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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ได้ศกึษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้
1. การจดัการศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

2. ระบบสารสนเทศ 
3. ระบบฐานข้อมลู 
4. โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันา 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. การจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

1.1 ประวัตคิณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบญัญัตวิิทยาลยัครู                 
พ.ศ. 2518 โดยเปล่ียนจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในปีการศกึษา 2521 ได้เปิดสอนระดบัปริญญาตรี ในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ค.บ. 2 ปีหลงั) 
ปีการศกึษา 2524 เปิดสอนหลกัสตูร ค.บ. 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ปีการศกึษา 2527 เปิด
สอนเทคนิคการอาชีพ ระดบั ป.กศ. ชัน้สงู 3 สาขา คือ การอาหาร ก่อสร้าง และกสิกรรม 
 ในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขพระราชบญัญัติวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518 เป็นผลให้คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ โดยผู้ส าเร็จการศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี จะได้รับคณุวุฒิเป็นวิทยาศาสตร์บณัฑิต คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงสามารถผลิตบณัฑิตทัง้สาขาครุศาสตรบณัฑิต(วิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์) และวิทยาศาสตร์
บัณฑิต โครงสร้างการบริหารงานคณะประกอบด้วย 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติประยกุต์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
ภาควิชาอตุสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสขุศกึษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์และ
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติสถาบนัราชภัฏ พ.ศ. 2535 แทน
พระราชบญัญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบุรีรัมย์จึงเปล่ียนเป็นสถาบนัราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปล่ียนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าคณะ              
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เป็นคณบดี เปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ จากเดมิท่ีเป็นภาควิชา มาเป็นการบริหารงาน
วิชาการแบบโปรแกรมวิชา 
 ในปีการศึกษา 2543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาในสังกัด
จ านวน  21 โปรแกรมวิชา ต่อมา มีโปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้เป็น 25 โปรแกรมวิชา  ในปีการศึกษา 
2544 สถาบนัราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนดให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ท่ีเร่ิมเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2544 
ทัง้หมด สงักดัคณะครุศาสตร์ทกุสาขาวิชา 
 ในปี พ.ศ. 2548 สถาบนัราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปล่ียนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปล่ียนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดการบริหารภายใน 
(ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ) ดงันี ้สาขาวิชาในกลุ่มของอุตสาหกรรมศิลป์ 
ได้แก่ ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอตุสาหกรรม แยกออกเป็นโครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส่วนคณะวิทยาศาสตร์เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารจากโปรแกรมวิชาเป็น
ภาควิชา ประกอบไปด้วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิตปิระยกุต์ 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากกระทรวง 
ศกึษาธิการให้จดัแบง่ส่วนราชการเป็น 3 หน่วยงาน คือ ส านกังานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รวมภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้ากับภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์)และมีการเพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์อีก               
1 หนว่ยงาน ซึง่เป็นการจดัแบง่เพิ่มเตมิเป็นการภายในตามประกาศของมหาวิทยาลยั   

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
1.2.1 ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์  “มุง่ผลิตบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพฒันา

ท้องถ่ิน” 
1.2.2 วิสยัทศัน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ผลิตบณัฑิตให้มี

คณุภาพ มีคณุธรรม น าเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาท้องถ่ิน 
1.2.3 พนัธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 

1.2.3.1 จดัการศกึษา สง่เสริมวิชาการ วิชาชีพชัน้สงู และคณุธรรม 
1.2.3.2 ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
1.2.3.3 ท าการวิจยั 

1.3   เป้าประสงค์  
 1.3.1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม พฒันาท้องถ่ิน 
 1.3.2 มีสว่นร่วมในการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีสูท้่องถ่ิน 
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 1.3.3 มีผลงานวิจยั 
1.4  หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

 ในแตล่ะภาควิชาเปิดสอนสาขาวิชาตา่ง ๆ ดงันี ้

1.4.1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
  1.4.1.1 สาขาวิชาเคมี 
  1.4.1.2 สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ 
  1.4.1.3   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  1.4.1.4 กลุม่วิชาฟิสิกส์  

1.4.2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
1.4.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1.4.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
1.4.2.3 สาขาวิชาสขุศกึษา  
1.4.2.4 สาขาวิชาสิ่งทอ 
1.4.2.5 สาขาวิชาสถิติประยกุต์ 
1.4.2.6 สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
1.4.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิต
บณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือพฒันาประเทศและท้องถ่ินอย่างตอ่เน่ือง และมีศกัยภาพท่ีดีหลาย ๆ 
ด้าน ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพ จึงท าให้มีนกัศกึษาในแตล่ะปีการศกึษามี
จ านวนมาก การจดัการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ จึงจ าเป็นจะต้อง
มีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้เพ่ือสนองความต้องการของผู้ ท่ีสนใจท่ีจะเข้าศกึษา และในขณะเดียวกนั
ผู้ ท่ีสนใจจะเข้าศึกษาจะมองท่ีผลผลิตของสถาบันการศึกษา สนใจว่าเม่ือผู้ เข้าศึกษาส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว เขามีโอกาสได้ท างานเพียงใด เพราะเน่ืองจากภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั ท าให้มีสถานประกอบการหลายแห่งได้ปิดกิจการหรือชะลอการด าเนินงานลงไป ท าให้
เกิดภาวะการว่างงานของบณัฑิตมากยิ่งขึน้  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน
ฐานะเป็นผู้ผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จึงต้องตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ติดตามภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพและการหางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการจดัการศกึษาให้
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้สนใจท่ีจะเข้ามาศกึษา   



 

 

11 

2.  ระบบสารสนเทศ 
 2.1  ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 จิตตมิา เทียมบญุประเสริฐ (2544,6) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศว่า ระบบ
สารสนเทศเป็นระบบท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ี
ต้องการเพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบตัิงานขององค์กร ในกระบวนการท างานนีข้้อมูลน าเข้าจะถูก
กลั่นกรอง หรือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ คือ สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วตัถปุระสงค์ได้ 

กมล ภู่ประเสริฐ(2544,77)ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศว่า ระบบสารสนเทศ
เป็นระบบการด าเนินงานในการรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์  จดัเก็บ และใช้ข้อมลูและสารสนเทศให้
เป็นประโยชน์ 

จากความหมายดงักล่าว พอสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมลู และด าเนินการกลัน่กรอง หรือประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศ  โดยสารสนเทศท่ีได้
สามารถน าไปประกอบการท างาน หรือตดัสินใจของผู้บริหาร 

2.2  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 2.2.1 ข้อมลู(Data) หมายถึงเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ประจ าวนัในการด าเนินธุรกรรม
ในองค์กร ซึง่ยงัไมผ่า่นการประมวลผลอาจจะอยู่ในรูปของตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ ภาพถ่าย หรือ
เสียงก็ได้ 
 2.2.2  สารสนเทศ(Information) หมายถึงข้อมลูท่ีผา่นกระบวนการ เก็บรวบรวมและ
เรียบเรียง เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ ซึง่สามารถอธิบายได้ดงัรูป 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 1 กระบวนการในการประมวลผลข้อมลูเพื่อเป็นสารสนเทศ 
 

2.3   ประโยชน์สารสนเทศ 
 สารสนเทศ(Information) คือทรัพย์สินขององค์กร เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีน ามนษุยชาต ิ
ให้สามารถตดัสินใจได้อยา่งมีสมัฤทธ์ิผลในเชิงบวก สารสนเทศมีประโยชน์ ดงันี ้
 2.3.1  สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ และวิธีการท่ีมีอยูแ่ล้วในท่ีอ่ืน ๆ 

ข้อมลู ประมวลผล สารสนเทศ 
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 2.3.2 สามารถวางแผน จดัระบบการวิจยั และพัฒนาโดยอาศยัความรู้ท่ีได้จากการ
ค้นคว้า 
 2.3.3 มีฐานความรู้ท่ีกว้างขวางส าหรับเลือกน ามาใช้แก้ปัญหา 
 2.3.4 สามารถพิจารณาทางเลือกและวิธีการใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหาทางเทคนิค  
ทัง้ด้านการป้องกนัปัญหา ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
 2.3.5 ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมทางเทคนิค ทัง้ด้าน
การผลิตและการบริการ 
 2.3.6 ช่วยให้การตดัสินใจมีคุณภาพยิ่งขึน้ในทุกกิจการและทุกระดบัปฏิบตัิงาน           
มีข้อมลูยืนยนัว่า “ท่ีใดมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ หรือสามารถด าเนินการให้สารสนเทศ
ไปถึงมือผู้ ท่ีต้องการใช้” ผลดีจะเกิดกบักิจการท่ีใช้สารสนเทศนัน้อย่างแนน่อน 
 2.3.7 คุณลักษณะของสารสนเทศ สารสนเทศท่ีดีย่อมน าไปสู่การตัดสินใจ ท่ีมี
ความผิดพลาดน้อยท่ีสุด หรือช่วยแก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ เม่ือผ่านกระบวนการน าเข้าข้อมูลท่ีมี
ความถกูต้องดงันัน้คณุลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมีดงันี ้

2.3.7.1  มีความถูกต้อง (Accurate) สารสนเทศจะต้องไม่น าข้อมูลท่ี
ผิดพลาดเข้าสูร่ะบบ เพราะเม่ือน าไปประมวลผลแล้ว จะท าให้สารสนเทศผิดพลาดไปด้วย 

2.3.7.2  มีความสมบรูณ์ (Complete) สารสนเทศท่ีดีจะต้องมีข้อมลูในส่วน
ส าคญัครบถ้วน เชน่ ถ้าเป็นรายงานการสัง่ซือ้ประจ าเดือนหากไม่มียอดรวมก็ถือว่าเป็นสารสนเทศ
ท่ีไมส่มบรูณ์ 

2.3.7.3  มี ค วามคุ้ ม ทุน  (Economical) ส า รสน เทศ ท่ี ดี จ ะ ต้ อ งผ่ าน
กระบวนการท่ีมีต้นทนุน้อยกวา่หรือเทา่กบัก าไรท่ีได้จากการผลิต 

2.3.7.4  มีความยืดหยุ่น (Flexible) จะต้องน าสารสนเทศไปใช้ได้กบับคุคล
หลายกลุ่ม เช่น รายงานยอดคงเหลือของวตัถุดิบท่ีมีอยู่จริงสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจเพ่ือ
สัง่ซือ้วตัถดุบิได้โดยฝ่ายจดัซือ้ สามารถน าไปใช้ในการค านวณ การลงทนุ เป็นต้น 

2.3.7.5  มีความเช่ือถือได้ (Reliable) ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศนัน้
ขึน้อยูก่บัการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก แหลง่ท่ีมาท่ีเช่ือถือได้ 

2.3.7.6  ตรงประเดน็ (Relevant) สารสนเทศท่ีดีต้องมีความสมัพนัธ์กบังาน
ท่ีต้องการวิเคราะห์ หากเป็นสารสนเทศท่ีไมต่รงประเดน็ท่ีจะท าให้เสียเวลาในการท างาน 
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2.3.7.7  มีความง่าย (Simple) สารสนเทศท่ีดีต้องไม่ซับซ้อน กล่าวคือ        
ง่ายตอ่การท าความเข้าใจเพราะการซบัซ้อนคือการมีรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปจึงท าให้ไม่
ทราบความส าคญั 

2.3.7.8  มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Timely) ต้องเป็น
สารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัอยู่เสมอ เม่ือต้องการใช้เพ่ือการตดัสินใจจะท าให้มีความถกูต้องมาก
ยิ่งขึน้ 

2.3.7.9  สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศท่ีดีต้องสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้ โดยอาจตรวจสอบจากแหลง่ท่ีมาจากสารสนเทศ (กิตต,ิ 2546: 22-23) 
 2.4   บทบาทสารสนเทศในองค์กร 
 สามารถแบง่ได้ 6 ชนิด มีรายละเอียดดงันี ้ 
 2.4.1   ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม หรือ Transaction Processing System 
(TPS) เป็นระบบสารสนเทศพืน้ฐานขององค์กรทางธุรกิจทั่วไปท่ีสนับสนุนการท างานในระดับ
ผู้ปฏิบตังิาน ระบบTPSใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการท างานประจ าวนั บนัทึกรายการข้อมลูท่ีเกิดขึน้
และงานปฏิบตัปิระจ าอ่ืน ๆ เชน่ ระบบงานช าระคา่สินค้า ระบบงานจองห้องพกั โรงแรม ระบบงาน
คา่จ้าง ระบบงานข้อมลูพนกังานและระบบงานสง่สินค้า เป็นต้น 
 2.4.2   ระบบผู้ ช านาญการและระบบส านักงาน ระบบผู้ ช านาญการ (Knowledge 
Work System)  ใช้สนบัสนนุการท างานพนกังานกลุ่มท่ีมีความรู้สงู (Knowledge Workers) ของ
องค์กร ส่วนระบบงานส านกังาน (Office System) ใช้สนบัสนนุการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีท างาน
เก่ียวข้องกับข้อมูลโดยตรง เช่น พนักงานป้อนข้อมูล (Data entry workers) โดยทั่วไปค าว่า
ผู้ช านาญการ (Knowledge Workers) หมายถึง พนกังานกลุ่มท่ีมีความรู้สงู ซึ่งมกัจะเป็นผู้ ท่ีได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการ เช่น วิศวกร หมอ นักกฎหมาย และนักวิท ยาศาสตร์ มีความ
รับผิดชอบในการสร้างข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์หรือองค์ความรู้ใหม่ ระบบผู้ช านาญการได้แก่ระบบ
ชว่ยออกแบบส าหรับวิศวกร หรือระบบชว่ยค้นคว้าทดลองส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ 
 2.4.3   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) 
สนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดบัล่างและระดบักลางในการน าเสนอรายงานข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูเฉพาะด้าน และข้อมลูในอดีต ซึ่งจะเน้นความต้องการของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่า
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระบบ MIS จะช่วยงานด้านการวางแผน การควบคุม และการ
ตดัสินใจ ซึง่มกัจะน าข้อมลูมาจากระบบ TPS มาท าการประมวลผลนัน่เอง 
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 2.4.4   ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS) สนบัสนนุ
การท างานของผู้บริหารในระดบักลางเช่นเดียวกบัระบบ MIS  ระบบ DSS ช่วยในการตดัสินใจ
ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้างคือปัญหาท่ีมีความไม่แน่นอนเข้ามาเก่ียวข้องมีลกัษณะเฉพาะตวัและมี
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอท าให้ไม่สามารถก าหนดวิธีแก้ไขล่วงหน้าได้ระบบ DSS จะต้องมีการ
ตอบสนองท่ีดี เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในตอนเช้า อาจเกิดการเปล่ียนแปลงในตอนบา่ยท าให้ต้อง
แก้ปัญหาเดิมแตใ่ช้ข้อมลูใหม่ ข้อมลูส าหรับระบบ DSS ส่วนใหญ่น ามาจากระบบ TPS และ MIS 
ซึ่งเป็นข้อมลูภายในองค์กรแตอ่าจน าข้อมูลจากภายนอกมาใช้เพ่ือให้เหมาะสมกบัการแก้ปัญหา
นัน้ๆ 
 2.4.5   ระบบสนบัสนุนผู้บริหารระดบัสูง(Executive Support System: ESS) ถูก
ออกแบบมาช่วยในการตดัสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการ
ด าเนินงานระยะยาวขององค์กร ระบบ ESS มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง
จึงต้องเน้นท่ีความอ่อนตัวในการท างานและสนับสนุนการส่ือสารมากกว่าท่ีจะสร้างโปรแกรม
ประยกุต์ท่ีออกแบบมาให้ท างานเฉพาะด้านเหมือนในระบบ MIS เท่านัน้ระบบ ESS ใช้ข้อมลูทัง้
จากภายนอกองค์กร เชน่ ตารางเวลาการประกาศใช้กฎหมายใหม ่ก าหนดขา่ว ช าระภาษี  

2.5   การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)  
 การพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นการสร้างระบบงานใหม่ หรือปรับเปล่ียนระบบงาน

เดิมท่ีมีอยู่แล้วให้สามารท างานเพ่ือแก้ปัญหา การด าเนินงานทางธุรกิจได้ตามความต้องการ           
ของผู้ใช้งาน โดยอาจน าคอมพิวเตอร์มาชว่ยในการน าข้อมลูเข้าสู่ระบบ เพ่ือประมวลผล เรียบเรียง 
เปล่ียนแปลงและจดัเก็บท าให้ได้ผลลพัธ์ตามต้องการ ซึง่มีรูปแบบการพฒันาดงันี ้
 2.5.1   การพฒันาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดย
ภายในวงจรนัน้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phase)ได้แก่ระยะการวางแผน 
(Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) 
และระยะการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วย
ขัน้ตอน (Steps) ตา่ง ๆ ส าหรับวงจรการพฒันาระบบในรูปแบบตา่ง ๆ  
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2.5.2   การพฒันาระบบในรูปแบบ Waterfall Model 

 
                                                                   
        

 
 
   
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการพฒันาระบบในรูปแบบ Waterfall 
 แบบ Waterfall มีหลกัการเปรียบเทียบกบัน า้ตก ซึ่งไหลจากท่ีสงูลงสู่ท่ีต ่า 

และไมส่ามารถย้อนกลบัได้ หลกัการพฒันาระบบงานด้วยหลกัการนีเ้ม่ือท าขัน้ตอนหนึ่งแล้วจะไม่
สามารถย้อนกลบัมาได้อีก ดงันัน้การพฒันาระบบงานด้วยหลกัการนี ้จ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดี 
เพ่ือให้สามารถป้องกันการผิดพลาดได้มากท่ีสุด ซึ่งท าได้ยากยกเว้นว่าระบบงานนัน้มีรูปแบบ          
การพฒันาท่ีดีและตายตวั 
 2.5.3  การพฒันาระบบในรูปแบบ Evolutionary 
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ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนการพฒันาระบบแบบ Evolutionary 
การพัฒนาระบบแบบEvolutionaryมีแนวความคิด ท่ี เ กิดจากทฤษฎี

วิวฒันาการ โดยจะพฒันาระบบงานจนเสร็จสิน้ในVersion แรกก่อน จากนัน้จึงพิจารณาระบบใน 
Version แรกท่ีได้พฒันาผา่นมาถึงข้อดีและข้อเสียแล้ว จงึเร่ิมกระบวนการพฒันาระบบงานใหม่จน
ได้ระบบงานใหม่ในVersionท่ี2และVersionตอ่ ๆ ไป จนกว่าจะได้ระบบงานท่ีสมบรูณ์ท่ีสุดซึ่งต้อง
มีการวางแผนก าหนดจ านวน Version ต่างๆ นัน้ไม่มีความสมัพนัธ์กับระบบใน Version แรกแต่
อยา่งใด 
 2.5.4   การพฒันาระบบในรูปแบบ Incremental 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  ขัน้ตอนการพฒันาระบบแบบ Incremental 

 

 การพฒันาระบบแบบIncrementalมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัแบบEvolutionary 
แต่มีข้อแตกต่างกันตรงท่ีตวัระบบ เน่ืองจากระบบท่ีเกิดขึน้ในการพัฒนาขัน้แรกนัน้จะยังไม่ใช่
ระบบท่ีสมบูรณ์ แต่เป็นระบบส่วนแรกเท่านัน้ จนเม่ือมีการพฒันาในขัน้ตอนท่ี 2 เพิ่มเติมเข้าไป 
และจะมีการเพิ่มส่วนอ่ืน ๆ เข้าไปอีกจนกลายเป็นระบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
สามารถแน่ใจได้ว่าระบบท่ีได้จากการรวมกันของระบบจะเป็นระบบท่ีสมบูรณ์ ดงันัน้ ในบางครัง้
การพฒันาระบบในรูปแบบEvolutionaryอาจจะมีบทบาทในการท าให้ระบบท่ีพฒันาขึน้โดยใช้การ
พฒันาในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้จนได้ Version ใหมท่ี่สมบรูณ์ท่ีสดุ 

2.5.5   การพัฒนาระบบในรูปแบบ SDLC การพัฒนาระบบสารสนเทศมีทฤษฎี           
ในการออกแบบหลายทฤษฎี ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) เป็นวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ตอนตัง้แต่เร่ิมต้น
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จนกระทัง่ส าเร็จวงจรการพฒันาระบบนีจ้ะท าให้เข้าใจถึงกิจกรรมพืน้ฐาน และรายละเอียดตา่ง  ๆ 
ซึง่ในการพฒันาระบบ ได้แบง่เป็น 6 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ 

2.5.5.1  การก าหนดปัญหา (Problem Definition) การก าหนดปัญหาเป็น
ขัน้ตอนของการก าหนดของเขตของปัญหาสาเหตขุองปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจบุนั ความ
เป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่การก าหนดความต้องการ (Requirements) ระหว่างนกัวิเคราะห์
ระบบกับผู้ ใช้งานโดยข้อมูลเหล่านีไ้ด้จากกการสมัภาษณ์การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน
ตา่งๆ เพ่ือสรุปเป็นข้อก าหนด (Requirements Specification) ท่ีชดัเจนในขัน้ตอนบางครัง้อาจ
เรียกขัน้ตอนนีว้่า “การศึกษาความเป็นไปได้” (Feasibility Study) สรุปในขัน้ตอนก าหนดปัญหา
คือ 

1)   รวบรวมสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
2) สรุปหาสาเหตุของปัญหาและสรุปผลย่ืนแก่ผู้ บริหารเพ่ือ

พิจารณา 
3) ท าการศกึษาความเป็นไปได้แง่มมุตา่ง ๆ เช่น ด้านต้นทนุ และ

ทรัพยากร 
4) รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย

วิธีการตา่ง ๆ เชน่ การรวบรวมเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกต และแบบสอบถาม 
5) สรุปข้อก าหนดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นท่ี

ยอมรับทัง้ 2 ฝ่าย 
2.5.5.2   วิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะห์

การด าเนินงานของระบบปัจจบุนั  โดยการน า Requirements Specification ท่ีได้มาจากขัน้ตอน
แรกมาวิเคราะห์เพ่ือท าการพฒันาเป็นแบบจ าลอง ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมลู (Data 
Flow Diagram : DFD)  ผู้ออกแบบฐานข้อมลูจ าเป็นต้องศกึษาและเข้าใจถึงความต้องการข้อมลู
ของผู้ ใช้ระบบจึงจ าเป็นต้องทราบถึงความเคล่ือนไหวของข้อมูลในขัน้ตอนการด าเนินการ  ข้อมูล
น าเข้าและรายงานของระบบงานตา่ง ๆ ในองค์กรวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมลูก็เพ่ือทราบ
ถึงรายละเอียดของระบบในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1)   หน่วยภายนอก หรือบุคคล หรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง
กบัระบบมีระบบอะไรบ้าง 

2) ระบบหนึง่ ๆ ประกอบด้วยกระบวนการ (Process) อะไรบ้าง 
3) ข้อมลูท่ีเคล่ือนไหวในแตล่ะกระบวนการมีอะไรบ้าง 
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4) ข้อมลูท่ีต้องจดัเก็บมีอะไรบ้าง 
5) เคร่ืองหมายท่ีเก่ียวข้องการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของ

ระบบด้วย (DFD) โดยใช้เคร่ืองหมายในการสร้างแผนภูมิแสดงกระแสข้อมลู เคร่ืองหมายท่ีใช้มีทัง้
แบบของ DeMacro  & Yourdon  หรื อ Gane & Sarson 

 

ตารางท่ี 1  เคร่ืองหมายในการสร้างแผนภมูิแสดงกระแสข้อมลู 
 

แบบDeMacro & 
Yourdon 

แบบGane& 
Sarson 

ความหมาย 
 

 

 

 
กระบวนการหรือขัน้ตอนการท างาน (Process) 
 
หนว่ยงานภายนอก (External Entity) ซึง่เป็นบคุคล
หรือหน่วยงานหรือระบบสารสนเทศภายนอกท่ีมี
ข้อมลูสง่เข้ามาหรือรับผลของข้อมลูบางครัง้เรียก 
สัน้ ๆ วา่ Source/Sink 
 
ข้อมลูท่ีจดัเก็บ (Data Stored) 
 
 
กระแสของข้อมลู (Flow of Data) 
 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ มีดงัตอ่ไปนี ้

5.1)  กระบวนการ (Process) หมายถึงกระบวนการท างานท่ี
เก่ียวกับข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง จัดเก็บหรือส่งต่อไป กระบวนการแสดงโดยใช้สัญลักษณ์
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีมมุมนและมีเส้นตรงส่วนบน ท่ีใช้แสดงเลขล าดบัเลขท่ีของกระบวนการท่ีเกิดขึน้
ในระบบ เม่ือมีการแสดงกระบวนการท างานต่าง ๆ ในระบบจะไม่สนใจว่ากระบวนการนัน้ว่าท า
ด้วยคอมพิวเตอร์หรือไม่ 
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5.2) หนว่ยภายนอกระบบ (บางครัง้เรียกว่า Source/Sink) ท่ี
ส่งข้อมลูหรือรับข้อมูลของระบบ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลกูค้า (Customer) รายงานระบบสินค้า           
คงคลงั (Inventory System Report) ซึง่อาจจะเป็นหนว่ยงานภายนอกท่ีสง่ข้อมลูหรือรับข้อมลูจาก
ระบบท่ีก าลงัวิเคราะห์ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลกูค้า (Customer) ผู้จดัการ หรือ ระบบสารสนเทศ
อ่ืน ๆ ท่ีระบบก าลงัวิเคราะห์ จะมีการแลกเปล่ียนข้อมูลด้วย เช่น ระบบสินค้าคงคลงั (Inventory 
System) 

5.3) การจดัเก็บข้อมลู (Data Stored) หมายถึงข้อมลูท่ีต้อง
จดัเก็บ เชน่ ลกูค้า ค าสัง่ซือ้ 

5.4) กระแสของข้อมลู (Flow of Data) คือรายละเอียดของ
ข้อมลูในระบบ 

นอกจากนัน้ค าอธิบายการประมวลผล(Process Description) 
และแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียด
ขัน้ตอนการด าเนินงานในระบบวา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเก่ียวข้อง หรือสมัพนัธ์กบัสิ่งใด 

2.5.5.3   ออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นขัน้ตอนของการน าผลลพัธ์ท่ี
ได้จากการวิเคราะห์มาพฒันาเป็น Physical Model ให้สอดคล้องกนั โดยการออกแบบจะเร่ิมจาก
ส่วนของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาพฒันา การออกแบบ
จ าลองข้อมลู (Data Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพใน
การติดตอ่กบัผู้ ใช้งาน (User Interface) การจดัท าพจนานกุรมข้อมลู(Data Dictionary)ซึ่งขัน้ตอน
ของการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้

1)   การออกแบบรายงาน (Output Design) 
2) การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
3) การออกแบบข้อมลูเข้าและรูปแบบการรับข้อมลู 
4) การออกแบบผงัระบบ (System Flowchart) 
5) การออกแบบฐานข้อมลู (Database Design) 
6) การสร้างต้นแบบ (Prototype) 

2.5.5.4   พฒันา (Development) การพัฒนาเป็นขัน้ตอนของการพฒันา
โปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสัง่ หรือเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการ
พฒันาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบนัซึ่งมีขัน้ตอนในการ
พฒันาดงันี ้
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1)   พฒันาโปรแกรมจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 
2) เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพฒันาตอ่ได้ง่าย 
3)  สร้างเอกสารโปรแกรม 
4) ทดสอบ(Testing)การทดสอบระบบเป็นขัน้ตอนของการ

ทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปปฏิบตัิการใช้งานจริง ซึ่งทีมงานจะท าการทดสอบข้อมลูเบือ้งต้นก่อน
ด้วยการสร้างข้อมลูจ าลอง เพ่ือการตรวจสอบการท างานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ก็จะ
ย้อนกลับไปในขัน้ตอนการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนีมี้ขัน้ตอนทดสอบ คือ
ทดสอบไปในระหว่างการพฒันา การทดสอบโดยใช้ข้อมลูท่ีจ าลองขึน้ การทดสอบระบบด้วยการ
ตรวจสอบในสว่นของ Verification และ Validation การจดัฝึกอบรมการใช้ระบบงาน 

2.5.5.6   บ ารุงรักษา(Maintenance) เป็นขัน้ตอนขอการปรับปรุงแก้ไขระบบ
หลงัจากท่ีได้มีการติดตัง้และใช้งานแล้ว ในขัน้ตอนนีอ้าจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่ง
โปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถกูต้อง หรือเกิดจากความต้องการผู้ ใช้งานท่ีต้องการเพิ่มโมดลูใน
การท างานอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Requirements Specification ท่ีเคยตกลงกันก่อนหน้าด้วย 
ดงันัน้ขัน้ตอนการบ ารุงรักษาจงึมีขัน้ตอนดงันี ้

1) อาจมีข้อผิดพลาดบางอยา่งท่ีเพิ่มค้นพบต้องรีบแก้ไข
โปรแกรมให้ถกูต้องโดยดว่น 

2) ในบางครัง้อาจมีการเพิ่มโมดลู หรืออปุกรณ์บางอยา่ง 
3) การบ ารุงรักษา หมายความรวมถึงการบ ารุงรักษาทัง้ด้าน

ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ (System Maintenance and Software Maintenance) 
 
3.   ระบบฐานข้อมูล 
 3.1   ความหมาย 

ฐานข้อมลู(Database)หมายถึงกลุม่ของข้อมลูท่ีถกูเก็บรวบรวมไว้โดยมีความสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บงัคบัว่าข้อมูลทัง้หมดนีจ้ะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บ
หลาย ๆ แฟ้มข้อมูล นั่นก็คือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนัน้  เราอาจจะเก็บทัง้ฐานข้อมูลโดยใช้
แฟ้มข้อมูลเพียงแฟ้มข้อมูลเดียวกันได้  หรือจะเก็บไว้ในหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลท่ีส าคญัคือจะต้อง
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งระเบียน และเรียกใช้ความสมัพนัธ์นัน้ได้  มีการก าจดัความซ า้ซ้อนของ
ข้อมูลออก  และเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านีไ้ว้ท่ีศูนย์กลาง  เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลเหล่านีม้าใช้ร่วมกัน
ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผู้ ต้องการใช้งานและผู้ มีสิทธ์ิจะใช้ข้อมูลนัน้สามารถดึงข้อมูลท่ีต้องการ
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ออกไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ แต่บางส่วนผู้ มีสิทธ์ิเท่านัน้จึงจะสามารถใช้ได้
โดยทั่วไปองค์กรต่าง ๆจะสร้างฐานข้อมูลไว้  เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของตัวองค์กร โดยเฉพาะ         
อย่างยิ่งข้อมูลในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกจ้างและการจ้าง
งาน เป็นต้น  การควบคุมดแูลการใช้ฐานข้อมูลนัน้เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากกว่าการใช้แ ฟ้มข้อมูลมาก 
เพราะต้องตดัสินใจวา่โครงสร้างในการจดัเก็บข้อมลูควรจะเป็นเช่นไร การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้าง
และเรียกใช้ข้อมูลจากโครงสร้างเหล่านี ้ถ้าโปรแกรมเหล่านีเ้กิดท างานผิดพลาดขึน้มา  ก็จะเกิด
ความเสียหายตอ่โครงสร้างของข้อมลูทัง้หมดได้ เพ่ือเป็นการลดภาวะการท างานของผู้ ใช้ จึงได้มี
สว่นของฮาร์ดแวร์และโปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงและจดัการข้อมลูในฐานข้อมลูนัน้  เรียกว่า  
ระบบจดัการฐานข้อมลู หรือ DBMS (Database Management System) ระบบจดัการฐานข้อมลู 
คือ ซอฟต์แวร์ท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่างผู้ ใช้และโปรแกรมต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ฐานข้อมลู  ซึ่งมีหน้าท่ีช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตัง้ค าถามเพ่ือให้ข้อมูลมา           
โดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูลเปรียบเสมือนเป็น
ส่ือกลางระหวา่งผู้ใช้และโปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ฐานข้อมลู 

3.2   ประเภทของระบบฐานข้อมูล 
ประเภทของระบบฐานข้อมลูท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั  โครงสร้างอยู ่3 แบบ คือ 
3.2.1   รูปแบบข้อมลูแบบล าดบัขัน้หรือโครงสร้างแบบล าดบัขัน้ (Hiearchical Data 

Model) วิธีการสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับขัน้ ถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จ ากัด ในปี 1980  
ได้รับความนิยมมาก  ในการพฒันาฐานข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  
โดยท่ีโครงสร้างข้อมูลจะสร้างรูปแบบเหมือนต้นไม้ โดยความสัมพันธ์เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม        
(One-to-Many) วิธีการจัดแบบล าดับขัน้เป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน และ
ก าหนดเป็นเซ็กเมนต์ (Segment) โดยมีการแยกประเภทของเซ็กเมนต์ว่าเป็นเซ็กเมนต์ราก (Root 
Segment) หรือ เซ็กเมนต์ท่ีเป็นตวัพึ่ง (Dependent Segment) แสดงถึงฐานข้อมลูของฝ่ายท่ีมีการ
เปิดอบรมของบริษัทหนึ่ง  ซึ่ งจัดอยู่ ในรูปแบบล าดับขัน้  เซ็กเมนต์ท่ี เ ป็นรากคือ ช่ือฝ่าย 
(Department Name) โดยมีเซ็กเมนต์ท่ีเป็นตวัพึ่ง 2 เซ็กเมนต์คือ  เซ็กเมนต์ผู้สอน (Instructor) 
และหลกัสตูร (Course)  ส าหรับเซ็กเมนต์ผู้สอนก็จะมีตวัพึ่งอีก 1 เซ็กเมนต์  คือ  เซ็กเมนต์ความ
ช านาญ (Skill) สว่นเซ็กเมนต์หลกัสตูรก็จะมีตวัพึ่งเป็นเซ็กเมนต์เปิดสอนโดยและเซ็กเมนต์สดุท้าย
ก็คือเซ็กเมนต์ผู้ เรียนซึง่เป็นตวัพึง่ของเซ็กเมนต์เปิดสอน 
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ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบล าดบัขัน้ คือ สามารถสร้างความสมัพนัธ์
ให้เดน่ชดัของข้อมลูแตล่ะล าดบัวา่ข้อมลูเป็นเซ็กเมนต์ราก หรือเป็นพ่อแม่ (Parent) และข้อมลูเป็น
เซ็กเมนต์ตวัพึง่หรือตวัลกู (Child) สว่นข้อเสีย โครงสร้างแบบนีมี้ความคล่องตวัน้อย เพราะต้องเร่ิม
อ่านจากเซ็กเมนต์ท่ีเป็นรากก่อนนอกจากนัน้การออกแบบฐานข้อมูลต้องระมดัระวงัการซ า้ซ้อน
ของข้อมลู 

3.2.2   รูปแบบข้อมลูแบบเครือข่าย(Network Data Model)ฐานข้อมลูแบบเครือข่าย
มีความคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบล าดบัชัน้ ต่างกันท่ีโครงสร้างแบบเครือข่าย  อาจจะมีการ
ตดิตอ่กลุม่ตอ่หนึ่ง (Many-to-One) หรือกลุ่มตอ่กลุ่ม (Many-to-Many) กล่าวคือลกู (Child) อาจมี
พอ่แม ่(Parent) มากกวา่หนึง่ ส าหรับตวัอย่างฐานข้อมลูแบบเครือข่ายให้ลองพิจารณาการจดัการ
ข้อมูลของห้องสมุด ซึ่งรายการจะประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ท่ีอยู่ ประเภทหนงัสือ 
และปีท่ีพิมพ์ ดงันัน้การจดัข้อมลูแบบเก่าจะท าให้ข้อมลูซ า้ซ้อนมาก 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบเครือข่ายคือเรคคอร์ดแต่ละประเภท
สามารถใช้เป็นเรคคอร์ดน าได้โดยกล่าวถึงก่อน ส่วนการซ า้ซ้อนของข้อมลูจะมีน้อยมากเน่ืองจาก
เรคคอร์ดสมาชิกสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่นรายละเอียดของหนงัสือหนึ่งเล่มอาจจะแต่งจากผู้แต่ง
หลายคนจงึสามารถใช้ร่วมกนัได้ ข้อเสียความสมัพนัธ์ของเรคคอร์ดประเภทตา่ง ๆ ไม่ควรจะเกิน 3 
ประเภท เช่นช่ือเร่ือง ผู้ แต่ง ส านักพิมพ์ หากมีความสัมพันธ์หลายประเภท อาจจะออกแบบ
เครือขา่ยไมไ่ด้หรือยุง่ยากขึน้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัในการออกแบบ 

3.3 รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล(Relation Data Model)  
เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางท่ีมีระบบ

คลายแฟ้ม โดยท่ีข้อมูลแต่ละแถวของตารางจะแทนด้วยเรคคอร์ด  ส่วนข้อมูลบนแนวดิ่งจะแทน
คอลัมน์  ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูลโดยท่ีตารางแต่ละตารางท่ีสร้างขึน้จะเป็นอิสระ ดังนัน้
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้  เช่นระบบฐานข้อมูล
บริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ  
แสดงประวตัพินกังาน ตารางแผนก และตารางข้อมลูโครงการ 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบสัมพันธ์คือสามารถสร้างตารางขึน้มาใหม่โดย
อาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ และค้นหาว่าข้อมูลในฐานข้อมูลมีข้อมูลร่วมกับตารางท่ีสร้าง
ขึน้มาใหมห่รือไม ่ถ้ามีก็ให้ประมวลผลโดยการอา่นเพิ่มเติม ปรับปรุงหรือยกเลิกรายการ ข้อเสียคือ
การศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม และฐานข้อมูลจะต้องอิงหลักทฤษฎีทางคณิตศาสตร์จึงท าให้
การศึกษาเพิ่มเติมของผู้ ใช้ ยากแก่การเข้าใจ แต่ในปัจจุบันมีโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลหลาย
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โปรแกรมท่ีพยายามท าให้การเรียนรู้และการใช้ง่ายขึน้ เช่น โปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้
ภาษา SQL (Structured Query Language) 

3.4   ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ในปัจจบุนัองค์กรสว่นใหญ่หนัมาให้ความสนใจกบัระบบฐานข้อมลูกนัมาก เน่ืองจาก
ระบบฐานข้อมลูมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

3.4.1  ลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู เน่ืองจากการใช้งานระบบฐานข้อมลูนัน้ต้องมีการ
ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้มีความซ า้ซ้อนของข้อมูลน้อยท่ีสุด จุดประสงค์หลกัของการออกแบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการลดความซ า้ซ้อน  สาเหตุท่ีต้องลดความซ า้ซ้อน เน่ืองจากความยากในการ
ปรับปรุงข้อมูลไม่ครบ ท าให้ข้อมูลเกิดความขดัแย้งกนัของข้อมลูตามมา และยงัเปลืองเนือ้ท่ีการ
จดัเก็บข้อมลูด้วย เน่ืองจากข้อมลูชดุเดียวกนัจดัเก็บซ า้หลายแหง่นัน่เอง ถึงแม้ว่าความซ า้ซ้อนช่วย
ให้ออกรายงาน และตอบค าถามได้เร็วขึน้ แต่ข้อมูลจะเกิดความขัดแย้งกันในกรณีท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลหลายแห่ง การออกรายงานจะท าได้เร็วเท่าใดนัน้  จึงไม่มีความหมายแต่อย่างไร 
และเหตุผลท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งกันของข้อมูลแก้ไขไม่ได้ด้วย
ขณะท่ีการออกรายงานช้านัน้ใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ชว่ยได้ 

3.4.2   รักษาความถูกต้องของข้อมูลเน่ืองจากระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถ
ตรวจสอบกฎบงัคบัความถูกต้องของข้อมูลให้ได้ โดยน ากฎเหล่านัน้มาไว้ท่ีฐานข้อมูลซึ่งถือเป็น
หน้าท่ีของระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีจะจดัการเร่ืองความถูกต้องของข้อมลูให้แทน แตถ้่าเป็นระบบ
แฟ้มข้อมลูผู้พฒันาโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมเพื่อควบคมุกฎระเบียบและยงัช่วยลดคา่ใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมด้วย เน่ืองจากระบบจัดการฐานข้อมูลจัดการให้นั่นเอง
เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมูลสามารถรองรับการใช้งานของผู้ ใช้หลายคนพร้อมกันได้ ดงันัน้
ความคงสภาพและความถูกต้องของข้อมูลจึงมีความส าคญัมาก และต้องควบคมุให้ดีเน่ืองจาก
ผู้ ใช้อาจเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความผิดพลาดกระทบต่อการใช้ข้อมูลของ           
ผู้ใช้ได้  ดงันัน้ประโยชน์ของระบบฐานข้อมลูในเร่ืองนีจ้งึมีความส าคญัมาก 

3.4.3   มีความเป็นอิสระของข้อมูล เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีว่าท าอย่างไรให้โปรแกรม
เป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบนันี  ้ถ้าไม่ใช้ระบบฐานข้อมูล การแก้ไข
โครงสร้างข้อมูลจะกระทบถึงโปรแกรมด้วยเน่ืองจากในการเรียกใช้ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในระบบแฟ้ม 
ข้อมลูนัน้ต้องใช้โปรแกรมท่ีเขียนขึน้เพ่ือเรียกใช้ข้อมลูในแฟ้มข้อมลูนัน้โดยเฉพาะ เช่น เม่ือต้องการ
รายช่ือพนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า100,000บาทตอ่เดือน โปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือ
อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลพนักงานและพิมพ์รายงานท่ีแสดงเฉพาะข้อมูลท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ี
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ก าหนด กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของแฟ้มข้อมลู เช่น ให้มีดชันี(Index) ตามช่ือพนกังาน
แทนรหสัพนกังาน สง่ผลให้รายงานท่ีแสดงรายช่ือพนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 100,000 บาทตอ่
เดือนซึ่งแต่เดิมก าหนดให้เรียงตามรหัสพนักงานนัน้ ไม่สามารถพิมพ์ได้ ท าให้ต้องมีการแก้ไข
โปรแกรมตามโครงสร้างดชันีท่ีเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะแบบนีเ้รียกว่าข้อมลูและโปรแกรมไม่เป็น
อิสระต่อกัน ส าหรับระบบฐานข้อมูลนัน้ ข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ี
เรียกใช้ (Data Independence)  สามารถแก้ไขโครงสร้างทางกายภาพของข้อมลูได้โดยไม่กระทบ
ต่อโปรแกรมท่ีเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเน่ืองจากระบบฐานข้อมูลมีระบบจัดการฐานข้อมูล          
ท าหน้าท่ีแปลงรูป(Mapping)ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีผู้ ใช้ต้องการ เน่ืองจากในระบบแฟ้มข้อมลูนัน้
ไม่มีความเป็นอิสระของข้อมูล  ดงันัน้ระบบฐานข้อมูลได้ถูกพัฒนาขึน้มา เพ่ือปัญหาด้านความ
เป็นอิสระของข้อมูลนัน่คือระบบฐานข้อมลูมีการท างานไม่ขึน้กับรูปแบบของฮาร์ดแวร์ท่ีน ามาใช้
กบัระบบฐานข้อมลู และไมข่ึน้กบัโครงสร้างทางกายภาพของข้อมลู และมีการใช้ภาษาสอบถามใน
การตดิตอ่กบัข้อมลูภายในฐานข้อมลู แทนค าสัง่ของภาษาคอมพิวเตอร์ในยคุท่ี3 ท าให้ผู้ ใช้เรียกใช้
ข้อมลูจากฐานข้อมลูโดยไมจ่ าเป็นต้องทราบรูปแบบการจดัเก็บข้อมลูประเภทหรือขนาดของข้อมลู
นัน้ ๆ 

3.4.4 ความปลอดภัยของข้อมูลสูงถ้าหากทุกคนสามารถเรียกดแูละเปล่ียนแปลง
ข้อมลูในฐานข้อมลูทัง้หมดได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ข้อมลูได้และข้อมลูบางส่วนอาจเป็น
ข้อมูลท่ีไม่อาจเปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้บริหาร หากไม่มีการจดัการความปลอดภัย
ของข้อมลู ฐานข้อมลูก็จะไม่สามารถใช้เก็บข้อมลูบางส่วนได้ ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการ
รักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงันี ้

3.4.4.1 มีรหัสผู้ ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมลู ส าหรับผู้ ใช้แต่ละคนระบบฐานข้อมูลมีระบบการสอบถามช่ือ พร้อมรหสัผ่านของผู้ เข้า
มาใช้ระบบงาน เพ่ือให้ท างานในส่วนท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ โดยป้องกันไม่ให้ผู้ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้า
มาเห็นหรือแก้ไขข้อมลูในสว่นท่ีต้องการปกป้องไว้ 

3.4.4.2 ในระบบฐานข้อมลูสามารถสร้างและจดัการตารางข้อมลูทัง้หมด
ในฐานข้อมลู ทัง้การเพิ่มผู้ใช้ ระงบัการใช้งานของผู้ ใช้ อนญุาตให้ผู้ ใช้สามารถเรียกด ูเพิ่มเติม ลบ
และแก้ไขข้อมูล หรือบางส่วนของข้อมูลได้ในตารางท่ีได้รับอนุญาต ระบบฐานข้อมูลสามารถ
ก าหนดสิทธิการมองเห็นและการใช้งานของผู้ ใช้ตา่ง ๆ ตามระดบัสิทธิและอ านาจการใช้งานข้อมลู
นัน้ ๆ 
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3.4.4.3 ในระบบฐานข้อมลู (DBA) สามารถใช้วิว (View) เพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูได้เป็นอยา่งดี โดยการสร้างวิวท่ีเสมือนเป็นตารางของผู้ใช้จริง 
และข้อมลูท่ีปรากฏในวิวจะเป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานของผู้ใช้เทา่นัน้ซึง่จะไมก่ระทบกบัข้อมลู
จริงในฐานข้อมลู 

3.4.4.4 ระบบฐานข้อมลูจะไม่ยอมให้โปรแกรมใด ๆ เข้าถึงข้อมลูในระดบั
กายภาพ (Physical) โดยไม่ผ่านระบบการจดัการฐานข้อมูล และถ้าระบบเกิดความเสียหายขึน้
ระบบจดัการฐานข้อมลูรับรองได้ว่าข้อมลูท่ียืนยนัการท างานส าเร็จแล้วจะไม่สญูหายและถ้ากลุ่ม
งานท่ียงัไมส่ าเร็จนัน้ระบบจดัการฐานข้อมลูรับรองได้ว่าข้อมลูเดมิก่อนการท างานของกลุ่มงานยงั
ไมส่ญูหาย 

3.4.4.5 มีการเข้ารหัสและถอดรหสั (Encryption/Decryption) เพ่ือปกปิด
ข้อมลูแก่ผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง เชน่ มีการเข้ารหสัข้อมลูรหสัผา่น 

3.5   ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง 
มีการควบคมุการใช้ข้อมลูในฐานข้อมลูจากศนูย์กลางระบบฐานข้อมลูสามารถรองรับ

การท างานของผู้ใช้หลายคนได้ กลา่วคือระบบฐานข้อมลูจะต้องควบคมุล าดบัการท างานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง เช่นขณะท่ีผู้ ใช้คนหนึ่งก าลงัแก้ไขข้อมูลส่วนหนึ่งยงัไม่เสร็จ ก็จะไม่อนุญาตให้ผู้ ใช้ 
คนอ่ืนเข้ามาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูนัน้ได้เน่ืองจากข้อมลูท่ีเข้ามายงัระบบฐานข้อมลูจะถกูน าเข้า
โดยระบบงานระดบัปฏิบตักิารตามหนว่ยงานยอ่ยขององค์กรซึ่งในแตล่่ะหน่วยงานจะมีสิทธิในการ
จดัการข้อมลูไมเ่ทา่กนั ระบบฐานข้อมลูจะท าการจดัการว่าหน่วยงานใดใช้ระบบจดัการฐานข้อมลู
ในระดบัใดบ้าง ใครเป็นผู้น าข้อมูลเข้า ใครมีสิทธิแก้ไขข้อมูล และใครมีสิทธิเพียงเรียกใช้ข้อมูล 
เพ่ือท่ีจะให้สิทธิท่ีถกูต้องบนตารางท่ีสมควรให้ใช้ระบบฐานข้อมูลจะบอกรายละเอียดว่าข้อมูลใด
ถกูจดัเก็บไว้ในตารางช่ืออะไร  เม่ือมีค าถามจากผู้บริหารจะสามารถหาข้อมูลเพ่ือตอบค าถามได้
ทนัทีโดยใช้ภาษาฐานข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพมากคือ SQL ซึง่สามารถตอบค าถามท่ีเกิดขึน้ในขณะ
ใดขณะหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับฐานข้อมูลได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนภาษาโปรแกรมอย่าง เช่น          
โคบอล ซี หรือปาสคาล ซึ่งเสียเวลานานมากจนอาจไม่ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล  เพ่ือการ
ตดัสินใจของผู้บริหาร เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมูลนัน้สามารถจดัการให้ผู้ ใช้ท างานพร้อม ๆ 
กนัได้หลายคน ดงันัน้โปรแกรมท่ีพฒันาภายใต้การดแูลของระบบจดัการฐานข้อมลู จะสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันในฐานข้อมูลเดียวกัน ระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเบาภาระในการพัฒนาระบบงาน          
ถ้าการพัฒนาระบบงานไม่ใช่ระบบฐานข้อมูล (ใช้ระบบแฟ้มข้อมูล) ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้อง
จดัการสิ่งเหลา่นีเ้องทัง้หมด นัน่คือระบบฐานข้อมลูท าให้การใช้ข้อมลูเกิดความเป็นอิสระ ระหว่าง
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การจดัเก็บข้อมลูและการประยกุต์ใช้  เพราะส่วนของการจดัเก็บข้อมลูจริง ถกูซ่อนจากการใช้งาน
จริงนัน่เอง 

3.6   ขัน้ตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
 การพฒันาระบบฐานข้อมลู หรือท่ีเรียกอย่างย่อว่า DBLC เป็นขัน้ตอนท่ีก าหนดขึน้ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบฐานข้อมลูขึน้ใช้งาน ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

3.6.1   การวิเคราะห์ความต้องการ (Database Initial Study) เป็นขัน้ตอนแรกของ
การพฒันาระบบฐานข้อมลูขึน้ใช้งานในขัน้ตอนนีผู้้พฒันาระบบฐานข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ความ
ต้องการตา่ง ๆ ของผู้ ใช้ เพ่ือก าหนดจดุมุ่งหมาย ปัญหา ขอบเขตและกฎระเบียบตา่ง ๆ ของระบบ
ฐานข้อมลูท่ีจะพฒันาขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมลูในขัน้ตอนตอ่ไป 

3.6.2   การออกแบบ (Database Design) เป็นขัน้ตอนท่ีน าเอารายละเอียดตา่ง ๆ ท่ี
ได้รับจากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนแรกมาก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมลูขึน้ใช้งาน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดบั Conceptual, Logical และ 
Physical 

3.6.3   การพฒันาระบบ (Implementation and Loading) เป็นขัน้ตอนท่ีน าเอา 
โครงร่างต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมลูท่ีได้จากการออกแบบในขัน้ตอนการออกแบบมาสร้างเป็นตวั
ฐานข้อมูลท่ีจะใช้เก็บข้อมูลจริง รวมทัง้แปลงข้อมูลของระบบงานเดิมให้สามารถน ามาใช้งานใน
ระบบฐานข้อมลูท่ีพฒันาขึน้ใหม ่ในกรณีท่ีระบบเดมิมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

3.6.4   การทดสอบและประเมินระบบ (Testing and Evaluation) เป็นขัน้ตอนของ
การทดสอบระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึน้  เ พ่ือหาข้อผิดพลาดต่าง  ๆ รวมทัง้การประเมิน
ความสามารถของระบบฐานข้อมลูนัน้เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ระบบฐานข้อมลู
ท่ีพฒันาขึน้ สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

3.6.5   การใช้งาน (Operation) เป็นขัน้ตอนท่ีน าเอาระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึน้
เสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้งานจริง 

3.6.6   การบ ารุงรักษา (Maintenance and Evolution) เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลจริง เพ่ือบ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้เป็นขัน้ตอนของการแก้ไข และปรับปรุงระบบฐานข้อมลูในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือเปล่ียนแปลง
ความต้องการของผู้ใช้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระบบฐานข้อมลู 
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 การท างานของแตล่ะขัน้ตอนในการออกแบบฐานข้อมลูตามวงจรชีวิตของการพฒันา
ระบบฐานข้อมลูนีจ้ะมีลกัษณะเชน่เดียวกบัวงจรชีวิตของการพฒันาระบบงานสารสนเทศ คือ 
รายละเอียดท่ีได้จากแตล่ะขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานข้อมลู สามารถท่ีจะสะท้อนกลบัไปยงัการ
ท างานในขัน้ตอนก่อนหน้า ซึ่งจะชว่ยปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบของขัน้ตอนท่ี
ผา่นมาได้เป็นอย่างดี 
 

การวิเคราะห์ความ
ต้องการ 

การออกแบบ 

การพฒันาระบบ 

การทดสอบและ
ประเมินระบบ 

การใช้งาน 

การบ ารุงรักษา 
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3.7   ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ 
3.7.1   แนวความคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเว็บ (Web)  
 เว็บเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีน าเอาคอมพิวเตอร์

ต่าง ๆ มาเช่ือมต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลข่าวสารท่ี
แลกเปล่ียนระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายไม่ได้จ ากดัอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
กล่าวคือ อาจอยู่ในรูปของข้อความ โดยทั่วไปข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข รูปภาพ เสียงหรือข้อมูลท่ีมี
รูปแบบก าหนด เป็นต้น ส าหรับข้อมลูขา่วสารท่ีใช้งานบนเว็บเหล่านีจ้ะอยู่ในรูปของเอกสารท่ีสร้าง
ขึน้ด้วยภาษา Hypertext Markup Language (HTML) และจะถกูเรียกวา่ Web Document  

 ในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่าย จะแบง่ออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นผู้ เรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร และฝ่ัง
ทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นผู้สง่ข้อมลูขา่วสาร ซึ่งเรียกว่า Remote Computer คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นผู้
เรียกใช้ข้อมลูข่าวสาร  จะต้องอาศยัโปรแกรมท่ีเรียกว่า โปรแกรม Web Client เช่น โปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ ต่าง ๆ ในการส่งค าสัง่ (Request) ไปยงั Remote Computer ส่วนทางด้าน Remote 
Computer ก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีโปรแกรม Web Server เพ่ือรับค าสัง่ท่ีส่งมาจากโปรแกรม  
Web Client ไปประมวลผล ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของ  Web นี ้อาจเป็น
เครือขา่ยสว่นบคุคลท่ีใช้ภายในองค์กร เชน่  อินทราเน็ตหรืออาจเป็นเครือข่ายสาธารณะท่ีเช่ือมโยง
กบัเครือขา่ยอ่ืน เชน่ อินเทอร์เน็ต 

3.7.2  ขัน้ตอนในการประมวลผลบนเว็บ 
ในการประมวลผลบนเว็บจะเก่ียวกับการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น Remote Computer กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นฝ่ายเรียกใช้ข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

3.7.2.1   ผู้ใช้สง่ค าสัง่ไปยงั Remote Computer ผา่นทางเว็บบราวเซอร์ 
3.7.2.2   เว็บบราวเซอร์สง่ค าสัง่ไปยงั Web Server ผา่นทางโพรโตคอล

แบบ HTTP  
3.7.2.3   Web Server ท่ี Remote Computer รับค าสัง่แล้วท าการ

ประมวลผล 
3.7.2.4   ถ้าไมมี่ข้อผิดพลาดใด ๆ Remote Computer จะสง่ข้อมลูตามท่ี

ก าหนดในค าสัง่ให้กบั Web Server 
3.7.2.5   Web Server สง่ข้อมลูกลบัไปยงัเว็บบราวเซอร์ 
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Web Server 

Web Server 

3.7.2.6   เว็บบราวเซอร์แปลงข้อมลูท่ีรับมากลบัมาให้อยูใ่นรูปแบบท่ีใช้
แสดงผลให้กบัผู้ใช้ 
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สืบเน่ืองจากเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับการพฒันา
ให้มีขีดความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ จนท าให้การตดิตอ่ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตา่งเคร่ืองกนั ท าได้
ง่ายและรวดเร็วซึง่เร่ิมต้นจากการสง่ถ่ายข้อมลูระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่างเคร่ืองกนัในรูปของ
ไฟล์ข้อมูล เพ่ือน าไปประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่ง  จนกระทั่งในปัจจุบันท่ี
เทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลมีการพัฒนาเพิ่มขึน้จนสามารถท่ีจะส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่เดิมอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูล มาอยู่ในรูปแบบของ Record แทน ประกอบกับ
เทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการพฒันา จนกระทัง่อยู่ในรูปเครือข่ายแบบ
เว็บ จงึสง่ผลให้มีความต้องการท่ีจะน าเอาฐานข้อมลูมาใช้งานบนเว็บเกิดขึน้ 

3.7.3   สว่นประกอบของฐานข้อมลูบนเว็บ เม่ือมีการน าเอาฐานข้อมลูมาใช้งานบน
เว็บจะมีสวนประกอบ 3 สว่นหลกั ๆ ดงันี ้

3.7.3.1   สว่นฐานข้อมลู 

Remote Computer 
(เซิร์ฟเวอร์) 

 
4.Remote Computer สง่ข้อมลูตามที่
ก าหนดในค าสัง่ให้กบั Web Server 

3. Web Server รับค าสัง่แล้ว
ประมวลผล 

User 
(ผู้ใช้) 

 

5. Web Server สง่ข้อมลูกลบัไปยงั Web server 

6. Web browser แปลงข้อมลูเพือ่
แสดงผลแก่ผู้ใช้ 

7.ผู้ใช้สง่ค าสัง่ไปยงั Remote 
Computer ผา่นทาง Web browser 

6. Web browser สง่ค าสัง่ 
ไปยงั Web server 
 ผา่น http protocal 
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3.7.3.2   ส่วนของโปรแกรมท่ีท างานอยู่บนเว็บทัง้ท่ีเป็น Web Server และ 
Web Client 

3.7.3.3   ส่วนของโปรแกรม Middleware ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลางในการติดต่อระหว่างโปรแกรม DBMS ของฐานข้อมูล โปรแกรม Web Server และ
โปรแกรม Web Client โดยท าหน้าท่ีในการแปลงค าสัง่หรือรูปแบบของข้อมูลท่ีส่งไปมาระหว่าง          
3 โปรแกรมดงักลา่วให้อยูใ่นรูปแบบท่ีแตล่ะฝ่ายเข้าใจ ดงัภาพท่ี 7 

 
     
          
                       
           
 
                
         
           
      
       
          
 
                  
 

ภาพท่ี  7 สว่นประกอบของฐานข้อมลูบนเว็บ 
3.7.4   การน าฐานข้อมลูมาใช้งานบนเว็บ (Web) 

โปรแกรมเมอร์จะต้องพฒันาโปรแกรมท่ีท างานอยู่บน Web Client เพ่ือ
เรียกใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลู ซึ่งในยคุแรกโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้จะใช้ภาษา HTML ในการพฒันา
ตอ่มาได้รับการพฒันาให้สามารถใช้ร่วมกบัโปรแกรม CGI ในบางผลิตภณัฑ์ได้มีการน าเอาเทคนิค 
Cookies เข้ามาใช้งานภายใน Web Client ร่วมกับ HTML เพ่ือใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้
ระหว่างการติดตอ่กับ Web Server เพ่ือน าไปใช้ในการติดต่อครัง้ตอ่ไป ในยคุหลงั บริษัท ซนั ได้
น าเอาภาษาท่ีมีช่ือว่าจาวา(Java)เข้ามาใช้งานส่งผลให้โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้บนเว็บมีความจริง
มากขึน้ จนกลายเป็นภาษาท่ีคู่กับการพฒันาโปรแกรมบนเว็บ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมดงักล่าว

    Database      
SQL 

HTML 
Web 

JavaScript 

Application Servers 
Middleware  

Java 

Web Server 
APls 

CGI 

ODBC 

Native Database 

Gateways 
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จะต้องสามารถเป็นส่ือกลางในการติดตอ่ ระหว่าง Web Client, Web Server และฐานข้อมลูได้  
ดงัภาพท่ี 8 

 
Web Server 

 
                   HTML 

    Java 
Middleware 

    ODBC 
                     HTTP 

 
 

Web Client 
 

  ภาพท่ี 8  การท างานของโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีเรียกใช้ข้อมลูจากข้อมลูบนเว็บ 
 
 นอกจากจะใช้โปรแกรมท่ีช่วยในการออกแบบระบบฐานข้อมูลท่ีใช้งานบนเว็บแล้วยังมี
โปรแกรมภาษาท่ีชว่ยในการบริหารการจดัการฐานข้อมลูอีกมากมายให้เลือกใช้ได้ เช่น PHP, ASP, 
Perl เป็นต้น 
 
4. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 

การพฒันาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ผู้วิจยัได้เลือกโปรแกรมในการพฒันาดงัตอ่ไปนี ้

4.1  MySQL   
 จดัเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตวัหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันมากในปัจจุบนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของอินเตอร์เน็ต สาเหตุก็เพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ทางด้าน
ฐานข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพสงู มีความสามารถ ความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผู้ ใช้และขนาดของ
ข้อมลูจ านวนมหาศาล และสนบัสนนุการใช้งานร่วมกบั Web Development Platform ได้หลาย
ประเภท เชน่ C, C++, Java Perl, Python, Tel หรือ ASP 

 

Database 
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4.2   สถาปัตยกรรมของ  MySQL 
สถาปัตยกรรม หรือโครงสร้างภายในของ MySQL คือการออกแบบการท างาน                       

ในลักษณะของ Client/Server ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วนคือส่วนของผู้ ให้บริการ
(Server)และ ส่วนของผู้ ใช้บริการ(Client)โดยในแต่ละส่วนจะมีโปรแกรมส าหรับการท างานตาม
หน้าท่ีของตน 

4.2.1  หลกัการท างานในลกัษณะ Client/Server ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
4.2.1.1 ท่ีฝ่ังของ Server จะมีโปรแกรมหรือระบบส าหรับจดัการฐานข้อมลู

ท างานรออยู ่เพ่ือเตรียมหรือรอคอยการร้องขอการใช้บริการจาก Client 
4.2.1.2 เม่ือมีการร้องขอการใช้บริการเข้ามา Server จะท าการตรวจสอบ

ตามวิธีการของตน เช่น อาจจะมีการให้ผู้ ใช้บริการระบุช่ือและรหัสผ่าน และส าหรับ MySQL 
สามารถก าหนดได้วา่จะอนญุาตหรือปฏิเสธ Client ใด ๆ ในระบบท่ีจะเข้าใช้บริการ 

4.2.1.3 ถ้าผ่านการตรวจสอบ  Server ก็จะอนมุตัิการให้บริการแก่ Client 
ท่ีร้องขอการใช้บริการนัน้ ๆ ต่อไป และในกรณีท่ีไม่ได้รับการอนุมตัิ Server ก็จะส่งข่าวสารความ
ผิดพลาดแจ้งกลบัไปท่ี Client ท่ีร้องขอการใช้บริการนัน้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็น  Client 
หรือ Server อาจอยู่บนเคร่ืองเดียวกัน หรือแยกเคร่ืองกันก็ได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลกัษณะการท างาน 
หรือการก าหนดของผู้บริหารระบบ ตามปกติถ้าเป็นการท างานในลกัษณะ Web-based มีการใช้
ฐานข้อมลูขนาดไมใ่หญ่นกั ตวั MySQL Server และ Client มกัจะอยู่บนเคร่ืองเดียวกนั โดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ดงักลา่วจะต้องมีทรัพยากรเพ่ือการท างานมากพอสมควร 

4.2.1.4 วิธีการเช่ือมตอ่จาก Client เข้าสู ่Server มี 2 แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
1) แบบ Native เป็นท่ีนิยมใช้กันมากในกรณีท่ีระบบปฏิบตัิการ

ของ MySQL Server เป็น Unix เป็นลกัษะการเช่ือมต่อท่ีมีการท างานเร็วท่ีสุด เพราะท างานกัน
ภายใน โดยลกัษณะการท างานประเภทนีไ้ด้แก่ การใช้งาน MySQL ร่วมกับ Web Development 
Platform ทัง้หลาย 

2) แบบผ่านตวักลาง ส่วนใหญ่จะใช้กับ Server ท่ีใช้ Windows 
Platform เป็นระบบปฏิบตัิการ การท างานประเภทนีอ้าจมีการท างานช้ากว่าแบบ Native เพราะ
การท างานแต่ละครัง้ระหว่าง Client และ Server ต้องผ่านตัวกลางก่อน แต่ ODBC ก็มีข้อ
ได้เปรียบในเร่ืองฐานของผู้ ใช้ Windows Platform มากกว่าและ ODBC ท าให้สามารถใช้ Client 
Development Tool เพ่ือเช่ือมตอ่เข้าหา MySQL Server ได้ 
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4.2.2   ความสามารถของ MySQL  

4.2.1.1 เป็นระบบฐานข้อมูลประเภท SQL-based ผู้ ใช้หรือผู้พัฒนา
สามารถใช้ค าสั่ง SQL ในการสั่งหรือใช้งานกับ MySQL Server โดยไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ซึ่ง
ความสามารถนีถื้อเป็นแนวโน้มของระบบจดัการฐานข้อมลูในปัจจบุนั 

4.2.1.2 สนบัสนนุการใช้งานส าหรับตวัประมวลผลกลาง (CPU:  Central 
Processing Unit) หลายตวั 

4.2.1.3 การท างานแบบ Multi-threaded ใช้ Kernel Threads 
4.2.1.4 สนบัสนุน API เพ่ือใช้งานกบั Development Platform ต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็น C++, Eiffel, Java, Perl, PHP Python หรือ Tcl และนอกจากนีย้งัสามารถใช้งาน
ร่วมกบั ODBC ซึ่งท าให้สามารถใช้งานได้กบัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ บน Windows Platform เช่น Access 
เป็นต้น รวมทัง้สามารถประยกุต์ใช้งานร่วมกบั ASP (Active Server Page) ได้อีกด้วย 

4.2.1.5 MySQL สามารถท างานได้บนระบบปฏิบตัิการหลายตวัหลายคา่ย 
ไม่ว่าจะเป็น AIX, BSD/OS ฯลฯ ท าให้ผู้ ใช้สามารถท าการย้ายหรือปรับขนาดของระบบขึน้ไปได้
กรณีท่ีต้องการขยายขนาดของข้อมลู หรือมีความต้องการทรัพยากรเพิ่มมากขึน้ 

4.2.1.6 การก าหนดสิทธิและรหสัผา่น ให้มีความปลอดภยัความยือหยุ่นสูง
สามารถก าหนดเคร่ืองและผู้ ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ส าหรับ
รหสัผ่านของผู้ ใช้ ท าให้มีความมัน่ใจว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัยไม่มีใครสามารถท าการเข้าถึง
ข้อมลูได้หากไมไ่ด้รับอนญุาต 

4.2.1.7 สามารถท าดชันี (Index)ได้สงูสดุถึง 32 ดชันีในแตล่ะตารางข้อมลู 
โดยท่ีในแตล่ะดชันีสามารถใช้ฟิลด์ได้ตัง้แต ่1-16 ฟิลด์ 

4.2.1.8 เคร่ืองท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ ใช้บริการ (Client) สามารถเช่ือมเข้าสู่                
My SQL Server โดยการใช้ TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรือ Named Pipes (NT) 

4.3 โปรแกรม PHP  
PHP เป็นภาษาหนึ่งท่ีออกแบบขึน้มาเพ่ือท างานในระบบเครือข่ายโดยท างานเป็น

โปรแกรมท่ีใช้ประมวลผลข้อมูลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ภายในระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 
ซึ่ง PHP  ได้น าข้อดีของหลาย ๆ ภาษามารวมกนั โดยตดัเอาข้อด้อยบางอย่างออกไปทัง้ทางด้าน
ไวยากรณ์ภาษา โครงสร้าง และวิธีการท างานของโปรแกรม PHP เช่น รูปแบบของภาษาท่ีคล้าย
กบัภาษา C, Perl และ Java และ PHP เป็นภาษาท่ีสามารถแทรกลงไปพร้อมกบัแท็ก HTML ได้ 
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(HTML Embedded) ซึ่ง ก าลงัเร่ิมได้รับความนิยมเร่ืองทางด้านฐานข้อมูล ซึ่งตวั PHP เอง นัน้
นอกจากจะสามารถท างานได้ในหลาย ๆ ระบบปฏิบตักิารแล้วยงัสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมลูได้
หลายประเภท ให้เพ่ือรองรับกบัการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมลูบนเว็บไซต์จริง ๆ 

ระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีใช้ PHP เป็น Web Programming เพ่ือสร้างสว่นท่ีตดิตอ่กบั
ผู้ใช้และสว่นท่ีติดตอ่กบัระบบฐานข้อมลู มี Tools เพ่ือใช้จดัการระบบฐานข้อมลู และสามารถน า
ข้อมลูมาแสดงผลในรูปแบบตา่งๆ ได้ เชน่ แผนภมูิ แบบวงกลม แบบแทง่ เชิงเส้น 

4.3.1  จดุเดน่ของ PHP ดงันี ้
4.3.1.1 ความเร็วของการให้บริการย่อมมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง

ถึงแม้ว่า PHP จะเป็นภาษาแบบ Interpreter แตส่ามารถตอบสนองในเร่ืองนีไ้ด้ดี โดยเฉพาะเม่ือ
ท าการตดิตัง้ร่วมกบั Web Server คูก่บัโปรแกรม Apache  

4.3.1.2 ความง่าย เน่ืองจาก PHP เป็นภาษาในลักษณะของ HTML 
Embedded เช่นเดียวกบั ASP และ JSP จึงเหมาะกบัการน ามาพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่มากกว่า
เน่ืองจากผู้ เขียนสามารถแทรกโค้ดของ PHP ไว้ในจุดใดก็ได้ใน HTML code และท าให้การ
ออกแบบหน้าตาของเว็บเพจ PHP ด้วย Tool ตา่ง ๆ เช่น Dream Weaver ท าได้ง่ายนอกจากนัน้ 
PHP มีโครงสร้างของภาษาท่ียืดหยุน่ เน่ืองจากรับเอาโครงสร้างของการเขียนมาจาก Perl และ C 

4.3.1.3 ความสามารถในการเช่ือมตอ่กบัฐานข้อมลู PHP มีความสามารถ
ในการเช่ือมตอ่กบัฐานข้อมลูได้หลายชนิด เช่น MySQL, ORACLE, PostgresSQL และอ่ืน ๆ อีก
เน่ืองจาก PHP มีความสามารถในการเช่ือมตอ่กบั ODBC ท าให้สามารถเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ
กบัฐานข้อมลูได้มากมาย 

4.3.1.4 การท างานแบบ Object-Oriented แม้จะไม่เด่นชัดแต่เป็น
ความสามารถท่ีส าคญัเน่ืองจากแนวโน้มของการพฒันาโปรแกรมท่ีเป็นเชิงวตัถุใน PHP 4 ยงัมี
ข้อจ ากดัในการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถอุยูม่ากและคาดวา่ความสามารถนีจ้ะได้รับการขยายให้
มีความใกล้เคียงกบัลกัษณะของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถมุากขึน้ใน PHP 5 

4.3.1.5 เป็นของฟรี ท าให้นักพฒันาเว็บอิสระเลือกใช้มากท่ีสุดเน่ืองจาก
สามารถท่ีจะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระดบัสูงหรือโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ได้ทดัเทียมกับภาษา
อย่าง ASP หรือ ASP, NET ซึ่งภาษาเหล่านีม้กัจะมีค่าใช้จ่ายในการพฒันา (อาจจะมาจากค่า 
License ของแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองมือในการพฒันา) จนสามารถกล่าวได้ว่าการพฒันาโปรแกรม
ด้วย PHP มี Productivity สงูกวา่ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วมา 
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4.3.1.6 ความหลากหลายในแพลตฟอร์ม PHP สามารถท างานได้บน
แพลตฟอร์มตา่งๆ เช่น Hp-UX, FreeBSD, Linux OS X หรือแม้แตบ่นระบบปฏิบตัิการ Windows 
ก็ได้ 

4.3.2  จดุอ่อนของ PHP ดงันี ้
4.3.2.1 ความไม่มัน่ใจในการใช้เพ่ือพัฒนาโปรเจ็คขนาดใหญ่แม้ว่า PHP 

จะมีศกัยภาพพอเพียงส าหรับโครงการขนาดใหญ่แตเ่น่ืองจากไม่มีองค์กรท่ีมีช่ือเสียงมารองรับท า
ให้ PHP ขาดความน่าเช่ือถือ และไม่สามารถสร้างความมัน่ใจถึงเสถียรภาพในการท างานให้กับ
เจ้าของโปรเจ็คได้ 

4.3.2.2 เป็นภาษาแบบ Interpreter ท าให้ผู้พฒันาโปรแกรมท่ีเขียนด้วย 
ภาษา PHP ไมส่ามารถท่ีจะซอ่น Source code ได้ บางครัง้ไมอ่ยากจะให้เห็นบางอลักอริทึมเพราะ
อาจจะถกูคดัลอกไปใช้ได้ง่าย ๆ แม้จะมีสินค้าบางตวัท่ีใช้ในการแปลง PHP code ให้เป็น Object 
code ได้เชน่ Zend Encoder แตย่งัมีราคาสงูอยูส่ าหรับโปรแกรมเมอร์อิสระ 

4.4 ภาษา HTML 
4.4.1 ความหมายของภาษา HTML 

HTML มาจากค าว่า Hypertext Markup Language ซึ่งเป็นรูปแบบของ
ภาษาท่ีใช้ในการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถน าเสนอข้อมลูท่ีมีทัง้ตวัอกัษร ภาพ เสียง 
ภาพยนตร์และสามารถเช่ือมโยงกบัเอกสารอ่ืน ๆ ได้ ลกัษณะของเอกสาร HTML จะเป็นเท็กซ์ไฟล์
ธรรมดาท่ีต้องอาศยัการแปลความจากเว็บบราวเซอร์ ค าสัง่ของภาษา HTML เรียกว่า "แท็ก" (Tag) 
ซึ่งแท็กนี ้โดยทัว่ไปจะอยู่รูปแบบ <...>…</...> ซึ่งเว็บบราวเซอร์จะแปลงแท็กนีแ้ล้วแสดงผล       
ให้เห็น ภาษาHTML ได้รับการพฒันาตลอดเวลาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
และรองรับการน าเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดียิ่งขึน้ โดยทัว่ไปการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML จะใช้Text Editor ตา่ง ๆ เช่น Notepad ของ Microsoft Windows หรือ EditPlus เป็นต้น 
อีกทัง้ในปัจจบุนัยงัมีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีชว่ยในการสร้างเว็บเพจจ านวนมากท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น 
FrontPage และ Dreamweaver เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเว็บเพจได้โดยง่าย โดยโปรแกรม
เหลา่นีจ้ะสร้างโค้ด HTML ให้อตัโนมตั ิ(พนัจนัทร์  ชิษณพุงศ์, 2545: 9) 

4.4.2 โครงสร้างของภาษา HTML 
HTML มีองค์ประกอบ 2 สว่น คือ สว่นท่ีเป็นเนือ้หาและส่วนท่ีเป็นค าสัง่ หรือ

แท็กรูปแบบพืน้ฐานโครงสร้างของเอกสาร HTML ดงันี ้
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<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ช่ือแสดงบนไตเตลิบาร์ของเว็บบราวเซอร์</TITLE> 
 </HEAD> 
  <BODY>ค าสัง่หรือข้อความท่ีต้องการแสดงบนเว็บบราวเซอร์ </BODY> 
</HTML> 

4.4.3 ค าสัง่เบือ้งต้นของภาษา HTML 
ค าสัง่ของภาษา HTML หรือท่ีเราเรียกว่าแท็ก(Tag)เป็นส่วนท่ีจดัการเก่ียวกบั

รูปแบบการจดัเอกสารเพ่ือแสดงผลบนบราวเซอร์ โดยมีรูปแบบค าสัง่เบือ้งต้น ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ค าสัง่เบือ้งต้นของภาษา HTML 
 

รูปแบบ ความหมาย 
<HTML>…</HTML> เป็นค าสัง่เร่ิมต้นและสิน้สดุของเอกสาร HTMLเหมือนค าสัง่ Begin 

และEnd 

<HEAD>…</HEAD> ใช้ก าหนดข้อความในสว่นท่ีเป็น ช่ือเร่ือง ภายในค าสัง่นีจ้ะมีค าสัง่
ยอ่ยอีกหนึง่ค าสัง่คือ <TITLE> 

<TITLE>…</TITLE> เป็นสว่นแสดงช่ือของเอกสารโดยจะแสดงท่ีไตเตลิบาร์ของหน้าตา่ง
ท่ีเปิดเอกสารนีอ้ยูเ่ทา่นัน้ 

<BODY>…</BODY> สว่นเนือ้หาของโปรแกรมจะเร่ิมต้นด้วยค าสัง่ <BODY>และสิน้สดุ
ด้วย</BODY> ในระหวา่งค าสัง่แท็กนีจ้ะประกอบด้วยแท็ก
มากมายตามท่ีต้องการให้แสดงผลบนบราวเซอร์ 
 

 
4.5  โปรแกรม Macromedia Dream weaver  

เป็นโปรแกรมช่วยสร้างเว็บท่ีได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่งในปัจจบุนัเน่ืองจาก
ประสิทธิภาพในการท างานสูงจึงเป็นท่ีนิยมในผู้ ออกแบบเว็บไซต์  ระดับมืออาชีพ ผู้ ออกแบบ
สามารถออกแบบหน้าเว็บได้อย่างสะดวกโดยอาศยัเคร่ืองมือตา่ง ๆ ส่วนของ Design View ท าให้
ผู้ ใช้ออกแบบหน้าเว็บได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับภาษา HTML และถ้าผู้ ออกแบบ
ต้องการแก้ไขหรือเขียนโค้ด HTML ด้วยตนเองก็สามารถเข้าสู่ Code View เพ่ือท าการแก้ไขได้ตาม
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ความต้องการ หรืออาจจะเปิด Design View และ Code View  พร้อมกันเพ่ือดูผลการ
เปล่ียนแปลงได้ทนัทีนอกเหนือจากนีย้งัมีระบบเทมเพลตท่ีจะท าให้ผู้ออกแบบสามารถใช้โครงสร้าง
ของหน้าเว็บเพียงแบบเดียวกับเนือ้หาในทกุๆ หน้าในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกทัง้ใน
ขัน้ตอนของการพฒันาและการแก้ไขปรับปรุงอย่างมาก โปรแกรมนีย้งัมีเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ให้
มาด้วยคือ Java Script Debugger ท่ีจะชว่ยในการสร้างและแก้ไขสคริปต์ได้สะดวกยิ่งขึน้ 

4.5.1 ความสามารถของ Macromedia Dreamweaver 
4.5.1.1 สนบัสนนุการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What 

You Get) หมายถึงหากท าการออกแบบบนหน้าจอในโปรแกรม Dream weaver อย่างไรก็จะ
ปรากฏผลแบบเดียวกันบนเว็บเพจ ซึ่งช่วยให้การปรับปรุงแก้ไขเว็บเพจนัน้ท าได้ง่าย ไม่ต้องมี
ความรู้ในภาษา HTML  

4.5.1.2 มีเคร่ืองมือในการช่วยสร้างรูปแบบหน้าจอเว็บเพจและมีความ
ยืดหยุน่ในการใช้งานสงู 

4.5.1.3 สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่าง ๆ ทัง้ฝ่ัง Client และ Server เช่น 
Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 

4.5.1.4 มีเคร่ืองมือในการอัพโหลด (Upload) หน้าเว็บเพจไปท่ีเคร่ือง 
Server เพ่ือท าการเผยแพร่งานท่ีสร้างในอินเทอร์เน็ต โดยส่งผ่าน FTP หรือโดยการใช้โปรแกรม
ภายนอกชว่ย 

4.5.1.5 รองรับมัลติมีเดีย เช่น เสียง กราฟิก และแอนนิเมชั่นท่ีสร้างโดย
โปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เป็นต้น 

4.5.1.6 มีความสามารถท าการติดต่อกับฐานข้อมูล เพ่ือความสะดวกใน
การเขียนแอปพลิเคชัน่บนเว็บไซต์ 
  จากความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีมาให้ท าให้การพฒันาระบบเป็นไป
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและเพ่ือเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พฒันาขึน้นัน้
สามารถท าได้ด้วยการประเมินผลของระบบท่ีได้พฒันาซึ่งการประเมินผลระบบนัน้สามารถท าได้
มากมายหลากหลายวิธี เชน่ การสมัภาษณ์ การส ารวจ การน าสถิตกิารเข้าใช้งานของระบบ การวดั 
ความพึงพอใจของการใช้ระบบ เป็นต้น โดยในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการประเมินระบบท่ี
พฒันาขึน้ด้วยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้บริหารในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บข้อมลูสถานประกอบการณ์ ระบบทวิภาคีท่ีมีตอ่ระบบท่ีพฒันาขึน้ 
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4.6 สรุป 
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลถือว่าเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงาน        

ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านธุรกิจ หรือด้านการศึกษา ดังนัน้หากข้อมูลข่าวสารสามารถท่ีจะ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัได้อยา่งรวดเร็วเทา่ไรก็จะเป็นผลดีตอ่การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานในทกุด้าน 
เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึน้ จึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสอง
ประเภทมารวมกันคือ เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการส่ือสารขึน้ 

ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรี รัมย์  เป็นวิธีการหนึ่ง ท่ีน าเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีการส่ือสาร
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้รวมกันเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดตอ่ส่ือสารข้อมลู โดยในการพฒันาได้ใช้โปรแกรมฐานข้อมลู MySQL ในการจดัการฐานข้อมลู
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมีความสาสมารถในการรองรับข้อมลูจ านวนมาก และสนบัสนนุการเขียน
โปรแกรมได้หลายภาษา  
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิชชุกร  สุวรรณสงัข์ (2546, บทคดัย่อ) ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยงาน
ส ารวจความคิดเห็น โดยใช้สถาปัตยกรรม Client/Server มีฐานข้อมลู MySQL ในการเก็บข้อมูล
และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP และ JavaScript ผลการทดสอบและประเมิน
ความสามารถของระบบ สรุปได้ว่าระบบสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์และท างานได้
ครบถ้วนโดยประสิทธิภาพและระดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้อยู่ในระดบัดี และยังสามารถน าไป
ชว่ยงานส ารวจความคดิเห็นบนระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
 สมบตัิ  เทียบแสง (2547, บทคดัย่อ) ได้ท าการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
คณุภาพการศกึษาในสถาบนัราชภัฎ ในการพฒันาระบบใช้โปรแกรมภาษา PHP และใช้ MYSQL 
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Apache เป็นโปรแกรม Web Server และใช้
โปรแกรม Internet Explorer เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการท างาน ระบบสามารถท างานได้ทัง้
ระบบปฏิบตักิาร Windows และ Linux การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมพบว่าประสิทธิภาพ
การท างานอยูใ่นระดบัดี สามารถน าไปใช้งานได้ 
 พิรุฬห์ เดชะเทศ (2549, บทคดัย่อ)ได้พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการงานสารบรรณ 
ท าการพฒันาระบบด้วย Microsoft Visual Sudio.Net 2003 โดยใช้ภาษา Microsoft Visual 
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Basic.Net บนระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows XP และระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server 2000 จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน และ
ผู้ ใช้จ านวน 30 คน ท าการทดสอบระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศเพ่ือ
จดัการงานสารบรรณ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 สรุปได้ว่า 
ระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการงานสารบรรณ ท่ีท าการพฒันาขึน้อยู่ในระดบัดี สามารถน าไปใช้งาน
ได้อยา่งเหมาะสม 
 พลูทรัพย์  หวงัดี (2550, บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัภาวะการมีงานท าของบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประจ าปี
การศกึษา 2548-2549 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 
ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจยัพบว่าผู้ส าเร็จการศกึษาได้มีการสมคัร
งาน ภาคปกติ 5 แห่งขึน้ไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.36 โปรแกรมวิชาท่ีมีงานท ามากท่ีสดุคือ
โปรแกรมวิชาบญัชี คดิเป็นร้อยละ 80.78 สว่นใหญ่ได้รับเงินเดือนอยู่ในช่วง 6,001-9,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 48.71 
 


