบจ าลองข้อมูลท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างข้อมูลและลักษณะข้อมูล 

เป็นสิ่งท่ีทีมพัฒนาสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นกระบวนการท างาน
หรือข้ันตอนการท างาน สามารถแบ่งระดับแบบจ าลองข้อมูลเป็น 3 ระดับคือ  

1. แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด 

2. แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะ 

3. แบบจ าลองข้อมูลเชิงกายภาพ 

แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram (Entity-Relationship Diagram) 
การเขียนแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในกระบวนการท างานของระบบงาน  
จากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริหาร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน 
มีส่วนประกอบของแผนภาพ E-R Diagram หลัก คือ เอนทิตี แอตทริบิวต์  
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 
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ทีมพัฒนาระบบงาน จะพัฒนาระบบงานต้องเริ่มจากวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
กระบวนการท างานท้ังหมด ดังน้ัน การสรุปผลการวิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เป็นจุดเริ่มในการร่วมพัฒนาระหว่างทีมนักวิเคราะห์
ระบบและผู้ใช้งาน การสร้างแผนภาพ E-R Diagram จึงเป็นเครื่องมือท่ีนิยมน าเสนอ
แบบจ าลองข้อมูลให้กับผู้ ใช้งาน และยังเป็นแนวทางในการแก้ ไข ปรับปรุง  

ความต้องการท่ีจะแสดงเห็นในภาพรวมท้ังหมดของระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอนทิตี 

 
แอตทรบิิวต ์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 
เส้นความสัมพันธ์ 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
 

ตอนที่ 1 ตอบค ำถำมดังตอ่ไปนี ้
1. เหตุใดจึงต้องมีการสร้างแบบจ าลองข้อมูล 

2. แบบจ าลองข้อมูลแบ่งเป็นกี่ระดับ แต่ละระดับมีความหมายอย่างไร 

3. จงบอกข้อดีในการเลือกใช้แบบจ าลองข้อมูล ด้วยแผนภาพ E-R Diagram 

4. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีมีกี่ชนิด อะไรบ้าง แต่ละชนิดมีการสร้าง
ความสัมพันธ์แบบใด พร้อมยกตัวอย่างความสัมพันธ์ในแต่ชนิด 

5. เอนทิตีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 

ตอนที่ 2 ให้เลือกค าตอบให้ตรงกับความหมาย จากตัวเลือก A – K ดังตัวเลือกต่อไปน้ี 

1.       เอนทิตีแบบปกติ 

2.       เอนทิตีแบบอ่อน 

3.       แอตทริบิวต์คีย์หลัก 

4.       แอตทริบิวต์แบบผสม 

5.       แอตทริบิวต์แบบค่าเดียว 

6.       แอตทริบิวต์ท่ีมีหลายค่า 
7.       แอตทริบิวต์ท่ีรับค่าจากแอตทริบิวต์อื่น 

8.       บุคลากรมีสถานะการเข้าใช้บริการ 

9.       การเซ็นสัญญาการรับโครงการวิจัย 

10.       บุคลากรแต่ละประจ าสาขาวิชา             
  

A. เอนทิตีท่ีเกิดข้ึนด้วยความสัมพันธ์ของกระบวนการท างานด้วยตัวเอนทิตีเอง 
B. เอนทิตีท่ีเกิดข้ึนจากการส่ง ค่าของข้อมูล หรือสิ่งเกิดข้ึนจากเอนทิตีอื่น  
C. แอตทริบิวต์ท่ีมีคุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์ไม่มีค่าซ้ ากับแอตทริบิวต์ใด 

D. แอตทริบิวต์ท่ีแสดงคุณลักษณะในแต่ละเอนทิตีท่ีเป็นหลักไม่สามารถย่อยได้อีก  
E. แอตทริบิวต์ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีสามารถแบ่งแยกคุณลักษณะเพิ่มได้  
F. แอตทริบิวต์ท่ีแสดงคุณลักษณะท่ีจัดเก็บเพียงค่าเดียวเท่าน้ัน   
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G. แอตทริบิวต์ท่ีมีการจัดเก็บคุณลักษณะหลายค่า  
H. แอตทริบิวต์ท่ีจับเก็บค่าแอตทริบิวต์ท่ีมีการประมวลผลลัพธ์จากแอตทริบิวต์อื่น  
I. หน่ึงต่อหน่ึง (1 : 1) 
J. หน่ึงต่อกลุ่ม (1 : M) 

K. กลุ่มต่อกลุ่ม (M : N) 

 

ตอนที่ 3 ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ E-R Diagram โดยใช้ข้อมูลข้างล่าง 
ร้านวุ้นรักใจจ าหน่ายขนมเค้กแบบวุ้น มีวุ้นจ าหน่าย มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า 

การสั่งซื้อ รายการสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าบริษัท   
รหัสประเภทสินค้า ชื่อประเภท 

1 กล่อง 
2 ชิ้นเล็ก 

 

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จ านวนที่ผลิต วันผลิต 

1 เป็ดน้อย 60 10 03/09/2557 

2 ดอกไม้ 80 10 03/09/2557 

3 หัวใจ 60 10 03/09/2557 

4 ชิ้นเล็กสีแดง 2 100 03/09/2557 
 

รหัสลูกค้า ค าน าหน้า ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

00001 นาง อรอนงค์ ทะกอง 45 บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 

00002 นางสาว นฤมล นาชัย 345  บ้านผือ อุดรธานี 

00003 นาง สุดาพร กลางซา 19 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 
 

รหัสใบสัง่ซื้อ รหัสลูกค้า รหัสสินค้า รหัสพนักงาน วันที่สั่ง 
n001 00002 1 e001 01/11/57 

n002 00002 2 e001 01/11/57 

n003 00001 4 e001 01/11/57 

 

รหัสลูกค้า ค าน าหน้า ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

P10001 นาย ชัยรณ รักษ์ไทย 19 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 

P100002 นาย ภูมิ มารินทร์ 32/3 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 

P100003 นาง สายใจ ธรรมะ 54/1 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
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1. ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ E-R Diagram ความสัมพันธ์ของระบบงานร้านวุ่นรักใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ให้นักศึกษาเขียน E-R Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี จากตาราง
ท้ังหมด 4 ตาราง 

 



บทท่ี 9 

การออกแบบผลลัพธ์ของระบบงาน  

 

การออกแบบระบบงานจะด าเนินการเมื่อทีมพัฒนาระบบ ได้ศึกษาปัญหา 
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานแล้ว จึงเริ่มกระบวนการออกแบบระบบ
สารสนเทศ ซึ่งแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) การออกแบบในส่วนของผู้ใช้
ระบบงาน และ 2) การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อในการจัดเก็บข้อมูล ในบทน้ี จะกล่าว 

ถึงการออกแบบผลลัพธ์ของระบบงาน  
การออกแบบผลลัพธ์ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้งาน เป็นสิ่งท่ีนักวิเคราะห์ระบบ

จะต้องให้ความส าคัญและควรพิจารณาความต้องการของผู้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงข้อมูลท่ีง่ายต่อการใช้งาน และค านึงถึงความปลอดภัยของระบบงานท่ี
ก าหนดสิทธิ์การเรียกใช้งาน มุมมองการเข้าถึงข้อมูล จะต้องออกแบบการน าเข้าและ
การแสดงผลลัพธ์อย่างสัมพันธ์กันท้ังระบบงาน  
 

ข้อควรค านึงในการออกแบบระบบงาน 

1. ตรวจสอบคุณภาพการท างาน ความสามารถหน้าท่ี และความปลอดภัยใน
การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสามารถในการท างาน จากผลลัพธ์และ 

การสรุปรายงาน 

3. ความเหมาะสมในการเข้าถึง การใช้งานง่าย การเรียนรู้ง่าย ผู้ใช้สามารถ 

ใช้งานเรียกใช้งานตอบโต้กับระบบงาน 

4. ประสิทธิภาพของระบบงานท่ีมีความรวดเร็ว เมื่อการเรียกใช้ข้อมูลหรือ
ประมวลผลข้อมูล 

 

 

 

 

 



 

การออกแบบผลลัพธ์ของระบบงาน | 338 

 

กระบวนการท างานของระบบงาน 

การท างานของระบบงาน จะมีข้ันตอนการจัดเก็บข้อมูลจนถึงกระบวน 

การแสดงผลข้อมูล ดังน้ัน การออกแบบผลลัพธ์ของระบบงานจึงแบ่งเป็น 3 กระบวน
หลักคือ 1) การน า เ ข้า ข้อมูลสู่ ระบบงานท่ีเรียกว่า  การออกแบบส่วนน า เ ข้า 

2) ประมวลผลข้ันตอนน้ีเมื่อมีการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน ระบบงานจะประมวลผล
ข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ในข้ันตอนท่ี 3) การออกแบบผลลัพธ์ของระบบงาน ดังภาพท่ี 
9.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนการท างานระบบ 

 

 
 

 

 ภาพท่ี 9.1 กระบวนการออกแบบระบบงาน  
  

 จากกระบวนการออกแบบระบบงานมี  3 กระบวน ในบทน้ีจะ 

ขออธิบายการออกแบบผลลัพธ์จากกระบวนการ ท่ี 1 การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศท่ีมีวิธีการออกแบบส่วนน าเข้า และการออกแบบผลลัพธ์กระบวนการท่ี 3 

การออกแบบการรายงานผลลัพธ์ 
1. การออกแบบส่วนน าเข้า 

 การออกแบบส่วนน าเข้า (Input) นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาความ
ต้องการ ความเหมาะสมและเทคนิคการน าเข้าข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบควรออกแบบ
ส่วนน าเข้าท่ีช่วยให้ลดข้ันตอนหรืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อลดข้อผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูล  
1.1 วัตถุประสงค์ของการน าเข้า 

1.1.1 ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ
สารสนเทศ 

1.1.2 การควบคุมการป้อนข้อมูลจะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการ
น าเข้าข้อมูล นักวิเคราะห์จะต้องค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล  เช่น การป้อน 

วัน เดือน ปี เป็นไปแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. เป็นต้น 

1.1.3 ก าหนดเป็นมาตรฐานในการป้อนข้อมูล เช่น การใช้สัญลักษณ์
พิเศษ หรือการกรอกวันเดือนปี เป็นต้น 

น าเข้าข้อมูล รายงานผลลัพธ ์ประมวลผล 
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1.1.4 หลีกเลี่ยงปัญหาความล่าช้าในการก าหนดกรอบการน าเข้า
ข้อมูล ท าให้ลดเวลาการด าเนินงานได้ 

1.2 หลักการออกแบบฟอร์ม 

การออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารและน าเอกสาร ท า
การป้อนข้อมูลน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ดังน้ัน การออกแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร  ซึ่งต้องมีการวิ เคราะห์และออกแบบ 

ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีจะน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ มีประเด็นหลัก 

ให้พิจารณา ดังน้ี 

1.2.1 การจัดสัดส่วนแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล  จะเป็นสื่อส า คัญในการท า 

ความเข้าใจระบบ ท าให้ผู้ใช้งานได้เห็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูล  ก่อนท่ีจะบันทึก 

เข้าในระบบสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ัน การน าเสนอแบบฟอร์มให้ผู้ใช้
เข้าใจงาน ควรจะจัดสัดส่วนแบบฟอร์ม มีการแบ่งพื้นท่ีแบบฟอร์ม 3 ส่วนหลัก ดังน้ี 

1) ส่วนหัวแบบฟอร์ม เป็นส่วนท่ีแสดงรายละเอียดหัวเรื่องหรือ
ช่ือแบบฟอร์ม แสดงรายละเอียดหลักท่ีต้องมี เช่น เลขท่ี เอกสาร วัน เดือน ปี 

หรือหมายเลขหน้าท่ีเอกสารท่ีมากกว่าหน่ึงหน้า 

2) ส่วนรายละเอียดแบบฟอร์ม แสดงถึงเน้ือหาท้ังหมดของ
แบบฟอร์ม ท่ีผู้กรอกรายละเอียดจะด าเนินการกรอกแบบฟอร์ม  

3) ส่วนท้ายแบบฟอร์ม แสดงรายละเอียดผู้ติดต่อสอบถาม 
หรือสรุปรายละเอียดของแบบฟอร์ม เ ช่น ท่ีอยู่ผู้ รับผิดชอบ หรือลงลายมือ 

ผู้กรอกแบบสอบถาม เป็นต้น 

1.2.2 ค าอธิบายที่ชัดเจน 

 การออกแบบฟอร์ม ท่ี ดีควรมีค า ช้ีแจง แจ้งรายละเอียด
ความหมายส่วนประกอบของแบบฟอร์มอย่างชัดเจน ควรใช้ค าอธิบายท่ีกะทัดรัด 

หากมีการใช้สัญลักษณ์ ควรอธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ หรือแสดงหมายเหตุเพิ่มเติม 
เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล 
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1.2.3 อ านวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล 

1) การจัดกลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันท่ีสัมพันธ์กัน จะท าให้
การกรอกข้อมูลต่อเน่ืองและรวดเร็วย่ิงข้ึน  

2) มีการออกแบบช่องว่างหรือพื้นท่ีให้กรอกข้อมูลอย่าง
เพียงพอ 

1.2.4 รายการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
การออกแบบฟอร์มจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งาน 

ดัง น้ัน การออกแบบจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนของค าถาม  ว่าครบตาม
วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มหรือไม่ 
 ภาพท่ี 9.2 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มค าร้องเพิ่มรายวิชา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยจะแบ่งสัดส่วน 3 ส่วนหลัก โดยส่วนท่ี 1 จะเป็น
ช่ือเรื่องแบบฟอร์ม วันเดือนปี และส่วนท่ี 2 แสดงรายละเอียดของการค าร้องขอเพิ่ม
รายวิชา และส่วนท่ี 3 จะมีแสดงค าช้ีแจงและค าลงช่ือผู้เขียนค าร้อง  
 
 

 
 

ภาพท่ี 9.2 แบบฟอร์มค าร้องขอเพิ่มรายวิชา 

(ท่ีมา : www.udru.ac.th) 
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1.3 ออกแบบการหน้าจอน าเข้าข้อมูล 

การออกแบบหน้าจอรับข้อมูล จะเป็นการน าข้อมูลจากแบบฟอร์มใน
รูปแบบกระดาษป้อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

1.3.1 ข้อค านึงถึงการออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล 

1) มีค าอธิบายท่ีแสดงชัดเจน สื่อความหมายส าหรับการป้อน
ข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย 

2) ตรวจสอบการป้อนข้อมูล เช่น กรณีป้อนข้อมูลไม่ตรง
รูปแบบท่ีก าหนดจะมีการแจ้งเตือน เป็นต้น 

ภาพท่ี 9.3 การออกแบบหน้าจอน าเข้าท่ีมีค าอธิบายปีการศึกษา
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ท่ีอธิบายลักษณะการกรอกข้อมูลให้ผู้ใช้งานสามารถน าเข้า
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 

 
ภาพท่ี 9.3 ออกแบบหน้าจอแสดงค าอธิบาย 

 (ท่ีมา : http://portal4.udru.ac.th:7778/web/hmrservice/index.php) 
  

3) มีการจัดเรียงล าดับข้อมูลท่ีน าเข้าระบบ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

4) ออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูลท่ีมีสถานะบอกว่าด าเนินงาน
ถึงข้ันตอนใดแล้ว 

5) อ านวยความสะดวกต่อการบันทึกข้อมูลในรูปแบบค่าข้อมูล
ท่ีมีการก าหนดค่าเริ่มต้นได้ เช่น วันเดือนปีปัจจุบันระบบสามารถก าหนดค่าวันเดือนปี
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ให้ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานลดเวลาการบันทึกข้อมูล และลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
ให้ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนดอีกด้วย 

ภาพท่ี 9.4 แสดงข้อความเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้ันตอน
การใช้งาน หรือการบันทึกข้อมูลน าเข้าระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.4 การออกแบบหน้าจอแสดงข้อความเตือนข้อผิดพลาด 

(ท่ีมา: http://portal4.udru.ac.th:7778/web/hmrservice/index.php) 
 

1.3.2 อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล 

 การป้อนข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ปัจจุบันมีอุปกรณ์
น าเข้าท่ีอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานหลากหลายชนิด โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์น าเข้าได้ตามความต้องการ มีอุปกรณ์น าเข้า ดังน้ี 

1) อุ ป ก ร ณ์ น า เ ข้ า ด้ ว ย แ ส ง  ( Optical Input Device)  
เป็นอุปกรณ์น าเข้าโดยใช้แสงในการผ่านสะท้อนข้อความหรือสัญลักษณ์ท่ีก าหนด 

ดังภาพท่ี 9.5 เครื่องอ่านรหัสแท่ง และภาพท่ี 9.6 แสดงเครื่องสแกนเนอร์ท่ีแปลงข้อมูล
รูปภาพเพื่อน าเข้าสู่ระบบ  
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ภาพท่ี 9.5 เครื่องอ่านรหัสแท่ง 

(ท่ีมา : https://www.affairscloud.com/input-devices-or-input-units-of-a-computer/) 

 

 

 
ภาพท่ี 9.6 เครื่องสแกนเนอร์ 

(ท่ีมา : http://bwindia.net/category/peripherals/scanners-all/scanners) 

 

2) เครื่องอ่านสัญลักษณ์ ด้วยแสงหรือเครื่ องโอเอ็มอาร์  
(Optical Mark Reader: OMR) เป็นเครื่องอ่านค่าโดยให้หลักการอ่านสัญลักษณ์ท่ี
ก าหนดจากค่าดินสอท่ีก าหนดการทึบและใช้แสงสะท้านแม่เหล็ก  เพื่อน าข้อมูลเข้า 

ดังภาพท่ี 9.7 แสดงภาพตัวอย่างเครื่องอ่านสัญลักษณ์จากกระดาษค าตอบ 

 
ภาพท่ี 9.7 เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง 

(ท่ีมา : https://www.affairscloud.com/input-devices-or-input-units-of-a-computer/) 
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3) สมาร์ตโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การสื่อสาร 
ท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน แต่ปัจจุบันนิยมใช้เป็นอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลด้วยการใช้กล้อง
ถ่ายภาพ เช่น การเลือกสแกน QR Code, Bar Code, รูปภาพ เป็นต้น และเรียกโดย
การไม่ต้องป้อนข้อมูล แต่ใช้การอ่านค่าข้อมูลด้วยการติดต้ังแอปพลิเคชันในการรับ
ข้อมูลได้เพิ่มเติม ดังภาพท่ี 9.8 ตัวอย่างสัญลักษณ์ภาพ และภาพท่ี 9.9 แสดงตัวอย่าง
การป้อนข้อมูลด้วยการรับค่าจากการถ่ายภาพท่ีใช้กล้องจากสมาร์ตโฟน 
 

  
 

ภาพท่ี 9.8 ภาพ QR Code และ Bar Code 

 
 

 
 

ภาพท่ี 9.9 การป้อนน าเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

4) เครื่องสมาร์ตการ์ด (Smart Card) เป็นการน าเข้าข้อมูล
จากบัตรพลาสติกท่ีมีการบรรจุชิปไมโครโพรเซสเซอร์ เพื่อประมวลผลการเข้าถึงข้อมูล 
ดังภาพท่ี 9.10 ตัวอย่างการใช้งานเครื่องสมาร์ตการ์ดท่ีอ่านจากบัตรพลาสติกในการท า
ธุรกรรมการเงิน 
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ภาพท่ี 9.10 เครื่องสมาร์ตการ์ด 

(ท่ีมา : http://rd-comp.com) 
 

5) อุปกรณ์รับข้อมูลแบบชีวมิติ (Biometric Input Device)

เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลท่ีต้องมีการระบุตัวตนด้วยคุณลักษณะของบุคคลทางชีวภาพ มีการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ข้อมูลแบบชีวมิติกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
เช่น เครื่องสแกนน้ิวมือท่ีประตูรถยนต์ การเปิดโน้ตบุ๊ก และเปิดระบบโทรศัพท์ด้วย
สแกนลายน้ิวมือ เป็นต้น ดังภาพท่ี 9.11 แสดงตัวอย่างการรับข้อมูลด้วยการสแกน
ลายน้ิวมือเพื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน 

      
 

ภาพท่ี 9.11 อุปกรณ์รับข้อมูลแบบชีวมิติ  
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6) เมาส์ปากกา (Moues Pen) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล โดยรับ
ค่าข้อมูลด้วยการเขียนบนหน้าจอหรือแป้นสัมผัส เช่น การใช้แอปพลิเคชันรับข้อมูล
เมนูอาหารการเซ็นช่ือรับสินค้าบนสมาร์ตโฟน เป็นต้น ดังภาพท่ี 9.12 ภาพตัวอย่าง
อุปกรณ์รับข้อมูลแบบเมาส์ปากกา 
 

 
 

ภาพท่ี 9.12 อุปกรณ์เมาส์ปากกา 
 

7) แ ป้ น พิ ม พ์  (Keyboard) เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ รั บ ข้ อ มู ล ใ น
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ใช้ในการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ ดังภาพท่ี 9.13 

แสดงตัวอย่างแป้นพิมพ์ท่ีใช้ในการน าเข้าข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 9.13 แป้นพิมพ์ 
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8) เมาส์ อุปกรณ์รับข้อมูลในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ใช้
ในการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ ดังภาพท่ี 9.14 แสดงภาพเมาส์ท่ีใช้ในน าเข้าข้อมูล 

 
ภาพท่ี 9.14 เมาส์ 

 

2. การออกแบบส่วนรายงานผลลัพธ์ของระบบงาน 

 การออกแบบส่วนผลลัพธ์ระบบงาน เป็นการแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานเลือก
ด าเนินงานบนระบบสารสนเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์หน้าจอหรือผลลัพธ์
รูปแบบเอกสาร ดังน้ัน นักออกแบบต้องค านึงถึงการออกแบบผลลัพธ์ ใหผู้้ใช้งานเข้าใจ
ง่าย สามารถเลือกค าสั่งปฏิบัติการได้อย่างต่อเน่ือง  

2.1 ประเภทรายงานผล 

การแสดงผลลัพธ์ข้อมูลจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ ท่ีเกิดข้ึนจากการบันทึก
ข้อมูลหรือการน าเข้าข้อมูล สู่กระบวนการประมวลผล และรายงานผล โดยแบ่งเป็น
แสดงผลลัพธ์หลัก 2 ประเภท คือ รายงานผลลัพธ์หน้าจอและรายงานเอกสาร ภาพท่ี 
9.15 แสดงประเภทผลลัพธ์จากการประมวลผล 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9.15 ประเภทผลลัพธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process 

Printed output 

Screen Output 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วนรายงานผล 

2.2.1 ออกแบบการรายงานผลให้ง่ายต่อการเรียนรู้  
นักออกแบบค านึงถึงรายละเอียดเพิ่มเติม ท่ีผู้ใช้งานสามารถ

ศึกษาท าความเข้าใจกับระบบงานได้จากเครื่องมือน้ี ดังภาพท่ี 9.16 แสดงปุ่มให้ความ
ช่วยเหลือในการใช้งานของเครื่องมือหรือเมนู หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยก็สามารถ เลือกเข้า
ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ และภาพท่ี 9.17 แสดงการท างานของระบบวารสารท่ีมีการ
ออกแบบอธิบายรายละเอียด ด้วยหมายเหตุส าหรับผู้ใช้งานด้านล่างจอภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.16 ออกแบบหน้าจอแสดงความรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 
ภาพท่ี 9.17 ระบบวารสารพื้นถ่ินโขง ชี มูล  

 

Help? 
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2.2.2 ออกแบบการรายงานผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ 

ใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน 

การออกแบบรายงานผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน จะเป็น
เป็นการออกแบบหลังจากการศึกษาความต้องการการใช้งาน การออกแบบข้อมูลท่ี
น าเข้ามา ดังน้ัน การรายงานผลจะมีการแสดงข้อมูลเมื่อระบบประมวลผลแล้ว โดย
ระบบสารสนเทศจะต้องก าหนดขอบเขตการใช้งานตามหน้าท่ีผู้ใช้งาน ท าให้การ
แสดงผลท่ีปรากฏหน้าจอตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ช่ือเข้าระบบเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ขาย ก็จะน าเข้าระบบในรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และหากเป็น
ช่ือผู้ใช้งานฝ่ายบุคลากรก็จะเป็นการรายงานผลในด้านทรัพยากรท่ีเกี่ยวกับบุคลากร
ท้ังหมด เป็นต้น 

2.2.3 ออกแบบการรายงานผลควรเลือกวิธีน าเสนอให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน 

การออกแบบควรค านึงถึงผู้ใช้งาน ซึ่งทักษะการใช้งานและความ
ต้องการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม แต่ละคนไม่เหมือนกัน นักวิเคราะห์ออกแบบ
จึงต้องมีการศึกษารูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับประเภทข้อมูล เช่น การสรุป
รายงานผลต่อผู้บริหาร ควรมีการน าเสนอในรูปแบบสรุปประเด็นรายละเอียด 

หรือน าเสนอจากแผนภูมิ มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เป็นต้น 

2.3 การออกแบบส่วนรายงานผลส าหรับหน้าจอ 

การออกแบบส่วนรายงานผลส าหรับหน้าจอ จะแสดงส่วนประกอบของ
หน้าจอของระบบในการใช้งานแต่ละกิจกรรม  การออกแบบจะมีองค์ประกอบหลักอยู่ท่ี
ผู้ใช้งาน ความเหมาะสม ความต้องการของผู้ใช้งาน ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ 

ใช้งานผู้ใช้งานและรูปแบบการให้บริการ ซึ่งการแสดงผลหน้าจอไม่ว่าจะแสดงผลแบบใด
มักจะแบ่งส่วนประกอบหน้าจอ 3 ส่วนหลัก คือ 1)ส่วนหัว 2) ส่วนรายละเอียด 

3) ส่วนท้าย ดังแสดงภาพท่ี 9.18 แสดงตัวอย่างหน้าจอผลลัพธ์ และภาพท่ี 9.19 แสดง
ตัวอย่างการแบ่งฟอร์มแสดงหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Access 
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ส่วนหัว 

 

ส่วนรายละเอียด 

 

 

 

ส่วนท้าย 
 

 ภาพท่ี 9.18 ส่วนประกอบแสดงผลลพัธ์หน้าจอ 

 

 
 

ภาพท่ี 9.19 ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม Microsoft Access 

 

 การออกแบบผลลัพธ์หน้าจอ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว ร่วมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีผู้ใช้งานนิยมใช้งานเปลี่ยนไปจากการใช้
คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ทีมพัฒนาระบบจะต้องออกแบบ
ผลลัพธ์หน้าจอท่ีมีผลลัพธ์หลากหลายรูปแบบมากข้ึน เช่น การใช้สมาร์ตโฟน ไอแพด 
แท็บเล็ต เป็นต้น  
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 ภาพท่ี 9.20 เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ ถ่ินอีสาน ท่ีใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เรียกใช้โปรแกรมด้วยระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และภาพท่ี 9.21 เรียกใช้
เว็บไซต์ท่ีใช้เครื่องสมาร์ตโฟนผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 

 
 

ภาพท่ี 9.20 เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถ่ินอีสานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา : http://ntbac.udru.ac.th) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9.21 เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถ่ินอีสานส าหรับเครื่องสมาร์ตโฟน 

(ท่ีมา : http://ntbac.udru.ac.th) 
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 ภาพท่ี 9.22 เว็บไซต์วารสารพื้น ถ่ิน โขง ชี มูล ท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เรียกใช้โปรแกรมด้วยระปฏิบัติการวินโดวส์ และภาพท่ี 9.23 เรียกใช้เว็บไซต์ท่ีใช้เครื่อง
สมาร์ตโฟนผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 

 
 

ภาพท่ี 9.22 เว็บไซต์วารสารพื้น ถ่ิน โขง ชี มูล เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.23 เว็บไซต์วารสารพื้น ถ่ิน โขง ชี มูล เครื่องสมาร์ตโฟน 

(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
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 การออกแบบผลลัพธ์หน้าจอ เมื่อน าข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว จะต้องมีการ
แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงรายละเอียดหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ผู้ออกแบบจะต้อง
ค านึงถึงการใช้งานส าหรับผู้ใช้บริการ ทุกระดับผู้ใช้งาน เช่น ระบบสารสนเทศวารสาร
พื้นถ่ินโขง ชี มูล มีผู้ใช้บริการ 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้ใช้บริการท่ัวไป จะเป็นการแสดง 
ผลลัพ ธ์ ก า รสื บ ค้น ข้อมู ล  เ ช่น  ราย ช่ือผู้ ท ร ง คุณวุฒิ  ช่ื อบทความ  เป็ น ต้น  
2) กองบรรณาธิการผลลัพธ์การสืบค้นจะเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลท่ีมีสิทธิ์ในการ
เข้าปรับปรุงข้อมูล เพิ่ม ลบ ข้อมูลได้ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการแสดงผลลัพธ์จาก 

การบันทึกข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อบทความ เป็นต้น 

 ภาพท่ี 9.24 แสดงผลผลัพธ์หน้าจอท่ีผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลรายช่ือ
ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ ของวารสาร  จะแสดง ช่ือและรายละ เอียดหน่วยง านท่ีสั งกัด  
และภาพท่ี 9.25 แสดงให้เห็นการออกแบบผลลัพธ์หน้าจอในส่วนของกองบรรณาธิการ
เมื่อเข้าสู่ระบบคลิกเลือกเมนูสืบค้นรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงรายละเอียดการบริหาร
จัดการท่ีสามารถคลิกเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายละเอียดท่ีอยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 9.24 ผลลัพธ์หน้าจอแสดงรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
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ภาพท่ี 9.25 ผลลัพธ์หน้าจอแสดงรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 

 

2.4 การออกแบบส่วนรายงานผลรูปแบบเอกสาร 

การออกแบบส่วนรายงานผลเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลท่ีจากระบบ
ท่ีประมวลเรียบร้อยแล้ว ดังน้ันการออกแบบการรายงานผลรูปแบบเอกสารจะเป็นสรุป
รายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการแสดงผลลัพธ์จาก
จอภาพ 

2.4.1 ประเภทผลลัพธ์ 
 รายงานผลลัพธ์มีการสรุปรายงานแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักดังน้ี 

1) รายงานผู้ใช้บริการภายนอกองค์กร เป็นผลลัพธ์รายงานท่ี
ส่งไปใช้ผู้ใช้บริการ เช่น ลูกค้า ผู้ผลิต ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ หน่วยงานภายนอก  

เป็นต้น ดังน้ัน การรายงานผลน้ีจะแสดงผลในรูปแบบเอกสาร ผู้ออกแบบจะต้อง
ค านึงถึงขนาดของกระดาษท่ีใช้ในแต่ละอุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
ได้เลือกตามลักษณะอุปกรณ์ที่ต้องการ ดังภาพท่ี 9.26 แสดงรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับ
ประชนท่ัวไปท่ีสืบค้นข้อมูล ในการใช้บริการระบบวารสารพื้นถ่ินโขง ชี มูล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี  
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ภาพท่ี 9.26 รายงานกระดาษรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ 

(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
 

 ภาพท่ี 9.27 แสดงตัวอย่างรายงานการจัดการโอนเงินธุรกรรม
การเงินแสดงต่อผู้ใช้บริการสถานะลูกค้า และภาพท่ี 9.28 แสดงรายงานหน้าจอข้อมูล
การช าระเงินสินค้าส าหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของแอปพลิเคชันทีเอ็มบี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.27 รายงานกระดาษแบบสลิปออนไลน์ 
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ภาพท่ี 9.28 รายงานกระดาษแบบสลิปออนไลน์ 

(ท่ีมา: http://www.ngtoyshop.com/) 
 

2) รายงานส าหรับผู้ใช้งานภายในองค์กร เป็นผลลัพธ์แสดง
รายละเอียดของกิจกรรมน้ัน ๆ โดยระบบจะมีสิทธิการใช้งานตามกระบวนการการใช้
งาน กิจกรรมภายในองค์กร เช่น การสรุปรายงานส าหรับบุคลากรประจ าวัน 
ประจ าเดือน และส าหรับผู้บริหารจะแสดงข้อมูลระดับนโยบายงบประมาณ รายงาน 

งบดุลระดับไตรมาส เป็นต้น ดังภาพท่ี 9.29 แสดงผลลัพธ์รูปแบบกระดาษท่ีกอง
บรรณาธิการเข้าสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ จะแสดงรายละเอียดสาขาท่ีเช่ียวชาญและ
หน่วยงานท่ีสังกัด และภาพท่ี 9.30 แสดงการสืบค้นข้อมูลในระดับบุคลากรท่ีด าเนินงาน
หรือผู้ใช้งานบริการ ภายในส่วนของกองบรรณาธิการจะสืบค้นข้อมูลรายช่ือบทความ
และตรวจสอบสถานะรายละเอียดการด าเนินงาน 
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ภาพท่ี 9.29 ผลลัพธ์รูปแบบเอกสารรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
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ภาพท่ี 9.30 ผลลัพธ์รูปแบบเอกสารรายช่ือบทความ 

(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
 

2.4.2 ส่วนประกอบรายงานผลรูปแบบเอกสาร 

ส่วนประกอบรายงานรูปแบบเอกสาร สามารถแบ่งส่วนประกอบ
หลักได้ท้ังหมด 4 ส่วนดังน้ี 

1) หัวรายงาน (Heading)  

คือ ส่วนหัวเรื่องรายงาน ในส่วนน้ีและแสดงข้อความช่ือเรื่องท่ี
จัดท ารายงานหรือสรุป บางหน่วยงานใส่รายละเอียดท่ีอยู่บริษัท 
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2) รายละเอียด (Details) 

คือส่ วน ท่ีจะแสดงรายละ เอี ยด ข้อมู ลแ ต่ละรายการ 

ท่ีประมวลผลในกิจกรรมหลัก ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีจะแสดงส่วนหลักและส่วนส าคัญของ
การออกแบบรายงาน 

3) ผลสรุป (Summary) 

ส่วนผลสรุปจะสรุปประเด็นในการท างานภาพรวม จากส่วน
รายละเอียดแต่ละกิจกรรมน้ัน เช่น การแสดงรายช่ือนักศึกษาในส่วนสรุปจะเป็นการ
แสดงจ านวนนักศึกษา เพศชาย เพศหญิง วันเดือนปีในการสรุปรายงาน เป็นต้น 

4) หมายเหตุ (Remark) 

ส่วนหมายเหตุ จะเป็นการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ค าช้ีแจง
ความหมายสัญลักษณ์ในการรายงานผล เช่น ความหมายสีท่ีแสดงแผนภูมิ หรือ 

จ านวนหน้าท่ีแสดงท้ังหมด  
 การออกแบบรายงานตามส่วนประกอบหลัก ก็จะสามารถ
ปรับตามลักษณะแบบฟอร์มรายงาน เช่น แบบตาราง แผนภูมิ รูปภาพ รายงานแถว
แนวต้ังเป็นต้น  ดังภาพตัวอย่างภาพท่ี 9.31 – 9.34 แสดงรายงานมีส่วนประกอบตาม
หมายเลขสัญลักษณ์ ดังน้ี หัวรายงาน รายละเอียด ผลสรุป หมายเหตุ 

 

 
 

ภาพท่ี 9.31 รูปแบบรายงานแบบตาราง 
(ท่ีมา : http://www.udru.ac.th) 
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ภาพท่ี 9.32 รูปแบบรายงานแถว 

(ท่ีมา : http://www.udru.ac.th) 

 

ภาพท่ี 9.33 รูปแบบรายงานแผนภูมิ 
(ท่ีมา : http://www.udru.ac.th) 
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ภาพท่ี 9.34 รายงานสรุปแบบแผนภูมิ 

(ท่ีมา : http://www.udru.ac.th) 
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การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 

 การออกแบบหน้าจอ เป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบงาน  โดยผู้ใช้งาน
เลือกน าเข้าข้อมูลด้วยค าสั่งรูปแบบต่างๆ ดังน้ัน นักออกแบบระบบจะต้องค านึงถึงการ
อออกแบบท่ีแสดงการเช่ือมโยงสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย สามารถเลือกค าสั่ง ปุ่ม
ปฏิบัติการได้  

1. รูปแบบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานของระบบงาน มีองค์ประกอบ  

การออกแบบหลายประการ ในการพิจารณาเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับรายงาน 

มีรูปแบบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน 5 รูปแบบดังน้ี  
1.1 ส่วนต่อประสานแบบโต้ตอบแบบรับค าสั่ง  

รูปแบบการโต้ตอบน้ี  จะเป็นการรับค าสั่ งจากการพิมพ์ ค าสั่ ง 

แล้วระบบงานจะรับค าสั่งในการประมวลผล โดยผู้ใช้งานจะต้องมีความช านาญหรือ 

การเรียนรู้ค าสั่งท่ีใช้งาน เช่น ค าสั่งระบบปฏิบัติการ DOS ค าสั่ง SQL เป็นต้น ดังภาพท่ี 
9.35 แสดงการรับค าสั่งบนระบบปฏิบัติการ DOS 
 

 
 

ภาพท่ี 9.35 รูปแบบการโต้ตอบแบบรับค าสั่งระบบปฏิบัติ DOS 

 

1.2 ส่วนต่อประสานแบบเมนูค าสั่ง 
รูปแบบการโต้ตอบด้วยเมนู จะเป็นการเลือกเมนูค าสั่งเพื่อเรียกใช้

ระบบงานตามความต้องการของผู้ ใช้งาน ได้รับความนิยมเน่ืองจากใช้งานง่าย  

มีรายละเอียดให้เลือกงาน ดังภาพตัวอย่างท่ี 9.36 การใช้เมนูค าสั่งแบบเมนูแสดงค าสั่ง
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(Pull-down Menu) โดยแบ่งรายการของค าสั่งเป็นหมวดหมู่  การใช้บริการระบบ
วารสารพื้นถ่ิน โขง ชี มูล เมื่อผู้ใช้คลิกจะแสดงรายการค าสั่งจากบนลงล่าง  

 
ภาพท่ี 9.36 รูปแบบการโต้ตอบแบบเมนู 

(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
 

1.3 ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบฟอร์ม 

รูปแบบต่อประสานผู้ใช้แบบฟอร์ม จะเป็นการแสดงแบบฟอร์มให้
ผู้ใช้งานได้น าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 9.37 แสดงรูปแบบการโต้ตอบรูป
แบบฟอร์มการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกในระบบงานวารสารพื้นถ่ิน โขง ชี มูล และ
ภาพท่ี 9.38 การกรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

 
 

ภาพท่ี 9.37 รูปแบบการโต้ตอบแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 

(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 
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ภาพท่ี 9.38 รูปแบบการโต้ตอบแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

(ท่ีมา : http://ntbac.udru.ac.th/research) 
 

1.4 ส่วนต่อประสานการท างานแบบเชิงวัตถุ 

รูปแบบการต่อประสานการท างานเชิงวัตถุ เป็นการแสดงสัญลักษณ์ 
หรือปุ่มปฏิบัติการ การใช้ภาพและสัญลักษณ์ท่ีแสดงบนจอภาพ จะช่วยให้ประหยัดพื้นท่ี 
การท างานรูปแบบเชิงวัตถุจะง่ายต่อการเข้าใจยิ่งข้ึน ดังภาพท่ี 9.39 แสดงรูปแบบการ
ใช้เครื่องพิมพ์ข้อความ  

 

 
 

ภาพท่ี 9.39 รูปแบบเชิงวัตถุของระบบ e-learning 

(ท่ีมา : http://academic.udru.ac.th/~classit) 
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1.5 ส่วนต่อประสานแบบโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ 
รูปแบบการโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ เป็นการน าเข้าข้อมูลหรือค าสั่ง 

การท างานของระบบงาน  ด้วยการใช้ภาษาพูดเป็นภาษาธรรมชาติท่ีใช้ในการสื่อสาร 
โดยคอมพิวเตอร์จะท าการตรวจสอบและแปลภาษาน าเข้าข้อมูล  ดังภาพท่ี 9.40  

แสดงการค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์ Google ด้วยการค้นด้วยเสียง ด้วยการคลิกปุ่ม
ไมโครโฟนและท าการพูด   

 
 

ภาพท่ี 9.40 รูปแบบโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ 
(ท่ีมา: http://www.google.com) 

 

2. เครื่องมือในการออกแบบส่วนต่อประสาน 

 การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบงาน จะต้องใช้
เครื่องมือในการออกแบบ ดังภาพท่ี 9.41 แสดงตัวอย่างเครื่องมือออกแบบส่วนต่อ
ประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบงาน โดยออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access 

มีการออกแบบเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น ปุ่มปฏิบัติการ ปุ่มตัวเลือก ปุ่มรายการ และกล่อง
ข้อความ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 9.41 เครื่องมือการออกแบบส่วนต่อประสาน 
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ตัวอย่างการออกแบบส่วนต่อประสานการสมัครสมาชิก วารสารพื้นถ่ิน
โขง ชี มูล ดังภาพท่ี 9.42 มีรายละเอียดการใช้ปุ่มปฏิบัติการ ท่ีผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ
ระบบได้ดังน้ี 

 ปุ่มปฏิบัติการ คือ ปุ่มบันทึกข้อมูล ท าหน้าท่ีรับค าสั่งเพื่อน าเข้า
ระบบงาน 

 ปุ่มตัวเลือก คือ ปุ่มท่ีแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้คลิกเลือกตัวเลือกที่มี เช่น 
ตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกเลือกได้มากกว่าหน่ึงเงื่อนไข  หรือเลือกได้เพียงเงื่อนไข
เดียว  เป็นต้น 

 ปุ่มรายการ คือ ปุ่มท่ีมีช่ือแสดงตัวเลือก ผู้ใช้สามารถคลิกช่ือรายการ 
เช่น จ านวนปีท่ีสมัคร เป็นต้น 

 กล่องข้อความ คือ กล่องท่ีผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความท่ีต้องการ เช่น ช่ือ 
นามสกุล หน่วยงานสังกัด เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 9.42 การสมัครสมาชิกวารสาร 
(ท่ีมา : http://mcmac.udru.ac.th/) 

 

 

 

 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ ไม่มีปุ่มตัวเลือกจาก
หมายเลข  
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บทสรุป 

การออกแบบผลลัพธ์ระบบงาน เป็นกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การออกแบบผลลัพธ์ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้งาน เป็นสิ่งท่ีนักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องให้ความส าคัญ และควรพิจารณาความต้องการของผู้ใช้บริการในการสืบค้น
ข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูลท่ีง่ายต่อการใช้งาน และค านึงถึงความปลอดภัยของ
ระบบงานท่ีก าหนดสิทธิ์การเรียกใช้งาน 

การท างานของระบบงาน จะมีข้ันตอนการท างาน 3 ข้ันตอนคือ 1) การน า
ข้อมูลเข้าระบบงานท่ีเรียกว่าการออกแบบส่วนน าเข้า 2) ประมวลผล ข้ันตอนน้ี 

เมื่อมีการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน ระบบงานจะประมวลผลข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ 
ในข้ันตอนท่ี 3) การออกแบบผลลัพธ์ของระบบงาน 

การออกแบบส่วนน าเข้า นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาความต้องการ  
ความเหมาะสมและเทคนิคการน าเข้าข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบควรออกแบบส่วน
น าเข้าท่ี ช่วยให้ลดข้ันตอน หรืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล  
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูล โดยการออกแบบจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการ
น าเข้า หลักการออกแบบฟอร์ม และแนวทางการออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล 

การออกแบบส่วนผลลัพธ์ระบบงาน เป็นการแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานเลือก
ด าเนินงานบนระบบสารสนเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์หน้าจอหรือผลลัพธ์
รูปแบบเอกสาร ดังน้ัน นักออกแบบต้องค านึงถึงการออกแบบผลลัพธ์ ให้ผู้ใช้งาน 
เข้าใจง่าย สามารถเลือกค าสั่งปฏิบัติการได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในการออกแบบส่วน
ผลลัพธ์ระบบงานจะต้องเข้าใจประเภทรายงานผล วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วน
รายงานผล การออกแบบส่วนรายงานส าหรับหน้าจอ และการออกแบบส่วนรายงาน
รูปแบบเอกสาร 

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้ เป็นการออกแบบส่วนงานโต้ตอบ
ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบงาน โดยผู้ใช้งานเลือกน าเข้าข้อมูลด้วยค าสั่งรูปแบบต่างๆ 
ดังน้ัน นักออกแบบระบบจะต้องค านึงถึงการอออกแบบท่ีแสดงการเช่ือมโยง สื่อสารให้
ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย สามารถเลือกค าสั่ง ปุ่มปฏิบัติการได้  โดยการออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้งานของระบบงาน จะต้องเข้าใจรูปแบบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
และมีเครื่องมือในการออกแบบส่วนต่อประสานใดบ้าง 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 9 

 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. จงอธิบายวัตถุประสงค์การออกแบบส่วนน าเข้า 

2. การจัดสัดส่วนของฟอร์มมีส่วนประกอบส่วนหลักในการออกแบบกี่ส่วน  
แต่ละส่วนมีรายละเอียดอย่างไร 

3. จงอธิบายข้อค านึงในการออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล 

4. ยกตัวอย่างอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล พร้อมอธิบายหน้าท่ีการท างานของอุปกรณ์
อย่างน้อย 3 อย่าง 

5. การออกแบบส่วนรายงานผลมีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละประเภทมีการรายงาน
ผลลัพธ์อย่างไร 

6. จงอธิบายความหมายการท างานของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้   
และมีรูปแบบการออกแบบกี่รูปแบบ อะไรบ้าง แต่ละรูปแบบมีรูปแบบการน าเสนอ
อย่างไร 
  
ตอนที่ 2 ให้นักศกึษาออกแบบระบบงาน ดังเงือ่นไขต่อไปนี ้

ร้านวุ้นรักใจจ าหน่ายขนมเค้กแบบวุ้น มีวุ้นจ าหน่าย มีการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน 
การสั่งซื้อ รายการสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าบริษัท (จากการออกแบบแผนผัง
กระแสข้อมูลและเขียน E-R Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ในบทท่ี 8) 

1. ออกแบบฟอร์มรับข้อมูลแบบเอกสารส าหรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าบริษัท 
และพนักงานบริษัท 

2. ออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าบริษัทและพนักงาน
บริษัท 

3. ออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

4. ออกแบบรายงานผลส าหรับจอภาพผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลลูกค้า และ
พนักงานบริษัท 

5. ออกแบบรายงานผลรูปแบบเอกสารสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า 



บทท่ี 10 

การออกแบบฐานข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ ใช้งานและผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง จะต้องมี
กระบวนการสร้างแบบจ าลองกระบวนการและแบบจ าลองข้อมูล การแสดงรายละเอียด
ค าอธิบายถึงโครงสร้างข้อมูล ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทท่ี 8 แบบจ าลองข้อมูล 

แบ่งได้ 3 ระดับ คือแบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ ในบทน้ี 

จะอธิบายการออกแบบจ าลองเชิงตรรกะท่ีออกแบบฐานข้อมูล ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์
แบบจ าลองเชิงแนวคิด โดยการแปลง E-R มาอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล ก าหนดคุณสมบัติ
ของเขตข้อมูลแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการปรับบรรทัดฐาน 
(Normalization) การรักษาความคงสภาพของข้อมูล 

 

ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นฐานข้อมูลท่ีมีลักษณะการจัดข้อมูลแบบตาราง 2 มิติ 

แนวนอนและแนวต้ัง ท่ีเรียกว่าแถว หรือคอลัมน์ สามารถรองรับความสัมพันธ์ได้ท้ังหน่ึง
ต่อหน่ึง หน่ึงต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม มีค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ดังตารางที่ 10.1 ตารางเปรียบเทียบค าศัพท์ 

 

ตารางที่ 10.1 เปรียบเทียบค าศัพท์เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ค าศพัทเ์ทคนคิ ค าศพัทท์ั่วไป ความหมาย 

รีเลช่ัน (Relation) ตาราง (Table) แหล่งข้อมูลรูปแบบตาราง 
ทูเพิล (Tuple) แถว (Row) แถวของตาราง 

แอตทริบิวต์ (Attribute) คอลัมน์ (Column) คอลัมน์ของตาราง 
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1. ประเภทของรีเลชัน 

การจัดการระบบการจัดการฐานข้อมูล มีประเภทของรีเลชัน 2 ประเภท ดังน้ี 

1.1 ความสัมพันธ์หลัก (Base Relation) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ท่ี 

ถูกก าหนดข้ึนเพื่อเก็บข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ ด้วยการใช้ภาษาในการจัดการข้อมูล
ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language) เช่น ค าสั่งสร้างตาราง เป็นต้น 

1.2 มุมมอง (View) การใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้งานมีลักษณะการใช้งาน
แตกต่างกันจึงต้องสร้างฐานข้อมูลท่ีสร้างความสัมพันธ์แบบจอลองข้ึน ก าหนดมุมมอง 
ท่ีตนเองใช้งาน  

2. คุณสมบัติของรีเลชัน 

2.1 ต้องมีช่ือก ากับทุกรีเลชันนและช่ือต้องไม่ซ้ ากัน 

2.2 แต่ละรีเลชัน จะมีค่าแอตทริบิวต์ท่ีต้องไม่มีค่าซ้ ากัน 

2.3 แต่ละรีเลชัน จะมีค่าทูเพิลท่ีต้องไม่มีค่าซ้ ากัน 

2.4 การก าหนดค่าของข้อมูล จะเป็นไปตามข้อก าหนดค่าของข้อมูลในแต่
ละ แอตทริบิวต์ 

2.5 การเรียงล าดับของทูเพิล ไม่มีความส าคัญใดๆ 

2.6 การเรียงล าดับของแอตทริบิวต์ ไม่มีความส าคัญใดๆ 

3. คีย์ (Key) 

คีย์ คือการก าหนดคุณสมบัติความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์ ให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ ไม่ซ้ า หรือการบันทึกข้อมูลก าหนดค่าจะต้องไม่มีค่าว่าง หรือก าหนดค่าเพื่อ
ใช้ในการค้นหาข้อมูลสามารถก าหนดได้หลายประเภท ดังน้ี 

3.1 คี ย์ หลั ก  (Primary Key) คื อ  กา รก าหนด คุณสมบั ติ ให้ เ ป็ น คี ย์ 
ท่ีมีเอกลักษณ์ ไม่สามารถว่างได้ และไม่ซ้ ากัน เช่น รหัสลูกค้า รหัสอาจารย์ เป็นต้น 

ดังภาพท่ี 10.1 แสดงตัวอย่างแอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์หลัก 
 

รหัสลูกค้า ช่ือ สกุล ท่ีอยู ่ โทรศัพท์ 
 

รหัสอาจารย์ ช่ือ สกุล ท่ีอยู ่  โทรศัพท์ 

 

ภาพท่ี 10.1 แอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์หลัก 
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3.2 คีย์ผสม (Composite Key) คือ คีย์ท่ีก าหนดร่วมกับคีย์หลัก เพื่อไม่ให้
การบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน เช่น การบันทึกเสนอโครงการบันทึกงบประมาณ จะมีการ
ก าหนดคุณสมบัติคีย์ผสมเป็นรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ ดังภาพท่ี 10.2 แสดง
ตัวอย่างแอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์ผสม 
 

 

รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ ช่ืองบประมาณ 

 

ภาพท่ี 10.2 แอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์ผสม 
 

3.3 คีย์คู่แข่ง (Candidate Key) คือ คีย์ท่ีมีคุณสมบัติเท่ากันกับคีย์หลัก 

ในกรณีท่ีรีเลชันหน่ึงมีคีย์หลักมากกว่าหน่ึงแอตทริบิวต์ เช่น การบันทึกข้อมูลประวัติ 

ถ้าไม่มีรหัสอาจารย์ก็สามารถใช้ช่ือและนามสกุลเป็นคีย์คู่แข่งได้ เป็นต้น ดังภาพท่ี 10.3 

แสดงตัวอย่างแอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์คู่แข่ง 
 

 

ช่ือ สกุล ท่ีอยู ่ โทรศัพท์ 
 
 

ภาพท่ี 10.3 แอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์คู่แข่ง 
 

3.4 คีย์นอก (Foreign Key) คือ คีย์หน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์หน่ึงกับคีย์หลัก
ของรีเลชันหน่ึง เช่น การบันทึกเสนอโครงการวิจัย จะสามารถเก็บข้อมูลเป็นรหัส
อาจารย์ รหัสโครงการวิจัย ดังน้ัน คีย์นอกคือ รหัสอาจารย์เป็นต้น ดังภาพท่ี 10.4 แสดง
ตัวอย่างแอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์นอก 

 

รหัสอาจารย์ ช่ือ สกุล ท่ีอยู ่ โทรศัพท์ 
 

รหัสโครงการ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ รหัสอาจารย์ 

 

ภาพท่ี 10.4 แอตทริบิวต์มีคุณสมบัติคีย์นอก 

 



 

การออกแบบฐานข้อมูล | 372 

 

การแปลงแผนภาพ E-R เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
แผนภาพ E-R Diagram เป็นการเขียนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ี

ท างานในระบบงานท่ีมีความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละวัตถุท่ีเกี่ยวข้องในทุกข้ันตอน
การท างาน ดังตัวอย่าง E-R ของระบบสารสนเทศการจัดการงานวิจัย ดังภาพท่ี 8.9 
แผนภาพ E-R Diagram ของระบบสารสนเทศการจัดการงานวิจัย ในเน้ือหาบทท่ี 8 

มีการก าหนดเอนทิตี ท่ีสามารถแปลงเป็นรีเลชันได้ ดังน้ี 

1. การแปลงเอนทิตเีปน็รีเลชัน 

 จากภาพจะแสดงให้เห็นเอนทิตีท้ังหมดคือ 

1.1 บุคลากร ข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

1.2 สถานะ ข้อมูลประเภทผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

1.3 สาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชาท่ีผู้ใช้บริการสังกัด 

1.4 โครงการ จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการน าเสนอเค้าโครงงานวิจัย  
1.5 ผลการพิจารณา จัดเก็บข้อมูลผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
1.6 งบประมาณ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท รายละเอียดงบประมาณ 

1.7 สัญญา จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการท าสัญญาทุนโครงการ 
1.8 ความก้าวหน้า จับเก็บข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าในการด าเนิน

โครงการ 
1.9 ฉบับสมบูรณ์ จัดเก็บข้อมูลแฟ้มเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
1.10 ผลงานทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวการผลงานการน าเสนอผลงาน

งานวิจัย เช่น ประชุมวิชาการ วารสาร เป็นต้น 

 

2. การแปลงแอตทรบิิวต์เป็นรีเลชนั 

เอนทิตีแต่ละเอนทิตี จะมีคุณลักษณะรายละเอียดของแอตทริบิวต์ ดังภาพท่ี 
8.1 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีบุคลากร เน้ือหาบทท่ี 8 ได้แปลงแอตทริบิวต์ท้ังหมดจาก 

E-R บุคลากร ดังภาพท่ี 10.5 แสดงแอตทริบิวต์บุคลากร ดังน้ี 
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รหัส ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่ เช่ียวชาญ วันเกิด วันท่ีเร่ิมท างาน 
 

 

ภาพท่ี 10.5 การแปลงเอนทิตีบุคลากร 
 

แอตทริบิวต์จะมีคุณลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ัน การแปลงแอตทริบิวต์ก็จะต้อง
มีการก าหนดคุณสมบัติรายละเอียดแต่ละแอตทริบิวต์ สามารถแปลง E-R จากภาพท่ี 

8.3 ได้ผลลัพธ์รายละเอียดดังน้ี 

2.1 แอตทริบิวต์แบบคีย์หลัก เป็นแอตทริบิวต์ ท่ีมี คุณลักษณะเป็น
เอกลักษณ์คือ รหัส  

2.2 แอตทริบิวต์แบบปกติ เป็นแอตทริบิวต์ท่ีแสดงคุณลักษณะในแต่ละ
เอนทิตี คือ ช่ือ นามสกุล เริ่มท างาน อายุงาน 

2.3 แอตทริบิวต์แบบผสม เป็นแอตทริบิวต์ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีสามารถ
แบ่งแยกคุณลักษณะเพิ่มได้อีก คือ ท่ีอยู่แสดงรายละเอียดแปลงแอตทริบิวต์ได้ 

ดังภาพท่ี 10.6 การแปลงแอตทริบิวต์ท่ีอยู่บุคลากร 
 

 

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 

 

ภาพท่ี 10.6 เอนทิตีบุคลากร 
 

2.4 แอตทริบิวต์แบบค่าเดียว คือ แอตทริบิวต์ท่ีแสดงคุณลักษณะท่ีจัดเก็บ
เพียงค่าเดียวเท่าน้ันคือ วันเกิด วันท่ีเร่ิมท างาน 

2.5 แอตทริบิวต์ท่ีมีหลายค่า คือ แอตทริบิวต์ท่ีมีการจัดเก็บคุณลักษณะ
หลายค่า คือ เช่ียวชาญ 

2.6 แอตทริบิวต์ท่ีรับค่าด้วยการท างาน คือ อายุการท างาน โดยระบบจะ
ค านวณจากวันท่ีปัจจุบัน และวันท่ีเร่ิมท างาน 
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3. การแปลงความสัมพันธร์ะหว่างเอนทติีเป็นรีเลชนั 

การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตีท่ีมีความสัมพันธ์ในแผนภาพ มีรูปแบบความสัมพันธ์ดังภาพท่ี 10.7  
 

 

 
 

ภาพท่ี 10.7 E-R ความสัมพันธ์ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิจัย 

 

3.1 การแปลงความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง
เป็นความสัมพันธ์ของเอนทิตีท่ีมีต่อเอนทิตีหน่ึงเท่าน้ัน ดังเช่นการแปลงความสัมพันธ์
จาก E-R เป็นรีเลชันภาพท่ี 10.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับสาขาและสถานะ
ผู้ใช้งาน ซึ่งบุคลากรหน่ึงคนมีรหัสได้รหัสเดียวเท่าน้ัน บุคลากรหน่ึงสังกัดอยู่สาขาเดียว
เท่าน้ัน จึงสามารถแปลงแอตทริบิวส์ได้ ดังรูปภาพท่ี 10.8 แปลงรีเลชันระหว่างบุคลากร
กับสาขาและสถานะผู้ใช้งาน 

 
ภาพท่ี 10.8 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับสาขาและสถานะผู้ใช้งาน 
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รหัส ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่ เช่ียวชาญ วันเกิด รหัสสาขา รหัสสถานะ 

 

รหัส สาขาวิชา 

 

 

 

ภาพท่ี 10.9 แปลงรีเลชันระหว่างบุคลากรกับสาขาและสถานะผู้ใช้งาน 
 

3.2 การแปลงความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อ
กลุ่มเป็นความสัมพันธ์ของเอนทิตีหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์กัน จากภาพท่ี 10.10 แสดงการ
แปลงความสัมพันธ์จาก E-R เป็นรีเลชันระบบโครงการ และภาพท่ี 10.11 แสดงตัวอย่าง
ระบบการจัดการงานวิจัย โครงการหน่ึงมีความสัมพันธ์ต่อเอนทิตีงบประมาณแบบกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 10.10 E-R ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับงบประมาณ 

 

รหัส ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ รหัสงบประมาณ 
 

รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ ช่ืองบประมาณ 
 

ภาพท่ี 10.11 แปลงรีเลชันระหว่างโครงการกับงบประมาณ 

รหัส ช่ือสถานะ 
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3.3 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ดังน้ัน การแปลงความสัมพันธ์จาก E-R เป็นรีเลชัน 

จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างภาพท่ี 10.12 แสดง E-R แสดงความสัมพันธ์ระบบการจัดการ
งานวารสารท่ีมีผู้ใช้งานเข้าระบบสมัครสมาชิก และสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้
มากกว่าหน่ึงครั้ง ดังภาพรูปภาพท่ี 10.13 แสดงการแปลง E-R เป็นรีเลชัน 

 
 

ภาพท่ี 10.12 E-R ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับวารสาร 

 

รหัส ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี รหัสสมาชิก 

 
 

รหัสสมาชิก ช่ือ ท่ีอยู ่ วันท่ีสมัคร 

 

ภาพท่ี 10.13 การแปลง E-R เป็นรีเลชันระหว่างสมาชิกกับวารสาร 
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กระบวนการปรับบรรทัดฐาน (Normalizations) 

กระบวนการปรับบรรทัดฐาน คือ กระบวนการแปลงข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลจากลักษณะของคีย์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลได้ดี
ยิ่งข้ึน แนวคิดกระบวนการปรับบรรทัดฐานโดย E.F.Codd เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3 ระดับ และการวิเคราะห์ท่ีมากกว่าระดับท่ี 3 จะเป็นการ
วิเคราะห์ด้วยแนวคิดโดย Fagin นอร์มัลฟอร์มระดับท่ี 4NF และ 5NF ดังภาพท่ี 10.14 

 

 
ภาพท่ี 10.14 กระบวนการปรับบรรทัดฐาน 

 

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้วยการท ากระบวนการปรับบรรทัดฐาน
เป็นการวิเคราะห์เพื่อลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลมี
ข้ันตอน ดังน้ี 

 

 

 

1 NF
• กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 1 หรือเรียกว่า 1NF

2 NF
• กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 2 หรือเรียกว่า 2NF

3 NF
• กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 3 หรือเรียกว่า 3NF

BCNF
• กระบวนการปรับบรรทัดฐานพื้นฐาน BCNF (BoyceCodd Normal Form)

4 NF
• กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 4 หรือเรียกว่า 4NF

5 NF
• กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 5 หรือเรียกว่า 5NF
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1. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับที่ 1 

(First Normal Form: 1NF) 

การออกแบบฐานข้อมูลตามข้ันตอนกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 1  

จะตรวจสอบข้อมูลในตาราง ตารางเดียวกันไม่ให้มีข้อมูลท่ีซ้ ากันและตรวจสอบข้อมูลท่ี
ไม่สมบูรณ์ในลักษณะไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ า (Repeating Group) ตัวอย่างข้อมูลระบบ
สารสนเทศการจัดการงานวิจัย มีการจัดข้อมูลตารางข้อมูลเสนอโครงการมีการจัดเก็บ
ข้อมูลโครงการและบุคลากรผู้เสนอขอวิจัย มีการจัดเก็บ ดังตารางท่ี 10.2 ปรับปรุงข้อมูล
ให้ครบ ดังตารางที่ 10.3 เมื่อมีการปรับปรุงแล้ว จะเห็นได้ว่าควรก าหนดคีย์ของตาราง 
ในท่ีน้ีก าหนดให้รหัสบุคลากร (HME_CODE) เป็นคียห์ลัก 

ตารางที่ 10.2 ข้อมูลเสนอโครงการ 
HMR_ 

CODE 

HMR_ 

FNAME 

TYPE_ 

PROJECT 

PROJECT 

NATURE 

TYPE_ 

PROJECT 

STRID1 NAME 

STRID1 

TEL 

s001 สมใจ วิจัยเดี่ยว วิจัยประยุกต์ หัวหน้า 01 การปรับ
โครงสร้าง 

#1225 

s003 วีระ วิจัยเดี่ยว วิจัยประยุกต์ นักวิจัยร่วม 02 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

#1347 

  วิจัยรายวิชา วิจัยประยุกต์ นักวิจัยร่วม 02 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

#1347 

s004 ทรงพล วิจัยเดี่ยว วิจัยพ้ืนฐาน หัวหน้า 02 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

#1225 

  วิจัยรายวิชา วิจัยพ้ืนฐาน นักวิจัยร่วม 03 การพัฒนา
คุณภาพคนไทยฯ 

#1225 

 

ตารางที่ 10.3 ข้อมูลเสนอโครงการท่ีปรับปรุงข้อมูล 
HMR_ 

CODE 

HMR_ 

FNAME 

TYPE_ 

PROJECT 

PROJECT 

NATURE 

TYPE_ 

PROJECT 

STRID1 NAME STRID1 TEL 

s001 สมใจ วิจัยเดี่ยว วิจัย
ประยุกต์ 

หัวหน้า 01 การปรับ
โครงสร้าง 

#1225 

s003 วีระ วิจัยเดี่ยว วิจัย
ประยุกต์ 

นักวิจัยร่วม 02 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

#1347 

s003 วีระ วิจัยรายวิชา วิจัย
ประยุกต์ 

นักวิจัยร่วม 02 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

#1347 

s004 ทรงพล วิจัยเดี่ยว วิจัยพ้ืนฐาน หัวหน้า 02 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

#1225 

s004 ทรงพล วิจัยรายวิชา วิจัยพ้ืนฐาน นักวิจัยร่วม 03 การพัฒนา
คุณภาพคนไทยฯ 

#1225 



 

การออกแบบฐานข้อมูล | 379 

2. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับที่ 2 

(Second Normal Form: 2NF) 

ข้ันตอนการกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 2 จะต้องเป็น 1NF  

ก่อนและเขตข้อมูลภายในตารางจะต้องมีความสัมพันธ์ข้ึนตรงต่อคีย์หลักเท่าน้ัน หรือตัด
เขตข้อมูลบางส่วนท่ีไม่ข้ึนตรงต่อคีย์หลักออกไป (Partial Dependency) ดังภาพท่ี 
10.15การนอร์มัลไลเซชันระดับท่ี 2 

 
HMR_

CODE 

HMR_ 

FNAME 

TYPE_ 

PROJECT 

PROJECT_

NATURE 

TYPE_ 

PROJECT 

STRID1 NAME 

STRID1 

TEL 

 

สามารถจัดให้เป็นกระบวนการปรับบรรทัดฐานท่ี 2 คงเหลือเขตข้อมูลข้ึนตรงต่อคีย์หลัก
ดังน้ี 

HMR_CODE HMR_ FNAME ADDRESS TEL 

 

เขตข้อมูลรหัสยุทธศาสตร์ช่ือยุทธศาสตร์ไม่ข้ึนตรงต่อคีย์หลัก 
STR1ID NAME_STR1 

 

เขตข้อมูลประเภทโครงการ ลักษณะโครงการ ประเภทผู้วิจัยไม่ข้ึนตรงต่อคีย์หลัก 
TYPE_PROJECT PROJECT_NATURE TYPE_USER H_RATIO 

 

ภาพท่ี 10.15 กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 2NF 
 

3. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับที่ 3 

(Third Normal Form: 3NF) 

ข้ันตอนกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 3 จะต้องเป็น 2NF ก่อนและ
เขตข้อมูลภายในตารางจะต้องมีความสัมพันธ์ข้ึนตรงต่อคีย์หลักท้ังหมด  และไม่ม ี

เขตข้อมูลใดท่ีสามารถเป็นคีย์หลักระบุความสัมพันธ์อื่นๆ ท่ีเหลือ ได้ (Transitive 

Dependency) การขจัดสามารถท าได้โดยมีการสร้างคีย์นอก (Foreign Key) ส าหรับ
เป็นเขตข้อมูลเช่ือมตารางกัน จากข้อมูลด้านล่างน้ี สามารถจัดให้เป็นกระบวนการปรับ
บรรทัดฐานระดับท่ี 3 โดยการขจัดเขตข้อมูล HMR_CODE (รหัสบุคลากร) ออก
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เน่ืองจากไม่ได้ข้ึนตรงต่อคีย์หลักและเป็นเขตข้อมูลท่ีสามารถรระบุข้อมูล HMR_FNAME 

(ช่ือบุคลากร) ได้โดยตรง ซึ่งรหัสบุคลากรในตารางข้อมูลโครงการวิจัย  จะเป็นคีย์นอก
ส าหรับเช่ือมตาราง ดังภาพท่ี 10.16 กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 3 

 

ตารางโครงการวิจัย 

RS_ID RS_NAME HMR_CODE HMR_FNAME 
 

สามารถจัดให้เป็นกระบวนการปรับบรรทัดฐานท่ี 3 ดังน้ี 

RS_ID RS_NAME HMR_CODE 

 

HMR_CODE HMR_FNAME 
 

 

ภาพท่ี 10.16 กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 3 
 

4. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับที่ 
BCNF (BoyceCodd Normal Form: BCNF) 

ข้ันตอนกระบวนการปรับบรรทัดฐาน BCNF จะต้องเป็น 3NF ก่อน และเขต
ข้อมูลภายในตารางจะต้องมีความสัมพันธ์ข้ึนตรงต่อคีย์หลักท้ังหมด และสร้างเขตข้อมูล
ท่ีท าการเช่ือมโยงคีย์หลักหรือเรียกว่าคีย์ผสมดังภาพท่ี 10.17 การแสดงกระบวนการ
ปรับบรรทัดฐานระดับท่ี BCNF 
 

ตารางบุคลากร 

HMR_CODE TEACHER_ID HMR_FNAME ADDRESS TEL 
 

สามารถจัดให้เป็นกระบวนการปรับบรรทัดฐานท่ี 3 ดังน้ี 

HMR_CODE HMR_FNAME ADDRESS TEL 

 

HMR_CODE TEACHER_ID 
 

ภาพท่ี 10.17 กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี BCNF 
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5. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับที่ 4 

(Fourth Normal Form: 4NF) 

โดยท่ัวไปการออกแบบฐานข้อมูลจะมีการวิเคราะห์ให้อยู่ ในรูปแบบ
กระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับท่ี 3 หรือ BCNF ก็เพียงพอต่อการน าไปใช้งาน และ
ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานเรียกใช้ข้อมูลมากนัก  

ข้ันตอนกระบวนการปรับบรรทัดฐาน 4NF จะต้องเป็น BCNF มาก่อน และ
เขตข้อมูลภายในตารางจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ในการระบุค่าของเขตข้อมูลหลายเขต
ข้อมูล ซึ่งเรียกเหตุการณ์แบบน้ีว่า Multivalued Dependency 

6. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐานระดับที่ 5 

(Fifth Normal Form: 5NF) 

ข้ันตอนการกระบวนการปรับบรรทัดฐาน 5NF จะต้องเป็น 4NF มาก่อน 

เมื่อแยกตารางออกเป็นตารางย่อย ๆ แล้ว การเช่ือมโยงกลับคืนมาท้ังหมด จะท าให้ได้
ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนเหมือนในตารางเดิม ซึ่งเรียกเหตุการณ์แบบน้ีว่า Joint Dependency 
 

การรักษาความคงสภาพของข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการก าหนดความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
เพื่อให้สามารถรองรับการท างานพร้อมกันท้ังระบบ ดังน้ัน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลให้
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ในการออกแบบ จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมความคงสภาพ
ของข้อมูล โดยการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล ตามกฎความคงสภาพ
ข้อมูล (Data Integrity Rule) มีประเด็นการรักษาความคงสภาพข้อมูล  2 ประเด็น 

คือ  กฎความคงสภาพ ข้อมูล  และกฎความคงสภาพของการอ้ า งอิ ง ข้อ มู ล  
สรุปข้อมูลได้ ดังน้ี 

1. กฎความคงสภาพของข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลให้เกิดความคงสภาพข้อมูล เป็นการก าหนดให้ทุก
ความสัมพันธ์ จะต้องมีการก าหนดคีย์หลักเพื่อเช่ือมโยงข้อมูล ป้องกันไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลไม่เกิดการไม่บันทึกข้อมูลหรือท่ีเรียกว่าคีย์ว่าง และก าหนด
ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวซ้ ากัน การก าหนดคีย์หลัก และจะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติชนิด
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ข้อมูลเพิ่มเติมในการควบคุมค่าของข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน เช่น การออกแบบระบบสารสนเทศ
การจัดการงานวิจัยฯ จากตารางบุคลากรจะต้องมีการก าหนดความคงสภาพข้อมูลโดย
การก าหนดคีย์ให้กับรหัสบุคลากร ไม่ให้ซ้ าหรือไม่ว่าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการ
บันทึกข้อมูล และก าหนดคุณสมบัติชนิดข้อมูลและขนาดข้อมูล เป็นต้น  

เมื่อมีการก าหนดความคงสภาพท าให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลจะต้องกระท าให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนจึงบันทึกข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์ให้ยกเลิกการจัดการท้ังหมด การ
รักษาความถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล จะท าให้ป้องกันข้อผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนในการบันทึกข้อมูล ดังตารางที่ 10.4 ตารางข้อมูลบุคลากรในตารางน้ีก าหนดให้
เขตข้อมูล HME_CODE เป็นคีย์หลักก าหนดไม่ให้มีค่าว่างและไม่ซ้ า 
 

ตารางที่ 10.4 ตารางบุคลากร 
COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

HME_CODE VARCHAR2(7 BYTE) (NOT NULL) YES รหัสบุคลากร 
TEACHER_ID VARCHAR2(10 BYTE) (NOT NULL) YES รหัสอาจารย์ 

TITLE_NAME VARCHAR2(20 BYTE) (NULL) NO ค าน าหน้า 
SIF_FNAME VARCHAR2(100 BYTE) (NULL) NO ชื่อ 

SIF_NAME VARCHAR2(100 BYTE) (NULL) NO นามสกุล 

UDRU_ADDESS VARCHAR2(500 BYTE) (NULL) NO ที่อยู่ 

TEL_NO VARCHAR2(50 BYTE) (NULL) NO โทรศัพท์ 
SIF_EMAIL VARCHAR2(50 BYTE) (NULL) NO อีเมล 

 

2. กฎความคงสภาพของการอ้างอิงข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลด้วยกฎความคงสภาพของการอ้างอิงข้อมูล เป็นการ
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์นอกเหนือจากคีย์หลัก เช่น คีย์นอก 
(Foreign key) คีย์คู่แข่ง (Candidate key) เป็นต้น การก าหนดความคงสภาพของการ
อ้างอิงความสัมพันธ์ของข้อมูล จะท าให้เกิดความคงสภาพในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกความสัมพันธ์ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หากมีการแก้ไข
ข้อมูลในฐานข้อมูลในกรณี ดังน้ี 
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2.1 ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคีย์หลักได้ เมื่อสร้างความสัมพันธ์และบันทึก
ข้อมูลหรือมีการเรียกใช้งานอยู่ 

2.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงคีย์นอกท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะต้องมี
การปรับปรุงท้ังหมดของฐานข้อมูล 

การบันทึกข้อมูล จะต้องค านึงถึงความปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การใช้
กฏความคงสภาพของการอ้างอิงข้อมูล จะช่วยให้ข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยงแปลงเกิดความ
สมบูรณ์ในทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการลบ การเพิ่มข้อมูล ดังตัวอย่างภาพท่ี 10.18 

มีการเปลี่ยนแปลงช่ือของบุคลากรจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของตารางบันทึกโครงการ
ท่ีมีการอ้างอิงข้อมูลจากตารางบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.18 ความสัมพันธ์ของการอ้างอิงข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HME_CODE TEACHER_ID PROJECT_ID 

892 2189 001 

893 2193 003 

HME_CODE NAME 

892 มานะ 

893 สุขใจ 
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บทสรุป 

บทน้ีจะอธิบายการออกแบบจ าลองเชิงตรรกะที่ออกแบบฐานข้อมูล ท่ีก าหนด
คุณสมบัติของเขตข้อมูลแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นฐานข้อมูลท่ีมีลักษณะ
การจัดข้อมูลแบบตาราง 2 มิติ คือ แนวนอนและแนวต้ัง ท่ีเรียกว่าแถวหรือคอลัมน์ 
สามารถรองรับความสัมพันธ์แบบได้ท้ังหน่ึงต่อหน่ึง หน่ึงกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม 

มีค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  มีประเภทของรีเลชัน 2 ประเภท คือ
ความสัมพันธ์หลักและมุมมองการใช้งาน  

คุณสมบัติของรีเลชันมีดังน้ี 

1. ต้องมีช่ือก ากับทุกรีเลชันและช่ือต้องไม่ซ้ ากัน 

2. แต่ละรีเลชัน จะมีค่าแอตทริบิวต์ท่ีต้องไม่มีค่าซ้ ากัน 

3. แต่ละรีเลชันจะมค่ีาทูเพิลท่ีต้องไม่มีค่าซ้ ากัน 

4. การก าหนดค่าของข้อมูล จะเป็นไปตามข้อก าหนดค่าของข้อมูลในแต่
ละ แอตทริบิวต์ 

5. การเรียงล าดับของทูเพิล ไม่มีความส าคัญใดๆ  

6. การเรียงล าดับของแอตทริบิวต์ ไม่มีความส าคัญใดๆ 

 

คีย ์คือ การก าหนดคุณสมบัติความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์ มี 4 ประเภท คือ
คีย์หลัก คีย์ผสม คีย์คู่แข่ง คีย์นอก 

การแปลงแผนภาพ E-R เป็นรีเลชัน จะต้องพิจารณาส่วนประกอบเอนทิตี  
แอตทริบิวต์และแปลงความสัมพันธ์ และตรวจสอบส่วนประกอบแอตทริบิวต์ในแต่ละ
ประเภท 

กระบวนการปรับบรรทัดฐาน คือ กระบวนการแปลงข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะของคีย์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ
ข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน มีการปรับบรรทัดฐาน 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF 5NF 
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การรักษาความคงสภาพของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล จะต้องมีการ
ก าหนดความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถรองรับการท างานพร้อมกัน  

ท้ังระบบ ดังน้ัน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
ออกแบบ จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมความคงสภาพของข้อมูล โดยการป้องกันไม่ให้
เกิดความสูญเสียหรือข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูล 
การลบข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล ตามกฎความคงสภาพข้อมูล  มี 2 ประเด็น 

คือ กฎความคงสภาพข้อมูล และกฎความคงสภาพของการอ้างอิงข้อมูล 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 10 
 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. จงอธิบายคุณสมบัติของรีเลชัน 

2. คีย์หลักมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความหมายอย่างไร  
3. จงอธิบายกระบวนการปรับบรรทัดฐานมีข้ันตอน และมีหลักการปรับบรรทัดฐาน

อย่างไร 
  
ตอนที่ 2 ให้นักศกึษาแปลงแผนภาพ E-R เป็นรีเลชนัจากภาพดังนี ้

1.  ให้แปลงความสัมพันธ์ของ E-R เป็นรีเลชันท่ีมีรายละเอียดแอตทริบิวต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ 

บทคัดย่อ 

ช่ือบทความ
ภาษาอังกฤษ ช่ือบทความ

ภาษาไทย 
รหัสผลงาน 

รหัสผลงาน
ความก้าวหน้

า

งบประมาณ 

งบประมาณ
งวดที ่2 

วัตถุประสงค ์

กิจกรรม 
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COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

     

     

     

     

     

 
COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

     

     

     

     

     

 

 

2. จงแปลงเอนทิตีของ E-R เป็นรีเลชัน โดยใช้ภาพข้างล่างดังน้ี  
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บทท่ี 11 

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  
 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ เ ชิงวัตถุ  จะมี ข้ันตอนการวิ เคราะห์และออกแบบ 

โดยผู้ออกแบบต้องท าความเข้าใจหลักการท างานและแนวคิดของการพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงวัตถุ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดของการ
พัฒนาวัตถุน้ัน จะต้องมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกความเป็นจริง เพื่อน าไป
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข โดยหลักการของแนวคิดเชิงวัตถุจะมองปัญหาเป็นวัตถุ 

ท่ีเกิดข้ึน และสร้างแบบจ าลองควบคู่กับการวิเคราะห์ปัญหาน้ัน ๆ ซึ่งการพัฒนาระบบ
แนวคิดเชิงวัตถุน้ัน จะสามารถน าโค้ดท่ีพัฒนาแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ท าให้ลดระยะเวลา
ในการพัฒนา การออกแบบเชิงวัตถุจะมีลักษณะ คุณสมบัติแต่ละวัตถุเป็นแบบโครงสร้าง
ท าให้ง่ายต่อปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน ผู้พัฒนาจะสามารถเลือกใช้ภาษาท่ี
รองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือท่ีสนับสนุนมากหลากหลายย่ิงข้ึน   

เน้ือหาบทน้ี จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ คุณสมบัติของ
แนวคิดเชิงวัตถุ ข้ันตอนการออกแบบระบบงานแนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบด้วย
ภาษายูเอ็มแอล และรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 

 

ความรู้เก่ียวกับแนวคิดเชิงวัตถุ  
แนวคิดเชิงวัตถุคือ การพิจารณาจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์หรือกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยจะมองทุกสิ่งเป็นวัตถุ และมองว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ี เกิดจาก
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ จากแนวคิดเชิงวัตถุท าให้นักพัฒนาระบบ
จะต้องพิจารณาท าความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน การวิเคราะห์ปัญหาจะเร่ิมจากการศึกษา
ปัญหาความเป็นไปได้ สิ่งท่ีเกิดข้ึนสถานการณ์จริง เพื่อไปวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ดังภาพท่ี 11.1 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุหรือเรียกว่าออบเจ็กต์ 
(Object) จะวิเคราะห์นักศึกษาเป็นวัตถุท่ีมีคุณสมบัติท่ีบ่งบอกตัวนักศึกษา โดยมี
ความสัมพันธ์ในการใช้บริการระบบงานท่ีมีพฤติกรรมการเรียน การลงทะเบียน ดูผล  

การเรียนและดูกิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้าร่วม 
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ภาพท่ี 11.1 รูปแบบโครงการสร้างของวัตถุ 
 

1. วัตถุ (Object) 

วัตถุหรือออบเจ็กต์ คือ ตัวแทนสิ่งหน่ึงสิ่งใด แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 

คือ 1) นามธรรมหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ท่ีผู้ใช้งานต้องการจัดเก็บข้อมูลวัตถุ เช่น คน สัตว์ 
สิ่งของ อุปกรณ์ 2) พฤติกรรมการท างานของวัตถุ ท่ีมีความสัมพันธ์ในการท างาน 

ในแต่ละกิจกรรมขององค์กรหรือสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น เหตุการณ์ วันเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 
เป็นต้น  

1.1 สถานะของวัตถุ 

การแสดงสถานภาพของวัตถุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สิ่งท่ี
แสดงของวัตถุจะแสดงคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ท่ีมีต่อวัตถุน้ัน จึงท าให้วัตถุสามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าได้  

ตัวอย่างออบเจ็กต์ วรวัฒน์เป็นลูกค้าร้านขายวุ้น สมัครสมาชิกกับร้าน
ได้รับส่วนลดครั้งแรก 2% และวรวัฒน์ยังเป็นสมาชิกต่อไปจน 3 ปี วรวัฒน์ได้รับส่วนลด
ส าหรับสมาชิก VIP 5% ดังตารางที ่11.1 แสดงเงื่อนไขส่วนลดสมาชิก 

 

ตารางที่ 11.1 เง่ือนไขส่วนลดสมาชิก 

 เงื่อนไข  ส่วนลด 

วรวัฒน์สมัครสมาชิกแรกเข้า  2% 

วรวัฒน์เป็นสมาชิก 3 ปี  5% 
 

จากตัวอย่าง จะแสดงให้เห็นว่าวัตถุสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ข้ึนอยู่กับ
คุณสมบัติและความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึน 

 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คุณสมบัติ  รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์  
พฤติกรรม  ลงทะเบียนเรียน รายงานผลการศึกษา ร่วมกิจกรรม 
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1.2 พฤติกรรมของวัตถุ 

พฤติกรรมของวัตถุ คือ การกระท าท่ีท างานก็ต่อเมื่อมีการโต้ตอบ หรือ
เรียกใช้งานของออบเจ๊กต์ ดังน้ัน การแสดงพฤติกรรมการท างานของวัตถุก็สามารถ
ก าหนดการแสดงแตกต่างได้ เช่น การแสดงพฤติกรรมของออบเจ็กต์ลูกค้าของร้านขาย
วุ้นในการค้นหาข้อมูลนายวรวัฒน์จะมีพฤติกรรมวัตถุท่ีแจ้งรหัสบัตรสมาชิก แจ้งช่ือ
ลูกค้า แจ้งเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 

1.3 เอกลักษณ์ของวัตถุ 

วัตถุทุกวัตถุจะมีเอกลักษณ์มีความต่างจากกัน ถึงจะมีสมบัติหรือ
พฤติกรรมเหมือนกัน แต่วัตถุน้ันจะต้องมีการก าหนดความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับวัตถุ
อื่น เช่น วัตถุพนักงานร้านขายวุ้นมีต าแหน่งพนักงานขาย ท่ีมีพฤติกรรมหน้าท่ีในการ
ขายสินค้าเหมือนกัน แต่มีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกตัวตนคนละวัตถุ โดยการก าหนดรหัส
พนักงานเป็นต้น  

2. คลาส (Class) 

คลาส คือ ค านิยามหรือค าอธิบายถึงกลุ่มของวัตถุ คลาสหรือเรียกว่าต้นแบบ
หรือแม่พิมพ์ส าหรับสร้างวัตถุใหม่ การสร้างวัตถุใหม่จะมีการก าหนดคุณลักษณะคลาส
กับวัตถุร่วมกัน องค์ประกอบของคลาสส าหรับอธิบายคุณลักษณะโครงสร้างของวัตถุ 

มี 2 องค์ประกอบดังน้ี 

2.1 คุณสมบัติ (Attribute) แสดงค าอธิบายสถานะของวัตถุ 

2.2 โอเปอร์เรชัน (Operation) หรือเมธอด เป็นการแสดงพฤติกรรม หน้าท่ี
ของวัตถุท่ีเกิดข้ึน 
 

 ตัวอย่างท่ี 1 ดังภาพท่ี 11.2 แสดงคลาสไดอะแกรมของการสั่งซื้อสินค้า 

ท่ีมีคลาส Customer, Order, Item ในแต่ละคลาสจะมีคุณสมบัติและเมธอดแสดง
พฤติกรรมการท างาน เช่น คลาส Customer มีแอตทิรบิวต์หมายเลข ช่ือ ท่ีอยู่ เป็นต้น 
ในแต่ละคลาสก็มีความสัมพันธ์ในระบบงานลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าและสั่งซื้อมีรายการ
สินค้า 
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ภาพท่ี 11.2 คลาสไดอะแกรมของการสั่งซื้อสินค้า 

(ท่ีมา: Rosenblatt, 2014, pp. 461) 

 

 ตัวอย่างท่ี 2 ดังภาพท่ี 11.3 แสดงรายละเอียดวัตถุเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์
และนักศึกษา 

อาจารย์ (รหัสอาจารย์ ช่ือ สกุล วุฒิการศึกษา สังกัด) 
นักศึกษา (รหัสนักศึกษา ช่ือ ท่ีอยู่ สาขาวิชา) 

 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคลาสจะมีส่วนประกอบช่ือคุณสมบัติและ 

เมธอดท่ีเป็นหน้าท่ีของคลาส ดังตัวอย่างภาพท่ี 11.3 แสดงข้อมูลรายละเอียดคลาส
นักศึกษาและอาจารย์  
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ภาพท่ี 11.3 ส่วนประกอบของคลาส 

 

 ภาพท่ี 11.4 แสดงการก าหนดคุณสมบัติของคลาสท่ีมีวัตถุใช้คุณสมบัติ
ร่วมกัน เช่น คลาสนักศึษาและคลาสอาจารย์ท่ีมีการก าหนดคุณสมบัติ เมื่อมีการสร้าง
วัตถุใหม่ข้ึน 

 

 

 

นักศกึษา 
 

รหัสประจ าตัว 

ชื่อ สกุล 

ที่อยู่ 

สาขาวิชา 
+ลงทะเบียนเรียน () 
+ช าระค่าลงทะเบียน () 
+สอบ () 

อาจาย์ที่ปรกึษา 
 

รหัสอาจารย์ 

ชื่อ สกุล 

สังกัด 

ความเชี่ยวชาญ 

+สอน () 
+วิจัย () 
+อบรม () 

ชื่อคลาส 
 

คุณสมบัต ิ

 

 

 

 

หน้าท่ีโอเปอร์เรชัน 

 

ตัวอย่างคลาส 

ตัวอย่างคลาสนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาพท่ี 11.4 การสร้างคลาสและวัตถุ 

A B 

D 
C H 

คลาสนักศึกษา 

คุณสมบัติเหมือนกันคือรหัส ชื่อ สกุล 
ที่อ ยู่ สาขาวิชา ซึ่ งคลาสนักศึกษา 
จะมีนักศึกษาที่ใช้โครงสร้างเดียวกัน 
เช่น นาย A B C D H จะใช้คุณสมบัติ
และเมธอดในคลาสน้ี 

ชูใจ 

มานะ 

ปิติ 

คลาสอาจารย์ 
คุณสมบัติเหมือนกันคือรหัส รหัส
อาจารย์ ชื่อ สกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ 

ซึ่ งคลาสอาจารย์จะมีอาจารย์ที่ใช้
โครงสร้างเดียวกัน เช่น ชูใจ ปิติ มานะ 
จะใช้คุณสมบั ติและพฤติกรรมใน
คลาสน้ี 

นักศกึษา 

A B C D H 

อาจารย์ 

ชูใจ ปิต ิ มานะ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ  
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ จะแสดงรายละเอียดของวัตถุในการสร้างแนวคิด

ให้กับวัตถุ มีความสัมพันธ์ท้ังหมด 4 ประเภท ดังน้ี 

3.1 ความสัมพันธ์แบบส่วนรวม (Association) 
ความสัมพันธ์แบบน้ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งท่ีเกี่ยวพันกันแบบ

โครงสร้างแบบ 2 ทิศทาง ดังภาพท่ี 11.5 คลาสนักศึกษามีความสัมพันธ์กับอาจารย์ 
ท าให้รู้ว่านักศึกษาคนน้ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคนใด 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.5 ความสัมพันธ์แบบ Association 

 

3.2 ความสัมพันธ์แบบรวม (Aggregation) 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอีกวัตถุหน่ึง มีการรวม

องค์ประกอบความสัมพันธ์กัน โดยวัตถุท่ีเป็นองค์ประกอบ (Part Class) จะเป็นอิสระ
ต่อวัตถุท่ีจะมาเป็นส่วนประกอบ (Whole Class) ซึ่งหากวัตถุท่ีเป็นส่วนประกอบ 

ถูกลบท้ิงก็ไม่ส่งผลต่อวัตถุท่ีเป็นองค์ประกอบ ดังภาพท่ี 11.6 แสดงความสัมพันธ์ในการ
ท ากิจกรรมลงทะเบียนของเจ้าหน้าท่ีทะเบียน โดยเจ้าหน้าท่ีทะเบียนเป็นองค์ประกอบ
และกิจกรรมการลงทะเบียนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งหากไม่มีกิจกรรมลงทะเบียน 
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนก็มีกิจกรรมอื่นต่อไปไม่ส่งต่อวัตถุ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.6 ความสัมพันธ์แบบ Aggregation 

นักศกึษา อาจารย์ 

กิจกรรม
ลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่
ทะเบียน 
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3.3 ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (Composition) 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุแบบข้ึนต่อกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  

ท่ีวัตถุหลัก หากถูกท าลายก็จะท าให้วัตถุท่ีสัมพันธ์กันถูกท าลายตามไปด้วย ดังภาพท่ี 
11.7 คอมพิวเตอร์หน่ึงเครื่องจะมีวัสดุ CPU, RAM, Hard Disk หากไม่มีวัสดุดังกล่าว
เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ จึงเป็นความสัมพันธ์แบบ Composition 

 

 

ภาพท่ี 11.7 ความสัมพันธ์แบบ Composition 
 

3.4 ความสัมพันธ์แบบสืบทอด (Generalization) 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ในลักษณะของการสืบทอดคุณสมบัติจาก 

คลาสหน่ึงเป็น Superclass และคลาสหน่ึงเป็น Subclass ดังน้ัน ความสัมพันธ์แบบน้ี
จะเป็นการสร้างคุณสมบัติของ Superclass เพื่อถ่ายทอดคุณสมบัติไปยัง Subclass  

ดังภาพท่ี 11.8 แสดงความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติของโครงสร้างนก 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.8 ความสัมพันธ์แบบ Generalization 
 

คอมพิวเตอร ์ CPU 

นก 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

สี 
เพศ 

 
บิน () 
กิน () 
นอน () 

นกแก้ว 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

สี 
เพศ 

น้ าหนัก 
บิน () 
กิน () 
นอน () 

นกกระจอกเทศ 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

ส ี

เพศ 

สัดส่วน 
บิน () 
กิน () 
นอน () 
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4. การแยกสลายและรวมโมดูล 

การออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ ทีมพัฒนาจะต้องวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความซับซ้อน และมีการใช้งานในวัตถุท่ีมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ดังน้ัน จึงมีหลักการแยกวัตถุหรือกิจกรรมเป็นส่วนงานหรือเรียกว่าโมดูล
เพื่อให้ง่ายและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน มีวิธีการการสลายโมดูลเป็นกระบวนการท่ีแยก
ปัญหา หรือสิ่งของเรื่องท่ีเกิดอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจกระบวนการท างาน
ได้ดีข้ึน มีแนวทางการแยกกระบวนการและการประกอบ 3 วิธี ดังน้ี 

4.1 การแยกสลายในลักษณะบนลงล่าง 
การแยกแบบบนลงล่าง จะเป็นการแยกโมดูลจากงานใหญ่ไปยังงาน

ย่อยเพื่อง่ายต่อการจัดการงาน เช่น ระบบสารสนเทศบุคลากร เป็นระบบท่ีให้บริการ
ส าหรับบุคลากร การแบ่งงานย่อยด้วยลักษณะงาน จะแยกย่อยเป็นระบบเงินเดือน 
ระบบงานธุรการ ระบบบันทึกการท างาน เป็นต้น 

4.2 การแยกสลายวัตถุ 

การแยกสลายวัตถุ จะเป็นการแยกสลายวัตถุปัญหาหรืองาน โดยการ
แยกปัญหาหรืองาน เป็นวัตถุท่ีสามารถท างานได้ด้วยวัตถุตนเองได้ มีคุณสมบัติการ
ท างานเป็นเอกเทศ เป็นวัตถุ  สามารถน าไปใช้กับระบบงานอื่นได้ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ห น่ึงเครื่องเรียกว่าวัตถุ แยกช้ินอุปกรณ์ก็จะได้ CPU, RAM, HDD, 

Mainboard เป็นต้น จะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีสามารถน าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องอื่นได้ด้วยคุณสมบัติของตนเอง 

4.3 การประกอบรวม 

โมดูลท่ีเป็นอิสระท่ีสามารถน าไปสร้างเป็นโมดูลอื่นได้ ด้วยวัตถุ
คุณลักษณะของวัตถุน้ัน ๆ หรือน าวัตถุโมดูลอื่นมาประกอบรวมเป็นโมดูลช้ินงานใหม่ 
เช่น การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะต้องให้วัสดุ CPU, RAM, HDD มาใช้
ประกอบรวมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ซึ่งวัตถุทุกตัวสามารถน ามารวมกันเป็น
โมดูลด้วยคุณสมบัติของวัตถุ เป็นต้น 
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คุณสมบัติของแนวคิดเชิงวัตถุ 

การพัฒนาระบบงานด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ เป็นการใช้หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบการแก้ไขปัญหางานด้วยการมองกิจกรรม บุคคล สัตว์  สิ่งของ สถานท่ี 
กิจกรรมเป็นวัตถุ โดยการมีคุณสมบัติของแนวคิดเชิงวัตถุ 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. การสืบทอด (Inheritance)  

แนวคิดการใช้เทคนิคการพัฒนาระบบด้วยการน าของค าสั่งมาใช้งานใหม่ โดย
ใช้ประโยชน์การท างานจากการท างานท่ีอาศัยหลักการสืบทอด ท่ีวัตถุก าหนดคุณสมบัติ
วัตถุท่ีสร้างข้ึน หรือการสร้างวัตถุลูกข้ึนมาเรียกใช้คุณสมบัติและพฤติกรรมจากวัตถุแม่ท่ี
สร้างข้ึนมาอยู่เดิมได้ ตามลักษณะความสัมพันธ์เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนา
ระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้รวดเร็วยิ่ง ข้ึน  เช่น การถ่ายทอด
คุณสมบัติของแม่ไปหาลูกของยานพาหนะ มีเรือ เครื่องบิน รถยนต์ รถโดยสาร 

ประจ าทางและประเภทรถโดยสารประจ าทางก็มีล าดับช้ันอีกหลายชนิด  เป็นต้น 

ดังภาพท่ี 11.9 แสดงตัวอย่างการสืบทอดคุณสมบัติของวัตถุยานพาหนะ และตัวอย่าง
ภาพท่ี 11.10 และ 11.11 แสดงการท างานแบบล าดับช้ันของอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 

 

 
 

ภาพท่ี 11.9 การสืบทอดคุณสมบัติของวัตถุ 

 

ยานพาหนะ

เรือ เครื่องบิน รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง

รถมินิบัส

รถสามล้อ

รถสามล้อเครื่อง
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การท างานของวัตถุจะมีการล า ดับช้ัน  (Hierarchy) ทุกระบบงานจะมี
ความสัมพันธ์การเรียกใช้งาน การท างานด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ จะมีวัตถุท่ีถูกสร้างข้ึนมา
และมีความสัมพันธ์กันในระบบงาน การจัดประเภทล าดับช้ันจะช่วยให้ผู้พัฒนารู้ล าดับ
ช้ันการท างาน คุณสมบัติและการถ่ายทอดคุณสมบัติของวัตถุ การแยกวัตถุ แนวทาง
ล าดับช้ัน จะแสดงให้เห็นคุณสมบัติท่ีถ่ายทอดในล าดับประเภทวัตถุ ดังน้ัน หากมีการน า
วัตถุท่ีมีอยู่เดิมมาสร้างงานใหม่ ก็จะสามารถรู้ถึงล าดับการถ่ายทอดคุณสมบัติของวัตถุได้ 
ดังภาพท่ี 11.10 แสดง การท างานท่ีมีล าดับช้ันของหน่วยจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 
ภาพท่ี 11.10 ล าดับช้ันของอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 

 

จากภาพท่ี 11.10 แสดงล าดับประเภทคุณสมบัติของอุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูล ท่ีมีประเภทการท างาน 4 ประเภท แต่ละประเภทก็จะมีวัตถุย่อยในล าดับต่อไป  

กรณีท่ีจะมีการจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเพิ่ม Solid-State Drive หรือ 
SSD จะมีล าดับการถ่ายทอดคุณสมบัติเป็นอุปกรณ์จัดเก็บประเภท Hard disk ล าดับ
ย่อย HDD External ดังภาพท่ี 11.11 แสดงล าดับช้ันย่อยของอุปกรณ์ SSD 

 

 

 

ภาพท่ี 11.11 ล าดับช้ันของการถ่ายทอดคุณสมบัติของอุปกรณ์ SDD 

 

Storage 
Device

Hard Disk

HDD 
Intrenal

HDD 
Extrenal

Compact Disk

CD DVD

SD Card

SD Card Mini Card MicroSD

USB Thumb Drive

Flash Drive

SSD 
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2. ความสามารถในการเก็บซ่อนข้อมูล (Data Encapsulation) 

การจัดเก็บข้อมูลและซ่อนรายละเอียด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเป็นการ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง ด้วยสถาปัตยกรรมการซ่อนรายละเอียดของข้อมูลจาก
การก าหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุ ท าให้การออกแบบวัตถุจะต้องพิจารณา
ฟังก์ชันการท างานท่ีจะต้องมีการปกปิดหรือห่อหุ้มระบบน้ัน หมายถึง การควบคุมการ
เข้าถึง เพื่อป้องการความเสียหายท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุ ดังน้ัน 

การก าหนดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือเรียกใช้งานในฟังก์ชันต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิการ
ควบคุมการมองเห็นท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขตัวแปรภายในวัตถุ มีประเภทการท างานหลัก
3 ระดับ คือ 1) แบบท่ัวไป 2) แบบส่วนตัว 3) แบบป้องกัน เช่น การใช้บริการระบบ
สารสนเทศนักศึกษาของนายวรวุฒิ เป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบส่วนตัวด้วยการใช้รหัส
ประจ าตัวนักศึกษาและรหัสผ่านท่ีได้รับจากระบบงานทะเบียนเท่าน้ัน จึงจะเข้าถึง
ระบบงาน เพื่อลงทะเบียนและดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น 

แนวคิดเชิงวัตถุ มีการเขียนโปรแกรมท่ีรองรับการท างานแบบซ้ าซ้อน มีการ
ท างาน คือ มองการท างานเป็นโมดูลหรือระบบย่อย เป็นวัตถุท่ีมีความเป็นอิสระ และวัตถุ
ท่ีสร้างมาแล้วยังสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก การห่อหุ้มจะมีการซ่อนเร้นข้อมูล 
(Information Hiding) เป็นความสามารถในการก าหนดคุณสมบัติลักษณะ การก าหนดให้
ผู้ใช้งานเรียกคุณสมบัติได้ตามรูปแบบท่ีก าหนดเท่าน้ัน ในการท างานแบบน้ีเป็นการ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล จึงเป็นประโยชน์ท่ีท าให้ข้อมูลเสียหายภายหลังได้ 
ดังเช่นภาพท่ี 11.12 วัตถุของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติการห่อหุ้ม และภาพท่ี 11.13 แสดง
การห่อหุ้มของวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.12 ก าหนดคุณสมบัติการห่อหุ้มวัตถุนักศึกษา 

Method 

 

 

Attribute 

Object 
Object แต่ละ Object จะมีวิธีการก าหนด  Method การเข้าถึงข้อมู ลของ 
Attribute ดังนั้นการเรียกใช้ Attribute ทุกอย่าง ถูกซ่อนรายละเอียดไว้ตาม
คุณสมบัติของการห่อหุ้มวัตถุ 

(+get) 

 

 

รหัสนักศึกษา ช่ือ 

นักศึกษา นักศึกษาจะถูกก าหนดวิธีการเข้าถึ ง เช่น การเข้าถึงแบบท่ัวไป ส่วนตัว 
ป้องกัน เป็นต้น แต่ละวัตถุจะมีวิธีการก าหนด Method การเข้าถึงข้อมูลของ 
Attribute ดังนั้นการเรียกใช้ Attribute ทุกอย่างถูกซ่อนรายละเอียดไว้ หรือ
ท่ีเรียกว่าการห่อหุ้มแบบ Information Hiding 
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ภาพท่ี 11.13 การห่อหุ้มวัตถุ 

 

 ภาพท่ี 11.13 แสดงการห่อหุ้มวัตถุโดยวัตถุท่ี 2 และวัตถุท่ี 3 จะเรียกใช้
คุณสมบัติได้ก็ จะต้องมีการผ่านการก าหนดเง่ือนไข Method ของวัตถุท่ี 1 จากตัวอย่าง
แสดงให้เห็นว่าการห่อหุ้มด้วยการซ่อนเร้นคุณสมบัติวัตถุในการเข้าถึงข้อมูล 

 

3. การใช้งานแบบหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism) 

การพัฒนาระบบแนวคิดเชิงวัตถุ เป็นการท างานท่ีมีการเรียกใช้จากวัตถุใน
ลักษณะ คุณสมบัติและพฤติกรรมเดียวกัน แต่สามารถสร้างระบบงานท่ีแตกต่างกันได้ 
คุณสมบัติของวัตถุประเด็นน้ี จึงรองรับการท างานท่ีมีหลากหลายลักษณะงาน ท่ีมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น วัตถุคุณสมบัติเดียวกันแต่สามารถรับค่าท่ีแตกต่างกันหรือท่ี
เรียกว่า คุณสมบัติเดียวกันแต่พฤติกรรมต่างกัน เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

Attribute 

วัตถุที่ 1 

Method 

Method 

 

 

 

 

 

 

Attribute 

วัตถุที่ 2 

Method Method 

Method 

 

 

 

 
Attribute 

วัตถุที่ 3 

Method 
Method 
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ภาพท่ี 11.14 การใช้งานแบบหลากหลายรูปแบบ Polymorphism 

 

ขั้นตอนออกแบบระบบงานแนวคิดเชิงวัตถุ 

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  ผู้พัฒนาจะต้องท าความเข้าใจกับ
องค์ประกอบการออกแบบเชิงวัตถุ ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยแนวคิดเชิงวัตถุ 
และการออกแบบเชิงวัตถุ เป็นกระบวนการออกแบบท่ีจะต้องพัฒนาแบบจ าลองควบคู่ 
มีแผนภาพไดอะแกรมท่ีแสดงกระบวนการท างานของระบบงาน แนวทางการวิเคราะห์
ระบบตามหลักแนวคิดเชิงวัตถุ มีข้ันตอนหลักในการออกแบบระบบงาน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การรวบรวมและศึกษาความต้องการของระบบ 

การรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวกับระบบงาน จะเป็นพื้นฐานการศึกษา 

ความต้องการของระบบ ผู้ออกแบบระบบจะต้องเข้าใจโครงสร้างการบริหารงาน 
ข้ันตอนการท างานในแต่ละกิจกรรมท้ังหมด มีองค์ประกอบการด าเนินอย่างไร เมื่อทีม
พัฒนาเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลระบบงาน ก็จะด าเนินการในข้ันตอนการสอบถาม
ความต้องการ ปัญหา ท่ี เกิด ข้ึนของระบบงานเ ดิมหรือปัญหาในการท างาน 

สัตว์น้้า 

 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

ประเภท 

 

 

ว่ายน้ า () 
 

ปลา 

 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

ประเภท 

 

ว่ายน้ า () 
กินปลาเล็ก () 

ม้าน้้า 

 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

ประเภท 

 

ว่ายน้ า () 
กินสาหร่าย () 

ปลาหมึก 

 

 

ชื่อ 

สายพันธ์ุ 

ประเภท 

 

ว่ายน้ า () 
กินกุ้ง ปู () 
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เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการ น าไปวิเคราะห์และออกแบบก าหนดวัตถุ ตัวแปร 
คลาสในข้ันตอนต่อไป 

2. การวิเคราะห์ออกแบบคลาส 

ข้ันตอนน้ี ทีมพัฒนาจะน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการจาก
ผู้ใช้งาน และมีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการกับระบบงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ออกแบบคลาสท่ีเกี่ยวข้องของการท างานในหลักความจริง 

3. การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคลาส 

จากการรวบรวมข้อมูลของคลาส จะทราบรายละเอียดการท างานของ
ระบบ รวมถึงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาสท่ีมีในระบบงาน ดังน้ัน ข้ันตอนน้ีจึงเป็น
การลงรายละเอียดในการจัดเก็บรายละเอียดของพฤติกรรมความสัมพันธ์ของคลาสแต่
ละคลาส และมีบทบาทส าคัญอย่างไรกับระบบงาน 

4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 

จากข้ันตอนท่ี 3 ผู้พัฒนระบบงานจะทราบรายละเอียดความสัมพันธ์
ระหว่างคลาส พร้อมความส าคัญของแต่ละคลาสท่ีมีในระบบ ดังน้ัน ข้ันตอนจะสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสท่ีเกิดจากพฤติกรรมของแต่ละคลาส ก าหนดคุณสมบัติของ
พฤติกรรม ผู้พัฒนาจะสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปออกแบบระบบแผนของ
แบบจ าลอง เพื่อน าไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป 

5. การสร้างแบบจ้าลองของคลาส 

การวิเคราะห์ระบบงานของคลาสและความสัมพันธ์ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
การท างาน น าสู่ข้ันตอนการสร้างแบบจ าลองของคลาสด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ มีเครื่องมือ
ในการสร้างแบบจ าลองท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบัน คือ Unified Modeling Language 

หรือ UML เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและนักพัฒนาระบบ ท่ีมีการ
น าเสนอด้วยแผนภาพท่ีมีไดอะแกรมหลัก 13 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีรูปแบบ
วัตถุประสงค์ท่ีใช้งาน  
 

 

 

 



 

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ | 404 

 

การออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล  
ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) คือ ภาษาท่ีแสดงสัญลักษณ์

ท่ีอธิบายรายละเอียดในการสร้างแบบจ าลอง มาตรฐานท่ีใช้กับหลักการออกแบบระบบ
เชิงวัตถุมีการก าหนดคุณสมบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุท่ีสร้างข้ึน เพื่อใช้พัฒนา
ระบบงาน เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและนักพัฒนาระบบท่ีมีการ
น าเสนอด้วยแผนภาพ 

1. ส่วนประกอบหลักของยูเอ็มแอล 

 ยู เอ็มแอลจะแสดงส่วนประกอบในการท างาน 3 ส่วนประกอบ คือ 

1) Things 2) Relation 3) Diagrams มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 สัญลักษณ์ทั่วไป (Things) 
1.1.1 หมวดโครงสร้าง (Structural) ได้แก่ Class, User Case, 

Interface, Collaboration, Component, Active Class ดังตารางที่ 11.2 แสดง
สัญลักษณโ์ครงสร้างของยูเอ็มแอล  
 

ตารางที่ 11.2 สัญลักษณโ์ครงสร้างของยูเอ็มแอล 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Class 

 

ค าอธิบายถึงกลุ่มของวัตถุ คลาสหรือ
เรียกว่าต้นแบบหรือแม่พิมพ์ส าหรับ
สร้างวัตถุใหม่ 

 

Use Case ช่ืออธิบายการปฏิบัติหรือการกระท า 

 

 
 

 

Use Case 

Interface อธิบายพฤติกรรมท่ีมีต่อวัตถุ 

 

 

 
Interface 
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ตารางที่ 11.2 สัญลักษณโ์ครงสร้างของยูเอ็มแอล (ต่อ) 
ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Collaboration 
การรวมกลุ่มขององค์ประกอบย่อย 
ของพฤติกรรมหรือเมธอดในคลาส 

 

 

 
Collaboration 

Active Class 

Process Class ท่ีมีการประมวลผล
ท่ีวัตถุท่ีมากกว่าหน่ึงค าสั่ง
ประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 หมวดพฤตกิรรม (Behavioral) ได้แก่ Interaction, State 

Machine มีสัญลักษณ ์ดังตารางที่ 11.3 แสดงสัญลักษณ์กลุ่มพฤติกรรมของคลาส 
 

ตารางที่ 11.3 สัญลักษณ์กลุ่มพฤติกรรมของคลาส 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Interaction 

การแสดงข่าวสารระหว่างวัตถุ เป็น
พฤติกรรมของวัตถุท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร 

 

 

 

State 

Machine 
ช่ืออธิบายการปฏิบัติหรือการกระท า 

 

 

 
State 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน 
 

+รหัสนักศึกษา 

 

- ลงทะเบียนใหม่ 
- เพิ่ม/ถอน 
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1.1.3 หมวดจัดกลุ่ม (Grouping) ได้แก่ Package ดังตารางที่ 11.4 
แสดงสัญลักษณ์การจัดกลุ่ม 
 

ตารางที่ 11.4 สัญลักษณ์กลุ่มการจัดกลุ่ม 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Component Packaged ของคลาสเป็นในรูปแบบ
Interface Collaboration 

ส่วนประกอบท่ีมีจริงเป็นสิ่งท่ีมีใน
ระบบงาน 

 

 

1.1.4 หมวดค้าอธิบายประกอบ (Annotational things) ได้แก่ Note 

ดังตารางที่ 11.5 แสดงสัญลักษณ์ค าอธิบายประกอบ 
 

ตารางที่ 11.5 สัญลักษณ์อธิบายประกอบ 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Note ส่วนอธิบายหมายเหตุ  

 

 

 

1.2 สัญลักษณ์ความสัมพันธ์คลาสในยูเอ็มแอล (Relationship)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหรือคลาส แสดงสัญลักษณ์ ดังตารางที่ 11.6 

แสดงสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ และตารางท่ี 11.7 อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ี
แทนจ านวนวัตถุท่ีมีความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

1.2.1 ความสัมพันธ์แบบเกี่ยวพัน (Association Relationship) 

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง อธิบายการเช่ือมโยงระหว่างวัตถุ  

ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งท่ีเกี่ยวพันกัน มีความสัมพันธ์ 2 แบบ 
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1) ความสัมพันธ์แบบรวมกลุ่ม (Aggregation) 
ความสัมพันธ์ท่ีมีการรวมองค์ประกอบท่ีมีส่วนสัมพันธ์กัน โดย

วัตถุท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นหลักและมีคลาสอื่นๆ เป็นส่วนประกอบท่ีเป็นอิสระมารวม
องค์ประกอบ 

2) ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (Composition) 
ความสัมพันธ์ท่ีมีองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นวัตถุหลัก และมีคลาสอื่นๆ มารวมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งหากวัตถุหลักมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือลบ ก็จะส่งผลต่อคลาสท่ีเป็นองค์ประกอบร่วม 

1.2.2 ความสัมพันธแ์บบสบืทอด (Generalization Relationship) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ในลักษณะของการสืบทอดคุณสมบัติ
จากคลาสหน่ึงกับคลาสหน่ึง 

1.2.3 ความสัมพันธ์แบบรีไลเซชั่น (Realization Relationship) 

ความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง Interfaces และ Class 
 

 

ตารางที่ 11.6 สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ 
ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Association ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง อธิบายการเช่ือมโยง
ระหว่างวัตถุ มีความสัมพันธ์ 2 แบบคือ 

- Aggregation ความสัมพันธ์แบบวัตถุเป็นส่วน
หน่ึงของวัตถุบางส่วนท่ีท างานด้วยวัตถุเองได้  

- Composite ความสัมพันธ์ท่ีมีการควบคุมจาก
วัตถุหน่ึงท่ีถูกแยกออก หากมีการลบวัตถุหน่ึงก็
จะหายไป 

 

 

Dependency ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาของคลาสหน่ึงข้ึน
ตรงกับอีกคลาสหน่ึง 

 

Realization ความสัมพันธ์ท่ีก าหนดการใช้งานของ 
Interfaces และ Class  
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ตารางที่ 11.7 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนจ านวนวัตถุ 

สัญลักษณ์แทน
จ้านวนวัตถุ 

ความหมาย 

1 จ านวนหน่ึง เช่น นักศึกษาหน่ึงคนมีรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
หมายเลขเท่าน้ัน 

0..1 0 หรือ 1 เท่าน้ัน เช่น อาจารย์เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 1 ช่ือ
หรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ 

1..* มากกว่า 1 เช่น นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1

อย่างน้อยต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วิชา 
ค่าคงท่ี 1..ค่าคงท่ี 2 ก าหนดค่าคงท่ี เช่น การยืมหนังสือนักศึกษาได้อย่างน้อย 5 

ประเภท แต่ไม่เกิน 8 ประเภท 

 

 การใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของคลาสแบบมีส่วนร่วมและจ านวนวัตถุท่ีมี
ความสัมพันธ์ ดังภาพท่ี 11.15 นักศึกษาหน่ึงคนมีรหัสบัตรนักศึกษาหมายเลขเดียว
เท่าน้ัน ภาพท่ี 11.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์และ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ช่ือเดียวเท่าน้ัน   
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.15 ความสัมพันธ์แบบส่วนร่วมของนักศึกษาหน่ึงคน 

 

 

 

 

 

นักศึกษา บัตรนักศึกษา 

1              1 
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ภาพท่ี 11.16 ความสัมพันธ์แบบส่วนร่วมของการสมัครสมาชิกสหกรณ์ 
 

 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบกลุ่ม ภาพท่ี 11.17 การท ากิจกรรมงานทะเบียนมี
ค าร้อง เช่น การลงทะเบียน การเพิ่มวิชา การถอนรายวิชาส าหรับนักศึกษา ในการ
บันทึกค าร้องหน่ึงครั้ง จะมีเจ้าหน้าท่ีบันทึกรายละเอียดกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีหน่ึงคน
อาจจะได้บันทึกกิจกรรมน้ีหรือได้รับมอบหมายท ากิจกรรมอื่น  ดังน้ัน ความสัมพันธ์
แบบกลุ่มส าหรับการใช้บริการย่ืนค าร้องจะมีหรือไม่มี ก็ไม่ส่งผลต่อเจ้าหน้าท่ีคนน้ัน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.17 ความสัมพันธ์แบบส่วนร่วมการบันทึกค าร้องของเจ้าหน้าท่ี 
 

 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบภาพท่ี 11.18 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับงานกิจกรรมชมรมท่ีนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ ดังน้ัน
หากนักศึกษาพ้นสภาพการเรียนข้อมูลการร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยก็จะต้อง
มีการลบท้ิงไปพร้อมกับการลบข้อมูลนักศึกษา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.18 ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบกิจกรรมของนักศึกษา 

อาจารย์ สมาชิกสหกรณ์ 

1          0..* 

ค้าร้อง เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 

1..*          0..* 

นักศึกษา กิจกรรม 

1                       0..1 
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 ตั ว อย่ า ง คว า มสั มพั น ธ์ แบบสื บทอด คุณ ส มบั ติ  ดั ง ภ า พ ท่ี  11.15  

แสดงความสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ีอยู่อาศัย วันเข้าท างาน และมหาวิทยาลัยจะก าหนดคลาสย่อย 2 คลาส คือ คลาส 

บุคลาการสายวิชาการ และคลาสบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11.19 ความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 
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1.3 แผนภาพ (Diagrams) 
การสร้างแบบจ าลอง เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน

และนักพัฒนาระบบ การน าเสนอด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล มีไดอะแกรมหลัก 13 รูปแบบ 
แต่ละรูปแบบจะมีรูปแบบวัตถุประสงค์ท่ีใช้งาน ดังภาพท่ี 11.20 แสดงรูปแบบ 

การท างานของยูเอ็มแอล 
 

 
 

ภาพท่ี 11.20 รูปแบบไดอะแกรมของยูเอ็มแอล 

การแสดงโครงสร้างของคลาสในระบบงาน  Class Diagram 

การแสดงความสัมพันธ์ถึงวัตถุต่างๆ ในระบบที่แสดงจากโครงสร้างคลาสไดอะแกรมObject Diagram

แผนภาพที่แสดงถึงการจัดกลุ่มองค์ประกอบของระบบเข้าด้วยกันPackage Diagram

แสดงรายละเอียดโครงสร้างภายในของคลาส Use Case และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ
ระบบงานความสัมพันธ์

Composite Structure 
Diagram

เป็นแผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของซอฟต์แวร์Component Diagram

เป็นแผนภาพที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางกายภาพของระบบทัง้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งDeployment Diagram

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการระบบงานด้วยการอธิบายการท างานUse Case Diagram 

การแสดงให้เห็นขั้นตอนการท างานในแต่ละกิจกรรมล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยActivity Diagram

แสดงสถานะที่แตกต่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะการใช้งานจริงของ
ระบบงานState Diagram

การแสดงความสัมพันธ์ในการเรียกใช้งานแต่ละเมทธอดที่อยู่ภายใต้คลาส มีล าดับการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอนSequence Diagram

แผนภาพแสดงการรับส่งข้อมูลระหว่างวัตถุภายใต้การท างานของ Use Case
Communication 

Diagram

แผนภาพแสดงช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงการท างานของระบบTiming Diagram

แผนภาพแสดงขั้นตอนการควบคุมกระบวนการท างานของระบบงาน
Interaction Overview 

Diagram
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ในบทน้ี จะขออธิบายเครื่องมือยูเอ็มแอลในส่วนท่ีนิยมใช้งาน เพื่อพัฒนา
ระบบงานเชิงวัตถุดังน้ี 

1.3.1 Use Case Diagram 

คือแบบจ าลองฟังก์ชันการท างานของระบบงาน เป็นการแสดง
มุมมองของผู้ใช้งาน ว่ามีความต้องการท าอะไรในระบบ มีส่วนประกอบสัญลักษณ์ 
ดังตารางที่ 11.8 แสดงรายละเอียด Use Case 

 

ตารางที่ 11.8 สัญลักษณ์ Use Case Diagram 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Use Case ค าอธิบายฟังก์ชันการท างาน 

 

 

 

 

Actor ตัวบุคคลผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

Relation 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Actor กับ 

User Case 

 

 

 

Extend 
ความสัมพันธ์ท่ีกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมการท างานของ Use Case 
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ตารางที่ 11.8 สัญลักษณ์ Use Case Diagram (ต่อ) 
ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Include 

 

ความสัมพันธ์ท่ีเรียกใช้งานจาก Use 

Case อื่นจากกิจกรรมท่ีท างาน 

 

 

Generalization/ 

Specialization 

การเช่ือมโยง Use Case กับ Use 

Case  และ Actor กับ Actor 

 

Use Case กับ Use Case 

 

 

 

 

Actor กับ Actor  

 

 

 

 

 

 

 ดังภาพท่ี 11.21 แสดงการใช้สัญลักษณ์การสร้างงาน Use Case ท่ีมีฟังก์ชันการ
ท างาน 3 งาน และมีผู้ใช้งาน 1 คน   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.21 การสร้างงาน Use Case 

Use Case 
Actor 

Relation 
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 ภาพท่ี 11.22 แสดงการท างานระบบงานบริการงานทะเบียน ท่ีมีนักศึกษามาใช้
บริการลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.22 การใช้บริการงานทะเบียนส าหรับนักศึกษา 
 

1.3.2 Activity Diagram 

 คือแผนภาพไดอะแกรมท่ีแสดงพฤติกรรมของระบบงาน ท่ีแสดง
ล าดับการด าเนินงานของกิจกรรม และแผนภาพ จะแสดงเงื่อนไขการตัดสินใจระหว่าง
การท ากิจกรรม มีหลักการเหมือนกันกับการ Flow Chart Diagram ตารางท่ี 11.9 

แสดงสัญลักษณ์การท างาน Activity Diagram 
 

 

 

 

 

 

เพิ่มรายวิชา 

ถอนรายวิชา 

เทียบโอนรายวิชา 

กิจกรรม 
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ตารางที่ 11.9 สัญลักษณ์ Activity Diagram 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Action กิจกรรม 

 

 

 

Decision เง่ือนไขการตัดสินใจ 

 

 

 

Function คลาสฟังก์ชันของกิจกรรม 

 

 

 

Initial Node เร่ิมต้นกิจกรรม 

 

 

 

Final Node สิ้นสุดกิจกรรม 
 

 
 

Fork Node กิจกรรมย่อย 
 
 
 

Join Node ร่วมกิจกรรมย่อย 
 

 

 

 ตั ว อย่ า ง ก า รส ร้ า ง  Activity Diagram ดั ง ภ า พ ท่ี  11.23  

แสดงการท างานการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท RMO ลูกค้าเข้าระบบสารสนเทศเพื่อค้นหา
สินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และสั่งซื้อสินค้า โดยระบบจะค านวณราคาสินค้าพร้อม
ใบสั่งซื้อสินค้า และภาพท่ี 11.24 แสดงการท างานในการตรวจประวัติการยืมหนังสือ
ห้องสมุดส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาค้นหาข้อมูลประวัติการยืมหนังสือจากระบบงาน
ห้องสมุดและรายงานข้อมูลประวัติการใช้งานแก่นักศึกษา 
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ภาพท่ี 11.23 Activity Diagram การสั่งซื้อสินค้า 

(ที่มา : John W. Satzinger, Robert B. Jackson and Stephen D. Burd, 2004, pp. 257) 
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ภาพท่ี 11.24 Activity Diagram  ของการตรวจสอบการยืมหนังสือ 
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1.3.3 Sequence Diagram 

คือแผนภาพไดอะแกรมท่ีแสดงข้ันตอนการท างานในแต่ละ Use 

Case การท างานของ Sequence Diagram แสดงให้เห็นการติดต่อระหว่างวัตถุของ 
Use Case และ  Actor ของ  Use Case น้ั น  มี ก า ร ติด ต่อ ด้ว ยการส่ ง ข้ อ คว า ม 

ในไดอะแกรมน้ี มีส่วนประกอบดังตารางที่ 11.10 สัญลักษณ์ Sequence Diagram 
 

ตารางที่ 11.10 สัญลักษณ์ Sequence Diagram 

ชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ ์

Class name 

 

ช่ือของคลาส  

Life Line 

 

เส้นช่วงอายุลากเป็นแนวด่ิงของ  
แต่ละคลาส 

 

Message 

 

ลูกศรทิศท่ีส่งไปพร้อมข้อความ (Message) 
 

return value 

 

Activation จุดควบคุมการเริ่มต้นการสิ้นสุดของ
การรับ ส่ง ข้อมูล 

 

 

 

Frame การแสดงกรอบพื้นท่ีการท างาน   

แต่ละ Use Case 

 

 

 

 

ตัวอย่างการยืมหนังสือห้องสมุด โดยเริ่มต้นจากนักศึกษายื่นบัตรสมาชิกและ
หนังสือเล่มท่ีต้องการยืม เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายละเอียดสมาชิก ก่อนให้บริการยืม
หนังสือ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการยืมและรายงานข้อมูลก าหนดการยืม คืนในระบบ 

และรายงานรายละเอียดแก่นักศึกษา ดังข้ันตอนการท างาน ดังน้ี 

 

 

Context 
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1. นักศึกษายื่นบัตรสมาชิกพร้อมหนังสือ 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

3. รายงานข้อมูลสมาชิก 

4. ระบบท าการบันทึกข้อมูลหนังสือ (รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ)  
5. รายงานข้อมูลหนังสือ  

6. รายงานข้อมูลสมาชิกแก่นักศึกษา (รหัสหนังสือ วันท่ียืม วันท่ีคืน) 
 ภาพท่ี 11.25 แสดงข้ันตอนการท างานของการยืมหนังสือห้องสมุด ด้วย
แผนภูมิไดอะแกรม (Sequence Diagram) 

ภาพท่ี 11.25 การสร้าง Sequence Diagram ของการยืมหนังสือห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ | 420 

 

การเขียนโปรแกรมภาษาเชงิวัตถุ 

จากอดีตการใช้ภาษาระดับสูง เป็นภาษาท่ีพัฒนาโปรแกรมด้วยการใช้ค าสั่ง 
การสร้างงาน รวมเป็นกลุ่มค าสั่งท่ีเรียกว่าฟังก์ชัน จะมีการแปลภาษาเครื่องด้วยการ
คอมไพเลอร์หรืออินเตอร์พรีเตอร์ โปรแกรมท่ีใช้ภาษาระดับสูงมีหลากหลายโปรแกรม 
ต่อมา ได้มีการพัฒนาภาษาระดับสูงมาก เป็นภาษาท่ีใช้เครื่องมือในการสร้าง 

การออกแบบหน้าจอช่วยในการพัฒนาต้นแบบ สามารถมองเห็นผลลัพธ์ท่ีพัฒนาได้ทันที 
มีภาษาท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและรายงานข้อมูล ท าให้สะดวกและ
ประหยัดเวลาการพัฒนามากยิ่งข้ึน  

วิวัฒนาการภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างข้อมูลอย่างต่อเน่ือง จนในยุคปัจจุบัน ได้มีใช้โปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนา
ระบบงานเป็นโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างาน ท่ีแบ่งออกแบบวัตถุหรือออบเจ็กต์ มี
แนวคิดการมองปัญหาท่ีจะแก้ไขเป็นวัตถุ ดูความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีมี
คุณสมบัติในตนเอง มารวมกันเป็นโปรแกรม มีวิธีการเข้าถึงการจัดการข้อมูลท่ีมีหน้าท่ี
การท างาน ดังน้ันโปรแกรมท่ีจะใช้ในการพัฒนาจะต้องมีลักษณะการเขียนควบคุมวัตถุ 
ซึ่งปัจจุบันมีภาษาและโปรแกรมท่ีใช้ในการสนับสนุนระบบงานโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีนิยม
ใช้ เช่น C#, Visual C++, Visual Java, Visual Basic เป็นต้น ในหัวข้อน้ี ขออธิบาย
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาท่ีรองรับการท างานของระบบงานเชิงวัตถุ ดังน้ี 

1. ภาษา Java (Java Programming Language)  

เป็นภาษาท่ีรองรับการท างาน โดยใช้หลักการพัฒนาด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ 
พัฒนาโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ ความสามารถของภาษาจาวาสามารถท างานได้ใน
ระบบปฏิบัติการท่ีแตกต่างกันได้ และมี IDE, application server, library ต่าง ๆ 

ท่ีรองรับการพัฒนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุใช้ข้อมูล

นักศึกษา อาจารย์ท่ีมีการใช้งานระบบงานทะเบียนด้วยจากการลงทะเบียนการเรียน  

การสอนในมหาวิทยาลัย ดังภาพท่ี 11.26 แสดงข้อมูลตัวอย่างนักศึกษา อาจารย์ท่ีมี 
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 11.26 ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ในระบบงานทะเบียน 

 

1.1 การสร้างคลาส 

การสร้างคลาสและก าหนดคุณสมบัติของคลาสแต่ละคลาส โดยมีการ
สร้างคลาสนักศึกษา อาจารย์ การลงทะเบียน ดังภาพท่ี 11.27 แสดงการสร้างคลาสด้วย
ภาษา Java   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11.27 การสร้างคลาส (1) 

 

public class Student { 

public String id; 

public String fristname; 

public String lastname; 

} 

นักศกึษา 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อ 

นามสกุล 

 

+เรียน 

+สอบ 

+ท ากิจกรรม 

อาจารย ์
รหัสนักศึกษา 

ชื่อ 

นามสกุล 

คณะ 

+สอน 

+บริการวิชาการ 

+วิจัย 

public class Teacher { 

public String id; 

public String fristname; 

public String lastname; 

public String faculty; 

} 

การรับขอ้มูล Student 

+id=1 

+name="Worawod" 

+lastname="thakong" 

การรับขอ้มูล Teacher 

+id=t1 

+name="onanong" 

+lastname="thonrlor" 

+faculty="science" 

สายสนับสนุน 
รหัส 

ชื่อ 

นามสกุล 

คณะ 
+ภาระหน้าที่หลัก 

ลงทะเบียน 
รหัส 

ภาคเรียน 

ปี 
 
+เพิ่ม 

+ถอน 

+รักษาสภาพ 
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ภาพท่ี 11.28 การสร้างคลาส (2) 

 

1.2 การก าหนดพฤติกรรมของคลาส การก าหนดคุณสมบัติในการเข้าถึง
ข้อมูล มีสองแบบหลัก คือ การอ่าน (Get) และเขียน (Set) ดังภาพท่ี 11.28  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11.29 การก าหนดการเข้าถึงข้อมูล 

 

public class student 
{ 
    private string id; 
    private string name; 
     
    public string getid() 
    { 
              Return this.id; 
    } 

public class Register { 

public String id; 

public int term; 

public int year; 

} 

การรับขอ้มูล Register 

+id=4004 

+term="1" 

+year="2559" 

 

Class Employee { 
 Private int id; 
 Private string firstname; 
 Private string lastname; 
 Private string faculty; 
 Private string position; 
} 

การรับขอ้มูล Employee 

+id=2002 

+firstname="jadaka" 

+lastname="kongla" 

+lastname="kongla" 

+position=”Financial” 
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1.3 การสร้างวัตถุจากคลาส การน าคลาสท่ีมีไปใช้งาน จะต้องมีการสร้าง
วัตถุก่อน จึงจะสามารถใช้คลาสได้ ดังภาพท่ี 11.29 แสดงการสร้างวัตถุจากคลาส
นักศึกษา 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11.30 การสร้างวัตถุนักศึกษาใหม่ 
 

1.4 การก าหนดพฤติกรรม (Method) ของวัตถุ โดยในแต่ละวัตถุ สามารถ
มีหลายพฤติกรรมได้ ดังภาพท่ี 11.30 แสดงการก าหนดพฤติกรรมให้กับนักศึกษา 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11.31 การก าหนดพฤติกรรมให้กับนักศึกษา 
 

2. ภาษา C# 

ภาษา  C# คือ  ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ท่ี บริ ษั ท ไม โ ครซอฟ ต์พัฒ นา 

โดยมีความสามารถในการท างานรองรับการพัฒนาโปรแกรมแนวคิดเชิงวัตถุ ท่ีได้รับการ
พัฒนามาจาก C++ ออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ผ่านเว็บและมีโครงสร้างพื้นฐานของ .NET Framework   

2.1 การสร้างคลาส 

จากตัวอย่างระบบลงทะเบียน มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนน้ัน สามารถใช้ภาษา C# พัฒนาระบบแนวคิดเชิงวัตถุได้ ดังภาพท่ี 11.31

แสดงตัวอย่างการสร้างคลาสบุคลากร โดยการสร้างน้ีจะก าหนดคุณสมบัติ ช่ือ นามสกุล
ท่ีสามารถเปิดเผยไ ด้ ส่วนหมายเลขโทรศัพท์และ ท่ีอยู่  จะถูกป้องกันเอา ไว้ 

student onanong = new student(); 

student worawat = new student(); 

student Vorawut = new student(); 

student somchai = new student(); 

student.lear(); 

student.exam(); 

student.register(); 

https://dict.longdo.com/search/register
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การก าหนดค่าอายุ จะต้องเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมของวัตถุเท่าน้ัน เพราะถูกก าหนดค่าตัว
แปรแบบส่วนตัว  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 11.32 การสร้างคลาสบุคลากรด้วยภาษา C# 
 

2.2 การก าหนดพฤติกรรมของคลาส  
การก าหนดพฤติกรรมของคลาสบุคลากรใช้แสดงช่ือและนามสกุล 

และมีการก าหนดค่าคุณสมบัติอายุให้กับคลาส ดังภาพท่ี 11.32 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.33 การก าหนดคุณสมบัติบุคลากรด้วยภาษา C# 
 

2.3 สร้างวัตถุใหมจ่ากคลาสเดิม   
เมื่อมีการสร้างคลาสแล้ว นักพัฒนาสามารถสร้างวัตถุใหม่จากคลาส 

ท่ีมีการสร้างไว้เดิมอยู่แล้ว ดังภาพท่ี 11.33 แสดงการสร้างวัตถุใหม่จากคลาสบุคลากร 

 
 

 

ภาพท่ี 11.34 การสร้างวัตถุใหมจ่ากคลาสบุคลากร 

class Employee 

{ 

 public string FirstName; 

 public string LastName; 

 protected string MobileNo; 

 protected string Address; 

private int age; 

public string GetEmployeeName() 

 { 

  Return FirstName+” “+LastName; 
 } 

การก าหนดค่าพารามิเตอร์อายุผ่าน method  

public void SetAge(int age) 

     { 

          this.age = age; 

     } 

Employee objEmployee=new Employee(); 
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3. เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาเชิงวัตถุ 

การพัฒนาระบบในยุคปัจจุบัน มีเครื่องมือท่ีใช้ในการสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ท่ีเรียกว่า Integrated Development Environment: IDE หรือ 
โปรแกรม Editor เป็นการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยภาษาแบบวิชวลโปรแกรมมิ่ง 
เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนการท างานโดยมีเครื่องช่วยสร้าง ท่ีลากวางด้วยปุ่มปฏิบัติการ 
และมีการเช่ือมโยงกับไลบรารี ท่ีสามารถเรียกใช้คลาสต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันในแต่ละ
ซอฟต์แวร์ (Application Programming Interface: API) ดังตารางที่ 11.11 แสดงการ
เปรียบเทียบเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการใช้เครื่องมือในการพัฒนา 
 

ตารางที่ 11.11 เปรียบเทียบเครื่องมือส าหรับพัฒนา IDE และคลาสไลบรารี 
ภาษา เครื่องมือส้าหรับพฒันา (IDE) คลาสไลบราร ี

Visual Basic Microsoft Visual Studio .NET Framework Class Library 

Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Foundation Class 

.NET Framework Class Library 

Visual C# Microsoft Visual Studio .NET Framework Class Library 

Java Net bean, Eclipse Java Package 

(ท่ีมา : รัฐสิทธิ์ สุขะหุต, 2551) 
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บทสรุป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ ผู้ออกแบบระบบจะต้องท าความเข้าใจ
หลักการพัฒนาด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ เน้ือหาบทน้ีกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
แนวคิดเชิงวัตถุท่ีน าหลักการน้ันมาพัฒนาระบบ โดยมีข้ันตอนการออกแบบและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ภาษายูเอ็มแอลมาใช้ในการพัฒนาระบบ รวมถึงบทน้ี  

แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA และภาษา C#  

ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ คือ การพิจารณาระบบงานด้วยการมองทุกสิ่งให้
เป็นวัตถุ มองกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีมีความสัมพันธ์กับวัตถุน้ันๆ มีรายละเอียดแนวคิดดังน้ี  

1. วัตถุ คือ ตัวแทนสิ่งหน่ึงสิ่งใดเป็นท้ังแบบนามธรรมและพฤติกรรมการ
ท างาน 

2. คลาส คือ กลุ่มของวัตถุหรือเรียกว่าต้นแบบ แม่พิมพ์ส าหรับสร้างวัตถุใหม ่
การสร้างวัตถุใหม่จะมีการก าหนดคุณลักษณะคลาสกับวัตถุร่วมกัน องค์ประกอบของ
คลาสส าหรับอธิบายคุณลักษณะโครงสร้างของวัตถุ มี 2 องค์ประกอบ  ดังน้ี 

1) คุณสมบั ติ (Attribute) แสดงค าอธิบายสถานะของวัตถุ 2) โอเปอร์ เรชัน 
(Operation) 3) เมธอด เป็นการแสดงพฤติกรรม หน้าท่ีของวัตถุท่ีเกิดข้ึน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ คือ ความสัมพันธ์ท่ีแสดงรายละเอียดของวัตถุ 
ท่ีเกิดจากการท างานในระบบงานระหว่างวัตถุ มีความสัมพันธ์หลัก 4 ประเภท คือ
ความสัมพันธ์แบบส่วนรวม ความสัมพันธ์แบบรวม ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ 
และความสัมพันธ์แบบสืบทอด 

4. การแยกสลายและการรวมโมดูล เป็นการออกแบบการท างานท่ีมีหลักการ
แยกวัตถุหรือกิจกรรมงานเป็นโมดูล  เพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ข้ึน  
และมีการรวมประกอบโมดูล ท่ีมีการแยกส่วนมารวมเพื่อสร้างระบบใหม่  
มีการแยกสลาย 3 วิธีหลัก คือ การแยกสลายจากบนลงล่าง การแยกสบายเป็นวัตถุ 
และการประกอบรวม 
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คุณสมบัติของแนวคิดเชิงวัตถุ 

หลักการวิเคราะห์และออกแบบของแนวคิดเชิงวัตถุ เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปัญหางานด้วยการมองกิจกรรม บุคคล สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี กิจกรรมเป็นวัตถุ 
โดยมีคุณสมบัติของแนวคิดเชิงวัตถุ 3 ประเด็นหลักคือ 1) การสืบทอดด้วยการน า
คุณสมบัติของวัตถุท่ีสร้างของวัตถุแม่ น ามาสร้างวัตถุลูกและสามารถคุณสมบัติ 
พฤติกรรมใหม่เพิ่มเติมได้ 2) ความสามารถในการเก็บซ่อนข้อมูล ด้วยการซ่อน
รายละเอียดข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง มีการควบคุมการ
เข้าถึงท าให้ป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากการเรียกใช้งานและ 3) การใช้งานแบบ
หลากหลายรูปแบบ ท่ีเป็นคุณสมบัติหลักของการออกแบบแนวคิดเชิงวัตถุท่ีมีการ
เรียกใช้งานท่ีแตกต่างกัน และมีการรองรับการท างานการท างานหลากหลายรูปแบบ
ด้วยคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุ 

ขั้นตอนออกแบบระบบงานแนวคิดเชิงวัตถุ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ มีหลักการออกแบบ
ระบบงาน 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

การรวบรวมและศึกษาความต้องการ 

การวิเคราะห์ออกแบบคลาส 

การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคลาส 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 

การสร้างแบบจ าลองของคลาส 

 

การออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล  
ยูเอ็มแอล คือ ภาษาท่ีแสดงสัญลักษณ์ ท่ีอธิบายรายละเอียดในการสร้าง

แบบจ าลอง มาตรฐานท่ีใช้กับหลักการออกแบบระบบเชิงวัตถุ  มีการก าหนด
คุณสมบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุท่ีสร้างข้ึน เพื่อใช้ในพัฒนาระบบงาน เป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและนักพัฒนาระบบท่ีมีการน าเสนอด้วย
แผนภาพ 
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การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 

วิวัฒนาการภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างข้อมูลมาอย่างต่อเน่ือง จนในยุคปัจจุบันได้มีใช้โปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนา
ระบบงาน เป็นโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานท่ีแบ่งออกแบบวัตถุ มีแนวคิดการ
มองปัญหาที่จะแก้ไขเป็นวัตถุ ดูความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีมีคุณสมบัติใน
ตนเอง มารวมกันเป็นโปรแกรม มีวิธีการเข้าถึงการจัดการข้อมูลท่ีมีหน้าท่ีการท างาน 
ดังน้ัน โปรแกรมท่ีจะใช้ในการพัฒนาจะต้องมีลักษณะการเขียนควบคุมตัววัตถุ  
ซึ่งปัจจุบันมีภาษาและโปรแกรมท่ีใช้ในการสนับสนุนระบบงานโปรแกรมเชิงวัตถุท่ี
นิยมใช้ เช่น C#, Visual C++, Visual Java และVisual Basic เป็นต้น 

เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาเชิงวัตถุ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงวัตถุ ท่ีเรียกว่า 
Integrated Development Environment: IDE หรือ โปรแกรม Editor เป็นการ
พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาแบบวิชวลโปรแกรมมิ่ง เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุน
การท างานโดยมีเครื่องช่วยสร้าง ท่ีลากวางด้วยปุ่มปฏิบัติการ และมีการเช่ือมโยงกับ
ไลบรารี ท่ีสามารถเรียกใช้คลาสต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคช่ันในแต่ละซอฟต์แวร์ 
(Application Programming Interface: API) เ ช่ น  Visual C++ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
Microsoft Visual Studio หรือ Java ใช้เครื่องมือ Net bean, Eclipse เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 11 
 

ตอนที่ 1 ตอบค้าถามดังตอ่ไปนี ้
1. จงอธิบายความหมายของวัตถุ คลาส ในแนวคิดเชิงวัตถุ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุมีประเภทใดบ้าง มีลักษณะการท า งานแต่ละ
ความสัมพันธ์อย่างไร 

3.  จงอธิบายคุณสมบัติของแนวคิดเชิงวัตถุ พร้อมยกตัวอย่างการท างานของ
คุณสมบัติของแนวคิดเชิงวัตถุ 

4. ข้ันตอนการออกแบบระบบงานด้วยแนวคิดเชิงวัตถุมีข้ันตอนการท างานกี่
ข้ันตอน และแต่ละข้ันตอนมีหลักการออกแบบอย่างไร 

5. เหตุใดจึงน าภาษายูเอ็มแอล (UML) มาใช้งานกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 

6. โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุมีความหมายอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างภาษาเชิงวัตถุท่ี
นิยมใช้ในปัจจุบัน   
  
ตอนที่ 2 ให้นักศกึษาวาดสัญลกัษณ์ภาษายเูอ็มแอล ที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

1. ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ Use Case Diagram ดังน้ี 

  ชื่อ สัญลักษณ ์

 

Class 

 

 

 

User Case 

 

 

 

 

 

Relation 
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2. ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ Activity Diagram ดังน้ี 

ชื่อ สัญลักษณ ์

 

 

Action 

 

 

 

 

 

Decision 

 

 

 

 

 

Function 

 

 

 

 

 

Initial Node 

 

 

 

 

 

Final Node 
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ตอนที่ 3 ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยภาษายูเอ็มแอลดังนี้ 
1. แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยการเขียน Use Case Diagram ของระบบงาน

สารสนเทศ  

2. แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยการเขียน  Activity Diagram ของระบบงาน
สารสนเทศ  

 

ข้อมูลระบบงาน 

ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของฝ่ายวิจัย ส านักวิชา
ศึกษาท่ัวไป มีหน้าท่ีดูแลสนับสนุนให้ทุนวิจัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัย มีวัตถุประสงค์การพัฒนาในการบริหารจัดการงานวิจัย  ท้ังกระบวนการ
ด าเนินงาน สามารถจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบไฟล์งานท าให้การสืบค้น
ข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว มีผู้เกี่ยวข้องท่ีจะใช้งาน 3 กลุ่มคือ 1) อาจารย์ผู้เสนอ
โครงการด าเนินงานโครงการ 2) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย มีหน้าท่ีพิจารณาทุนวิจัย 
บริหารจัดการด าเนินงาน และติดตามการด าเนินโครงการ 3) บุคลากรผู้สนใจเข้ามา
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย โดยการด าเนินงานมีข้ันตอนการท างาน ดังน้ี  

1. อาจารย์ยื่นขอเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

2. การเซ็นสัญญา หากข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ อาจารย์ผู้เสนอ
โครงการก็ด าเนินการเซ็นสัญญาโครงการวิจัย 

3. อาจารย์ด าเนินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาของสัญญา
ท่ีก าหนด 

4. ด า เ นินงานเสร็จสมบู รณ์  อาจารย์จะรายงานวิจั ยฉบับสมบูรณ์ส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

5. อาจารย์มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการเรียบร้อย อาจารย์ด าเนินการ
รายงานผลงานวิจัยทางวิชาการต่อคณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
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การท างานของระบบมีท้ังหมด 6 ข้ันตอน เริ่มจากเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูล
โครงการ รอผลพิจารณาโครงการ หากมีการพิจารณาอนุมัติอาจารย์ท่ีได้รับการอนุมัติก็
เข้าระบบการท าสัญญาโครงการ และจะเป็นกระบวนการด าเนินงานวิจัยโดยผู้วิจัย
จะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และน า เสนอผลงานทาง
วิชาการ จึงจะครบกระบวนการด าเนินงานวิจัยใน 1 เร่ือง จะแสดงล าดับข้ันตอนดังน้ี 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. พิจารณาอนุมัติ 

3. ท าสัญญาโครงการ 

4. รายงานความก้าวหน้า 

5. ส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
6. น าเสนองานวิชาการ 

 

 

 

 

 



บทท่ี 12 

การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยทีมพัฒนา เมื่อด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จ
ตามข้ันตอนการด า เนินงานแล้ว ข้ันตอนต่อไป  จะต้องทดสอบความถูกต้อง 

ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของ
องค์กร อีกท้ังการใช้งานซอฟต์แวร์ เมื่อมีการให้บริการซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ 
องค์กรจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการในการตรวจสอบการบ ารุงรักษาระบบให้
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบ 

ต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ ควบคุมภาวะการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้บริการระบบ
ถือเป็นหัวใจส าคัญ เมื่อมีการติดต้ังระบบเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรต่อไป ในบทน้ีจะกล่าวถึงแนวทาง ข้ันตอนการทดสอบและการติดต้ังซอฟต์แวร์
เพื่อใช้งาน และข้ันตอนการบ ารุงรักษาระบบ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง
สมบูรณ์ด้วยการด าเนินงานติดตามรายการท างานของระบบฐานข้อมูล และจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 

รู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ใช้งานได้ 
ข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยทีมนักพัฒนาจะยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ

ด าเนินงาน เพราะนักพัฒนาจะต้องน าซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาครบตามเป้าหมายท่ีก าหนดมา
เข้าสู่กระบวนการทดสอบ หากมีข้อบกพร่อง นักพัฒนาจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
ซึ่งในข้ันตอนน้ี จะมีนักทดสอบหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ระบบงานจริงมาทดลองใช้งาน
ระบบให้เป็นไปตามความต้องการตามขอบเขตท่ีโครงการก าหนด นักพัฒนาจะต้องน า
ข้อบกพร่องมาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบซอฟต์แวร์ ดังน้ัน จะเห็นว่าซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานได้ พร้อมท่ีจะส่งมอบ หมายถึง ซอฟต์แวร์ ท่ีต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้
ประสิทธภิาพตามความต้องการขององค์กร  
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เริ่มต้นวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
การทดสอบซอฟต์แวร์จะต้องมีการวางแผนการทดสอบ เพื่อตรวจสอบ

ซอฟต์แวร์ โดยการทดสอบจากการใช้งาน ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์การทดสอบให้
ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนด าเนินการดังน้ี 

1. ผู้ตรวจสอบจะต้องมีท าความเข้าใจกับข้ันตอนการท างานของซอฟต์แวร์
ท้ังหมด โดยทีมพัฒนาจะมีแนวทางพัฒนาจากการวิเคราะห์ เช่น DFD, Flowchart, ER 

และการออกแบบหน้าจอซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

2. เลือกรูปแบบการทดสอบให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ 

3. ทดสอบซอฟต์แวร์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และกระบวนการท างาน
เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพสูงสุด 

4. น าผลการทดสอบท่ีพบข้อบกพร่องส่งนักพัฒนา เมื่อพัฒนาแก้ ไข
ข้อบกพร่องนักทดสอบจะต้องตรวจสอบใหม่ 

 

การทดสอบซอฟต์แวร์ 
การทดสอบซอฟต์แวร์จะเป็นข้ันตอนท่ีจะทดสอบผลลัพธ์จากการพัฒนา 

ว่ามีประสิทธิภาพตามความต้องการ การออกแบบฐานระบบ และสุดท้ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องสะดวกและใช้งานง่ายตามความต้องการหรือไม่  โดยข้ันตอน 

การทดสอบจะท างาน เมื่อมีการพัฒนาซอฟต์แวร์  ด้วยการทดสอบพร้อมแก้ไข 

ไปพร้อมกัน ก็จะลดข้ันตอนการท างานและได้ซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ทดสอบ 

จึงควรทดสอบการใช้งาน ดังน้ี 

1. ทดสอบกระบวนการป้อนข้อมูล คือ ส่วนหน้าจอท่ีแสดงจุดเริ่มต้นของการ
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบการเรียกใช้เมนูการบันทึกข้อมูล 

ทุกเมนูเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์  และขอบเขตความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

2. ทดสอบข้ันตอนการใช้งาน การทดสอบน้ีจะเป็นการทดสอบโครงสร้างของ
ซอฟต์แวร์ แสดงให้เห็นวิธีการท างานของแต่ละข้ันตอน ท่ีซอฟต์แวร์ท าการประมวลผล
ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ 
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3. ทดสอบสมรรถนะการประมวลผล ด้วยการป้อนข้อมูลในหลากหลาย
เงื่อนไข เพื่อหาจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ เมื่อเจอสถานการณ์ปัญหาการประมวลผล 

ท่ีเกิดข้ึนจากหลากหลายรูปแบบ 

4. ทดสอบกระบวนการรายงานผล ผู้ใช้ระบบงานป้อนข้อมูลว่าครบถ้วน 

ตรงตามความต้องการหรือไม่ 
การทดสอบซอฟต์แวร์ภาพรวมว่าสามารถท างานอย่างไร ทดสอบการน าข้อมูล

เข้าและผลลัพธ์จากการป้อนข้อมูลท้ังระบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบภายในระบบ
ซอฟต์แวร์แต่ละส่วนย่อยของซอฟต์แวร์ เพื่อทดสอบการท างานให้เป็นไปตามตรรกะที่
ออกแบบไว้ และทดสอบความถูกต้องฟังก์ชันการท างานตรงตามกระบวนการ เพื่อให้ได้
ซอฟต์แวร์ท่ีสมบูรณ์ ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

การติดตั้งซอฟต์แวร์ 
การติดต้ังซอฟต์แวร์จะเกิดข้ึนหลังจากการมีการทดสอบการใช้งานครบ 

ตรงตามความต้องการและความยอมรับของผู้ใช้งาน ซึ่งในการติดต้ัง ทีมพัฒนาได้
ออกแบบการติดต้ังและก าหนดขอบเขตองค์ประกอบของการใช้งาน ต้ังแต่ข้ันตอนการ
วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว ในท่ีน่ี ผู้เขียนขอกล่าวรูปแบบในการ
ติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ตามเง่ือนไขของแต่ละองค์กร ดังน้ี 

1. การติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ การติดต้ังระบบใหม่มาแทนท่ีระบบเดิมเพื่อใช้งาน
ในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ดังภาพท่ี 12.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้น าโปรแกรมงานธุรการมาใช้ โดยระบบเดิมเป็นการด าเนินงานแบบเอกสารรูปแบบ
กระดาษท้ังหมด ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับ
องค์กรมีนโยบายให้ติดต้ังระบบงานใหม่  คือ โปรแกรมงานธุรการมาใช้งานภายใน
หน่วยงานย่อยท้ังหมด ท าให้การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน  
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การท างานระบบงานธุรการเริ่ม จากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีฝ่ายงาน
ธุรการท าหน้าท่ีรับงานเข้าออกด้วยระบบสารบรรณ จะบันทึกและเสนอหนังสือตาม
กระบวนการหลักสารบรรณ แต่เมื่อน าโปรแกรมงานธุรการมาใช้  ก็บันทึกข้อมูลและ 

ส่งหนังสือบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับหนังสือใน
รูปแบบอิเล็กนิกส์ง่ายต่อการสื่อสาร และเพิ่มความสะดวกสบายในการด าเนินงาน 

มากยิ่งข้ึน  
 

 
 

ภาพท่ี 12.1 หน้าหลักโปรแกรมธุรการ 

 

2. การติดต้ังซอฟต์แวร์แบบคู่ขนาน การติดต้ังแบบน้ีองค์กรจะมอบหมายให้
บุคลากรท างานพร้อมกันสองระบบ ท้ังซอฟต์แวร์เดิมและซอฟต์แวร์ใหม่ เน่ืองจาก
องค์กรยังต้องใช้ข้ันตอนบางข้ันตอนกับระบบเก่าอยู่ จึงท าให้ต้องให้งานคู่ขนานท างาน
ไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก เมื่อข้ันตอนเก่ามีความสมบูรณ์ก็ท าการเปลี่ยนระบบ
ซอฟต์แวร์ใหม่ ภาพท่ี 12.2 แสดงให้เห็นการท างานพร้อมกัน โดยบุคลากรจะต้องใช้งาน
ท้ังระบบใหม่และระบบเดิม ไปจนถึงช่วงท่ีมีความพร้อมใช้งานในระบบใหม่ ก็ยกเลิกการ
ใช้งานระบบเดิม  
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ภาพท่ี 12.2 การติดต้ังแบบคู่ขนาน 

 

ตัวอย่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ระบบเดิมได้ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL แต่เมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลใหม่โดยใช้ฐานข้อมูล Oracle จากนโยบายดังกล่าว ท าให้ทีมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ได้พัฒนาวางแผนเลือกการใช้งานด้วยระบบการติดต้ังแบบคู่ขนาน โดยมี
หลักการท างานจากการมอบหมายหน้าท่ี ให้เจ้าหน้าท่ีทะเบียนใช้โปรแกรมทุกกิจกรรม
พร้อมกันท้ังสองระบบ และมีทีมงานพัฒนาสนับสนุนการส ารองและจัดเก็บข้อมูล 

ในส่วนท่ีมีการน าออกจากฐานข้อมูลเดิม จนกระท่ังระบบใหม่มีข้อมูลท่ีสมบูรณ์  
จึงได้ยกเลิกการใช้งานระบบเดิมและด าเนินใช้งานระบบใหม่ท้ังหมด ดังภาพท่ี 12.3 

แสดงการติดต้ังระบบงานแบบคู่ขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 12.3 การติดต้ังระบบงานแบบคู่ขนาน 

ระบบงานใหม่ 

ระบบงานเดิม 

ระบบการจดัการฐานข้อมูล Oracle 

ระบบการจดัการฐานข้อมูล MS SQL 

ระบบใหม ่

ระบบเดมิ 
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3. การติดต้ังซอฟต์แวร์หน่วยย่อย องค์กรจะเลือกปรับเปลี่ยนในแต่ละส่วนย่อย 
โดยการเปลี่ยนทีละหน่วยย่อยของซอฟต์แวร์ จนสุดท้ายครบทุกองค์ประกอบท้ังระบบ 

ดังภาพท่ี 12.4 แสดงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
ความต้องการผู้ใช้งานทีละระบบย่อยเน่ืองจากมีหน่วยงานท่ีมีหลายหลากระบบงานย่อย 
ท าให้การพัฒนาต้องใช้เวลามาก ติดต้ังและพัฒนาด้วยการพัฒนาทีละระบบงานตาม
นโยบายและกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12.4 การติดต้ังระบบย่อย 

 

การจัดท าคู่มือการใช้งาน 

การท าเอกสารหรือคู่มือ คือ การอธิบายการท างานของระบบ แสดงข้ันตอน
การท างาน การแนะน ารายละเอียดการใช้งานแต่ละข้ันตอน แสดงข้ันตอนวิธีการใช้งาน
ของเว็บแอปพลิเคชัน การท าคู่มือการใช้งาน ผู้พัฒนาจะต้องจัดท าคู่มือประกอบ 

การใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้บริการ 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. คู่มือส าหรับผู้ใช้งาน 

การท าคู่มือส าหรับผู้ใช้งาน แสดงข้ันตอนการใช้เว็บแอปพลิเคชัน ในเอกสาร
จะเน้นการแนะน าการใช้งานแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียดการท างานและแสดง
รายละเอียดการรายงาน และมีแนวทางเทคนิคการท างาน 

 

 

 

ระบบหลักสตูร ระบบงานการเงิน 

ระบบบุคลากร 

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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2. คู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ  
คู่มือส าหรับผู้ดูแลบริหารจัดการระบบ การแสดงรายละเอียดการบริหาร

จัดการ ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน รวมเทคนิคการปรับปรุง แก้ไข ลบ แสดงการวิเคราะห์ และ
แสดงข้ันตอนการติดต้ังการใช้งาน 

การจัดท าเอกสารประกอบการใช้ซอฟต์แวร์หรือคู่มือ สิ่งท่ีควรค านึงถึงคือ
วัตถุประสงค์ผู้ใช้งานท่ีเข้ามาใช้บริการต่อระบบสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนแสดงผลการท างาน ข้ันตอน กระบวนการ ท้ังหมดของระบบ
สารสนเทศ ควรมีกรอบหัวข้อท่ีสามารถอธิบายให้ผู้ใช้งานเข้าใจ เช่น วัตถุประสงค์ 
แผนผังกระแสข้อมูล ข้ันตอนการด าเนินงาน วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ การติดต้ัง เทคนิค
แนวทางการแก้ไขปัญหา สรุปประเด็นค าถามท่ีพบบ่อยเมื่อใช้ระบบเป็นต้น 

 

การบ ารุงรักษาระบบ 

การบ ารุงรักษาจะเป็นข้ันตอนการดูแลซอฟต์แวร์หรือระบบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง หรือหากมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ก็ต้องมีแผนใน
การจัดเก็บข้อมูลไม่ให้เกิดความเสี่ยง ข้อมูลสูญหาย ดังน้ัน การบ ารุงรักษา ดูแล ติดตาม
ให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ 

1. ประเภทการบ ารุงรักษาระบบ 

การใช้งานซอฟต์แวร์เมื่อมีการติดต้ังใช้งาน สิ่ง ท่ีต้องค านึงคือการ
บ ารุงรักษาให้ซอฟต์แวร์หรือระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเ น่ืองและมี
ประสิทธิภาพ นักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของการบ ารุงรักษาระบบ มี 4 ประเภท คือ  

1.1 การบ ารุงรักษาด้วยวิธีการแก้ไขข้อมูลผิดพลาดให้ถูกต้อง เมื่อมีการ
ใช้งานอาจพบปัญหาท่ีเกิดจากการเขียนซอฟต์แวร์แบบกระบวนการท างานผิดพลาด 
Logical Error จึงท าให้นักพัฒนาระบบจะต้องแก้ไขบ ารุงรักษาให้สมบูรณ์ถูกต้อง 

1.2 การบ ารุงรักษาเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ตามโครงสร้างปัจจุบัน  

1.3 การบ ารุงรักษาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เน่ืองจาก
เทคโนโลยีท่ีใช้งานท่ีผ่านมาไม่ทันสมัยเกิดความล่าช้าในการประมวลผล จึงจ าเป็น
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จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เพิ่มประสิทธิภาพมากข้ึน และระบบสามารถท างานได้
อย่างต่อเน่ือง 

1.4 การบ ารุงรักษาท่ีอาจจะพบปัญหาในอนาคตท่ีไม่คาดคิดมาก่อน 
อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน หรือการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่ออุปกรณ์และระบบเครือข่ายในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

 

การส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery) 

การส ารองข้อมูล คือ คัดลอกข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ไปเก็บไว้อีก
เครื่องหน่ึง ซึ่งปลายทางอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส ารองข้อมูล  เป็นต้น 
การส ารองข้อมูลจะเป็นการป้องกันและรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอีกวิธีการหน่ึง ในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการ ข้อมูลจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตลอดเวลา การเกิดผิดข้อพลาด 

เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งเราไม่สามารถก าหนดได้ ดังน้ัน การป้องกันความเสี่ยงด้วย
การรักษาข้อมูล โดยการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายทุกรูปแบบ องค์กร 

ทุกองค์กรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมแผนการด าเนินงานการส ารองข้อมูล  
และส ารองข้อมูลตามตารางแผนงานขององค์กร 

1. การส ารองข้อมูล 

การส ารองข้อมูลสามารถจัดท าได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับการออกแบบและวาง
แผนการส ารองข้อมูลแต่ละองค์กรในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 2 วิธี ดังน้ี 

1.1 การใช้ฮาร์ดแวร์ในการส ารองข้อมูล การส ารองวิธีน้ีจะใช้การลงทุนซื้อ
อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การสร้าง Mirror Disk เป็นต้น 

1.2 การส ารองข้อมูลการบันทึกด้วยบุคลากร โดยบุคลากรสร้างค าสั่งและ
การสั่งการให้คอมพิวเตอร์ด าเนินงานตามค าสั่งเพื่อส ารองข้อมูล 
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2. ประเภทของการส ารองข้อมูล  
การส ารองข้อมูลจากฐานข้อมูล  สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

การส ารองข้อมูลแบบตรรกะ และการส ารองข้อมูลแบบกายภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 ส ารองข้อมูลแบบตรรกะ (Logical backup) การส ารองข้อมูลแบบน้ี
จะน าข้อมูลออกโดยการใช้ค าสั่ง export ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สามารถเลือกท่ีจะ
น าข้อมูลออกพร้อมก าหนดรายละเอียดโครงสร้างได้ ในการน าข้อมูลออกแบบสามารถกู้
ไฟล์ด้วยการน าข้อมูลเข้าด้วยค าสั่ง Import เข้ากลับไปในระบบฐานข้อมูลได้ ในการ 

export จะต้องมีการตรวจสอบวันเวลา รายละเอียดการท างานในขณะท่ีน าข้อมูลออก
เน่ืองจากการท างานของระบบมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา และไม่เหมาะกับ
ฐานข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ เพราะการน าข้อมูลกลับมาฐานข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการ
ท างานนาน และสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งก่อนการส ารองข้อมูลแบบน้ี ต้องมีการหยุดไม่ให้ผู้ใช้
อื่นๆท่ีไม่ใช่ DBA เข้าใช้งานข้อมูลในระบบก่อน เพื่อไม่ให้มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
เป็นเหตุให้ข้อมูลท่ีส ารองอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังแสดงตัวอย่างการสร้างค าสั่งใน
การส ารองข้อมูล ภาพท่ี 12.5 แสดงค าสั่งการส ารองข้อมูลแบบตรรกะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12.5 การส ารองข้อมูลแบบ Logical 

การส ารองข้อมูลโดยใช้ค าสั่ง export ต้องมีการเปิดฐานข้อมูลก่อนการส ารองข้อมูล 

Login: oracle 

$ mkdir /prod/db_exp 

$ chmod 775 /prod/db_exp 

$ cd prod/db_exp 

$ ORACLE_SID=prod ; export ORACLE_SID 

$ sqlplus /nolog 

SQL> CONNECT / AS SYSDBA 

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE 

SQL> STARTUP RESTRICTED ; {ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานติดต่อฐานข้อมูลยกเว้น DBA} 

 

$ exp userid=\’sys/password as sysdba\’ file=exp_prodtu.dmp full=y \ 
log=exp_prodtu.log buffer=10000000 

 

การน าข้อมูลกลับมาใช้งานโดยใช้ค าสั่ง import 

$ imp userid=\’sys/password as sysdba\’ file=exp_prodtu.dmp full=y \ 
 log=imp_prodtu.log ignore=y fromuser=usertu touser=usertu_new 
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2.2 ส ารองข้อมูลแบบกายภาพ (Physical Backup) เป็นวิธีการน าไฟล์
จากฐานข้อมูล คัดลอกไฟล์ข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องออกจากระบบ ซึ่งในขณะส ารอง
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดคุณสมบัติประเภทของการส ารองข้อมูลในระหว่างท่ี
มีการใช้งานข้อมูลตามปกติ เรียกกว่า Hot backup หรือไม่ให้ใช้งานข้อมูลท่ีเรียกว่า 
Cold backup (หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า Full offline backup) 

ในการส ารองข้อมูล Physical Backup สามารถก าหนดข้ันตอน 
สร้างค าสั่งท่ีใช้งานในการส ารองข้อมูลท่ีเลือกข้ันตอนโครงสร้างข้อมูลและการส ารอง
ข้อมูลเฉพาะฐานข้อมูล ในท่ีน่ีได้น าตัวอย่างการส ารองข้อมูลท่ีใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle ในงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย จะเป็น
การส ารองข้อมูล 2 รูปแบบ คือ 1) การแสดงการส ารองข้อมูลระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle 10g บนระบบปฏิบัติการ Sun Solaris ดังภาพท่ี 12.6 ค าสั่งการ
ส ารองไฟล์ข้อมูล parameters ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12.6 การส ารองข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Sun Solaris 

 

 

 

 

ค าสั่งท่ีใช้ Backup Kernel parameters 

 

# mkdir /backup_system/ 

# cp /etc/system  /backup_system/etc/system 

# cp /etc/hosts  /backup_system/etc/hosts 

# cp /etc/defaultrouter  /backup_system/etc/defaultrouter 

# cp /etc/resolv.conf  /backup_system/etc/resolv.conf 

# cp /etc/nodename  /backup_system/etc/nodename 

# cp /etc/defaultdomain  /backup_system/etc/defaultdomain 

# cp /etc/inet/netmasks  /backup_system/etc/inet/netmasks 

# cp /etc/services  /backup_system/etc/services 
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2) การใช้ค าสั่งในการส ารองไฟล์ข้อมูลในการก าหนดค่าระบบฐานข้อมูลและ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล Oracle ดังภาพท่ี 12.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12.7 ส ารองข้อมูลระบบการจัดการฐานข้อมูล Oracle 

 

การจัดการรายการ (Transaction Management) 

การด าเนินงานของระบบสารสนเทศระหว่างผู้ใช้และระบบฐานข้อมูล จะมีการ
ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข โดยการบริหารจัดการจะต้องการเข้าถึงใช้
งานในหลากหลายรูปแบบ และมีผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศหลายคนพร้อมกัน ดังน้ัน
การใช้บริการฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีการดูแล ควบคุม 
ภาวะการท างานพร้อมกันของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้บริการสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

1. คุณสมบัติของการจัดการรายการ 
การตรวจสอบ บ ารุงรักษาและการก าหนดค่า Transaction เป็นการ

ก าหนดคุณสมบัติการใช้งานของระบบการจัดการฐานข้อมูลท่ีจะต้องการเกิด ข้ึน
เน่ืองจากป้องกันระบบล้มเพราะการให้บริการระบบสารสนเทศ การจัดการมีคุณสมบัติ
ท่ีผู้บริหารจัดการฐานข้อมูลต้องเข้าใจจากหลักการจัดการค าว่า “ACID” ประกอบด้วย 

A: Atomicity, C: Consistency, I: Isolation, D: Durability มีรายละเอียด ดังน้ี 

Backup configuration  

 

# mkdir /backup_config_db/ 

# cp /etc/system  /backup_system/etc/system 

 
 

Backup Database  

 

# mkdir /backup_db/ 

# chmod 775 /backup_db/ 

# cp <database_files> </backup_db> 
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1) Atomicity คือ การท ารายการให้ส าเร็จทุกค าสั่งท่ีสั่งงาน แต่
หากไม่ครบทุกค าสั่งให้คืนสภาพไปจุดเร่ิมต้น 

2) Consistency คือ ความคงสภาพของข้อมูล ถึงแม้ว่าจะด าเนิน
ค าสั่งหรือไม่ ข้อมูลจะต้องมีความคงสภาพ และข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง 

3) Isolation คือ การแยกรายการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นอิสระ 

ไม่เกี่ยวข้องกันในการด าเนินงาน โดยการก าหนดไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเวลา
เดียวกัน ดังน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ จะต้องรอให้ด าเนินการเสร็จสิ้นก่อน 

จึงจะอนุญาตให้ด าเนินงานในรายการต่อไป 

4) Durability คือ การจัดการบันทึกข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลลงฐานข้อมูล 

2. ปัญหาจากการเข้าถึงพร้อมกัน 

การจัดการฐานข้อมูล จะต้องค านึงถึงการเข้าใช้บริการหรือการเข้าถึงระบบ
พร้อมกัน นักวิชาการได้กล่าวถึงการเข้าถึงพร้อมกันว่าจะเกิดปัญหาหลักอยู่ 3 ประเด็น คือ 

2.1 เกิดปัญหาจากการปรับปรุงข้อมูล  หมายถึง การท างานระหว่าง 
การปรับปรุงข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูล หากมีการปรับปรุงข้อมูลเข้าถึงพร้อม
กันในรายการเดียวกัน จะต้องตรวจสอบการเข้าถึงพร้อมกัน และอนุมัติให้ปรับปรุง
ข้อมูลส าหรับรายการท่ีเข้าถึงและด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการก่อน ดังตัวอย่างการใช้
ระบบสารสนเทศการจัดการจัดการงานวิจัยมีการอนุมัติ 

2.2 เกิดปัญหาท่ีไม่ได้รับการยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูล การเรียกใช้
ข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลในกรณีท่ีมีการใช้งานโดยท่ีมีการเข้าถึงรายการหน่ึงแต่อีก
รายการหน่ึงมีการเรียกใช้เข้าถึงทีหลังดังน้ันเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงจะต้องมี
การยอมรับการด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะให้รายการอื่นด าเนินการเข้าถึงต่อ 

2.3 เกิดปัญหาระหว่างข้อมูลมีความขัดแย้ง การเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันจะ
เกิดปัญหาในการจัดท ารายการท่ีมีการเข้าถึงในเวลาใกล้เคียงกัน โดยรายการหน่ึงท่ีเริ่ม
ก่อนก าลังจัดท ารายการ แต่มีการเข้าถึงรายการเดียวกันในเวลาถัดมาท าให้มีการอ่าน
ข้อมูลพร้อมกันซึ่งจะเกิดปัญหาการบันทึกการปรับปรุงข้อมูลผิดพลาด 
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ปัญหาการเข้าใช้พร้อมกันจาก 3 ประเด็น ท าให้เห็นปัญหาการ
ปรับปรุงข้อมูลพร้อมกัน การไม่ได้รับการยืนยันเมื่อมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ 
และข้อมูลมีความขัดแย้งกัน เมื่อมีการเข้าใช้ในเวลาพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน ดังภาพท่ี 
12.8 แสดงการเข้ารายการพร้อมกันของในหน่ึงกิจกรรมก็จะเกิดข้อผิดพลาดในการเข้า
ใช้จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมภาวะการเข้าใช้งานพร้อมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12.8 การเข้าใช้รายการเกิดปัญหาจากการปรับปรุงข้อมูล 

 

3. การควบคุมภาวะการใช้งานพร้อมกัน 

เมื่อมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลพร้อมกัน ทีมพัฒนาจะต้องวางแผน 

การให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งการใช้งานพร้อมกันในเรื่องเดียวกัน รายการ
เดียวบนระบบฐานข้อมูล เป็นเรื่องท่ีจะต้องมีการตรวจสอบภาวะการใช้งานพร้อมกัน 
ควบคุมภาวะการใช้งาน เหตุท่ีเกิดจากผู้ใช้บริการด าเนินการกิจกรรมไม่เกิดปัญหา 

A B 

1. อ่านข้อมูลงบประมาณโครงการ 
จ านวน 10,000 บาท  

2. ตั้งเบิกตัดงบประมาณ 5,000 บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท 

1. อ่านข้อมูลงบประมาณโครงการ จ านวน 
10,000 บาท  

2. ตั้งเบิกตัดงบประมาณ 5,000 บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท 

 

ยกเลิกการท างาน
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การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ขัดแย้งกันเมื่อมีการใช้งานเข้าถึงพร้อมกัน จากปัญหา  

ท่ีเกิดข้ึนจะมีการแก้ไขด้วยการควบคุมภาวะการใช้งาน นักวิชาการได้กล่าวเทคนิคการ
ควบคุมภาวะการใช้งานพร้อมกันมี 2 วิธี คือ การล็อกและไม่ใช้วิธีการล็อก ดังน้ี 

3.1 การควบคุมภาวะการใช้งานพร้อมกันด้วยการล็อก คือ 

การก าหนดสถานะล็อกในขณะท่ีมีการบันทึกปรับปรุงข้อมูล จะปิดล็อกไม่ให้เรียกใช้
รายการน้ี จนกว่าจะมีการด าเนินงานเสร็จสิ้น จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลจึงจะเปิดล็อก
ให้รายการอื่นด าเนินงาน มีการล็อกอยู่ 2 ประเภท คือ การล็อกแบบแชร์ (Shared 

Locks) คือ การอนุญาตให้จัดท ารายการในการอ่านได้ แต่ไม่อนุญาตปรับปรุงข้อมูล 

ผู้ใช้คนอื่นจึงจะอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว หรือท่ีเรียกว่า S-lock และการล็อกแบบ
เอ็กซ์คลูชีพ (Exclusive Locks) คือ การล็อกข้อมูลโดยการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่น 

ได้ใช้งานรายการน้ัน จนกว่าจะสิ้นสุดการท ารายการ ถึงจะปลดล็อกรายการท่ีเรียกว่า 
X-Lock 

ในการก าหนดการล็อกระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถ
เลือกลักษณะการล็อกได้ 4 ระดับ คือ 1) การล็อกฐานข้อมูลจะล็อกจนกว่าจะ 

สิ้นสุดประมวลผลรายการ 2) การล็อกตารางเฉพาะตารางท่ีปรับปรุงรายการเท่าน้ัน 

3) การล็อกเรคอร์ด จะล็อกเฉพาะเรคอร์ดท่ีปรับปรุงข้อมูลเท่าน้ัน 4) การล็อกเขตข้อมูล 
เป็นการล็อกเฉพาะเขตข้อมูลหรือฟิลด์ท่ีมีการเรียกใช้เข้าถึงเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม
การล็อกข้อมูลจะพบปัญหาภาวะการติดตาย (Deadlock) ท่ีเกิดจากการเรียกใช้ 

พร้อมกัน แต่ไม่สามารถท างานได้ จึงรอการปลดล็อกจนท าให้เครื่องเกิดอาการหยุด 

การท างานจากปัญหาการติดตายได้ มีอัลกอริทึมท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลดล็อก 

ในวิธีหมุนวน โดยการตรวจสอบการประมวลผลจากการท างานก่อนและหลังการจัดท า
รายการ 

3.2 การควบคุมภาวะการใช้งานพร้อมกันโดยไม่ใช้วิธีล็อกจะเป็น
การบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยการดูเวลาในการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบล าดับ 

การท างาน และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลมีวิธีการควบคุม 2 วิธี คือ Optimistic 

Concurrency Control และวิธี Timestamp-based Concurrency Control  
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3.2.1 วิธี Optimistic concurrency control มีแนวคิดในการให้ทุก
รายการสามารถเข้าถึงข้อมูลตามปกติ แต่หากมีการบันทึกข้อมูล จะต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่หากตรวจสอบพบความขัดแย้งของข้อมูล จะเร่ิมต้น
การท างานใหม่ท้ังหมด ในการท างานแบบน้ี จะมีประสิทธิภาพกว่าการล็อก แต่หาก 

มีการท างานพร้อมกัน จะมีรายการท างานมากท าให้มีการท างานสูงข้ึน หากพบข้อมูล
ผิดพลาดจากการขัดแย้งของข้อมูล วิธีน้ีมีข้ันตอนการท างาน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) Read ข้ันตอนน้ี จะอ่านรายการจากฐานข้อมูล ระบบจะท า
การเขียนข้อมูลให้กับพื้นท่ี ช่ัวคราว  และในการเขียนข้อมูลช่ัวคราวผู้ ใ ช้คนอื่น 

จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

2) Validation เป็นข้ันตอนการตรวจสอบ ตามล าดับการ
ท างานแต่ละรายการ โดยจะต้องมีการยืนยันความส าเร็จของงาน หากเกิดความขัดแย้ง
ของข้อมูลให้ท ายกเลิกท าใหม่ท้ังหมด 

3) Write เป็นข้ันตอนการบันทึกข้อมูลหากตรวจสอบไม่พบ
ความขัดแย้ง ข้อมูลก็จะบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

พื้นฐานการล็อก ประกอบด้วย Read Lock และ Write Lock 
ซึ่งในการท างานของ read lock จะสามารถท าการอ่านข้อมูลได้ แต่จะไม่สามารถท า
การอัปเดตข้อมูลได้ แต่ Write Lock มีการท ารายการข้อมูล จะสามารถท าได้ท้ังการ
อ่านและการปรับปรุงข้อมูลได้ 

3.2.2 วิธี Timestamp-based Concurrency Control การท างาน
แบบน้ี ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะก าหนดล าดับเวลาในการเข้าถึงข้อมูล โดยจะท า
การเรียงล าดับการเกิดของแต่ละรายการก่อนหลังจะต้องมีการก าหนดค่า ดังน้ี 

1) ใช้เวลาการก าหนดเวลาระบบ การท างานจะน าค่าเวลา
ระบบเป็นตัวแปรเก็บค่า timestamp 

2) ใช้ตัวแปรนับเพิ่มทีละ 1 รายการเพื่อน ามาเป็นตัวก าหนด
ล าดับให้แต่ละรายการ 
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บทสรุป 

จากเน้ือหาดังกล่าว จะกล่าวถึงข้ันตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ เมื่อพัฒนา
เสร็จตามแผนงาน ด้วยการทดสอบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า
ได้ผลตามการออกแบบหรือไม่มีอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) ทดสอบกระบวนการป้อน
ข้อมูล 2) ทดสอบข้ันตอนการใช้งาน 3) ทดสอบสมรรถนะและการประมวลผล และ 
4) ทดสอบกระบวนการรายงานผล 

เมื่อมีการทดสอบการท างานตามกระบวนการทดสอบแล้ว ข้ันตอนต่อไป
คือ การติดต้ังซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน โดยจะต้องค านึงถึงรูปแบบการใช้งานตาม
ลักษณะการท างานของแต่ละองค์กร มีรูปแบบการติดต้ัง 3 รูปแบบ คือ 1) การติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ใหม่ 2) การติดต้ังซอฟต์แวร์คู่ขนาน 3) การติดต้ังซอฟต์แวร์หน่วยย่อย 

ซึ่งการเลือกรูปแบบการติดต้ังผู้พัฒนาและผู้บริหารองค์กรควรพิจารณาจากลักษณะ
การใช้งานความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นหลัก เมื่อมีการติดต้ัง จะต้องมีการอบรม
การใช้งานพร้อมจัดท าเอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และ
เห็นข้ันตอนกระบวนการท างานจากคู่มือ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการน าซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
จะต้องมีการวางแผนการดูแล บ ารุงรักษาข้อมูล เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการ
สูญเสียของข้อมูล มีการบ ารุงรักษา 4 ประเภทคือ 1) การบ ารุงรักษาด้วยวิธีการแก้ไข
ข้อมูลพลาดให้ถูกต้อง 2) การบ ารุงรักษาเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 3) การ
บ ารุงรักษาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 4) การบ ารุงรักษาท่ีอาจจะพบ
ปัญหาในอนาคต ซึ่งในการบ ารุงรักษาและป้องกันการสูญเสียของข้อมูลจะต้องมี
แผนการส ารองข้อมูลด้วยวิธีการส ารองข้อมูลจากฐานข้อมูล 2 ประเภท คือ  
การส ารองข้อมูลแบบตรรกะ และการส ารองข้อมูลแบบกายภาพ การส ารองข้อมูล
เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องป้องกัน องค์กรจะต้องก าหนดแผนการส ารองข้อมูลและปฏิบัติ
ตามแผนงานอย่างต่อเน่ือง 

การด าเนินงานให้บริการระบบฐานข้อมูลท่ีมีผู้ ใ ช้บริการในระบบ
ฐานข้อมูลแบบศูนย์กลาง ผู้ ใช้บริการจะเข้ามาใช้บริการหลายคนพร้อ มกัน 

จะเกิดปัญหาการเข้าใช้พร้อมกัน ดังน้ัน เพื่อให้การบริการระบบฐานข้อมูลไม่เกิด
ปัญหาดังกล่าว ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องมีการวางแผนก าหนดวิธีการควบคุมการ
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เข้าใช้พร้อมกัน ซึ่งการก าหนดการควบคุมภาวะการใช้งานพร้อมกัน 2 วิธี คือ 

การล็อกและไม่ใช้วิธีการล็อก โดยการพิจารณาจากโครงสร้างการออกแบบฐานข้อมูล
และก าหนดคุณสมบัติการใช้งานของแต่ละซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้
งานขององค์กร 

ดังน้ัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความสมบูรณ์ ตรงความต้องการของ
ผู้ใช้งาน จะต้องค านึงถึงข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้อง และการใช้งานซอฟต์แวร์
เมื่อใช้งานจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการ ในการตรวจสอบการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศขององค์กรท่ีมีความเกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนการส ารองข้อมูล
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล ดังน้ัน การทดสอบและติดต้ังซอฟต์แวร์
ถือเป็นหัวใจส าคัญในข้ันตอนสุดท้ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์   
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แบบฝึกหัดบทที่ 12 

 

ตอนที่ 1 ตอบค าถามดังตอ่ไปนี ้
1. จงอธิบายข้ันตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

2. การติดต้ังซอฟต์แวร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
3. จ าเป็นหรือไม่กับการจัดท าคู่มือการใช้งาน 

4. การบ ารุงรักษาระบบมีความจ าเป็นอย่างไร และประเภทการบ ารุงรักษาระบบ 

มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
5. มีแนวทางการส ารองข้อมูลกี่วิธีมีอะไรบ้าง 
6. จงอธิบายความหมายของการจัดท ารายการ และคุณสมบัติหลักของการจัดท า

รายการ 
7. ปัญหาใดท่ีเกิดจากการใช้งานพร้อมกันบนระบบฐานข้อมูล 

8. อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา การเกิดสภาวะการเข้าถึงพร้อมกัน 

9. ประเภทของการล็อกมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 1 

ตอนท่ี 2  

1. ข 

2. ข 

3. จ 

4. ก 

5. จ 

6. ง 
7. ก 

8. ก 

9. ค 

10. ข 

11. ข 

12. จ 

13. ข 

14. ง 
15. ง 

ตอนท่ี 3   

1. A 

2. E 

3. C 

4. G 

5. H 

6. I 

7. Q 

8. H 

9. I 

10. P 

11. O 

12. B 

13. J 

14. L 

15. N 

 

แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 2 

ตอนท่ี 2  

1. ง 
2. ง 
3. ค 

4. จ 

5. จ 

6. ค 

7. จ 

8. ก 

9. ก 

10. ง 

 

 

 

 



460 

 

ตอนที่ 3  

1. F 

2. B 

3. C 

4. G 

5. E 

6. A 

แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 3 

ตอนที่ 2  

1. จ 

2. ก 

3. ง 
4. ข 

5. ก 

6. ข 

7. ง 
8. ง 

9. ง 
10. จ 

 

แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 4 

ตอนที่ 2  

1. การใช้ค้าสั่ง SQL สร้างตาราง CREATE  

2. การใช้ค้าสั่ง SQL ลบตาราง DROP 

3. การใช้ค้าสั่ง SQL เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางด้วยการเพิ่ม  ALTER และ
ค้าสั่งเพิ่ม ADD 

4. การใช้ค้าสั่ง SQL เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางด้วยการลบ  ALTER และ
ค้าสั่งเพิ่ม DROP 

5. การใช้ค้าสั่ง SQL ค้นหาดูข้อมูล SELECT  
6. การใช้ค้าสั่ง SQL ปรับปรุงข้อมูล UPDATE  
7. การใช้ค้าสั่ง SQL เพิ่มข้อมูล INSERT 
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8. การใช้ค้าสั่ง SQL ลบข้อมูล DELETE 

9. การใช้ค้าสั่ง SQL ก้าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล  GRANT 

10. การใช้ค้าสั่ง SQL ยกเลิกสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล  REVOKE 

ตอนที่ 3  

1. จงเขียนค้าสั่งในการสร้างเขตข้อมูลตารางประเภทสินค้า  

    CREATE TABLE `typeproduct` (`id` int(11) NOT NULL, 

   `typename` varchar(50) DEFAULT NULL 

2.  จงเขียนค้าสั่งเพิ่มข้อมูลตารางประเภท  
 INSERT INTO `typeproduct` (`id`, `typename`) VALUES 

 (100, 'ชิ น'), 

 (200, 'กล่อง'); 
3. จงเขียนค้าสั่งปรับปรุงข้อมูลตารางรายการสินค้า ก้าหนดเง่ือนไขช่ือสินค้า 

เป็ดน้อยเปลี่ยนเป็นดอกไม้กุหลาบ 

 UPDATE `product` SET `name` = 'กุหลาบ' WHERE `product`.`id` = 1  

4. จงเขียนค้าสั่งลบข้อมูลตารางรายการสินค้า รหัสสินค้า 3 

 DELETE FROM `product` WHERE `product`.`id` = 3; 

5. จงเขียนค้าสั่งค้นหาข้อมูลโดยก้าหนดเง่ือนไขค้นหาราคาสินค้ามากกว่า 65 บาท   
 SELECT * FROM `product` WHERE price>65 

6. จงเขียนค้าสั่งค้นหาข้อมูลตารางลูกค้า เง่ือนไขลูกค้ารหัสลูกค้า1001  
SELECT * FROM `customer` WHERE id=`1001` 

7. จงเขียนค้าสั่งค้นหาข้อมูลตารางลูกค้าเงื่อนไขค้นหาลูกค้าจังหวัดอุดรธานี  
 

 

 

 

 

http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/update.html
http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/set.html
http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 5 

ตอนที่ 2    

1. ให้สร้างเครือข่ายแผนผังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2. เส้นทางใดท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดในการเดินทาง เส้นทางท่ี 2  

3. แต่ละเส้นทางใช้เวลาดังนี  
เส้นทางท่ี 1 ใช้เวลา 14 วัน 

เส้นทางท่ี 2 ใช้เวลา 9 วัน 

เส้นทางท่ี 3 ใช้เวลา 10 วัน 

 

 เส้นทาง งาน วัน รวม 

1 A,C,G 2+6+6 14 

2 A,D,F 2+4+3 9 

3 B,E 3+8 11 

   

 

2 
4 

A 5 

C 

6 
D 

F 

1 
3 B 

E 

G 
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4. มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเท่าไร 

 เส้นทาง งาน วัน รวมค่าแรง 
1 A,C,G (2x200)+(6x530)+(6x250) 5,080 

2 A,D,F (2x200)+(4x500)+(3x300) 3,300 

3 B,E (3x300)+(9x300) 3,600 

 

แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 7 

ตอนที่ 2   

1. ให้สร้างแผนภาพกระแสข้อมูลของร้านรองเท้าแชมป์ 
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จัดส่งสินค้า 
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ช าระเงิน 

แฟ้มส่งสินค้า 

ข้อมูลผู้ใช้งาน 

แฟ้มใบเสร็จ 

บันทึกการส่งสินค้า 

รายงานการส่งสินค้า 

บันทึกใบเสร็จ 

รายงานใบเสร็จ 

บันทึกใบสั่งซื อ 
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2. ให้สร้างพจนานุกรมข้อมูลของแผนภาพกระแสข้อมูล 

พจนานกุรมขอ้มูลกระแสขอ้มูล 

ชื่อ ส่วนลดจากการสั่งซื อ 

ค าอธบิาย เกณฑ์เง่ือนไขในการประมวลผลการสั่งซื อ  

แหล่งก าเนดิข้อมูล ลูกค้า พนักงาน 

แหล่งรบัช้อมูล ลูกค้า พนักงาน รายการสินค้า ใบสั่งซื อสินค้า ใบเสร็จ ส่ง
สินค้า 

ชนิดกระแสข้อมูล ข้อมูลในระบบ บันทึกหน้าจอ 

โครงสร้างข้อมูล ข้อมูลบุคลากร   

รายละเอียด 

1. ลูกค้าเข้าระบบ 

2. สืบค้นข้อมูลรายการสินค้า 

3. ท้าการสั่งซื อ โดยระบบจะมีเง่ือนไขในการให้ส่วนลดจากปริมาณการ
สั่งซื อ 

4. ช้าระเงิน เมื่อได้รับข้อมูลการช้าระเงินระบบจะท้าการรายงาน
รายละเอียดใบเสร็จ 

5. จัดส่งสินค้า แสดงรายละเอียดช่วงเวลาวันส่งสินค้า 
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3. ให้สร้างการท้างานต้นไม้ตัดสินใจกระบวนการให้ส่วนลดสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ให้สร้างแผนผังการท้างานการจัดส่งสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 

สั่งซื อสินค้า 

ค้านวณส่วนลด 

จบ 

ตรวจสอบจ้านวน/ราคาสินค้าตามเงื่อนไข
อัตราส่วนลด 

ช้าระเงิน 

จัดส่งสินค้า 

ค าอธิบายเง่ือนไข 

หมายเลข 1 มีการส่ังซื อสินค้า 
หมายเลข 2 ลูกค้าขายส่ง 3 ชิ นขึ นไป (เฉพาะรายการก้าหนด) ให้ส่วนลด 20% 

หมายเลข 3 ลูกค้าท่ีซื อสินค้าราคา 900 บาท ให้ส่วนลด 8%   

   ลูกค้าท่ีซื อสินค้าราคา 2,000 ขึ นไป ให้ส่วนลด 15% บัตรคูปองเงินสด 150 บาท 

2 

1 

ลูกค้าขายส่ง 3 ชิ นขึ นไป ให้ส่วนลด 20% 

ไม่ได้ส่วนลด 

Yes ลูกค้าที่ซื อสินค้าราคา 900 บาท ให้ส่วนลด 8%   

3 

No 
ลูกค้าที่ซื อสินค้าราคา 2,000 ขึ นไป ให้ส่วนลด 
15% บัตรคูปองเงินสด 150 บาท ไม่มีการส่ังซื อ 

Yes 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 8 

ตอนที่ 2 ให้เลือกค้าตอบให้ตรงกับความหมาย จากตัวเลือก A – K ดังตัวเลือกต่อไปนี  

1. A เอนทิตีแบบปกติ 

2. Bเอนทิตีแบบอ่อน 

3. Cแอตทริบิวต์คีย์หลัก 

4. Eแอตทริบิวต์แบบผสม 

5. Fแอตทริบิวต์แบบค่าเดียว 

6. Gแอตทริบิวต์ท่ีมีหลายค่า 

7. H แอตทริบิวต์ท่ีรับค่าจากแอตทริบิวต์อื่น 

8. K  บุคลากรมีสถานะการเข้าใช้บริการ 

9. I การเซ็นสัญญาการรับโครงการวิจัย 

10. J บุคลากรประจ้าแต่ละประจา้สาขาวิชา             
 

ตอนที่ 3 ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ E-R Diagram โดยใช้ข้อมูลข้างล่าง 
1. ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ E-R Diagram ความสัมพันธ์ของระบบงานร้านวุ่นรักใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้า พนักงาน 

ใบสั่งซื อ 

ประเภท 

รายการสินค้า 

มี 

มี M 

1 

M 
1 

มี 

1 

M 

M 

มี 

1 
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2. ให้นักศึกษาเขียน E-R Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี จากตาราง
ทั งหมด 5 ตาราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้า พนักงาน 

ใบสั่งซื อ 

ประเภท 

มี 
มี 

1 
M 

M 
1 

1 

มี 

1 

มี 

M 

M 

รายการสินค้า 

ชื่อ รหัส 

รหัส 

ชื่อสินค้า ราคา 

จ้านวน 

วันผลิต 

รหัสใบสั่ง
ซ้อ รหัสลูกค้า 

รหัสสินค้า 
รหัส

พนักงาน 

วันที่สั่ง 

รหัส 

ค้าน้าหน้า 
ช่ือ สกุล 

บ้านเลขท่ี 

ต้าบล 

อ้าเภอ 

จังหวัด 

รหัส 

ค้าน้าหน้า 
ช่ือ สกุล 

บ้านเลขท่ี 

ต้าบล 

อ้าเภอ 

จังหวัด 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 10 

ตอนที่ 2 ให้นักศกึษาแปลงแผนภาพ E-R เป็นรีเลชนั จากภาพดังนี้ 

1.  ให้แปลงความสัมพันธ์ของ E-R เป็นรีเลชัน 
COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

Id_journal VARCHAR2(7 BYTE) (NOT NULL) YES รหัสผลงาน 

Name_thai VARCHAR2(80 BYTE) (NOT NULL) NO ชื่อภาษาไทย 

Name_eng VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) NO ชื่อภาษาอังกฤษ 

Abstract VARCHAR2(255 BYTE) (NOT NULL) NO บทคัดย่อ 

file VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) NO ชื่อไฟล์ 

 

COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

Id_ VARCHAR2(7 BYTE) (NOT NULL) YES รหัสผลงาน 

Budget1 VARCHAR2(80 BYTE) (NOT NULL) YES งบประมาณงวดที่ 1 

Activity VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) YES กิจกรรม 

Objective VARCHAR2(255 BYTE) (NOT NULL) YES วัตถุประสงค ์

Budget2 VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) YES งบประมาณงวดที ่2  

 

2. มีรีเลชันทั งหมด 10 รีเลชัน ดังนี  
1) สถานะ 

2) สาขาวิชา 

3) บุคลากร 

4) งบประมาณ 

5) ผลพิจารณา 

6) สัญญา 

7) ฉบับสมบูรณ์ 
8) ความก้าวหน้า 

9) ผลงานทางวิชาการ 

10) ยุทธศาสตร์ 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ภาษายูเอ็มแอล ที่ใชใ้นการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

1. ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ Use Case Diagram ดังนี  
  ชื่อ สัญลักษณ์ 

 

Class 

 

 

 

User Case 

 

 

 

 

 

Relation 

 

 

 

 

2. ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ Activity Diagram ดังนี  
ชื่อ สัญลักษณ์ 
 

Action 

 

 

 

 

 

Decision 
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ชื่อ สัญลักษณ์ 
 

 

Function 

 

 

 

 

 

Initial Node 

 

 

 

 

 

Final Node 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



471 

 

ตอนที่ 3 ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยภาษายูเอ็มแอลดังนี้ 

1. แสดงผลการวิ เคราะห์ ด้วยการเขียน  Use Case Diagram ของระบบ
สารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการ 

เซ็นสัญญา 

รายงานความก้าวหน้า 

รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

อาจารย์ 

คณะกรรมการ 

ผู้สืบค้น 
น้าเสนอผลงาน 
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2. แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยการเขียน Activity Diagram ของระบบสารสนเทศ 

อาจารย ์ คณะกรรมการ บุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการ พิจารณาโครงการ 

พิจารณาโครงการ เซ็นสัญญา 

รายงานความก้าวหน้า 

รายงานฉบับสมบูรณ ์

น้าเสนอผลงาน 

บทคัดย่องานวิจัย 
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ดรรชนี 
กระบวนการปรับบรรทัดฐาน 377 

กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 155 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 66 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว  239 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบแอจไจล  242 

เขตข้อมูล 177 

เขียนผังงาน 305 

คลังข้อมูล 192  

คลาส 391 

ความเป็นจริงเสมือน 64 

ความเป็นจริงเสริม 65 

ค าอธิบายกระบวนการ 297 

คีย์ 370 

คีย์คู่แข่ง 371 

คีย์นอก 371 

คีย์ผสม 371 

คีย์หลัก 371 

เครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย 37 

ซอฟต์แวร์  16 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์  22 

ซอฟต์แวร์ระบบ  17 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  2 

ฐานข้อมูล 178 

ฐานข้อมูลแบบกระจาย 190  

ดาต้ามาร์ท  196 

ดีไวซ์ไดรเวอร์  21 

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  1 

เทคโนโลยีคลังข้อมูล 203 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

ธรรมาภิบาล 161 

นักวิเคราะห์ระบบ 25  

แนวคิดเชิงวัตถุ 389 

บิต 178  

ไบต์ 178 

โปรแกรมอรรถประโยชน์  20 

แผนภาพกระแสข้อมูล  277 

แผนภูมิแกนต์ 255  

พจนานุกรมข้อมูล 291 

เพิร์ตและซีพีเอ็ม  255 

ภาษาจาวา 420  

ภาษาเอสคิวแอล 218  

มินิคอมพิวเตอร์  4 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  4 

ไมโครคอมพิวเตอร์  5 

ยูเอ็มแอล 418 

ระบบปฏิบัติการ  18 

ระบบประมวลผลข้อมูล  92 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ  132 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  111 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  96 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 141 

ระบบสารสนเทศส านักงานอัตโนมัติ 137  
ระเบียน 176 
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หน่วยความจ ารอม 14 

หน่วยความจ าแรม 14  
หน่วยความจ าหลัก 14 

หน่วยประมวลผลกลาง 13 

เหมืองข้อมูล 197  
อากาศยานไร้คนขับ 65 

อินเทอร์เน็ต  47 

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 68 

อุปกรณ์การสื่อสาร 16 

อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง 15 

อุปกรณ์ชี้เส้นทาง 38 

อุปกรณ์แสดงผล 14 

ฮาร์ดแวร์ 1 
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เฉลยท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

ตอนที่ 2  

1. ข 

2. ข 

3. จ 

4. ก 

5. จ 

6. ง 
7. ก 

8. ก 

9. ค 

10. ข 

11. ข 

12. จ 

13. ข 

14. ง 
15. ง 

ตอนที่ 3   

1. A 

2. E 

3. C 

4. G 

5. H 

6. I 

7. Q 

8. H 

9. I 

10. P 

11. O 

12. B 

13. J 

14. L 

15. N 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

ตอนที่ 2  

1. ง 
2. ง 
3. ค 

4. จ 

5. จ 

6. ค 

7. จ 

8. ก 

9. ก 

10. ง 
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ตอนที่ 3  

1. F 

2. B 

3. C 

4. G 

5. E 

6. A 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

ตอนที่ 2  

1. จ 

2. ก 

3. ง 
4. ข 

5. ก 

6. ข 

7. ง 
8. ง 

9. ง 
10. จ 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

ตอนที่ 2  

1. การใช้ค้าสั่ง SQL สร้างตาราง CREATE  

2. การใช้ค้าสั่ง SQL ลบตาราง DROP 

3. การใช้ค้าสั่ง SQL เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางด้วยการเพิ่ม  ALTER และ
ค้าสั่งเพิ่ม ADD 

4. การใช้ค้าสั่ง SQL เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางด้วยการลบ  ALTER และ
ค้าสั่งเพิ่ม DROP 

5. การใช้ค้าสั่ง SQL ค้นหาดูข้อมูล SELECT  
6. การใช้ค้าสั่ง SQL ปรับปรุงข้อมูล UPDATE  
7. การใช้ค้าสั่ง SQL เพิ่มข้อมูล INSERT 
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8. การใช้ค้าสั่ง SQL ลบข้อมูล DELETE 

9. การใช้ค้าสั่ง SQL ก้าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล  GRANT 

10. การใช้ค้าสั่ง SQL ยกเลิกสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล  REVOKE 

ตอนที่ 3  

1. จงเขียนค้าสั่งในการสร้างเขตข้อมูลตารางประเภทสนิค้า  
    CREATE TABLE `typeproduct` (`id` int(11) NOT NULL, 

   `typename` varchar(50) DEFAULT NULL 

2.  จงเขียนค้าสั่งเพิ่มข้อมูลตารางประเภท  
 INSERT INTO `typeproduct` (`id`, `typename`) VALUES 

 (100, 'ชิ น'), 

 (200, 'กล่อง'); 
3. จงเขียนค้าสั่งปรับปรุงข้อมูลตารางรายการสนิค้า ก้าหนดเงื่อนไขชื่อสินค้า 

เป็ดน้อยเปลี่ยนเป็นดอกไม้กุหลาบ 

 UPDATE `product` SET `name` = 'กุหลาบ' WHERE `product`.`id` = 1  

4. จงเขียนค้าสั่งลบข้อมูลตารางรายการสินค้า รหัสสนิค้า 3 

 DELETE FROM `product` WHERE `product`.`id` = 3; 

5. จงเขียนค้าสั่งคน้หาข้อมูลโดยกา้หนดเงื่อนไขค้นหาราคาสนิค้ามากกว่า 65 บาท   
 SELECT * FROM `product` WHERE price>65 

6. จงเขียนค้าสั่งคน้หาข้อมูลตารางลูกค้า เงื่อนไขลูกค้ารหัสลูกค้า1001  
SELECT * FROM `customer` WHERE id=`1001` 

7. จงเขียนค้าสั่งคน้หาข้อมูลตารางลูกค้าเงื่อนไขค้นหาลูกค้าจังหวดัอุดรธานี  
 

 

 

 

 

http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/update.html
http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/set.html
http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
http://localhost/phpMyAdmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

ตอนที่ 2    

1. ให้สร้างเครือข่ายแผนผังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2. เส้นทางใดที่เหมาะสมและดีที่สุดในการเดินทาง เส้นทางที่ 2  

3. แต่ละเส้นทางใช้เวลาดังนี  
เส้นทางที่ 1 ใช้เวลา 14 วัน 

เส้นทางที่ 2 ใช้เวลา 9 วัน 

เส้นทางที่ 3 ใช้เวลา 10 วัน 

 

 เส้นทาง งาน วัน รวม 

1 A,C,G 2+6+6 14 

2 A,D,F 2+4+3 9 

3 B,E 3+8 11 

   

 

 

 

2 
4 

A 5 

C 

6 
D 

F 

1 
3 B 

E 

G 
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4. มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเท่าไร 

 เส้นทาง งาน วัน รวมค่าแรง 
1 A,C,G (2x200)+(6x530)+(6x250) 5,080 

2 A,D,F (2x200)+(4x500)+(3x300) 3,300 

3 B,E (3x300)+(9x300) 3,600 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

ตอนที่ 2   

1. ให้สร้างแผนภาพกระแสข้อมูลของร้านรองเท้าแชมป์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

สั่งซื้อ 

ลูกค้า 

แฟ้มใบสั่งซื อ 

แฟ้มลูกค้า 

พนักงาน 

สั่งซื อออนไลน์ 

สั่งซื อหน้าร้าน 

1 

เข้าระบบ 

2 

ค้นหาสินค้า 

5 

จัดส่งสินค้า 

แฟ้มรายการสินค้า 

แฟ้มพนักงาน 

ข้อมูลผู้ใช้งาน 

แฟ้มรายการสินค้า 

รา
ยป

ระ
วัติ

 

ข้อ
มูล

ลูก
ค้า

 

ข้อ
มูล

พน
ักง

าน
 

ข้อ
มูล

สิน
ค้า

 

ช้า
ระ

เงิน
 

ข้อ
มูล

สิน
ค้า

 

จัดส่งสินค้า 
4 

ช าระเงิน 

แฟ้มส่งสินค้า 

ข้อมูลผู้ใช้งาน 

แฟ้มใบเสร็จ 

บันทึกการส่งสินค้า 

รายงานการส่งสินค้า 

บันทึกใบเสร็จ 

รายงานใบเสร็จ 

บันทึกใบสั่งซื อ 

รายงานใบสั่งซื อ 

รา
ยง

าน
สิน

ค้า
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2. ให้สร้างพจนานุกรมข้อมูลของแผนภาพกระแสข้อมูล 

พจนานุกรมข้อมูลกระแสข้อมูล 

ชื่อ ส่วนลดจากการสั่งซื อ 

ค าอธิบาย เกณฑ์เงื่อนไขในการประมวลผลการสั่งซื อ  

แหล่งก าเนิดข้อมูล ลูกค้า พนักงาน 

แหล่งรับช้อมูล ลูกค้า พนักงาน รายการสินคา้ ใบสั่งซื อสนิค้า ใบเสร็จ ส่ง
สินค้า 

ชนิดกระแสข้อมูล ข้อมูลในระบบ บนัทึกหนา้จอ 

โครงสร้างข้อมูล ข้อมูลบุคลากร   

รายละเอียด 

1. ลูกค้าเข้าระบบ 

2. สืบค้นข้อมูลรายการสินคา้ 
3. ท้าการสั่งซื อ โดยระบบจะมีเงื่อนไขในการให้ส่วนลดจากปริมาณการ

สั่งซื อ 

4. ช้าระเงิน เมื่อได้รบัข้อมูลการช้าระเงินระบบจะทา้การรายงาน
รายละเอียดใบเสร็จ 

5. จัดส่งสนิค้า แสดงรายละเอียดชว่งเวลาวนัส่งสินค้า 
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3. ให้สร้างการท้างานตน้ไม้ตดัสินใจกระบวนการให้ส่วนลดสนิค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ให้สร้างแผนผงัการท้างานการจดัส่งสนิค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 

สั่งซื อสินค้า 

ค้านวณส่วนลด 

จบ 

ตรวจสอบจ้านวน/ราคาสินค้าตามเง่ือนไข
อัตราส่วนลด 

ช้าระเงิน 

จัดส่งสินค้า 

ค าอธบิายเงือ่นไข 

หมายเลข 1 มีการสั่งซื อสินค้า 
หมายเลข 2 ลูกค้าขายส่ง 3 ชิ นขึ นไป (เฉพาะรายการก้าหนด) ให้ส่วนลด 20% 

หมายเลข 3 ลูกค้าท่ีซื อสินค้าราคา 900 บาท ให้ส่วนลด 8%   

   ลูกค้าท่ีซื อสินค้าราคา 2,000 ขึ นไป ให้ส่วนลด 15% บัตรคูปองเงินสด 150 บาท 

2 

1 

ลูกค้าขายส่ง 3 ชิ นขึ นไป ให้ส่วนลด 20% 

ไม่ได้ส่วนลด 

Yes ลูกค้าที่ซื อสินค้าราคา 900 บาท ให้ส่วนลด 8%   

3 

No 
ลูกค้าที่ซื อสินค้าราคา 2,000 ขึ นไป ให้ส่วนลด 
15% บัตรคูปองเงินสด 150 บาท ไม่มีการสั่งซื อ 

Yes 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

ตอนที่ 2 ให้เลือกค้าตอบให้ตรงกับความหมาย จากตัวเลือก A – K ดังตัวเลือกต่อไปนี  

1. A เอนทิตีแบบปกต ิ

2. Bเอนทิตีแบบอ่อน 

3. Cแอตทริบิวต์คีย์หลัก 

4. Eแอตทริบิวต์แบบผสม 

5. Fแอตทริบิวต์แบบคา่เดียว 

6. Gแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า 
7. H แอตทริบิวต์ที่รับค่าจากแอตทริบิวต์อื่น 

8. K  บุคลากรมีสถานะการเข้าใชบ้ริการ 

9. I การเซ็นสัญญาการรับโครงการวิจัย 

10. J บุคลากรประจา้แต่ละประจา้สาขาวิชา             
 

ตอนที่ 3 ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ E-R Diagram โดยใช้ข้อมลูข้างลา่ง 
1. ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ E-R Diagram ความสัมพันธ์ของระบบงานร้านวุ่นรักใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้า พนักงาน 

ใบสั่งซื อ 

ประเภท 

รายการสินค้า 

มี 

มี M 

1 

M 
1 

มี 

1 

M 

M 

มี 

1 
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2. ให้นักศึกษาเขียน E-R Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี จากตาราง
ทั งหมด 5 ตาราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้า พนักงาน 

ใบสั่งซื อ 

ประเภท 

มี มี 
1 

M 

M 
1 

1 

มี 

1 

มี 

M 

M 

รายการสินค้า 

ชื่อ รหัส 

รหัส 

ชื่อสินค้า ราคา 

จ้านวน 

วันผลิต 

รหัสใบสั่ง
ซ้อ รหัสลูกค้า 

รหัสสินค้า 
รหัส

พนักงาน 

วันที่สั่ง 

รหัส 

ค้าน้าหน้า 
ช่ือ สกุล 

บ้านเลขที ่

ต้าบล 

อ้าเภอ 

จังหวัด 

รหัส 

ค้าน้าหน้า 
ช่ือ สกุล 

บ้านเลขที ่

ต้าบล 

อ้าเภอ 

จังหวัด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาแปลงแผนภาพ E-R เป็นรีเลชัน จากภาพดังนี้ 

1.  ให้แปลงความสัมพันธ์ของ E-R เป็นรีเลชัน 
COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

Id_journal VARCHAR2(7 BYTE) (NOT NULL) YES รหัสผลงาน 

Name_thai VARCHAR2(80 BYTE) (NOT NULL) NO ชื่อภาษาไทย 

Name_eng VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) NO ชื่อภาษาอังกฤษ 

Abstract VARCHAR2(255 BYTE) (NOT NULL) NO บทคัดย่อ 

file VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) NO ชื่อไฟล์ 

 

COLUMN_NAME DATA_TYPE DATA_DEFAULT KEY COMMENTS 

Id_ VARCHAR2(7 BYTE) (NOT NULL) YES รหัสผลงาน 

Budget1 VARCHAR2(80 BYTE) (NOT NULL) YES งบประมาณงวดที่ 1 

Activity VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) YES กิจกรรม 

Objective VARCHAR2(255 BYTE) (NOT NULL) YES วัตถุประสงค์ 

Budget2 VARCHAR2(100 BYTE) (NOT NULL) YES งบประมาณงวดที่ 2  

 

2. มีรีเลชันทั งหมด 10 รีเลชัน ดังนี  
1) สถานะ 

2) สาขาวิชา 

3) บุคลากร 
4) งบประมาณ 

5) ผลพิจารณา 
6) สัญญา 
7) ฉบับสมบูรณ์ 
8) ความก้าวหน้า 
9) ผลงานทางวิชาการ 

10) ยุทธศาสตร์ 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ภาษายูเอ็มแอล ที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

1. ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ Use Case Diagram ดังนี  
  ชื่อ สัญลักษณ์ 

 

Class 

 

 

 

User Case 

 

 

 

 

 

Relation 

 

 

 

 

2. ให้นักศึกษาวาดสัญลักษณ์ Activity Diagram ดังนี  
ชื่อ สัญลักษณ์ 
 

Action 

 

 

 

 

 

Decision 
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ชื่อ สัญลักษณ์ 
 

 

Function 

 

 

 

 

 

Initial Node 

 

 

 

 

 

Final Node 
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ตอนที่ 3 ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยภาษายูเอ็มแอลดังนี้ 

1. แสดงผลการวิ เคราะห์ด้วยการเขียน  Use Case Diagram ของระบบ
สารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการ 

เซ็นสัญญา 

รายงานความก้าวหน้า 

รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

อาจารย์ 

คณะกรรมการ 

ผู้สืบคน้ 
น้าเสนอผลงาน 
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2. แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยการเขียน Activity Diagram ของระบบสารสนเทศ 

อาจารย์ คณะกรรมการ บุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการ พิจารณาโครงการ 

พิจารณาโครงการ เซ็นสัญญา 

รายงานความก้าวหน้า 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

น้าเสนอผลงาน 

บทคัดย่องานวิจัย 
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