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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ ศกึ ษาแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. การจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. ระบบสารสนเทศ
3. ระบบฐานข้ อมูล
4. โปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. การจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.1 ประวัตคิ ณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ เริ่มก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัตวิ ิทยาลัยครู
พ.ศ. 2518 โดยเปลี่ยนจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ มาเป็ น คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในปี การศึกษา 2521 ได้ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป (ค.บ. 2 ปี หลัง)
ปี การศึกษา 2524 เปิ ดสอนหลักสูตร ค.บ. 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ปี การศึกษา 2527 เปิ ด
สอนเทคนิคการอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชันสู
้ ง 3 สาขา คือ การอาหาร ก่อสร้ าง และกสิกรรม
ในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็ นผลให้ คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถเปิ ดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ โดยผู้สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จะได้ รับคุณวุฒิเป็ นวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จึงสามารถผลิตบัณฑิตทัง้ สาขาครุ ศาสตรบัณฑิต(วิชาเอกด้ านวิทยาศาสตร์ ) และวิทยาศาสตร์
บัณ ฑิ ต โครงสร้ างการบริ ห ารงานคณะประกอบด้ ว ย 9 ภาควิ ช า คื อ ภาควิ ช าเคมี ภาควิ ช า
คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิ สิกส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และ
ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 แทน
พระราชบัญ ญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครู บุรีรัมย์ จึงเปลี่ย นเป็ นสถาบันราชภัฏ บุรีรัม ย์ คณะวิช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ปลี่ ย นเป็ นคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และหัว หน้ า คณะ
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เป็ นคณบดี เปลี่ยนโครงสร้ างการบริหารงานวิชาการ จากเดิมที่เป็ นภาควิชา มาเป็ นการบริ หารงาน
วิชาการแบบโปรแกรมวิชา
ในปี การศึก ษา 2543 คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี โ ปรแกรมวิช าในสัง กัด
จานวน 21 โปรแกรมวิชา ต่อมา มี โปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้ เป็ น 25 โปรแกรมวิชา ในปี การศึกษา
2544 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์กาหนดให้ นักศึกษาสาขาครุ ศาสตร์ ที่เริ่ มเข้ าศึกษาในปี พ.ศ. 2544
ทังหมด
้
สังกัดคณะครุศาสตร์ ทกุ สาขาวิชา
ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้ เปลี่ยนเป็ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ปลี่ ย นเป็ นคณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารจัด การบริ ห ารภายใน
(ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิ การ) ดังนี ้ สาขาวิช าในกลุ่มของอุตสาหกรรมศิลป์
ได้ แก่ ก่อสร้ าง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม แยกออกเป็ นโครงการจัดตังคณะเทคโนโลยี
้
อุตสาหกรรม ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารจากโปรแกรมวิช าเป็ น
ภาควิชา ประกอบไปด้ วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ และภาควิช า
คณิตศาสตร์ และสถิตปิ ระยุกต์
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ ไ ด้ รับอนุมัติจ ากกระทรวง
ศึกษาธิการให้ จดั แบ่งส่วนราชการเป็ น 3 หน่วยงาน คือ สานักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ (รวมภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เข้ ากั บ ภาควิ ช า
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติประยุกต์)และมี การเพิ่ม ศูนย์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์อีก
1 หน่วยงาน ซึง่ เป็ นการจัดแบ่งเพิ่มเติมเป็ นการภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
1.2.1 ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์ “มุง่ ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ท้ องถิ่น”
1.2.2 วิสยั ทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตบัณฑิตให้ มี
คุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม นาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
1.2.3 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
1.2.3.1 จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชันสู
้ ง และคุณธรรม
1.2.3.2 ให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คม
1.2.3.3 ทาการวิจยั
1.3 เป้าประสงค์
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ธรรม พัฒนาท้ องถิ่น
1.3.2 มีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีสทู่ ้ องถิ่น

10

1.3.3 มีผลงานวิจยั
1.4 หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ในแต่ละภาควิชาเปิ ดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้
1.4.1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
1.4.1.1 สาขาวิชาเคมี
1.4.1.2 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
1.4.1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.4.1.4 กลุม่ วิชาฟิ สิกส์
1.4.2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
1.4.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
1.4.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1.4.2.3 สาขาวิชาสุขศึกษา
1.4.2.4 สาขาวิชาสิ่งทอ
1.4.2.5 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
1.4.2.6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.4.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บุรี รั ม ย์ เป็ นสถาบัน การศึก ษาที่ มุ่ง ผลิ ต
บัณฑิตด้ านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศและท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และมีศกั ยภาพที่ดีหลาย ๆ
ด้ าน ที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ จึงทาให้ มีนกั ศึกษาในแต่ละปี การศึกษามี
จานวนมาก การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงจาเป็ นจะต้ อง
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นเพื่อสนองความต้ องการของผู้ที่สนใจที่จะเข้ าศึกษา และในขณะเดียวกัน
ผู้ที่ ส นใจจะเข้ า ศึกษาจะมองที่ ผ ลผลิ ตของสถาบันการศึก ษา สนใจว่า เมื่ อผู้เ ข้ าศึก ษาส าเร็ จ
การศึกษาไปแล้ ว เขามี โอกาสได้ ทางานเพียงใด เพราะเนื่องจากภาวะปั ญหาทางเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั ทาให้ มีสถานประกอบการหลายแห่งได้ ปิดกิจการหรื อชะลอการดาเนินงานลงไป ทาให้
เกิดภาวะการว่างงานของบัณฑิตมากยิ่งขึน้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน
ฐานะเป็ นผู้ผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับตลาดแรงงาน จึงต้ องตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะต้ อง
ติดตามภาวะการมีงานทา การประกอบอาชีพและการหางานทาของผู้สาเร็ จการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้สนใจที่จะเข้ ามาศึกษา
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2. ระบบสารสนเทศ
2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544,6) ได้ ให้ ความหมายของระบบสารสนเทศว่า ระบบ
สารสนเทศเป็ นระบบที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรื อประมวลผลข้ อมูลเพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่
ต้ องการเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบตั ิงานขององค์กร ในกระบวนการทางานนี ้ข้ อมูลนาเข้ าจะถูก
กลั่น กรอง หรื อ ประมวลผลให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ คื อ สารสนเทศที่ ส ามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ได้
กมล ภู่ประเสริฐ(2544,77)ได้ ให้ ความหมายของระบบสารสนเทศว่า ระบบสารสนเทศ
เป็ นระบบการดาเนินงานในการรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ จัดเก็บ และใช้ ข้อมูลและสารสนเทศให้
เป็ นประโยชน์
จากความหมายดังกล่าว พอสรุ ปได้ ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบสาหรับเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และดาเนินการกลัน่ กรอง หรื อประมวลผลเพื่อให้ ได้ สารสนเทศ โดยสารสนเทศที่ได้
สามารถนาไปประกอบการทางาน หรื อตัดสินใจของผู้บริหาร
2.2 องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ
2.2.1 ข้ อมูล(Data) หมายถึงเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ ้นประจาวันในการดาเนินธุรกรรม
ในองค์กร ซึง่ ยังไม่ผา่ นการประมวลผลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ ภาพถ่าย หรื อ
เสียงก็ได้
2.2.2 สารสนเทศ(Information) หมายถึงข้ อมูลที่ผา่ นกระบวนการ เก็บรวบรวมและ
เรี ยบเรี ยง เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั รูป
ข้ อมูล

ประมวลผล

สารสนเทศ

ภาพที่ 1 กระบวนการในการประมวลผลข้ อมูลเพื่อเป็ นสารสนเทศ
2.3 ประโยชน์ สารสนเทศ
สารสนเทศ(Information) คือทรัพย์สินขององค์กร เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่นามนุษยชาติ
ให้ สามารถตัดสินใจได้ อย่างมีสมั ฤทธิ์ผลในเชิงบวก สารสนเทศมีประโยชน์ ดังนี ้
2.3.1 สามารถใช้ ประโยชน์จากความรู้ และวิธีการที่มีอยูแ่ ล้ วในที่อื่น ๆ
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2.3.2 สามารถวางแผน จัดระบบการวิจยั และพัฒนาโดยอาศัยความรู้ที่ได้ จากการ
ค้ นคว้ า
2.3.3 มีฐานความรู้ที่กว้ างขวางสาหรับเลือกนามาใช้ แก้ ปัญหา
2.3.4 สามารถพิจารณาทางเลือกและวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ ปัญหาทางเทคนิค
ทังด้
้ านการป้องกันปั ญหา ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
2.3.5 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินกิจกรรมทางเทคนิค ทังด้
้ าน
การผลิตและการบริการ
2.3.6 ช่วยให้ การตัดสินใจมีคุณภาพยิ่ง ขึน้ ในทุกกิจ การและทุกระดับปฏิ บตั ิงาน
มีข้อมูลยืนยันว่า “ที่ใดมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ หรื อสามารถดาเนินการให้ สารสนเทศ
ไปถึงมือผู้ที่ต้องการใช้ ” ผลดีจะเกิดกับกิจการที่ใช้ สารสนเทศนันอย่
้ างแน่นอน
2.3.7 คุณ ลักษณะของสารสนเทศ สารสนเทศที่ ดีย่อมนาไปสู่ก ารตัด สิน ใจ ที่ มี
ความผิดพลาดน้ อยที่สุด หรื อช่วยแก้ ปัญหาให้ ได้ มากที่สดุ เมื่อผ่านกระบวนการนาเข้ าข้ อมูลที่มี
ความถูกต้ องดังนันคุ
้ ณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีดงั นี ้
2.3.7.1 มี ค วามถู ก ต้ อง (Accurate) สารสนเทศจะต้ องไม่ น าข้ อมู ล ที่
ผิดพลาดเข้ าสูร่ ะบบ เพราะเมื่อนาไปประมวลผลแล้ ว จะทาให้ สารสนเทศผิดพลาดไปด้ วย
2.3.7.2 มีความสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศที่ดีจะต้ องมีข้อมูลในส่วน
สาคัญครบถ้ วน เช่น ถ้ าเป็ นรายงานการสัง่ ซื ้อประจาเดือนหากไม่มียอดรวมก็ถือว่าเป็ นสารสนเทศ
ที่ไม่สมบูรณ์
2.3.7.3 มี ค วา ม คุ้ ม ทุ น (Economical) ส าร ส นเ ทศ ที่ ดี จ ะต้ อ ง ผ่ า น
กระบวนการที่มีต้นทุนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับกาไรที่ได้ จากการผลิต
2.3.7.4 มีความยืดหยุ่น (Flexible) จะต้ องนาสารสนเทศไปใช้ ได้ กบั บุคคล
หลายกลุ่ม เช่น รายงานยอดคงเหลือ ของวัตถุดิบที่มีอยู่จริ งสามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจเพื่อ
สัง่ ซื ้อวัตถุดบิ ได้ โดยฝ่ ายจัดซื ้อ สามารถนาไปใช้ ในการคานวณ การลงทุน เป็ นต้ น
2.3.7.5 มีความเชื่ อถื อได้ (Reliable) ความน่าเชื่ อถื อของสารสนเทศนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั การเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก แหล่งที่มาที่เชื่อถือได้
2.3.7.6 ตรงประเด็น (Relevant) สารสนเทศที่ดีต้องมีความสัมพันธ์กบั งาน
ที่ต้องการวิเคราะห์ หากเป็ นสารสนเทศที่ไม่ตรงประเด็นที่จะทาให้ เสียเวลาในการทางาน
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2.3.7.7 มี ค วามง่ า ย (Simple) สารสนเทศที่ ดี ต้ อ งไม่ ซับ ซ้ อ น กล่ า วคื อ
ง่ายต่อการทาความเข้ าใจเพราะการซับซ้ อนคือการมีรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปจึงทาให้ ไม่
ทราบความสาคัญ
2.3.7.8 มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน (Timely) ต้ อ งเป็ น
สารสนเทศที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อต้ องการใช้ เพื่อการตัดสินใจจะทาให้ มีความถูกต้ องมาก
ยิ่งขึ ้น
2.3.7.9 สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศที่ดีต้องสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องได้ โดยอาจตรวจสอบจากแหล่งที่มาจากสารสนเทศ (กิตติ, 2546: 22-23)
2.4 บทบาทสารสนเทศในองค์ กร
สามารถแบ่งได้ 6 ชนิด มีรายละเอียดดังนี ้
2.4.1 ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม หรื อ Transaction Processing System
(TPS) เป็ นระบบสารสนเทศพืน้ ฐานขององค์กรทางธุ รกิ จ ทั่วไปที่สนับสนุนการทางานในระดับ
ผู้ปฏิบตั งิ าน ระบบTPSใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการทางานประจาวัน บันทึกรายการข้ อมูลที่เกิดขึ ้น
และงานปฏิบตั ปิ ระจาอื่น ๆ เช่น ระบบงานชาระค่าสินค้ า ระบบงานจองห้ องพัก โรงแรม ระบบงาน
ค่าจ้ าง ระบบงานข้ อมูลพนักงานและระบบงานส่งสินค้ า เป็ นต้ น
2.4.2 ระบบผู้ชานาญการและระบบสานักงาน ระบบผู้ชานาญการ (Knowledge
Work System) ใช้ สนับสนุนการทางานพนักงานกลุ่มที่มีความรู้สงู (Knowledge Workers) ของ
องค์กร ส่วนระบบงานสานักงาน (Office System) ใช้ สนับสนุนการทางานของเจ้ าหน้ าที่ที่ทางาน
เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลโดยตรง เช่น พนักงานป้อนข้ อมูล (Data entry workers) โดยทั่วไปคาว่า
ผู้ชานาญการ (Knowledge Workers) หมายถึง พนักงานกลุ่มที่มีความรู้สงู ซึ่งมักจะเป็ นผู้ที่ได้ รับ
การยอมรั บ อย่ า งเป็ นทางการ เช่น วิ ศ วกร หมอ นัก กฎหมาย และนัก วิ ท ยาศาสตร์ มี ค วาม
รับผิดชอบในการสร้ างข่าวสารที่เป็ นประโยชน์หรื อองค์ความรู้ใหม่ ระบบผู้ชานาญการได้ แก่ระบบ
ช่วยออกแบบสาหรับวิศวกร หรื อระบบช่วยค้ นคว้ าทดลองสาหรับนักวิทยาศาสตร์
2.4.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System: MIS)
สนับสนุนการทางานของผู้บริ หารระดับล่างและระดับกลางในการนาเสนอรายงานข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลเฉพาะด้ าน และข้ อมูลในอดีต ซึ่งจะเน้ นความต้ องการของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่า
บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกระบบ MIS จะช่วยงานด้ านการวางแผน การควบคุม และการ
ตัดสินใจ ซึง่ มักจะนาข้ อมูลมาจากระบบ TPS มาทาการประมวลผลนัน่ เอง
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2.4.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) สนับสนุน
การทางานของผู้บริ หารในระดับกลางเช่นเดียวกับระบบ MIS ระบบ DSS ช่วยในการตัดสินใจ
ปั ญหาแบบกึ่งมีโครงสร้ างคือปั ญหาที่มีความไม่แน่นอนเข้ ามาเกี่ยวข้ องมีลกั ษณะเฉพาะตัว และมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทาให้ ไม่สามารถกาหนดวิธีแก้ ไขล่วงหน้ าได้ ระบบ DSS จะต้ องมีการ
ตอบสนองที่ดี เนื่องจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นในตอนเช้ า อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนบ่ายทาให้ ต้อง
แก้ ปัญหาเดิมแต่ใช้ ข้อมูลใหม่ ข้ อมูลสาหรับระบบ DSS ส่วนใหญ่นามาจากระบบ TPS และ MIS
ซึ่งเป็ นข้ อมูลภายในองค์กรแต่อาจนาข้ อมูลจากภายนอกมาใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับการแก้ ปัญหา
นันๆ
้
2.4.5 ระบบสนับสนุนผู้บริ หารระดับสูง (Executive Support System: ESS) ถูก
ออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริ หารระดับสูง ซึ่งใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ หรื อแผนการ
ดาเนินงานระยะยาวขององค์กร ระบบ ESS มีโครงสร้ างที่เหมาะสมกับปั ญหาแบบไม่มีโครงสร้ าง
จึง ต้ องเน้ นที่ความอ่อนตัวในการทางานและสนับสนุนการสื่อสารมากกว่าที่จ ะสร้ างโปรแกรม
ประยุกต์ที่ออกแบบมาให้ ทางานเฉพาะด้ านเหมือนในระบบ MIS เท่านันระบบ
้
ESS ใช้ ข้อมูลทัง้
จากภายนอกองค์กร เช่น ตารางเวลาการประกาศใช้ กฎหมายใหม่ กาหนดข่าว ชาระภาษี
2.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็ นการสร้ างระบบงานใหม่ หรื อปรับเปลี่ยนระบบงาน
เดิม ที่ มี อยู่แล้ วให้ ส ามารทางานเพื่ อแก้ ปัญหา การดาเนินงานทางธุ รกิ จ ได้ ตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ งาน โดยอาจนาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการนาข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ เพื่อประมวลผล เรี ยบเรี ยง
เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บทาให้ ได้ ผลลัพธ์ตามต้ องการ ซึง่ มีรูปแบบการพัฒนาดังนี ้
2.5.1 การพัฒนาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อแก้ ปัญหาทางธุ รกิ จและตอบสนองความต้ องการของผู้ ใ ช้ ได้ โดย
ภายในวงจรนัน้ จะแบ่ ง กระบวนการพัฒ นาออกเป็ นระยะ(Phase)ได้ แ ก่ ร ะยะการวางแผน
(Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase)
และระยะการสร้ างและพัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้ วย
ขันตอน
้
(Steps) ต่าง ๆ สาหรับวงจรการพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ
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2.5.2 การพัฒนาระบบในรูปแบบ Waterfall Model
Planning Phase
Analysis Phase
Design Phase
Implementation Phase
ภาพที่ 2 ขันตอนการพั
้
ฒนาระบบในรูปแบบ Waterfall
แบบ Waterfall มีหลักการเปรี ยบเทียบกับน ้าตก ซึ่งไหลจากที่สงู ลงสู่ที่ต่า
และไม่สามารถย้ อนกลับได้ หลักการพัฒนาระบบงานด้ วยหลักการนี ้เมื่อทาขันตอนหนึ
้
่งแล้ วจะไม่
สามารถย้ อนกลับมาได้ อีก ดังนันการพั
้
ฒนาระบบงานด้ วยหลักการนี ้ จาเป็ นต้ องมีก ารวางแผนที่ดี
เพื่อให้ สามารถป้องกันการผิ ดพลาดได้ ม ากที่สุด ซึ่ง ทาได้ ยากยกเว้ นว่าระบบงานนัน้ มี รูปแบบ
การพัฒนาที่ดีและตายตัว
2.5.3 การพัฒนาระบบในรูปแบบ Evolutionary
Concurrent
activity

Outline
description

Specification

Initial
Version

Development

Intermediate
Version

Validation

Final
Version
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ภาพที่ 3 ขันตอนการพั
้
ฒนาระบบแบบ Evolutionary
การพั ฒ นาระบบแบบ Evolutionaryมี แ นวความคิ ด ที่ เ กิ ด จากทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการ โดยจะพัฒนาระบบงานจนเสร็ จสิ ้นในVersion แรกก่อน จากนันจึ
้ งพิจารณาระบบใน
Version แรกที่ได้ พฒ
ั นาผ่านมาถึงข้ อดีและข้ อเสียแล้ ว จึงเริ่มกระบวนการพัฒนาระบบงานใหม่จน
ได้ ระบบงานใหม่ในVersionที่2และVersionต่อ ๆ ไป จนกว่าจะได้ ระบบงานที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งต้ อง
มีการวางแผนกาหนดจานวน Version ต่างๆ นันไม่
้ มีความสัมพันธ์ กับระบบใน Version แรกแต่
อย่างใด
2.5.4 การพัฒนาระบบในรูปแบบ Incremental
Define Outline
requirements

Develop system
increment

Assign requirements
To increments

Validate
increment

Design system
architecture

Design system
architecture

Validate
increment

System incomplete
ภาพที่ 4 ขันตอนการพั
้
ฒนาระบบแบบ Incremental
การพัฒนาระบบแบบIncrementalมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันแบบEvolutionary
แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ตวั ระบบ เนื่องจากระบบที่ เกิดขึน้ ในการพัฒ นาขัน้ แรกนัน้ จะยังไม่ใช่
ระบบที่สมบูรณ์ แต่เป็ นระบบส่วนแรกเท่านัน้ จนเมื่อมีการพัฒนาในขันตอนที
้
่ 2 เพิ่มเติมเข้ าไป
และจะมีการเพิ่มส่วนอื่น ๆ เข้ าไปอี กจนกลายเป็ นระบบที่สมบูรณ์ ที่สุด แต่อย่างไรก็ ตามยังไม่
สามารถแน่ใจได้ ว่าระบบที่ได้ จากการรวมกันของระบบจะเป็ นระบบที่สมบูรณ์ ดังนั น้ ในบางครัง้
การพัฒนาระบบในรูปแบบEvolutionaryอาจจะมีบทบาทในการทาให้ ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยใช้ การ
พัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นจนได้ Version ใหม่ที่สมบูรณ์ที่สดุ
2.5.5 การพัฒนาระบบในรู ปแบบ SDLC การพัฒนาระบบสารสนเทศมีทฤษฎี
ในการออกแบบหลายทฤษฎี ซึ่ ง การพัฒ นาในรู ป แบบของวงจรการพัฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle) เป็ นวงจรที่แสดงถึง กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่ มต้ น

Final
System
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จนกระทัง่ สาเร็ จวงจรการพัฒนาระบบนี ้จะทาให้ เข้ าใจถึงกิจกรรมพื ้นฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ
ซึง่ ในการพัฒนาระบบ ได้ แบ่งเป็ น 6 ขันตอนด้
้
วยกัน คือ
2.5.5.1 การกาหนดปั ญหา (Problem Definition) การกาหนดปั ญหาเป็ น
ขันตอนของการก
้
าหนดของเขตของปั ญหาสาเหตุของปั ญหาจากการดาเนินงานในปั จจุบนั ความ
เป็ นไปได้ กับการสร้ างระบบใหม่การกาหนดความต้ องการ (Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์
ระบบกับผู้ใช้ งานโดยข้ อมูลเหล่านี ้ได้ จากกการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้ อมูลจากการดาเนินงาน
ต่างๆ เพื่อสรุปเป็ นข้ อกาหนด (Requirements Specification) ที่ชดั เจนในขันตอนบางครั
้
ง้ อาจ
เรี ยกขันตอนนี
้
้ว่า “การศึกษาความเป็ นไปได้ ” (Feasibility Study) สรุ ปในขันตอนก
้
าหนดปั ญหา
คือ
1) รวบรวมสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน
2) สรุ ป หาสาเหตุข องปั ญ หาและสรุ ป ผลยื่ น แก่ ผ้ ู บริ ห ารเพื่ อ
พิจารณา
3) ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ แง่มมุ ต่าง ๆ เช่น ด้ านต้ นทุน และ
ทรัพยากร
4) รวบรวมความต้ องการ (Requirements) จากผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถาม
5) สรุ ปข้ อกาหนดต่าง ๆ ให้ มี ความชัด เจน ถูกต้ อ ง และเป็ นที่
ยอมรับทัง้ 2 ฝ่ าย
2.5.5.2 วิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์เป็ นขัน้ ตอนของการวิเคราะห์
การดาเนินงานของระบบปั จจุบนั โดยการนา Requirements Specification ที่ได้ มาจากขันตอน
้
แรกมาวิเคราะห์เพื่อทาการพัฒนาเป็ นแบบจาลอง ซึ่งประกอบด้ วย แผนภาพกระแสข้ อมูล (Data
Flow Diagram : DFD) ผู้ออกแบบฐานข้ อมูลจาเป็ นต้ องศึกษาและเข้ าใจถึงความต้ องการข้ อมูล
ของผู้ใช้ ระบบจึงจาเป็ นต้ องทราบถึงความเคลื่อนไหวของข้ อมูลในขันตอนการด
้
าเนินการ ข้ อมูล
นาเข้ าและรายงานของระบบงานต่าง ๆ ในองค์กรวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เพื่อทราบ
ถึงรายละเอียดของระบบในประเด็นดังต่อไปนี ้
1) หน่วยภายนอก หรื อบุคคล หรื อระบบสารสนเทศที่เกี่ ยวข้ อง
กับระบบมีระบบอะไรบ้ าง
2) ระบบหนึง่ ๆ ประกอบด้ วยกระบวนการ (Process) อะไรบ้ าง
3) ข้ อมูลที่เคลื่อนไหวในแต่ละกระบวนการมีอะไรบ้ าง
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4) ข้ อมูลที่ต้องจัดเก็บมีอะไรบ้ าง
5) เครื่ องหมายที่เกี่ยวข้ องการวิเคราะห์ความต้ องการข้ อมูลของ
ระบบด้ วย (DFD) โดยใช้ เครื่ องหมายในการสร้ างแผนภูมิแสดงกระแสข้ อมูล เครื่ องหมายที่ใช้ มีทงั ้
แบบของ DeMacro & Yourdon หรื อ Gane & Sarson
ตารางที่ 1 เครื่ องหมายในการสร้ างแผนภูมิแสดงกระแสข้ อมูล
แบบDeMacro &
Yourdon

แบบGane&
Sarson

ความหมาย

กระบวนการหรื อขันตอนการท
้
างาน (Process)
หน่วยงานภายนอก (External Entity) ซึง่ เป็ นบุคคล
หรื อหน่วยงานหรื อระบบสารสนเทศภายนอกที่มี
ข้ อมูลส่งเข้ ามาหรื อรับผลของข้ อมูลบางครัง้ เรี ยก
สัน้ ๆ ว่า Source/Sink
ข้ อมูลที่จดั เก็บ (Data Stored)

กระแสของข้ อมูล (Flow of Data)

ความหมายของสัญลักษณ์ มีดงั ต่อไปนี ้
5.1) กระบวนการ (Process) หมายถึงกระบวนการทางานที่
เกี่ ยวกับข้ อมูล ที่ มี การเปลี่ ยนแปลง จัดเก็ บ หรื อส่ง ต่อไป กระบวนการแสดงโดยใช้ สัญลักษณ์
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่มีมมุ มนและมีเส้ นตรงส่วนบน ที่ใช้ แสดงเลขลาดับเลขที่ของกระบวนการที่เกิดขึ ้น
ในระบบ เมื่อมีการแสดงกระบวนการทางานต่าง ๆ ในระบบจะไม่สนใจว่ากระบวนการนันว่
้ าท า
ด้ วยคอมพิวเตอร์ หรื อไม่
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5.2) หน่วยภายนอกระบบ (บางครัง้ เรี ยกว่า Source/Sink) ที่
ส่งข้ อมูลหรื อรับข้ อมูลของระบบ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลูกค้ า (Customer) รายงานระบบสินค้ า
คงคลัง (Inventory System Report) ซึง่ อาจจะเป็ นหน่วยงานภายนอกที่สง่ ข้ อมูลหรื อรับข้ อมูลจาก
ระบบที่กาลังวิเคราะห์ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลูกค้ า (Customer) ผู้จดั การ หรื อ ระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ที่ระบบกาลังวิเคราะห์ จะมีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ วย เช่น ระบบสินค้ าคงคลัง (Inventory
System)
5.3) การจัดเก็บข้ อมูล (Data Stored) หมายถึงข้ อมูลที่ต้อง
จัดเก็บ เช่น ลูกค้ า คาสัง่ ซื ้อ
5.4) กระแสของข้ อมูล (Flow of Data) คือรายละเอียดของ
ข้ อมูลในระบบ
นอกจากนัน้ คาอธิ บายการประมวลผล(Process Description)
และแบบจาลองข้ อมูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ทาให้ ทราบถึงรายละเอียด
ขันตอนการด
้
าเนินงานในระบบว่าประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีความเกี่ยวข้ อง หรื อสัมพันธ์กบั สิ่งใด
2.5.5.3 ออกแบบ (Design) การออกแบบเป็ นขันตอนของการน
้
าผลลัพธ์ ที่
ได้ จากการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็ น Physical Model ให้ สอดคล้ องกัน โดยการออกแบบจะเริ่ มจาก
ส่วนของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นามาพัฒนา การออกแบบ
จาลองข้ อมูล (Data Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพใน
การติดต่อกับผู้ใช้ งาน (User Interface) การจัดทาพจนานุกรมข้ อมูล (Data Dictionary)ซึ่งขันตอน
้
ของการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี ้
1) การออกแบบรายงาน (Output Design)
2) การออกแบบจอภาพ (Input Design)
3) การออกแบบข้ อมูลเข้ าและรูปแบบการรับข้ อมูล
4) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart)
5) การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
6) การสร้ างต้ นแบบ (Prototype)
2.5.5.4 พัฒนา (Development) การพัฒนาเป็ นขัน้ ตอนของการพัฒนา
โปรแกรมด้ วยการสร้ างชุดคาสัง่ หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ ในการ
พัฒนาจะต้ องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งมีขนตอนในการ
ั้
พัฒนาดังนี ้
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1) พัฒนาโปรแกรมจากที่ได้ ทาการวิเคราะห์และออกแบบไว้
2) เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาต่อได้ ง่าย
3) สร้ างเอกสารโปรแกรม
4) ทดสอบ(Testing)การทดสอบระบบเป็ นขั น้ ตอนของการ
ทดสอบระบบก่อนที่จะนาไปปฏิบตั ิการใช้ งานจริ ง ซึ่งทีมงานจะทาการทดสอบข้ อมูลเบื ้องต้ นก่อน
ด้ วยการสร้ างข้ อมูลจาลอง เพื่อการตรวจสอบการทางานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นก็จะ
ย้ อนกลับไปในขัน้ ตอนการพัฒ นาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนี ม้ ี ขัน้ ตอนทดสอบ คือ
ทดสอบไปในระหว่างการพัฒนา การทดสอบโดยใช้ ข้อมูลที่จาลองขึ ้น การทดสอบระบบด้ วยการ
ตรวจสอบในส่วนของ Verification และ Validation การจัดฝึ กอบรมการใช้ ระบบงาน
2.5.5.6 บารุงรักษา(Maintenance) เป็ นขันตอนขอการปรั
้
บปรุงแก้ ไขระบบ
หลังจากที่ได้ มีการติดตังและใช้
้
งานแล้ ว ในขันตอนนี
้
้อาจเกิดจากปั ญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่ง
โปรแกรมเมอร์ จะต้ องรี บแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง หรื อเกิดจากความต้ องการผู้ใช้ งานที่ต้องการเพิ่มโมดูลใน
การทางานอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ Requirements Specification ที่เคยตกลงกันก่อนหน้ าด้ วย
ดังนันขั
้ นตอนการบ
้
ารุงรักษาจึงมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เพิ่มค้ นพบต้ องรี บแก้ ไข
โปรแกรมให้ ถกู ต้ องโดยด่วน
2) ในบางครัง้ อาจมีการเพิ่มโมดูล หรื ออุปกรณ์บางอย่าง
3) การบ ารุ ง รั กษา หมายความรวมถึ ง การบ ารุ ง รั ก ษาทัง้ ด้ า น
ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ ดแวร์ (System Maintenance and Software Maintenance)

3. ระบบฐานข้ อมูล
3.1 ความหมาย
ฐานข้ อมูล(Database)หมายถึงกลุม่ ของข้ อมูลที่ถกู เก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้ บงั คับว่าข้ อมูลทังหมดนี
้
้จะต้ องเก็บไว้ ในแฟ้มข้ อมูลเดียวกันหรื อแยกเก็บ
หลาย ๆ แฟ้มข้ อมูล นั่นก็คือการเก็บข้ อมูลในฐานข้ อมูลนัน้ เราอาจจะเก็บทัง้ ฐานข้ อมูลโดยใช้
แฟ้มข้ อมูลเพียงแฟ้มข้ อมูลเดียวกันได้ หรื อจะเก็บไว้ ในหลาย ๆ แฟ้มข้ อมูลที่สาคัญคือจะต้ อง
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน และเรี ยกใช้ ความสัมพันธ์นนได้
ั ้ มีการกาจัดความซ ้าซ้ อนของ
ข้ อมูล ออก และเก็ บแฟ้ มข้ อ มูล เหล่า นี ไ้ ว้ ที่ศูนย์ ก ลาง เพื่ อ ที่ จ ะนาข้ อมูล เหล่านี ม้ าใช้ ร่ว มกัน
ควบคุมดูแลรั กษาเมื่ อผู้ต้องการใช้ งานและผู้มีสิ ทธิ์ จ ะใช้ ข้ อมูลนัน้ สามารถดึง ข้ อมูลที่ ต้องการ
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ออกไปใช้ ได้ ข้ อมูลบางส่วนอาจใช้ ร่วมกับผู้อื่นได้ แต่บางส่วนผู้มีสิทธิ์ เท่านันจึ
้ งจะสามารถใช้ ได้
โดยทั่วไปองค์กรต่าง ๆจะสร้ างฐานข้ อมูลไว้ เพื่ อเก็ บข้ อมูลต่าง ๆ ของตัวองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้ อมูลในเชิงธุรกิจ เช่น ข้ อมูลของลูกค้ า ข้ อมูลของสินค้ า ข้ อมูลของลูกจ้ างและการจ้ าง
งาน เป็ นต้ น การควบคุมดูแลการใช้ ฐานข้ อมูลนัน้ เป็ นเรื่ องที่ยุ่งยากกว่าการใช้ แ ฟ้มข้ อมูลมาก
เพราะต้ องตัดสินใจว่าโครงสร้ างในการจัดเก็บข้ อมูลควรจะเป็ นเช่นไร การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ าง
และเรี ยกใช้ ข้อมูลจากโครงสร้ างเหล่านี ้ ถ้ าโปรแกรมเหล่านี ้เกิดทางานผิดพลาดขึ ้นมา ก็จะเกิด
ความเสียหายต่อโครงสร้ างของข้ อมูลทังหมดได้
้
เพื่อเป็ นการลดภาวะการทางานของผู้ใช้ จึงได้ มี
ส่วนของฮาร์ ดแวร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถเข้ าถึงและจัดการข้ อมูลในฐานข้ อมูลนัน้ เรี ยกว่า
ระบบจัดการฐานข้ อมูล หรื อ DBMS (Database Management System) ระบบจัดการฐานข้ อมูล
คือ ซอฟต์แวร์ ที่เ ปรี ยบเสมื อนสื่ อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้
ฐานข้ อมูล ซึ่งมีหน้ าที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้ าถึงข้ อมูล
ของผู้ใช้ อาจเป็ นการสร้ างฐานข้ อมูล การแก้ ไ ขฐานข้ อมูล หรื อการตัง้ คาถามเพื่ อให้ ข้อมูลมา
โดยผู้ใช้ ไม่จาเป็ นต้ องรับรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้ างของฐานข้ อมูลเปรี ยบเสมือนเป็ น
สื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ฐานข้ อมูล
3.2 ประเภทของระบบฐานข้ อมูล
ประเภทของระบบฐานข้ อมูลที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั โครงสร้ างอยู่ 3 แบบ คือ
3.2.1 รูปแบบข้ อมูลแบบลาดับขันหรื
้ อโครงสร้ างแบบลาดับขัน้ (Hiearchical Data
Model) วิธี การสร้ างฐานข้ อมูล แบบล าดับขัน้ ถูกพัฒนาโดยบริ ษัท ไอบีเอ็ม จากัด ในปี 1980
ได้ รับความนิยมมาก ในการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โดยที่ โ ครงสร้ างข้ อ มูล จะสร้ างรู ป แบบเหมื อ นต้ น ไม้ โดยความสัม พั น ธ์ เ ป็ นแบบหนึ่ง ต่อ กลุ่ม
(One-to-Many) วิ ธี ก ารจัดแบบล าดับขัน้ เป็ นการจัด กลุ่ม ของข้ อ มูล ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน และ
กาหนดเป็ นเซ็กเมนต์ (Segment) โดยมีการแยกประเภทของเซ็กเมนต์ว่าเป็ นเซ็กเมนต์ราก (Root
Segment) หรื อ เซ็กเมนต์ที่เป็ นตัวพึ่ง (Dependent Segment) แสดงถึงฐานข้ อมูลของฝ่ ายที่มีการ
เปิ ดอบรมของบริ ษั ท หนึ่ ง ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นรู ป แบบล าดั บ ขั น้ เซ็ ก เมนต์ ที่ เ ป็ นรากคื อ ชื่ อ ฝ่ าย
(Department Name) โดยมีเซ็กเมนต์ที่เป็ นตัวพึ่ง 2 เซ็กเมนต์คือ เซ็กเมนต์ผ้ สู อน (Instructor)
และหลักสูตร (Course) สาหรับเซ็กเมนต์ผ้ สู อนก็จะมี ตวั พึ่งอีก 1 เซ็กเมนต์ คือ เซ็กเมนต์ความ
ชานาญ (Skill) ส่วนเซ็กเมนต์หลักสูตรก็จะมีตวั พึ่งเป็ นเซ็กเมนต์เปิ ดสอนโดยและเซ็กเมนต์สดุ ท้ าย
ก็คือเซ็กเมนต์ผ้ เู รี ยนซึง่ เป็ นตัวพึง่ ของเซ็กเมนต์เปิ ดสอน
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ข้ อดีและข้ อเสียของโครงสร้ างแบบลาดับขัน้ คือ สามารถสร้ างความสัมพันธ์
ให้ เด่นชัดของข้ อมูลแต่ละลาดับว่าข้ อมูลเป็ นเซ็กเมนต์ราก หรื อเป็ นพ่อแม่ (Parent) และข้ อมูลเป็ น
เซ็กเมนต์ตวั พึง่ หรื อตัวลูก (Child) ส่วนข้ อเสีย โครงสร้ างแบบนี ้มีความคล่องตัวน้ อย เพราะต้ องเริ่ ม
อ่านจากเซ็กเมนต์ที่เป็ นรากก่อนนอกจากนันการออกแบบฐานข้
้
อมูลต้ องระมัดระวังการซา้ ซ้ อน
ของข้ อมูล
3.2.2 รูปแบบข้ อมูลแบบเครื อข่าย(Network Data Model)ฐานข้ อมูลแบบเครื อข่าย
มีความคล้ ายคลึง กับฐานข้ อมูลแบบลาดับชัน้ ต่างกันที่โครงสร้ างแบบเครื อข่าย อาจจะมี การ
ติดต่อกลุม่ ต่อหนึ่ง (Many-to-One) หรื อกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมี
พ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึง่ สาหรับตัวอย่างฐานข้ อมูลแบบเครื อข่ายให้ ลองพิจารณาการจัดการ
ข้ อมูลของห้ องสมุด ซึ่งรายการจะประกอบด้ วย ชื่อเรื่ อง ผู้แต่ง สานักพิมพ์ ที่อยู่ ประเภทหนังสือ
และปี ที่พิมพ์ ดังนันการจั
้
ดข้ อมูลแบบเก่าจะทาให้ ข้อมูลซ ้าซ้ อนมาก
ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของโครงสร้ างแบบเครื อ ข่า ยคื อ เรคคอร์ ด แต่ล ะประเภท
สามารถใช้ เป็ นเรคคอร์ ดนาได้ โดยกล่าวถึงก่อน ส่วนการซ ้าซ้ อนของข้ อมูลจะมีน้อยมากเนื่องจาก
เรคคอร์ ดสมาชิกสามารถใช้ ร่วมกันได้ เช่นรายละเอียดของหนังสือหนึ่งเล่มอาจจะแต่งจากผู้แต่ง
หลายคนจึงสามารถใช้ ร่วมกันได้ ข้ อเสียความสัมพันธ์ของเรคคอร์ ดประเภทต่าง ๆ ไม่ควรจะเกิน 3
ประเภท เช่น ชื่ อ เรื่ อง ผู้แต่ง ส านัก พิม พ์ หากมี ความสัม พัน ธ์ ห ลายประเภท อาจจะออกแบบ
เครื อข่ายไม่ได้ หรื อยุง่ ยากขึ ้น เนื่องจากมีข้อจากัดในการออกแบบ
3.3 รู ปแบบความสัมพันธ์ ข้อมูล(Relation Data Model)
เป็ นลักษณะการออกแบบฐานข้ อมูลโดยจัดข้ อมูลให้ อยู่ ในรู ปของตารางที่มี ระบบ
คลายแฟ้ม โดยที่ข้อมูลแต่ละแถวของตารางจะแทนด้ วยเรคคอร์ ด ส่วนข้ อมูลบนแนวดิ่งจะแทน
คอลัม น์ ซึ่ ง เป็ นขอบเขตของข้ อ มูล โดยที่ ต ารางแต่ล ะตารางที่ ส ร้ างขึ น้ จะเป็ นอิ ส ระ ดัง นัน้
ผู้ออกแบบฐานข้ อมูลจะต้ องมี การวางแผนถึงตารางข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องใช้ เช่นระบบฐานข้ อมูล
บริ ษัทแห่ง หนึ่ง ประกอบด้ วย ตารางประวัติพ นักงาน ตารางแผนกและตารางข้ อมูลโครงการ
แสดงประวัตพิ นักงาน ตารางแผนก และตารางข้ อมูลโครงการ
ข้ อดีและข้ อเสียของโครงสร้ างแบบสัม พันธ์ คือ สามารถสร้ างตารางขึน้ มาใหม่โ ดย
อาศัยหลักการทางคณิ ตศาสตร์ และค้ นหาว่าข้ อมูลในฐานข้ อมูลมีข้อมูลร่ วมกับตารางที่สร้ าง
ขึ ้นมาใหม่หรื อไม่ ถ้ ามีก็ให้ ประมวลผลโดยการอ่านเพิ่มเติม ปรับปรุงหรื อยกเลิกรายการ ข้ อเสียคือ
การศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม และฐานข้ อมูลจะต้ องอิงหลักทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ จึงทาให้
การศึกษาเพิ่มเติม ของผู้ใช้ ยากแก่การเข้ าใจ แต่ในปั จ จุบันมี โปรแกรมสร้ างฐานข้ อมูลหลาย
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โปรแกรมที่พยายามทาให้ การเรี ยนรู้ และการใช้ ง่ายขึ ้น เช่น โปรแกรมการสร้ างฐานข้ อมูลโดยใช้
ภาษา SQL (Structured Query Language)
3.4 ประโยชน์ ของระบบจัดการฐานข้ อมูล
ในปั จจุบนั องค์กรส่วนใหญ่หนั มาให้ ความสนใจกับระบบฐานข้ อมูลกันมาก เนื่องจาก
ระบบฐานข้ อมูลมีประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
3.4.1 ลดความซ ้าซ้ อนของข้ อมูล เนื่องจากการใช้ งานระบบฐานข้ อมูลนันต้
้ องมี การ
ออกแบบฐานข้ อมูลเพื่อให้ มี ความซ ้าซ้ อนของข้ อมูลน้ อยที่สุด จุดประสงค์หลักของการออกแบบ
ฐานข้ อมูล เพื่อการลดความซ า้ ซ้ อน สาเหตุที่ต้องลดความซ า้ ซ้ อน เนื่องจากความยากในการ
ปรับปรุ งข้ อมูลไม่ครบ ทาให้ ข้อมูลเกิดความขัดแย้ งกันของข้ อมูลตามมา และยังเปลืองเนื ้อที่การ
จัดเก็บข้ อมูลด้ วย เนื่องจากข้ อมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซ ้าหลายแห่งนัน่ เอง ถึงแม้ ว่าความซ ้าซ้ อนช่วย
ให้ ออกรายงาน และตอบคาถามได้ เร็ วขึน้ แต่ข้อมูลจะเกิ ดความขัดแย้ งกันในกรณี ที่ต้องมีการ
ปรับปรุ งข้ อมูลหลายแห่ง การออกรายงานจะทาได้ เร็ วเท่าใดนัน้ จึงไม่มีความหมายแต่อย่างไร
และเหตุผ ลที่ สาคัญ อี กประการหนึ่ง คือ ปั ญหาเรื่ องความขัดแย้ งกันของข้ อมูล แก้ ไ ขไม่ไ ด้ ด้วย
ขณะที่การออกรายงานช้ านันใช้
้ ความสามารถของฮาร์ ดแวร์ ชว่ ยได้
3.4.2 รั ก ษาความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล เนื่ อ งจากระบบจัด การฐานข้ อ มูล สามารถ
ตรวจสอบกฎบังคับความถูกต้ องของข้ อมูลให้ ได้ โดยนากฎเหล่านัน้ มาไว้ ที่ฐานข้ อมูลซึ่งถื อเป็ น
หน้ าที่ของระบบจัดการฐานข้ อมูลที่จะจัดการเรื่ องความถูกต้ องของข้ อมูลให้ แทน แต่ถ้าเป็ นระบบ
แฟ้มข้ อมูลผู้พฒ
ั นาโปรแกรมต้ องเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบและยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายใน
การบ ารุ ง รั ก ษาและพัฒ นาโปรแกรมด้ วย เนื่ องจากระบบจัด การฐานข้ อ มูล จัด การให้ นั่น เอง
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้ อมูลสามารถรองรับการใช้ งานของผู้ใช้ ห ลายคนพร้ อมกันได้ ดังนัน้
ความคงสภาพและความถูกต้ องของข้ อมูลจึงมีความสาคัญมาก และต้ องควบคุมให้ ดีเนื่องจาก
ผู้ใช้ อาจเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูลได้ ซึ่งจะทาให้ เกิดความผิดพลาดกระทบต่อการใช้ ข้อมูลของ
ผู้ใช้ ได้ ดังนันประโยชน์
้
ของระบบฐานข้ อมูลในเรื่ องนี ้จึงมีความสาคัญมาก
3.4.3 มีความเป็ นอิสระของข้ อมูล เนื่องจากมีแนวคิดที่ว่าทาอย่างไรให้ โปรแกรม
เป็ นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างข้ อมูลในปั จจุบนั นี ้ ถ้ าไม่ใช้ ระบบฐานข้ อมูล การแก้ ไ ข
โครงสร้ างข้ อมูลจะกระทบถึงโปรแกรมด้ วยเนื่องจากในการเรี ยกใช้ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบแฟ้ ม
ข้ อมูลนันต้
้ องใช้ โปรแกรมที่เขียนขึ ้นเพื่อเรี ยกใช้ ข้อมูลในแฟ้มข้ อมูลนันโดยเฉพาะ
้
เช่น เมื่อต้ องการ
รายชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนมากกว่า100,000บาทต่อเดือน โปรแกรมเมอร์ ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อ
อ่านข้ อมูล จากแฟ้ มข้ อมูล พนักงานและพิม พ์ รายงานที่แสดงเฉพาะข้ อมูลที่ ตรงตามเงื่ อนไขที่
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กาหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของแฟ้มข้ อมูล เช่น ให้ มีดชั นี(Index) ตามชื่อพนักงาน
แทนรหัสพนักงาน ส่งผลให้ รายงานที่แสดงรายชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนมากกว่า 100,000 บาทต่อ
เดือนซึ่งแต่เ ดิม กาหนดให้ เ รี ยงตามรหัสพนักงานนัน้ ไม่สามารถพิม พ์ไ ด้ ทาให้ ต้องมี การแก้ ไ ข
โปรแกรมตามโครงสร้ างดัชนีที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะแบบนี ้เรี ยกว่าข้ อมูลและโปรแกรมไม่เป็ น
อิส ระต่อกัน ส าหรั บระบบฐานข้ อมูลนัน้ ข้ อมูลภายในฐานข้ อมูลจะเป็ นอิสระจากโปรแกรมที่
เรี ยกใช้ (Data Independence) สามารถแก้ ไขโครงสร้ างทางกายภาพของข้ อมูลได้ โดยไม่กระทบ
ต่อโปรแกรมที่เรี ยกใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูล เนื่องจากระบบฐานข้ อมูลมีระบบจัดการฐานข้ อมูล
ทาหน้ าที่แปลงรูป(Mapping)ให้ เป็ นไปตามรูปแบบที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ เนื่องจากในระบบแฟ้มข้ อมูลนัน้
ไม่มีความเป็ นอิสระของข้ อมูล ดังนัน้ ระบบฐานข้ อมูลได้ ถูกพัฒนาขึ ้นมา เพื่อปั ญหาด้ านความ
เป็ นอิสระของข้ อมูลนัน่ คือระบบฐานข้ อมูลมีการทางานไม่ขึ ้นกับรู ปแบบของฮาร์ ดแวร์ ที่นามาใช้
กับระบบฐานข้ อมูล และไม่ขึ ้นกับโครงสร้ างทางกายภาพของข้ อมูล และมีการใช้ ภาษาสอบถามใน
การติดต่อกับข้ อมูลภายในฐานข้ อมูล แทนคาสัง่ ของภาษาคอมพิวเตอร์ ในยุคที่ 3 ทาให้ ผ้ ใู ช้ เรี ยกใช้
ข้ อมูลจากฐานข้ อมูลโดยไม่จาเป็ นต้ องทราบรูปแบบการจัดเก็บข้ อมูลประเภทหรื อขนาดของข้ อมูล
นัน้ ๆ
3.4.4 ความปลอดภัยของข้ อมูลสูงถ้ าหากทุกคนสามารถเรี ยกดูและเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลในฐานข้ อมูลทังหมดได้
้
อาจก่อให้ เกิดความเสีย หายต่อข้ อมูลได้ และข้ อมูลบางส่วนอาจเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่อาจเปิ ดเผยได้ หรื อเป็ นข้ อมูลเฉพาะของผู้บริ หาร หากไม่มีการจัดการความปลอดภัย
ของข้ อมูล ฐานข้ อมูลก็จะไม่สามารถใช้ เก็บข้ อมูลบางส่วนได้ ระบบฐานข้ อมูลส่วนใหญ่จะมีการ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูลดังนี ้
3.4.4.1 มีรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้ าใช้ งาน
ฐานข้ อมูล สาหรับผู้ใช้ แต่ละคนระบบฐานข้ อมูลมีระบบการสอบถามชื่อ พร้ อมรหัสผ่านของผู้เข้ า
มาใช้ ระบบงาน เพื่อให้ ทางานในส่วนที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ โดยป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ า
มาเห็นหรื อแก้ ไขข้ อมูลในส่วนที่ต้องการปกป้องไว้
3.4.4.2 ในระบบฐานข้ อมูลสามารถสร้ างและจัดการตารางข้ อมูลทั ง้ หมด
ในฐานข้ อมูล ทังการเพิ
้
่มผู้ใช้ ระงับการใช้ งานของผู้ใช้ อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเรี ยกดู เพิ่มเติม ลบ
และแก้ ไ ขข้ อมูล หรื อบางส่วนของข้ อมูลได้ ในตารางที่ไ ด้ รับอนุญาต ระบบฐานข้ อมูลสามารถ
กาหนดสิทธิการมองเห็นและการใช้ งานของผู้ใช้ ตา่ ง ๆ ตามระดับสิทธิและอานาจการใช้ งานข้ อมูล
นัน้ ๆ
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3.4.4.3 ในระบบฐานข้ อมูล (DBA) สามารถใช้ วิว (View) เพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี โดยการสร้ างวิวที่เสมือนเป็ นตารางของผู้ใช้ จริง
และข้ อมูลที่ปรากฏในวิวจะเป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานของผู้ใช้ เท่านันซึ
้ ง่ จะไม่กระทบกับข้ อมูล
จริงในฐานข้ อมูล
3.4.4.4 ระบบฐานข้ อมูลจะไม่ยอมให้ โปรแกรมใด ๆ เข้ าถึงข้ อมูลในระดับ
กายภาพ (Physical) โดยไม่ผ่านระบบการจัดการฐานข้ อมูล และถ้ าระบบเกิดความเสียหายขึน้
ระบบจัดการฐานข้ อมูลรับรองได้ ว่าข้ อมูลที่ยืนยันการทางานสาเร็ จแล้ วจะไม่สญ
ู หายและถ้ ากลุ่ม
งานที่ยงั ไม่สาเร็จนันระบบจั
้
ดการฐานข้ อมูลรับรองได้ ว่าข้ อมูลเดิมก่อนการทางานของกลุ่มงานยัง
ไม่สญ
ู หาย
3.4.4.5 มีการเข้ ารหัสและถอดรหัส (Encryption/Decryption) เพื่อปกปิ ด
ข้ อมูลแก่ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ อง เช่น มีการเข้ ารหัสข้ อมูลรหัสผ่าน
3.5 ใช้ ข้อมูลร่ วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์ กลาง
มีการควบคุมการใช้ ข้อมูลในฐานข้ อมูลจากศูนย์กลางระบบฐานข้ อมูลสามารถรองรับ
การทางานของผู้ใช้ หลายคนได้ กล่าวคือระบบฐานข้ อมูลจะต้ องควบคุมลาดับการทางานให้ เป็ นไป
อย่างถูกต้ อง เช่นขณะที่ผ้ ใู ช้ คนหนึ่งกาลัง แก้ ไขข้ อมูลส่วนหนึ่งยังไม่เสร็ จ ก็จะไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้
คนอื่นเข้ ามาเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูลนันได้
้ เนื่องจากข้ อมูลที่เข้ ามายังระบบฐานข้ อมูลจะถูกนาเข้ า
โดยระบบงานระดับปฏิบตั กิ ารตามหน่วยงานย่อยขององค์กรซึ่งในแต่ล่ะหน่วยงานจะมีสิทธิ ในการ
จัดการข้ อมูลไม่เท่ากัน ระบบฐานข้ อมูลจะทาการจัดการว่าหน่วยงานใดใช้ ระบบจัดการฐานข้ อมูล
ในระดับใดบ้ าง ใครเป็ นผู้นาข้ อมูลเข้ า ใครมีสิทธิ แก้ ไขข้ อมูล และใครมีสิทธิเพียงเรี ยกใช้ ข้อมูล
เพื่อที่จะให้ สิทธิที่ถกู ต้ องบนตารางที่สมควรให้ ใช้ ระบบฐานข้ อมูลจะบอกรายละเอี ยดว่าข้ อมูลใด
ถูกจัดเก็บไว้ ในตารางชื่ออะไร เมื่อมีคาถามจากผู้บริ หารจะสามารถหาข้ อมูลเพื่อตอบคาถามได้
ทันทีโดยใช้ ภาษาฐานข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพมากคือ SQL ซึง่ สามารถตอบคาถามที่เกิดขึ ้นในขณะ
ใดขณะหนึ่งที่เกี่ ยวข้ องกับฐานข้ อ มูลได้ ทันที โดยไม่จาเป็ นต้ องเขียนภาษาโปรแกรมอย่าง เช่น
โคบอล ซี หรื อปาสคาล ซึ่ง เสียเวลานานมากจนอาจไม่ทันต่อความต้ องการใช้ ข้อมูล เพื่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริ หาร เนื่องจากระบบจัดการฐานข้ อมูลนันสามารถจั
้
ดการให้ ผ้ ใู ช้ ทางานพร้ อม ๆ
กันได้ หลายคน ดังนันโปรแกรมที
้
่ พฒ
ั นาภายใต้ การดูแลของระบบจัดการฐานข้ อมูล จะสามารถใช้
ข้ อมูลร่ วมกันในฐานข้ อมูล เดียวกัน ระบบฐานข้ อมูลจะแบ่ง เบาภาระในการพัฒ นาระบบงาน
ถ้ าการพัฒนาระบบงานไม่ใช่ระบบฐานข้ อมูล (ใช้ ระบบแฟ้มข้ อมูล) ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้ อง
จัดการสิ่งเหล่านี ้เองทังหมด
้
นัน่ คือระบบฐานข้ อมูลทาให้ การใช้ ข้อมูลเกิดความเป็ นอิสระ ระหว่าง
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การจัดเก็บข้ อมูลและการประยุกต์ใช้ เพราะส่วนของการจัดเก็บข้ อมูลจริ ง ถูกซ่อนจากการใช้ งาน
จริงนัน่ เอง
3.6 ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้ อมูล หรื อที่เรี ยกอย่างย่อว่า DBLC เป็ นขันตอนที
้
่กาหนดขึ ้น
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลขึ ้นใช้ งาน ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
3.6.1 การวิเคราะห์ความต้ องการ (Database Initial Study) เป็ นขันตอนแรกของ
้
การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลขึ ้นใช้ งานในขันตอนนี
้
้ผู้พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูลจะต้ องวิเคราะห์ความ
ต้ องการต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพื่อกาหนดจุดมุ่งหมาย ปั ญหา ขอบเขตและกฎระเบียบต่าง ๆ ของระบบ
ฐานข้ อมูลที่จะพัฒนาขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบฐานข้ อมูลในขันตอนต่
้
อไป
3.6.2 การออกแบบ (Database Design) เป็ นขันตอนที
้
่นาเอารายละเอียดต่าง ๆ ที่
ได้ รับจากการวิเคราะห์ในขันตอนแรกมาก
้
าหนดเป็ นแนวทางในการออกแบบฐานข้ อมูลขึ ้นใช้ งาน
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ การออกแบบฐานข้ อมูลในระดับ Conceptual, Logical และ
Physical
3.6.3 การพัฒนาระบบ (Implementation and Loading) เป็ นขัน้ ตอนที่นาเอา
โครงร่างต่าง ๆ ของระบบฐานข้ อมูลที่ได้ จากการออกแบบในขันตอนการออกแบบมาสร้
้
างเป็ นตัว
ฐานข้ อมูลที่จะใช้ เก็บข้ อมูลจริ ง รวมทังแปลงข้
้
อมูลของระบบงานเดิมให้ สามารถนามาใช้ งานใน
ระบบฐานข้ อมูลที่พฒ
ั นาขึ ้นใหม่ ในกรณีที่ระบบเดิมมีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผล
3.6.4 การทดสอบและประเมินระบบ (Testing and Evaluation) เป็ นขันตอนของ
้
การทดสอบระบบฐานข้ อมู ล ที่ พัฒ นาขึ น้ เพื่ อ หาข้ อผิ ด พลาดต่ า ง ๆ รวมทั ง้ การประเมิ น
ความสามารถของระบบฐานข้ อมูลนันเพื
้ ่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงให้ ระบบฐานข้ อมูล
ที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารถรองรับความต้ องการของผู้ใช้ ในด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
3.6.5 การใช้ ง าน (Operation) เป็ นขัน้ ตอนที่ นาเอาระบบฐานข้ อมูลที่ พัฒ นาขึน้
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วไปใช้ งานจริง
3.6.6 การบารุงรักษา (Maintenance and Evolution) เป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นระหว่าง
การใช้ งานระบบฐานข้ อมูลจริ ง เพื่อบารุ งรักษาให้ ระบบฐานข้ อมูลทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังเป็
้ นขันตอนของการแก้
้
ไข และปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลในกรณีที่มีการเพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลง
ความต้ องการของผู้ใช้ ที่สง่ ผลกระทบต่อระบบฐานข้ อมูล
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การวิเคราะห์ความ
ต้ องการ
การออกแบบ

การพัฒนาระบบ

การทดสอบและ
ประเมินระบบ

การใช้ งาน

การบารุงรักษา

ภาพที่ 5 ขันตอนการพั
้
ฒนาระบบฐานข้ อมูล
การทางานของแต่ละขันตอนในการออกแบบฐานข้
้
อมูลตามวงจรชีวิตของการพัฒนา
ระบบฐานข้ อมูลนี ้จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ คือ
รายละเอียดที่ได้ จากแต่ละขันตอนการพั
้
ฒนาระบบฐานข้ อมูล สามารถที่จะสะท้ อนกลับไปยังการ
ทางานในขันตอนก่
้
อนหน้ า ซึ่งจะช่วยปรับปรุงและแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการออกแบบของขันตอนที
้
่
ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี
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3.7 ระบบฐานข้ อมูลบนเว็บ
3.7.1 แนวความคิดพื ้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ (Web)
เว็บเป็ นเทคโนโลยีทางด้ านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่นาเอาคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ มาเชื่ อมต่อกันโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนและใช้ ข้อมูลร่ วมกัน ข้ อมูลข่าวสารที่
แลกเปลี่ยนระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในระบบเครื อข่ายไม่ได้ จากัดอยู่ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
กล่าวคือ อาจอยู่ในรู ปของข้ อความ โดยทั่วไปข้ อมูลที่ เป็ นตัวเลข รู ปภาพ เสี ยงหรื อข้ อมูลที่ มี
รูปแบบกาหนด เป็ นต้ น สาหรับข้ อมูลข่าวสารที่ใช้ งานบนเว็บเหล่านี ้จะอยู่ในรูปของเอกสารที่สร้ าง
ขึ ้นด้ วยภาษา Hypertext Markup Language (HTML) และจะถูกเรี ยกว่า Web Document
ในการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่ า วสารระหว่ า งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นระบบ
เครื อข่าย จะแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ ง คือ ฝั่ งทางด้ านคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นผู้เรี ยกใช้ ข้อมูลข่าวสาร และฝั่ ง
ทางด้ านคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นผู้สง่ ข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งเรี ยกว่า Remote Computer คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นผู้
เรี ยกใช้ ข้อมูลข่าวสาร จะต้ องอาศัยโปรแกรมที่เรี ยกว่า โปรแกรม Web Client เช่น โปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ ต่าง ๆ ในการส่งคาสัง่ (Request) ไปยัง Remote Computer ส่วนทางด้ าน Remote
Computer ก็เช่นเดียวกัน จะต้ องมีโปรแกรม Web Server เพื่อรับคาสัง่ ที่ส่งมาจากโปรแกรม
Web Client ไปประมวลผล สาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของ Web นี ้ อาจเป็ น
เครื อข่ายส่วนบุคคลที่ใช้ ภายในองค์กร เช่น อินทราเน็ตหรื ออาจเป็ นเครื อข่ายสาธารณะที่เชื่อมโยง
กับเครื อข่ายอื่น เช่น อินเทอร์ เน็ต
3.7.2 ขันตอนในการประมวลผลบนเว็
้
บ
ในการประมวลผลบนเว็ บ จะเกี่ ย วกั บ การส่ ง ถ่ า ยข้ อมู ล ระหว่ า งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่เ ป็ น Remote Computer กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นฝ่ ายเรี ยกใช้ ข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
3.7.2.1 ผู้ใช้ สง่ คาสัง่ ไปยัง Remote Computer ผ่านทางเว็บบราวเซอร์
3.7.2.2 เว็บบราวเซอร์ สง่ คาสัง่ ไปยัง Web Server ผ่านทางโพรโตคอล
แบบ HTTP
3.7.2.3 Web Server ที่ Remote Computer รับคาสัง่ แล้ วทาการ
ประมวลผล
3.7.2.4 ถ้ าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ Remote Computer จะส่งข้ อมูลตามที่
กาหนดในคาสัง่ ให้ กบั Web Server
3.7.2.5 Web Server ส่งข้ อมูลกลับไปยังเว็บบราวเซอร์
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3.7.2.6 เว็บบราวเซอร์ แปลงข้ อมูลที่รับมากลับมาให้ อยูใ่ นรูปแบบที่ใช้
แสดงผลให้ กบั ผู้ใช้
3. Web Server รับคาสัง่ แล้ ว
ประมวลผล

Web Server
4.Remote Computer ส่งข้ อมูลตามที่
กาหนดในคาสัง่ ให้ กบั Web Server
6. Web browser ส่งคาสัง่
ไปยัง Web server
ผ่าน http protocal

Remote Computer
(เซิร์ฟเวอร์ )

5. Web Server ส่งข้ อมูลกลับไปยัง Web server
6. Web browser แปลงข้ อมูลเพือ่
แสดงผลแก่ผ้ ใู ช้

Web Server
7.ผู้ใช้ สง่ คาสัง่ ไปยัง Remote
Computer ผ่านทาง Web browser

User
(ผู้ใช้ )

ภาพที่ 6 ขันตอนการประมวลผลบนเว็
้
บ
สืบเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้ านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ รับการพัฒนา
ให้ มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ ้น จนทาให้ การติดต่อระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตา่ งเครื่ องกัน ทาได้
ง่ายและรวดเร็วซึง่ เริ่มต้ นจากการส่งถ่ายข้ อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ต่างเครื่ องกันในรูปของ
ไฟล์ ข้อมูล เพื่ อนาไปประมวลผลบนเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องหนึ่ง จนกระทั่ง ในปั จ จุบัน ที่
เทคโนโลยีทางด้ านฐานข้ อมูลมี การพัฒนาเพิ่มขึน้ จนสามารถที่ จะส่ง ถ่ายข้ อมูลระหว่างเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่เดิมอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูล มาอยู่ในรู ปแบบของ Record แทน ประกอบกับ
เทคโนโลยีทางด้ านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ รับการพัฒนา จนกระทัง่ อยู่ในรูปเครื อข่ายแบบ
เว็บ จึงส่งผลให้ มีความต้ องการที่จะนาเอาฐานข้ อมูลมาใช้ งานบนเว็บเกิดขึ ้น
3.7.3 ส่วนประกอบของฐานข้ อมูลบนเว็บ เมื่อมีการนาเอาฐานข้ อมูลมาใช้ งานบน
เว็บจะมีสวนประกอบ 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี ้
3.7.3.1 ส่วนฐานข้ อมูล
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3.7.3.2 ส่วนของโปรแกรมที่ทางานอยู่บนเว็บทังที
้ ่เป็ น Web Server และ
Web Client
3.7.3.3 ส่วนของโปรแกรม Middleware ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ทาหน้ าที่เป็ น
สื่อกลางในการติดต่อระหว่างโปรแกรม DBMS ของฐานข้ อมูล โปรแกรม Web Server และ
โปรแกรม Web Client โดยทาหน้ าที่ในการแปลงคาสัง่ หรื อรู ปแบบของข้ อมูลที่ส่งไปมาระหว่าง
3 โปรแกรมดังกล่าวให้ อยูใ่ นรูปแบบที่แต่ละฝ่ ายเข้ าใจ ดังภาพที่ 7

HTML
Web
JavaScript

Web Server
APls
CGI
Application Servers
Middleware
Java
ODBC

Database
SQL

Native Database
Gateways

ภาพที่ 7 ส่วนประกอบของฐานข้ อมูลบนเว็บ
3.7.4 การนาฐานข้ อมูลมาใช้ งานบนเว็บ (Web)
โปรแกรมเมอร์ จะต้ องพัฒนาโปรแกรมที่ทางานอยู่บน Web Client เพื่อ
เรี ยกใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูล ซึ่งในยุคแรกโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นจะใช้ ภาษา HTML ในการพัฒนา
ต่อมาได้ รับการพัฒนาให้ สามารถใช้ ร่วมกับโปรแกรม CGI ในบางผลิตภัณฑ์ได้ มีการนาเอาเทคนิค
Cookies เข้ ามาใช้ งานภายใน Web Client ร่ วมกับ HTML เพื่อใช้ เก็บข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างการติดต่อกับ Web Server เพื่อนาไปใช้ ในการติดต่อครัง้ ต่อไป ในยุคหลัง บริ ษัท ซัน ได้
นาเอาภาษาที่มีชื่อว่าจาวา(Java)เข้ ามาใช้ งานส่งผลให้ โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ น้ บนเว็บมีความจริ ง
มากขึ ้น จนกลายเป็ นภาษาที่ค่กู ับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมดังกล่าว
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จะต้ องสามารถเป็ นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่าง Web Client, Web Server และฐานข้ อมูลได้
ดังภาพที่ 8
Web Server
HTML
Java
Database

Middleware
ODBC
HTTP

Web Client
ภาพที่ 8 การทางานของโปรแกรมที่ทาหน้ าที่เรี ยกใช้ ข้อมูลจากข้ อมูลบนเว็บ
นอกจากจะใช้ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบระบบฐานข้ อมูลที่ใช้ งานบนเว็บแล้ วยังมี
โปรแกรมภาษาที่ชว่ ยในการบริหารการจัดการฐานข้ อมูลอีกมากมายให้ เลือกใช้ ได้ เช่น PHP, ASP,
Perl เป็ นต้ น

4. โปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนา
การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจยั ได้ เลือกโปรแกรมในการพัฒนาดังต่อไปนี ้
4.1 MySQL
จัดเป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ ตวั หนึ่ง ซึ่งเป็ นที่นิยมกันมากในปั จจุบนั
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในโลกของอิ น เตอร์ เ น็ ต สาเหตุก็ เ พราะว่ า MySQL เป็ นฟรี แ วร์ ท างด้ า น
ฐานข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถ ความรวดเร็ ว การรองรับจานวนผู้ใช้ และขนาดของ
ข้ อมูลจานวนมหาศาล และสนับสนุนการใช้ งานร่วมกับ Web Development Platform ได้ หลาย
ประเภท เช่น C, C++, Java Perl, Python, Tel หรื อ ASP
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4.2 สถาปั ตยกรรมของ MySQL
สถาปั ต ยกรรม หรื อ โครงสร้ างภายในของ MySQL คื อ การออกแบบการท างาน
ในลัก ษณะของ Client/Server ซึ่ง ประกอบด้ ว ยส่ว นหลัก ๆ 2 ส่ว นคื อ ส่ว นของผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
(Server)และ ส่วนของผู้ใช้ บริ การ(Client)โดยในแต่ละส่วนจะมีโปรแกรมสาหรับการทางานตาม
หน้ าที่ของตน
4.2.1 หลักการทางานในลักษณะ Client/Server ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1.1 ที่ฝั่งของ Server จะมีโปรแกรมหรื อระบบสาหรับจัดการฐานข้ อมูล
ทางานรออยู่ เพื่อเตรี ยมหรื อรอคอยการร้ องขอการใช้ บริการจาก Client
4.2.1.2 เมื่อมีการร้ องขอการใช้ บริ การเข้ ามา Server จะทาการตรวจสอบ
ตามวิธี การของตน เช่น อาจจะมี ก ารให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การระบุชื่ อและรหัสผ่า น และส าหรั บ MySQL
สามารถกาหนดได้ วา่ จะอนุญาตหรื อปฏิเสธ Client ใด ๆ ในระบบที่จะเข้ าใช้ บริการ
4.2.1.3 ถ้ าผ่านการตรวจสอบ Server ก็จะอนุมตั ิการให้ บริ การแก่ Client
ที่ร้องขอการใช้ บริ การนัน้ ๆ ต่อไป และในกรณีที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ Server ก็จะส่งข่าวสารความ
ผิดพลาดแจ้ งกลับไปที่ Client ที่ร้องขอการใช้ บริ การนัน้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้ าที่เป็ น Client
หรื อ Server อาจอยู่บนเครื่ องเดียวกัน หรื อแยกเครื่ องกันก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับลักษณะการทางาน
หรื อการกาหนดของผู้บริ หารระบบ ตามปกติถ้าเป็ นการทางานในลักษณะ Web-based มีการใช้
ฐานข้ อมูลขนาดไม่ใหญ่นกั ตัว MySQL Server และ Client มักจะอยู่บนเครื่ องเดียวกัน โดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวจะต้ องมีทรัพยากรเพื่อการทางานมากพอสมควร
4.2.1.4 วิธีการเชื่อมต่อจาก Client เข้ าสู่ Server มี 2 แบบ ดังต่อไปนี ้
1) แบบ Native เป็ นที่นิยมใช้ กัน มากในกรณีที่ระบบปฏิบตั ิการ
ของ MySQL Server เป็ น Unix เป็ นลักษะการเชื่อมต่อที่มีการทางานเร็ วที่สุด เพราะทางานกัน
ภายใน โดยลักษณะการทางานประเภทนี ้ได้ แก่ การใช้ งาน MySQL ร่วมกับ Web Development
Platform ทังหลาย
้
2) แบบผ่านตัวกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ กับ Server ที่ใช้ Windows
Platform เป็ นระบบปฏิบตั ิการ การทางานประเภทนี ้อาจมีการทางานช้ ากว่าแบบ Native เพราะ
การทางานแต่ล ะครั ง้ ระหว่าง Client และ Server ต้ องผ่านตัว กลางก่ อน แต่ ODBC ก็ มี ข้ อ
ได้ เปรี ยบในเรื่ องฐานของผู้ใช้ Windows Platform มากกว่าและ ODBC ทาให้ สามารถใช้ Client
Development Tool เพื่อเชื่อมต่อเข้ าหา MySQL Server ได้
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4.2.2 ความสามารถของ MySQL
4.2.1.1 เป็ นระบบฐานข้ อมูล ประเภท SQL-based ผู้ใ ช้ ห รื อ ผู้พัฒ นา
สามารถใช้ คาสั่ง SQL ในการสั่ง หรื อใช้ ง านกับ MySQL Server โดยไม่ต้ องศึกษาเพิ่ม เติม ซึ่ง
ความสามารถนี ้ถือเป็ นแนวโน้ มของระบบจัดการฐานข้ อมูลในปั จจุบนั
4.2.1.2 สนับสนุนการใช้ งานสาหรับตัวประมวลผลกลาง (CPU: Central
Processing Unit) หลายตัว
4.2.1.3 การทางานแบบ Multi-threaded ใช้ Kernel Threads
4.2.1.4 สนับสนุน API เพื่อใช้ งานกับ Development Platform ต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ น C++, Eiffel, Java, Perl, PHP Python หรื อ Tcl และนอกจากนี ้ยังสามารถใช้ งาน
ร่วมกับ ODBC ซึ่งทาให้ สามารถใช้ งานได้ กบั เครื่ องมืออื่น ๆ บน Windows Platform เช่น Access
เป็ นต้ น รวมทังสามารถประยุ
้
กต์ใช้ งานร่วมกับ ASP (Active Server Page) ได้ อีกด้ วย
4.2.1.5 MySQL สามารถทางานได้ บนระบบปฏิบตั ิการหลายตัวหลายค่าย
ไม่ว่าจะเป็ น AIX, BSD/OS ฯลฯ ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถทาการย้ ายหรื อปรับขนาดของระบบขึ ้นไปได้
กรณีที่ต้องการขยายขนาดของข้ อมูล หรื อมีความต้ องการทรัพยากรเพิ่มมากขึ ้น
4.2.1.6 การกาหนดสิทธิและรหัสผ่าน ให้ มีความปลอดภัยความยือหยุ่นสูง
สามารถกาหนดเครื่ องและผู้ใช้ ในการเข้ าถึงข้ อมูลได้ มีการเข้ ารหัสข้ อมูล (Encryption) สาหรับ
รหัสผ่านของผู้ใช้ ทาให้ มีความมัน่ ใจว่าข้ อมูลจะมีความปลอดภัยไม่มีใครสามารถทาการเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ หากไม่ได้ รับอนุญาต
4.2.1.7 สามารถทาดัชนี (Index)ได้ สงู สุดถึง 32 ดัชนีในแต่ละตารางข้ อมูล
โดยที่ในแต่ละดัชนีสามารถใช้ ฟิลด์ได้ ตงแต่
ั ้ 1-16 ฟิ ลด์
4.2.1.8 เครื่ องที่ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ใช้ บริ การ (Client) สามารถเชื่ อมเข้ าสู่
My SQL Server โดยการใช้ TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรื อ Named Pipes (NT)
4.3 โปรแกรม PHP
PHP เป็ นภาษาหนึ่งที่ออกแบบขึ ้นมาเพื่อทางานในระบบเครื อข่ายโดยทางานเป็ น
โปรแกรมที่ใช้ ประมวลผลข้ อมูลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ภายในระบบอินเตอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต
ซึ่ง PHP ได้ นาข้ อดีของหลาย ๆ ภาษามารวมกัน โดยตัดเอาข้ อด้ อยบางอย่างออกไปทังทางด้
้
าน
ไวยากรณ์ภาษา โครงสร้ าง และวิธีการทางานของโปรแกรม PHP เช่น รูปแบบของภาษาที่คล้ าย
กับภาษา C, Perl และ Java และ PHP เป็ นภาษาที่สามารถแทรกลงไปพร้ อมกับแท็ก HTML ได้

34

(HTML Embedded) ซึ่ง กาลังเริ่ มได้ รับความนิยมเรื่ องทางด้ านฐานข้ อมูล ซึ่งตัว PHP เอง นัน้
นอกจากจะสามารถทางานได้ ในหลาย ๆ ระบบปฏิบตั กิ ารแล้ วยังสามารถเข้ าถึงระบบฐานข้ อมูลได้
หลายประเภท ให้ เพื่อรองรับกับการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้ อมูลบนเว็บไซต์จริง ๆ
ระบบจัดการฐานข้ อมูลที่ใช้ PHP เป็ น Web Programming เพื่อสร้ างส่วนที่ตดิ ต่อกับ
ผู้ใช้ และส่วนที่ติดต่อกับระบบฐานข้ อมูล มี Tools เพื่อใช้ จดั การระบบฐานข้ อมูล และสามารถนา
ข้ อมูลมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แผนภูมิ แบบวงกลม แบบแท่ง เชิงเส้ น
4.3.1 จุดเด่นของ PHP ดังนี ้
4.3.1.1 ความเร็ ว ของการให้ บ ริ ก ารย่ อ มมี ค วามส าคัญ เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง
ถึงแม้ ว่า PHP จะเป็ นภาษาแบบ Interpreter แต่สามารถตอบสนองในเรื่ องนี ้ได้ ดี โดยเฉพาะเมื่อ
ทาการติดตังร่้ วมกับ Web Server คูก่ บั โปรแกรม Apache
4.3.1.2 ความง่ า ย เนื่ อ งจาก PHP เป็ นภาษาในลัก ษณะของ HTML
Embedded เช่นเดียวกับ ASP และ JSP จึงเหมาะกับการนามาพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ มากกว่า
เนื่องจากผู้เขียนสามารถแทรกโค้ ดของ PHP ไว้ ในจุดใดก็ได้ ใน HTML code และทาให้ การ
ออกแบบหน้ าตาของเว็บเพจ PHP ด้ วย Tool ต่าง ๆ เช่น Dream Weaver ทาได้ ง่ายนอกจากนัน้
PHP มีโครงสร้ างของภาษาที่ยืดหยุน่ เนื่องจากรับเอาโครงสร้ างของการเขียนมาจาก Perl และ C
4.3.1.3 ความสามารถในการเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูล PHP มีความสามารถ
ในการเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูลได้ หลายชนิด เช่น MySQL, ORACLE, PostgresSQL และอื่น ๆ อีก
เนื่องจาก PHP มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ ODBC ทาให้ สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ
กับฐานข้ อมูลได้ มากมาย
4.3.1.4 การท างานแบบ Object-Oriented แม้ จ ะไม่ เ ด่น ชัด แต่เ ป็ น
ความสามารถที่สาคัญเนื่องจากแนวโน้ มของการพัฒนาโปรแกรมที่เป็ นเชิงวัตถุใน PHP 4 ยังมี
ข้ อจากัดในการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุอยูม่ ากและคาดว่าความสามารถนี ้จะได้ รับการขยายให้
มีความใกล้ เคียงกับลักษณะของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ ้นใน PHP 5
4.3.1.5 เป็ นของฟรี ทาให้ นักพัฒนาเว็บอิสระเลือกใช้ มากที่สุดเนื่องจาก
สามารถที่จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระดับสูงหรื อโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้ ทดั เทียมกับภาษา
อย่าง ASP หรื อ ASP, NET ซึ่งภาษาเหล่านี ้มักจะมีค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา (อาจจะมาจากค่า
License ของแพลตฟอร์ มหรื อเครื่ องมือในการพัฒนา) จนสามารถกล่าวได้ ว่าการพัฒนาโปรแกรม
ด้ วย PHP มี Productivity สูงกว่าภาษาอื่น ๆ ที่กล่าวมา
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4.3.1.6 ความหลากหลายในแพลตฟอร์ ม PHP สามารถทางานได้ บน
แพลตฟอร์ มต่างๆ เช่น Hp-UX, FreeBSD, Linux OS X หรื อแม้ แต่บนระบบปฏิบตั ิการ Windows
ก็ได้
4.3.2 จุดอ่อนของ PHP ดังนี ้
4.3.2.1 ความไม่มนั่ ใจในการใช้ เพื่อพัฒนาโปรเจ็คขนาดใหญ่แม้ ว่า PHP
จะมีศกั ยภาพพอเพียงสาหรับโครงการขนาดใหญ่แต่เนื่องจากไม่มีองค์กรที่มีชื่อเสียงมารองรับทา
ให้ PHP ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถสร้ างความมัน่ ใจถึงเสถียรภาพในการทางานให้ กับ
เจ้ าของโปรเจ็คได้
4.3.2.2 เป็ นภาษาแบบ Interpreter ทาให้ ผ้ พู ฒ
ั นาโปรแกรมที่เขียนด้ วย
ภาษา PHP ไม่สามารถที่จะซ่อน Source code ได้ บางครัง้ ไม่อยากจะให้ เห็นบางอัลกอริ ทึมเพราะ
อาจจะถูกคัดลอกไปใช้ ได้ ง่าย ๆ แม้ จะมีสินค้ าบางตัวที่ใช้ ในการแปลง PHP code ให้ เป็ น Object
code ได้ เช่น Zend Encoder แต่ยงั มีราคาสูงอยูส่ าหรับโปรแกรมเมอร์ อิสระ
4.4 ภาษา HTML
4.4.1 ความหมายของภาษา HTML
HTML มาจากคาว่า Hypertext Markup Language ซึ่งเป็ นรูปแบบของ
ภาษาที่ใช้ ในการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถนาเสนอข้ อมูลที่มีทงตั
ั ้ วอักษร ภาพ เสียง
ภาพยนตร์ และสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารอื่น ๆ ได้ ลักษณะของเอกสาร HTML จะเป็ นเท็กซ์ไฟล์
ธรรมดาที่ต้องอาศัยการแปลความจากเว็บบราวเซอร์ คาสัง่ ของภาษา HTML เรี ยกว่า "แท็ก" (Tag)
ซึ่งแท็กนี ้ โดยทัว่ ไปจะอยู่รูปแบบ <...>…</...> ซึ่งเว็บบราวเซอร์ จะแปลงแท็กนี ้แล้ วแสดงผล
ให้ เห็น ภาษาHTML ได้ รับการพัฒนาตลอดเวลาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และรองรับการนาเสนอข้ อมูลต่าง ๆ ให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ ้น โดยทัว่ ไปการสร้ างเว็บเพจด้ วยภาษา
HTML จะใช้ Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad ของ Microsoft Windows หรื อ EditPlus เป็ นต้ น
อีกทังในปั
้ จจุบนั ยังมีโปรแกรมสาเร็จรูปที่ชว่ ยในการสร้ างเว็บเพจจานวนมากที่มีประสิทธิภาพ เช่น
FrontPage และ Dreamweaver เป็ นต้ น ซึ่งช่วยให้ สามารถสร้ างเว็บเพจได้ โดยง่าย โดยโปรแกรม
เหล่านี ้จะสร้ างโค้ ด HTML ให้ อตั โนมัติ (พันจันทร์ ชิษณุพงศ์, 2545: 9)
4.4.2 โครงสร้ างของภาษา HTML
HTML มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นเนื ้อหาและส่วนที่เป็ นคาสัง่ หรื อ
แท็กรูปแบบพื ้นฐานโครงสร้ างของเอกสาร HTML ดังนี ้
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ชื่อแสดงบนไตเติลบาร์ ของเว็บบราวเซอร์ </TITLE>
</HEAD>
<BODY>คาสัง่ หรื อข้ อความที่ต้องการแสดงบนเว็บบราวเซอร์ </BODY>
</HTML>
4.4.3 คาสัง่ เบื ้องต้ นของภาษา HTML
คาสัง่ ของภาษา HTML หรื อที่เราเรี ยกว่าแท็ก(Tag)เป็ นส่วนที่จดั การเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดเอกสารเพื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ โดยมีรูปแบบคาสัง่ เบื ้องต้ น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาสัง่ เบื ้องต้ นของภาษา HTML
รูปแบบ
<HTML>…</HTML>

ความหมาย
เป็ นคาสัง่ เริ่มต้ นและสิ ้นสุดของเอกสาร HTMLเหมือนคาสัง่ Begin
และEnd

<HEAD>…</HEAD>

ใช้ กาหนดข้ อความในส่วนที่เป็ น ชื่อเรื่ อง ภายในคาสัง่ นี ้จะมีคาสัง่
ย่อยอีกหนึง่ คาสัง่ คือ <TITLE>

<TITLE>…</TITLE>

เป็ นส่วนแสดงชื่อของเอกสารโดยจะแสดงที่ไตเติลบาร์ ของหน้ าต่าง
ที่เปิ ดเอกสารนี ้อยูเ่ ท่านัน้

<BODY>…</BODY>

ส่วนเนื ้อหาของโปรแกรมจะเริ่มต้ นด้ วยคาสัง่ <BODY>และสิ ้นสุด
ด้ วย</BODY> ในระหว่างคาสัง่ แท็กนี ้จะประกอบด้ วยแท็ก
มากมายตามที่ต้องการให้ แสดงผลบนบราวเซอร์

4.5 โปรแกรม Macromedia Dream weaver
เป็ นโปรแกรมช่วยสร้ างเว็บที่ได้ รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่งในปั จจุบนั เนื่องจาก
ประสิ ทธิ ภ าพในการทางานสูง จึง เป็ นที่ นิยมในผู้ออกแบบเว็บไซต์ ระดับมื ออาชี พ ผู้ออกแบบ
สามารถออกแบบหน้ าเว็บได้ อย่างสะดวกโดยอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ ส่วนของ Design View ทาให้
ผู้ใช้ ออกแบบหน้ าเว็บได้ โดยไม่จ าเป็ นต้ องมีความรู้ เกี่ ยวกับภาษา HTML และถ้ าผู้ออกแบบ
ต้ องการแก้ ไขหรื อเขียนโค้ ด HTML ด้ วยตนเองก็สามารถเข้ าสู่ Code View เพื่อทาการแก้ ไขได้ ตาม
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ความต้ องการ หรื ออาจจะเปิ ด Design View และ Code View พร้ อมกันเพื่อดูผลการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทนั ทีนอกเหนือจากนี ้ยังมีระบบเทมเพลตที่จะทาให้ ผ้ อู อกแบบสามารถใช้ โครงสร้ าง
ของหน้ าเว็บเพียงแบบเดียวกับเนื ้อหาในทุกๆ หน้ าในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกทังใน
้
ขันตอนของการพั
้
ฒนาและการแก้ ไขปรับปรุงอย่างมาก โปรแกรมนี ้ยังมีเครื่ องมือที่มีประโยชน์ ให้
มาด้ วยคือ Java Script Debugger ที่จะช่วยในการสร้ างและแก้ ไขสคริปต์ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
4.5.1 ความสามารถของ Macromedia Dreamweaver
4.5.1.1 สนับสนุนการทางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What
You Get) หมายถึงหากทาการออกแบบบนหน้ าจอในโปรแกรม Dream weaver อย่างไรก็จะ
ปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่ง ช่วยให้ การปรั บปรุ งแก้ ไขเว็บเพจนัน้ ทาได้ ง่าย ไม่ต้องมี
ความรู้ในภาษา HTML
4.5.1.2 มีเ ครื่ องมื อในการช่วยสร้ างรู ปแบบหน้ าจอเว็บเพจและมี ความ
ยืดหยุน่ ในการใช้ งานสูง
4.5.1.3 สนับสนุนภาษาสคริ ปต์ต่าง ๆ ทัง้ ฝั่ ง Client และ Server เช่น
Java, ASP, PHP, CGI, VBScript
4.5.1.4 มีเ ครื่ องมื อในการอัพ โหลด (Upload) หน้ าเว็บเพจไปที่ เครื่ อง
Server เพื่อทาการเผยแพร่งานที่สร้ างในอินเทอร์ เน็ต โดยส่งผ่าน FTP หรื อโดยการใช้ โปรแกรม
ภายนอกช่วย
4.5.1.5 รองรับมัลติมีเดีย เช่น เสียง กราฟิ ก และแอนนิเมชั่นที่สร้ างโดย
โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เป็ นต้ น
4.5.1.6 มีความสามารถทาการติดต่อกับฐานข้ อมูล เพื่อความสะดวกใน
การเขียนแอปพลิเคชัน่ บนเว็บไซต์
จากความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรูปที่มีมาให้ ทาให้ การพัฒนาระบบเป็ นไป
ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วและเพื่อเป็ นการตรวจสอบประสิทธิ ภาพของระบบที่ได้ พัฒนาขึ ้นนัน้
สามารถทาได้ ด้วยการประเมินผลของระบบที่ได้ พฒ
ั นาซึ่งการประเมินผลระบบนันสามารถท
้
าได้
มากมายหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสารวจ การนาสถิตกิ ารเข้ าใช้ งานของระบบ การวัด
ความพึง พอใจของการใช้ ระบบ เป็ นต้ น โดยในการวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ทาการประเมิ นระบบที่
พัฒนาขึน้ ด้ วยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ครู -อาจารย์ และผู้บริ หารในการใช้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้ อมูลสถานประกอบการณ์ ระบบทวิภาคีที่มีตอ่ ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
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4.6 สรุป
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อมูลถื อว่าเป็ นส่วนที่มีความสาคัญในการดาเนินงาน
ไม่ ว่ า จะเป็ นงานทางด้ า นธุ ร กิ จ หรื อ ด้ า นการศึก ษา ดัง นัน้ หากข้ อ มูล ข่ า วสารสามารถที่ จ ะ
ติดต่อสื่อสารกันได้ อย่างรวดเร็วเท่าไรก็จะเป็ นผลดีตอ่ การดาเนินงานหรื อการปฏิบตั ิงานในทุกด้ าน
เพื่อให้ การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและสะดวกยิ่งขึ ้น จึงได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีสอง
ประเภทมารวมกันคือ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ทางด้ านการสื่อสารขึ ้น
ระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ บุรี รั ม ย์ เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ น าเอาประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ร วมกัน เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการ
ติดต่อสื่อสารข้ อมูล โดยในการพัฒนาได้ ใช้ โปรแกรมฐานข้ อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้ อมูล
เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่มีความสาสมารถในการรองรับข้ อมูลจานวนมาก และสนับสนุนการเขียน
โปรแกรมได้ หลายภาษา

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิชชุกร สุวรรณสังข์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยงาน
สารวจความคิดเห็น โดยใช้ สถาปั ตยกรรม Client/Server มีฐานข้ อมูล MySQL ในการเก็บข้ อมูล
และพัฒ นาโปรแกรมโดยใช้ ภ าษา PHP และ JavaScript ผลการทดสอบและประเมิ น
ความสามารถของระบบ สรุ ป ได้ ว่า ระบบสามารถท างานได้ ต ามวัต ถุป ระสงค์ และท างานได้
ครบถ้ วนโดยประสิทธิ ภาพและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ อยู่ในระดับดี และยังสามารถนาไป
ช่วยงานสารวจความคิดเห็นบนระบบอินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี
สมบัติ เทียบแสง (2547, บทคัดย่อ) ได้ ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฎ ในการพัฒนาระบบใช้ โปรแกรมภาษา PHP และใช้ MYSQL
เป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูล และใช้ โปรแกรม Apache เป็ นโปรแกรม Web Server และใช้
โปรแกรม Internet Explorer เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ ในการทางาน ระบบสามารถทางานได้ ทัง้
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows และ Linux การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมพบว่าประสิทธิภาพ
การทางานอยูใ่ นระดับดี สามารถนาไปใช้ งานได้
พิรุฬห์ เดชะเทศ (2549, บทคัดย่อ)ได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานสารบรรณ
ทาการพัฒนาระบบด้ วย Microsoft Visual Sudio.Net 2003 โดยใช้ ภาษา Microsoft Visual
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Basic.Net บนระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows XP และระบบการจัดการฐานข้ อมูล
Microsoft SQL Server 2000 จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และ
ผู้ใช้ จานวน 30 คน ทาการทดสอบระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 สรุ ปได้ ว่า
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานสารบรรณ ที่ทาการพัฒนาขึ ้นอยู่ในระดับดี สามารถนาไปใช้ งาน
ได้ อย่างเหมาะสม
พูลทรัพย์ หวังดี (2550, บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา จากคณะบริ หารธุ รกิ จ และการจัดการมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2548-2549 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบสอบถามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ประมวลผลด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจยั พบว่าผู้สาเร็ จการศึกษาได้ มีการสมัคร
งาน ภาคปกติ 5 แห่งขึ ้นไปมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 30.36 โปรแกรมวิชาที่มีงานทามากที่สดุ คือ
โปรแกรมวิชาบัญชี คิดเป็ นร้ อยละ 80.78 ส่วนใหญ่ได้ รับเงินเดือนอยู่ในช่วง 6,001-9,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 48.71

