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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์ ผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการทฤษฎีตา่ง ๆ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถประยกุต์ใช้งานได้ 
ในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ระบบการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ 
2. การพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ 
3. เคร่ืองมือในการพฒันาสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ 

3.1 ระบบฐานข้อมลู 
3.2 Mysql  
3.3 ภาษา PHP 
3.4 ภาษา HTML 
3.5  โปรแกรม Macromedia Dream weaver 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. ระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
หนงัสือ วารสาร หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ จึงจ าเป็นท่ีจะได้รับการจดัเก็บแบบออนไลน์  หรือใน

รูปแบบ web application  เพ่ือท าให้การสืบค้นสารสนเทศไปไปได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
1.1 ความหมายของการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

         ค าว่า สารสนเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า " Information" มีผู้ จ ากัดความไว้อย่าง
กว้างขวาง เชน่ 
 แม้นมาส ชวลิต (2532:11) กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ เร่ืองราว ข้อมูล 
ขา่วสารซึง่มีการบนัทกึ และจดัการตามหลกัวิชาการเพ่ือเผยแพร่ เพ่ือใช้ปรโยชน์ในด้านการพฒันา
ตา่งๆ 
 สชุาดา  กีนะนนัท์(2542:8)ได้ให้ความหมายว่า สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ท่ีประมวลได้
จากข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้นได้ ข้อสรุป เป็นข้อความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยเน้นท่ีเกิดประโยชน์ คือความรู้ท่ีเกิดขึน้เพิ่มขึน้กบัผู้ใช้ 
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 จิตตมิา เทียมบญุประเสริฐ (2544:6) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศว่า ระบบ
สารสนเทศเป็นระบบท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ี
ต้องการเพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบตัิงานขององค์กร ในกระบวนการท างานนีข้้อมูลน าเข้าจะถูก
กลั่นกรอง หรือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ คือ สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วตัถปุระสงค์ได้ 

กมล ภู่ประเสริฐ(2544:77) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศว่า ระบบ
สารสนเทศเป็นระบบการด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์ 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์(2545:14) กล่าวว่า สารสนเทศคือข้อมูลท่ีได้ผ่านการ
ประมวลผล หรือจดัระบบแล้ว เพ่ือให้มีความหมายและคณุคา่ส าหรับผู้ใช้ 
 กล่าวโดยสรุป สารสนเทศหมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนความรู้ต่างๆท่ีได้ผ่าน
การศึกษา การวิเคราะห์ ประมวลผล และบนัทึกลงในส่ือต่างๆ ทัง้ในรูปวสัดตีุพิมพ์ เช่น หนงัสือ 
วารสาร งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน แผ่นใส และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น ส่ือ เทปเสียง                    
จานแมเ่หล็ก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่งๆ 
 1.2 องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ (ยพุาพร  ทองน้อย ,2549:8) 
  การสืบค้นสารสนเทศมีองค์ประกอบส าคญั 5 สว่น คือ 
 1.2.1  ฮาร์ดแวร์(Hardware) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พืน้ฐานท่ีต้องมีส าหรับ               
การสืบค้นสารสนเทศ คือ เคร่ืองเทอร์มินอล เคร่ืองอ่านซี -ดี รอม โมเด็ม เคร่ืองพิมพ์ และ
สายโทรศพัท์ 
 1.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมพืน้ฐานท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีอยู่
แล้วคือ ระบบปฏิบตัิการ (Operating system) เช่น MS Windowsนอกจากนัน้อาจจะต้องมี
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการสืบค้นตา่งหาก ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัฐานข้อมลูนัน้ๆ เชน่ Internet Explorer 
 1.2.3. ฐานข้อมูล(Database) เป็นแหล่งข้อมูลท่ีถูกจดัเก็บในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านและประมวลผลได้ โดยข้อมูลท่ีจดัเก็บเป็นข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกัน ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบเชน่ เอกสาร 
บทความ  วารสาร งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ส่ือ แผ่นใส โสต เทปบนัทึกเสียง ผลงาน           
วิชาการประเภทตา่งๆ เป็นต้น 
 1.2.4 ผู้ เช่ียวชาญการสืบค้น (Search specialist) ผู้ ท่ีเป็นตวักลางระหว่างแหล่ง
สารสนเทศกับผู้ บริการ (End user) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศท่ีผู้ ใช้
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ต้องการไปเป็นแนวคิดค าค้น เทคิคการค้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศตรงตามต้องการของผู้ ใช้ และ           
มีช่องทางให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึง (Access) ได้ง่ายและไม่จ ากดัเวลา ส่งผลให้ผู้ ใช้สามารถสืบค้น
สารสนเทศได้ด้วยตัวเอง และคอยแนะน าวิธีการสืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูลต่างๆ และ
ชว่ยเหลือ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้สารสนเทศท่ีตรงกบัความต้องการในเวลา
ท่ีรวดเร็ว 
 1.2.5 หนว่ยงานบริการสารสนเทศ(Information service centers) เป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการจัดให้บริการการสืบค้นสารสนเทศ โดยท าหน้าท่ีจัดหา ผลิต/ขายฐานข้อมูลหรือ                
ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางระหวา่งผู้ผลิตฐานข้อมลูและผู้ใช้ท่ีต้องการข้อมลู 

1.3 กระบวนการในการสืบค้นสารสนเทศ 
 การสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ สนุสัริน บวัเลิศ(2542:9)ได้สรุปกระบวนการในการ
สืบค้นไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 3.1.1  ขัน้วางแผนการสืบค้น 
  3.1.1.1  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
  เป็นงานส าคญัอย่างแรกท่ีผู้ สืบค้นต้องท า เน่ืองจากความเข้าใจใน
ความต้องการสารสนเทศจะช่วยให้ปัญหาในการสืบค้นลดลง และช่วยให้ผลการสืบค้นท่ีได้                
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสดุ การวิเคราะห์ความต้องการสามารถท าได้ โดยการซกัถาม 
สัมภาษณ์หรือให้กรอกแบบฟอร์มการสืบค้น การซักถามถึงศัพท์เฉพาะ ศพัท์เทคนิค หรือขอดู
ตวัอยา่งเอกสารท่ีผู้ใช้มี ก็จะน ามาซึ่งความเข้าใจและสามารถขยายผลการสืบค้น เพ่ือผลลพัธ์การ
สืบค้นท่ีดีท่ีสดุ 
  3.1.1.2  การสร้างประโยคการค้น  
  ท าได้โดยการน าความต้องการสารสนเทศท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ ใช้มาวิเคราะห์หาค าศพัท์ท่ีเหมาะสม โดยการแบ่งความต้องการออกเป็นแนวคิด(Facet) หรือ 
มโนทศัน์ (Concept) ยอ่ยๆ ซึง่ผู้ สืบค้นควรแนใ่จวา่ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ความต้องการนัน้
คือแนวคิดท่ีส าคญั แล้วแยกออกเป็นแนวคิดย่อยๆ จากนัน้น าความคิดทัง้หมดท่ีได้มาสร้างเป็น
ประโยคการค้น โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น ตรรกบูลีน  (Boolean logic) การใช้การตัดค า
(Truncation) การใช้ค าใกล้เคียง (Proximity) บางครัง้จะเห็นได้ว่าค าส าคญัในเร่ืองท่ีผู้ ใช้ต้องการ
อาจจะไม่ใช่ค าท่ีต้องน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดสืบค้น ดงันัน้ผู้ สืบค้นจึงต้องศึกษาวิธีการ
ก าหนดกรอบแนวคิดให้เข้าใจเพ่ือให้สามารถสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้  อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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  3.1.1.3  การเลือกแหลง่สารสนเทศเพ่ือการค้น 
 หลงัจากก าหนดกรอบแนวคิดแล้วล าดบัต่อมาท่ีผู้ ให้บริการจะต้อง
ท าในขัน้เตรียมการสืบค้น คือการพิจารณาเลือกระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
สืบค้นหลักในการพิจารณษเลือกคือ ขอบเขตเนือ้หาของฐานข้อมูล ระยะเ วลาท่ีฐานข้อมูล
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ซึ่งควรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ นอกจากนีบ้ริการสืบค้น
ข้อมลูต้องอ านวยความสะดวกในการสืบค้นฐานข้อมลูฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐานข้อมลูในคราว
เดียวกนั ซึง่ชว่ยประหยดัเวลาในการสืบค้น 
 3.1.2  ขัน้ด าเนินการสืบค้น 
  3.1.2.1  การสืบค้นตามแผนท่ีวางไว้ 
  เป็นขัน้ตอนลงมือสืบค้นสารสนเทศตามท่ีวิเคราะห์ความต้องการได้
โดยการใช้ค าสัง่ในการสืบค้นต้องเป็นไปตามรูปแบบค าสัง่ท่ีระบบก าหนด ดงันัน้ผู้ สืบค้นจึงควรท่ี
จะศกึษารูปแบบค าสัง่ อกัษรยอ่วิธีการในการสืบค้นของระบบให้เข้าใจก่อนการสืบค้น 
 3.1.2.2  การปรับแตง่ขยายค าค้น 
  ในกรณีท่ีแผนการสืบค้นเกิดข้อผิดพลาด เช่นไม่มีค าศัพท์ดรรชนี              
ท่ีก าหนดไว้ หรือผลการสืบค้นได้มากไปหรือน้อยไป ผู้ สืบค้นจะต้องปรับแตง่ ขยาย หรือจ ากดัการ
สืบค้น เพ่ือให้ได้ผลการสืบค้นท่ีเพียพอต่อความต้องการ การขยายค าค้น อาจจะท าได้โดยการดู
ค าศพัท์ดรรชนีท่ีระบบมีอยู ่
 3.1.3  ขัน้น าเสนอผลการสืบค้น 
  เม่ือสืบค้นจยกระทั่งได้ปริมาณผลการสืบค้นเป็นพอใจแล้ว ขัน้ต่อมาคือ               
การแสดงผลของรายการท่ีสืบค้นได้ เพ่ือน าผลท่ีได้มาพิจารณาว่ามีความตรงตอ่ความต้องการของ
ผู้ ใ ช้หรือไม่  การพิจาณาความตรงต่อความต้องการท าได้โดยการพิจารณาจากช่ือเ ร่ือง                    
หรือบทคดัย่อหากปริมาณของรายการท่ีสืบค้นได้และตรงต่อความต้องการมีจ านวนไม่เพียงพอ             
ผู้ ให้บริการควรปรับปรุงวิธีการในการสืบค้นเพ่ือให้ครอบคลมุมากขึน้ เม่ือการสืบค้นข้อมูลสิน้สุด
หรือได้รับปริมาณของข้อมูลเพียงพอแล้ว จึงเลือกท าการแสดงข้อมูลตามความต้องการของผู้ ใช้              
สิ่งท่ีควรค านงึถึงก่อนการให้ระบบแสดงผลคือ 
 3.1.3.1  รูปแบบการแสดงผลเช่น แสดงผลเฉพาะรายการบรรณานกุรม หรือ
แสดงผลรายละเอียดทัง้หมด  

3.1.3.2 จ านวนท่ีต้องการให้ระบบแสดงผล ไม่จ าเป็นต้องแสดงผลทัง้หมด            
ท่ีสืบค้นได้การแสดงผลสามารถท าได้ 3 ลกัษณะคือ 
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1) การแสดงผลท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Displaying) 
2)  การแสดงผลทางเคร่ืองพิมพ์ (Printing) 
3) การบนัทกึข้อมลูในรูปแบบแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

(Downloading) ซึ่งวิธีนีมี้ข้อดีคือ สามารถแก้ไขเรียบเรียงก่อนการสั่งพิมพ์ผลลงบน
กระดาษ                

3.1.4  ขัน้วิเคราะห์ผลการสืบค้น 
 เป็นการน าผลการสืบค้นท่ีได้มาพิจารณาประสิทธิภาพในการสืบค้นว่า                 
ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้เพียงใด หากไม่ตรงตามความต้องการจะต้องน าผลการค้นท่ีได้มา
ปรับแตง่ขยายผลเพื่อการสืบค้นตอ่ไป 

3.1.5  ขัน้ประเมินผลการสืบค้น 
 เป็นกระบวนการสุดท้ายในการสืบค้นสารสนเทศ เป็นการน าผลการสืบค้นท่ี
ได้มาประเมินผลวา่ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้หรือไม่ และผู้ ใช้มีความพึงพอใจกบัการสืบค้นใน
ครัง้นีเ้ป็นอย่างไร การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการวดั(Measurement) หรือการตดัสิน 
(Judgment) ผลการสืบค้นว่ามีคณุคา่หรือประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรไปเสนอผู้ ใช้  โดยไม่ต้อง
ท าการพิมพ์ข้อมลูซ า้ ซึง่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
 
2.   การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  

การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เป็นการสร้างระบบงานใหม่ หรือปรับเปล่ียน
ระบบงานเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วให้สามารท างานเพ่ือแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศประเภทตา่งๆ
ให้ได้ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน   โดยอาจน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการน าข้อมลูเข้าสู่ระบบ 
เพ่ือประมวลผล เรียบเรียง เปล่ียนแปลงและจดัเก็บท าให้ได้ผลลพัธ์ตามต้องการ ซึ่งมีรูปแบบการ
พฒันาดงันี ้
 2. 1   การพัฒนาระบบ  
  การพัฒนาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยภายในวงจร
นัน้จะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ(Phase)ได้แก่ระยะการวางแผน (Planning Phase) 
ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้าง
และพฒันา (Implementation Phase) โดยแตล่ะระยะจะประกอบไปด้วยขัน้ตอน (Steps) ตา่ง ๆ 
ส าหรับวงจรการพฒันาระบบในรูปแบบตา่ง ๆ  
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2.1.1   การพฒันาระบบในรูปแบบ Waterfall Model 
 
                                                                   
        

 
 
   
 

 
 
 

 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการพฒันาระบบในรูปแบบ Waterfall 
แบบ Waterfall มีหลกัการเปรียบเทียบกบัน า้ตก ซึ่งไหลจากท่ีสงูลงสู่ท่ีต ่า และ

ไม่สามารถย้อนกลับได้ หลักการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการนีเ้ม่ือท าขัน้ตอนหนึ่งแล้วจะไม่
สามารถย้อนกลบัมาได้อีก ดงันัน้การพฒันาระบบงานด้วยหลกัการนี ้จ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดี 
เพ่ือให้สามารถป้องกันการผิดพลาดได้มากท่ีสุด ซึ่งท าได้ยากยกเว้นว่าระบบงานนัน้มีรูปแบบ          
การพฒันาท่ีดีและตายตวั 
 2.1.2  การพฒันาระบบในรูปแบบ Evolutionary  Concurrent  activity 
 
 

                           
  
  

  
 
 

 
ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการพฒันาระบบแบบ Evolutionary 

Planning Phase 

Outline 
description 

Analysis Phase 
 

Design Phase 
 

Implementation Phase 
 

 Initial 
Version 

Intermediate 
Version 

Final 
Version 

Specification 
 

Development 
 

Validation 
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การพัฒนาระบบแบบ Evolutionary มีแนวความคิด ท่ี เ กิดจากทฤษฎี
วิวฒันาการ โดยจะพฒันาระบบงานจนเสร็จสิน้ใน Version แรกก่อน จากนัน้จึงพิจารณาระบบใน 
Version แรกท่ีได้พฒันาผา่นมาถึงข้อดีและข้อเสียแล้ว จงึเร่ิมกระบวนการพฒันาระบบงานใหม่จน
ได้ระบบงานใหม่ในVersionท่ี2และVersionตอ่ ๆ ไป จนกว่าจะได้ระบบงานท่ีสมบรูณ์ท่ีสุดซึ่งต้อง
มีการวางแผนก าหนดจ านวน Version ต่างๆ นัน้ไม่มีความสมัพนัธ์กับระบบใน Version แรกแต่
อยา่งใด 
 2.1.3   การพฒันาระบบในรูปแบบ Incremental 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3  ขัน้ตอนการพฒันาระบบแบบ Incremental 

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

2.1.4   การพฒันาระบบในรูปแบบ SDLC  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศมีทฤษฎีในการออกแบบหลายทฤษฎี ซึ่งการ

พฒันาในรูปแบบของวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle) เป็นวงจรท่ีแสดง
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ตอนตัง้แต่เร่ิมต้นจนกระทัง่ส าเร็จวงจรการพฒันาระบบนีจ้ะท าให้

System incomplete 

Define  Outline 
requirements 

Assign requirements 
To increments 

Design system 
architecture 

Develop system 
increment 

Validate 
increment 

Design system 
architecture 

Validate 
increment 

Final  
System 
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เข้าใจถึงกิจกรรมพืน้ฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งในการพัฒนาระบบ ได้แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอน
ด้วยกนั คือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  ขัน้ตอนการพฒันาระบบแบบ SDLC 

2.1.4.1   การก าหนดปัญหา (Problem Definition)  
 การก าหนดปัญหาเป็นขัน้ตอนของการก าหนดของเขตของปัญหา

สาเหตขุองปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจบุนั ความเป็นไปได้กบัการสร้างระบบใหม่การก าหนด
ความต้องการ (Requirements) ระหวา่งนกัวิเคราะห์ระบบกบัผู้ ใช้งานโดยข้อมลูเหล่านีไ้ด้จากการ
สัมภาษณ์การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือสรุปเป็นข้อก าหนด (Requirements 
Specification) ท่ีชัดเจนในขัน้ตอนบางครัง้อาจเรียกขัน้ตอนนีว้่า “การศึกษาความเป็นไปได้” 
(Feasibility Study) สรุปในขัน้ตอนก าหนดปัญหาคือ 

1)   รวบรวมสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
2) สรุปหาสาเหตุของปัญหาและสรุปผลย่ืนแก่ผู้ บริหารเพ่ือ

พิจารณา 

การก าหนดปัญหา 
(Problem Definition) 

 
วิเคราะห์ 

(Analysis) 

ออกแบบ 
(Design) 

พฒันา 
(Development) 

ทดสอบ 
(Testing) 

บ ารุงรักษา 
(Maintenance) 
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3) ท าการศกึษาความเป็นไปได้แง่มมุต่าง ๆ เช่น ด้านต้นทุน และ
ทรัพยากร 

4) รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย
วิธีการตา่ง ๆ เชน่ การรวบรวมเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกต และแบบสอบถาม 

5) สรุปข้อก าหนดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นท่ี
ยอมรับทัง้ 2 ฝ่าย 

2.1.4.2   วิเคราะห์ (Analysis)  
การวิเคราะห์เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะห์  การด าเนินงานของ

ระบบปัจจบุนั โดยการน า Requirements Specification ท่ีได้มาจากขัน้ตอนแรก มาวิเคราะห์เพ่ือ
ท าการพฒันาเป็นแบบจ าลอง ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมลู  (Data Flow Diagram : 
DFD) ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการข้อมูลของผู้ ใช้ระบบจึง
จ าเป็นต้องทราบถึงความเคล่ือนไหวของข้อมลูในขัน้ตอนการด าเนินการ ข้อมลูน าเข้าและรายงาน
ของระบบงานตา่ง ๆ ในองค์กรวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมลูก็เพ่ือทราบถึงรายละเอียดของ
ระบบในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1)   หนว่ยภายนอก หรือบคุคล หรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
ระบบมีระบบอะไรบ้าง 

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

ระบบด้วย (DFD) โดยใช้เคร่ืองหมายในการสร้างแผนภูมิแสดงกระแสข้อมูล เคร่ืองหมายท่ีใช้มี           
ทัง้แบบของ DeMacro  & Yourdon  หรื อ Gane & Sarson 
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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 างาน         
ท่ีเก่ียวกับข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง จัดเก็บหรือส่งต่อไป กระบวนการแสดงโดยใช้สัญลักษณ์
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีมมุมนและมีเส้นตรงส่วนบน ท่ีใช้แสดงเลขล าดบัเลขท่ีของกระบวนการท่ีเกิดขึน้
ในระบบ เม่ือมีการแสดงกระบวนการท างานต่าง ๆ ในระบบจะไม่สนใจว่ากระบวนการนัน้ว่าท า
ด้วยคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

5.2) หน่วยภายนอกระบบ (บางครัง้เรียกว่า Source/Sink) ท่ี
ส่งข้อมลูหรือรับข้อมูลของระบบ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลกูค้า (Customer) รายงานระบบสินค้า           
คงคลงั (Inventory System Report) ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีส่งข้อมูลหรือรับข้อมูล   
จากระบบท่ีก าลังวิเคราะห์ เช่น ผู้ ผลิต (Supplier) ลูกค้า (Customer) ผู้ จัดการ หรือ ระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีระบบก าลงัวิเคราะห์ จะมีการแลกเปล่ียนข้อมูลด้วย เช่น ระบบสินค้าคงคลัง 
(Inventory System) 
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5.3) การจดัเก็บข้อมลู (Data Stored) หมายถึงข้อมูลท่ีต้อง
จดัเก็บ เชน่ ลกูค้า ค าสัง่ซือ้ 

5.4) กระแสของข้อมลู (Flow of Data) คือรายละเอียดของ
ข้อมลูในระบบ 

นอกจากนัน้ค าอธิบายการประมวลผล(Process Description) และ
แบบจ าลองข้อมลู (Data Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขัน้ตอน
การด าเนินงานในระบบวา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเก่ียวข้อง หรือสมัพนัธ์กบัสิ่งใด 

2.1.4.3   ออกแบบ (Design)  
 การออกแบบเป็นขัน้ตอนของการน าผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์

มาพฒันาเป็น Physical Model ให้สอดคล้องกัน โดยการออกแบบจะเร่ิมจากส่วนของอปุกรณ์ 
และเทคโนโลยีตา่งๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาพฒันา การออกแบบจ าลองข้อมลู (Data 
Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับ
ผู้ ใช้งาน (User Interface) การจดัท าพจนานกุรมข้อมลู (Data Dictionary) ซึ่งขัน้ตอนของการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้

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

2.1.4.4   พฒันา (Development)  
 การพัฒนาเป็นขัน้ตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้าง

ชดุค าสัง่ หรือเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาจะต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกบัเทคโนโลยีท่ีใช้งานอยูใ่นปัจจบุนัซึง่มีขัน้ตอนในการพฒันาดงันี ้

1)   พฒันาโปรแกรมจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 
2) เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพฒันาตอ่ได้ง่าย 
3)   สร้างเอกสารโปรแกรม 
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2.1.4.5 ทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบระบบเป็นขัน้ตอนของการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไป

ปฏิบตัิการใช้งานจริง ซึ่งทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเบือ้งต้นก่อนด้วยการสร้างข้อมูลจ าลอง 
เพ่ือการตรวจสอบการท างานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ก็จะย้อนกลบัไปในขัน้ตอนการ
พฒันาโปรแกรมใหม ่โดยการทดสอบระบบนีมี้ขัน้ตอนทดสอบ คือทดสอบไปในระหว่างการพฒันา 
การทดสอบโดยใช้ข้อมลูท่ีจ าลองขึน้ การทดสอบระบบด้วยการตรวจสอบในส่วนของ Verification 
และ Validation การจดัฝึกอบรมการใช้ระบบงาน 

2.1.4.6   บ ารุงรักษา (Maintenance)  
 เป็นขัน้ตอนขอการปรับปรุงแก้ไขระบบหลงัจากท่ีได้มีการติดตัง้และ

ใช้งานแล้ว ในขัน้ตอนนีอ้าจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไข
ให้ถกูต้อง หรือเกิดจากความต้องการผู้ใช้งานท่ีต้องการเพิ่มโมดลูในการท างานอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กบั Requirements Specification ท่ีเคยตกลงกนัก่อนหน้าด้วย ดงันัน้ขัน้ตอนการบ ารุงรักษาจึงมี
ขัน้ตอนดงันี ้

1) อาจมีข้อผิดพลาดบางอยา่งท่ีเพิ่มค้นพบต้องรีบแก้ไขโปรแกรม
ให้ถกูต้องโดยดว่น 

2) ในบางครัง้อาจมีการเพิ่มโมดลู หรืออปุกรณ์บางอยา่ง 
3) การบ ารุงรักษา หมายความรวมถึงการบ ารุงรักษาทัง้ด้าน

ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ (System Maintenance and Software Maintenance) 
 

3.   เคร่ืองมือในการพัฒนาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
การพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

ผู้วิจยัได้เลือกโปรแกรมในการพฒันาดงัตอ่ไปนี ้
 3.1  ระบบฐานข้อมูล 
  3.3.1   ความหมายของระบบฐานข้อมลู 

ฐานข้อมูล(Database)หมายถึงกลุ่มของข้อมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว้โดยมี
ความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บงัคบัว่าข้อมลูทัง้หมดนีจ้ะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
หรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล นั่นก็คือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนัน้   เราอาจจะเก็บทัง้
ฐานข้อมูลโดยใช้แฟ้มข้อมูลเพียงแฟ้มข้อมูลเดียวกันได้  หรือจะเก็บไว้ในหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลท่ี
ส าคญัคือจะต้องสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างระเบียน และเรียกใช้ความสมัพนัธ์นัน้ได้  มีการก าจดั
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ความซ า้ซ้อนของข้อมลูออก  และเก็บแฟ้มข้อมลูเหลา่นีไ้ว้ท่ีศนูย์กลาง  เพ่ือท่ีจะน าข้อมลูเหล่านีม้า
ใช้ร่วมกันควบคุมดูแลรักษาเม่ือผู้ ต้องการใช้งานและผู้ มีสิทธ์ิจะใช้ข้อมูลนัน้สามารถดึงข้อมูลท่ี
ต้องการออกไปใช้ได้ ข้อมลูบางสว่นอาจใช้ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ แตบ่างสว่นผู้ มีสิทธ์ิเท่านัน้จึงจะสามารถ
ใช้ได้โดยทัว่ไปองค์กรตา่ง ๆจะสร้างฐานข้อมลูไว้  เพ่ือเก็บข้อมูลตา่ง ๆ ของตวัองค์กร โดยเฉพาะ         
อย่างยิ่งข้อมูลในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกจ้างและการจ้าง
งาน เป็นต้น  การควบคุมดแูลการใช้ฐานข้อมูลนัน้เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากกว่าการใช้แฟ้มข้อมูลมาก 
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 

3.1.2   ประเภทของระบบฐานข้อมลู 
ประเภทของระบบฐานข้อมลูท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั  โครงสร้างอยู ่3 แบบ คือ 
3.2.1.1   รูปแบบข้อมลูแบบล าดบัขัน้หรือโครงสร้างแบบล าดบัขัน้ 

(Hierarchical Data Model)  
  วิธีการสร้างฐานข้อมูลแบบล าดบัขัน้ ถูกพฒันาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม 

จ ากดั ในปี 1980  ได้รับความนิยมมาก  ในการพฒันาฐานข้อมลูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
และขนาดกลาง  โดยท่ีโครงสร้างข้อมูลจะสร้างรูปแบบเหมือนต้นไม้ โดยความสมัพนัธ์เป็นแบบ
หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) วิธีการจดัแบบล าดบัขัน้เป็นการจดักลุ่มของข้อมูลท่ีมีความสมัพนัธ์
กนั และก าหนดเป็นเซ็กเมนต์ (Segment) โดยมีการแยกประเภทของเซ็กเมนต์ว่าเป็นเซ็กเมนต์ราก 
(Root Segment) หรือ เซ็กเมนต์ท่ีเป็นตวัพึ่ง (Dependent Segment) แสดงถึงฐานข้อมลูของฝ่าย
ท่ีมีการเปิดอบรมของบริษัทหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบล าดับขัน้ เซ็กเมนต์ท่ีเป็นรากคือช่ือฝ่าย 
(Department Name) โดยมีเซ็กเมนต์ท่ีเป็นตวัพึ่ง 2 เซ็กเมนต์คือ  เซ็กเมนต์ผู้สอน (Instructor) 
และหลกัสตูร (Course)  ส าหรับเซ็กเมนต์ผู้สอนก็จะมีตวัพึ่งอีก 1 เซ็กเมนต์  คือ  เซ็กเมนต์ความ
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ช านาญ (Skill) สว่นเซ็กเมนต์หลกัสตูรก็จะมีตวัพึ่งเป็นเซ็กเมนต์เปิดสอนโดยและเซ็กเมนต์สดุท้าย
ก็คือเซ็กเมนต์ผู้ เรียนซึง่เป็นตวัพึง่ของเซ็กเมนต์เปิดสอน 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบล าดับขัน้ คือ สามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ให้เดน่ชดัของข้อมลูแตล่ะล าดบัว่าข้อมลูเป็นเซ็กเมนต์ราก หรือเป็นพ่อแม่ (Parent) 
และข้อมลูเป็นเซ็กเมนต์ตวัพึง่หรือตวัลกู (Child) สว่นข้อเสีย โครงสร้างแบบนีมี้ความคล่องตวัน้อย 
เพราะต้องเร่ิมอา่นจากเซ็กเมนต์ท่ีเป็นรากก่อนนอกจากนัน้การออกแบบฐานข้อมลูต้องระมดัระวงั
การซ า้ซ้อนของข้อมลู 

3.2.1.2   รูปแบบข้อมลูแบบเครือขา่ย(Network Data Model)  
  ฐานข้อมลูแบบเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกบัฐานข้อมลูแบบล าดบั

ชัน้ ตา่งกันท่ีโครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อกลุ่มต่อหนึ่ง (Many-to-One) หรือกลุ่ม 
ต่อกลุ่ม (Many-to-Many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึ่ง ส าหรับ
ตวัอย่างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายให้ลองพิจารณาการจัดการข้อมูลของห้องสมุด  ซึ่งรายการจะ
ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ท่ีอยู่ ประเภทหนงัสือ และปีท่ีพิมพ์ ดงันัน้การจดัข้อมูล
แบบเก่าจะท าให้ข้อมลูซ า้ซ้อนมาก 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบเครือข่ายคือเรคคอร์ดแต่ละ
ประเภทสามารถใช้เป็นเรคคอร์ดน าได้โดยกล่าวถึงก่อน ส่วนการซ า้ซ้อนของข้อมูลจะมีน้อยมาก
เน่ืองจากเรคคอร์ดสมาชิกสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่นรายละเอียดของหนงัสือหนึ่งเล่มอาจจะแต่ง
จากผู้ แต่งหลายคนจึงสามารถใช้ร่วมกันได้ ข้อเสียความสัมพันธ์ของเรคคอร์ดประเภทต่าง ๆ              
ไมค่วรจะเกิน 3 ประเภท เชน่ช่ือเร่ือง ผู้แตง่ ส านกัพิมพ์ หากมีความสมัพนัธ์หลายประเภท อาจจะ
ออกแบบเครือขา่ยไมไ่ด้หรือยุง่ยากขึน้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัในการออกแบบ 

3.1.3 รูปแบบความสมัพนัธ์ข้อมลู(Relation Data Model)  
เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางท่ีมี

ระบบคลายแฟ้ม โดยท่ีข้อมลูแตล่ะแถวของตารางจะแทนด้วยเรคคอร์ด  ส่วนข้อมูลบนแนวดิ่งจะ
แทนคอลัมน์  ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูลโดยท่ีตารางแต่ละตารางท่ีสร้างขึน้จะเป็นอิสระ ดงันัน้
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้  เช่นระบบฐานข้อมูล
บริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ  
แสดงประวตัพินกังาน ตารางแผนก และตารางข้อมลูโครงการ 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบสมัพนัธ์คือสามารถสร้างตารางขึน้มาใหม่
โดยอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์ และค้นหาว่าข้อมลูในฐานข้อมลูมีข้อมลูร่วมกบัตารางท่ีสร้าง
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ขึน้มาใหมห่รือไม ่ถ้ามีก็ให้ประมวลผลโดยการอา่นเพิ่มเติม ปรับปรุงหรือยกเลิกรายการ ข้อเสียคือ
การศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม และฐานข้อมูลจะต้องอิงหลักทฤษฎีทางคณิตศาสตร์จึงท าให้
การศึกษาเพิ่มเติมของผู้ ใช้ ยากแก่การเข้าใจ แต่ในปัจจุบันมีโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลหลาย
โปรแกรมท่ีพยายามท าให้การเรียนรู้และการใช้ง่ายขึน้ เช่น โปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้
ภาษา SQL (Structured Query Language) 

3.1.4 ประโยชน์ของระบบจดัการฐานข้อมลู 
 ในปัจจุบนัองค์กรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับระบบฐานข้อมูลกันมาก 
เน่ืองจากระบบฐานข้อมลูมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.4.1  ลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล เน่ืองจากการใช้งานระบบฐานข้อมลูนัน้
ต้องมีการออกแบบฐานข้อมลูเพ่ือให้มีความซ า้ซ้อนของข้อมลูน้อยท่ีสดุ จุดประสงค์หลกัของการ
ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือการลดความซ า้ซ้อน  สาเหตท่ีุต้องลดความซ า้ ซ้อน เน่ืองจากความยาก          
ในการปรับปรุงข้อมลูไมค่รบ ท าให้ข้อมลูเกิดความขดัแย้งกนัของข้อมลูตามมา และยงัเปลืองเนือ้ท่ี
การจดัเก็บข้อมลูด้วย เน่ืองจากข้อมลูชดุเดียวกนัจดัเก็บซ า้หลายแห่งนัน่เอง ถึงแม้ว่าความซ า้ซ้อน
ชว่ยให้ออกรายงาน และตอบค าถามได้เร็วขึน้ แตข้่อมลูจะเกิดความขดัแย้งกนัในกรณีท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลหลายแห่ง การออกรายงานจะท าได้เร็วเท่าใดนัน้  จึงไม่มีความหมายแต่อย่างไร 
และเหตุผลท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งกันของข้อมูลแก้ไขไม่ได้ด้วย
ขณะท่ีการออกรายงานช้านัน้ใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ชว่ยได้ 

 3.1.4.2   รักษาความถูกต้องของข้อมูลเน่ืองจากระบบจัดการฐานข้อมูล
สามารถตรวจสอบกฎบงัคบัความถกูต้องของข้อมลูให้ได้ โดยน ากฎเหล่านัน้มาไว้ท่ีฐานข้อมูลซึ่ง
ถือเป็นหน้าท่ีของระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีจะจดัการเร่ืองความถกูต้องของข้อมลูให้แทน แตถ้่าเป็น
ระบบแฟ้มข้อมูลผู้พัฒนาโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมกฎระเบียบและยังช่วยลด
คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและพฒันาโปรแกรมด้วย เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมูลจดัการให้
นัน่เองเน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมูลสามารถรองรับการใช้งานของผู้ ใช้หลายคนพร้อมกันได้  
ดังนัน้ความคงสภาพและความถูกต้องของข้อมูลจึงมีความส าคัญมาก และต้องควบคุมให้ดี
เน่ืองจากผู้ ใช้อาจเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความผิดพลาดกระทบต่อการใช้
ข้อมลูของผู้ใช้ได้  ดงันัน้ประโยชน์ของระบบฐานข้อมลูในเร่ืองนีจ้งึมีความส าคญัมาก 

 3.1.4.3   มีความเป็นอิสระของข้อมูล เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีว่าท าอย่างไรให้
โปรแกรมเป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างข้อมลูในปัจจบุนันี ้ถ้าไมใ่ช้ระบบฐานข้อมูล การ
แก้ไขโครงสร้างข้อมูลจะกระทบถึงโปรแกรมด้วยเน่ืองจากในการเรียกใช้ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในระบบ



21 

 

 

แฟ้ม ข้อมลูนัน้ต้องใช้โปรแกรมท่ีเขียนขึน้เพ่ือเรียกใช้ข้อมลูในแฟ้มข้อมลูนัน้โดยเฉพาะ เช่น เม่ือ
ต้องการรายช่ือพนักงานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า100,000บาทต่อเดือน โปรแกรมเมอร์ต้องเขียน
โปรแกรมเพ่ืออ่านข้อมลูจากแฟ้มข้อมูลพนกังานและพิมพ์รายงานท่ีแสดงเฉพาะข้อมลูท่ีตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของแฟ้มข้อมลู เช่น ให้มีดชันี(Index) ตามช่ือ
พนกังานแทนรหสัพนกังาน สง่ผลให้รายงานท่ีแสดงรายช่ือพนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 100,000 
บาทต่อเดือนซึ่งแต่เดิมก าหนดให้เรียงตามรหสัพนกังานนัน้ ไม่สามารถพิมพ์ได้ ท าให้ต้องมีการ
แก้ไขโปรแกรมตามโครงสร้างดชันีท่ีเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะแบบนีเ้รียกว่าข้อมลูและโปรแกรมไม่
เป็นอิสระตอ่กัน ส าหรับระบบฐานข้อมูลนัน้ ข้อมลูภายในฐานข้อมลูจะเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ี
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 

 3.1.4.4 ความปลอดภัยของข้อมูลสูงถ้าหากทุกคนสามารถเรียกดูและ
เปล่ียนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทัง้หมดได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้และข้อมูล
บางสว่นอาจเป็นข้อมลูท่ีไม่อาจเปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมลูเฉพาะของผู้บริหาร หากไม่มีการจดัการ
ความปลอดภัยของข้อมูล ฐานข้อมูลก็จะไม่สามารถใช้เก็บข้อมูลบางส่วนได้  ระบบฐานข้อมูล  
สว่นใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงันี ้

 1) มีรหสัผู้ ใช้ (User) และรหสัผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมลู ส าหรับผู้ ใช้แต่ละคนระบบฐานข้อมูลมีระบบการสอบถามช่ือ พร้อมรหสัผ่านของผู้ เข้า
มาใช้ระบบงาน เพ่ือให้ท างานในส่วนท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ โดยป้องกันไม่ให้ผู้ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้า
มาเห็นหรือแก้ไขข้อมลูในสว่นท่ีต้องการปกป้องไว้ 

 2) ในระบบฐานข้อมูลสามารถสร้างและจัดการตารางข้อมูล
ทัง้หมดในฐานข้อมูล ทัง้การเพิ่มผู้ ใช้ ระงับการใช้งานของผู้ ใช้  อนุญาตให้ผู้ ใช้สามารถเรียกด ู
เพิ่มเติม ลบและแก้ไขข้อมูล หรือบางส่วนของข้อมลูได้ในตารางท่ีได้รับอนุญาต ระบบฐานข้อมูล
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สามารถก าหนดสิทธิการมองเห็นและการใช้งานของผู้ ใช้ต่าง ๆ ตามระดบัสิทธิและอ านาจการใช้
งานข้อมลูนัน้ ๆ 

 3) ในระบบฐานข้อมลู (DBA) สามารถใช้วิว (View) เพ่ือประโยชน์
ในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูได้เป็นอยา่งดี โดยการสร้างวิวท่ีเสมือนเป็นตารางของผู้ใช้
จริง และข้อมลูท่ีปรากฏในวิวจะเป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานของผู้ใช้เทา่นัน้ซึง่จะไมก่ระทบกบั
ข้อมลูจริงในฐานข้อมลู 

 4) ระบบฐานข้อมูลจะไม่ยอมให้โปรแกรมใด ๆ เข้าถึงข้อมูลใน
ระดบักายภาพ (Physical) โดยไม่ผ่านระบบการจดัการฐานข้อมลู และถ้าระบบเกิดความเสียหาย
ขึน้ระบบจัดการฐานข้อมูลรับรองได้ว่าข้อมูลท่ียืนยนัการท างานส าเร็จแล้วจะไม่สูญหายและถ้า
กลุ่มงานท่ียงัไม่ส าเร็จนัน้ระบบจดัการฐานข้อมูลรับรองได้ว่าข้อมูลเดิมก่อนการท างานของกลุ่ม
งานยงัไมส่ญูหาย 

 5) มีการเข้ารหัสและถอดรหัส (Encryption/Decryption) เพ่ือ
ปกปิดข้อมลูแก่ผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง เชน่ มีการเข้ารหสัข้อมลูรหสัผา่น 

3.1.5   ใช้ข้อมลูร่วมกนัโดยมีการควบคมุจากศนูย์กลาง 
 มีการควบคุมการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจากศูนย์กลางระบบฐานข้อมูล

สามารถรองรับการท างานของผู้ ใช้หลายคนได้ กล่าวคือระบบฐานข้อมูลจะต้องควบคุมล าดับ           
การท างานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่นขณะท่ีผู้ ใช้คนหนึ่งก าลังแก้ไขข้อมูลส่วนหนึ่งยังไม่เสร็จ              
ก็จะไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้ คนอ่ืนเข้ามาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูนัน้ได้เน่ืองจากข้อมลูท่ีเข้ามายงัระบบ
ฐานข้อมูลจะถูกน าเข้าโดยระบบงานระดบัปฏิบตัิการตามหน่วยงานย่อยขององค์กรซึ่งในแต่ล่ะ
หนว่ยงานจะมีสิทธิในการจดัการข้อมลูไมเ่ทา่กนั ระบบฐานข้อมลูจะท าการจดัการว่าหน่วยงานใด
ใช้ระบบจดัการฐานข้อมูลในระดบัใดบ้าง ใครเป็นผู้น าข้อมูลเข้า ใครมีสิทธิแก้ไขข้อมูล และใคร            
มีสิทธิเพียงเรียกใช้ข้อมลู เพ่ือท่ีจะให้สิทธิท่ีถกูต้องบนตารางท่ีสมควรให้ใช้ระบบฐานข้อมลูจะบอก
รายละเอียดว่าข้อมูลใดถูกจัดเก็บไว้ในตารางช่ืออะไร  เม่ือมีค าถามจากผู้ บริหารจะสามารถ             
หาข้อมลูเพื่อตอบค าถามได้ทนัทีโดยใช้ภาษาฐานข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพมากคือ SQL ซึ่งสามารถ
ตอบค าถามท่ีเกิดขึน้ในขณะใดขณะหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลูได้ทนัที โดยไม่จ าเป็นต้องเขียน
ภาษาโปรแกรมอย่าง  เช่น โคบอล ซี หรือปาสคาล ซึ่งเสียเวลานานมากจนอาจไม่ทันต่อ                  
ความต้องการใช้ข้อมลู เพ่ือการตดัสินใจของผู้บริหาร เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมลูนัน้สามารถ
จดัการให้ผู้ ใช้ท างานพร้อม ๆ กันได้หลายคน ดงันัน้โปรแกรมท่ีพฒันาภายใต้การดแูลของระบบ
จดัการฐานข้อมูล จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในฐานข้อมูลเดียวกัน ระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเบา
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ภาระในการพฒันาระบบงาน ถ้าการพฒันาระบบงานไม่ใช่ระบบฐานข้อมลู (ใช้ระบบแฟ้มข้อมลู) 
ผู้พฒันาโปรแกรมจะต้องจดัการสิ่งเหลา่นีเ้องทัง้หมด นัน่คือระบบฐานข้อมลูท าให้การใช้ข้อมลูเกิด
ความเป็นอิสระ ระหวา่งการจดัเก็บข้อมลูและการประยกุต์ใช้  เพราะส่วนของการจดัเก็บข้อมลูจริง 
ถกูซอ่นจากการใช้งานจริงนัน่เอง 

3.1.6   ขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานข้อมลู  
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือท่ีเรียกอย่างย่อว่า DBLC เป็นขัน้ตอนท่ี
ก าหนดขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบฐานข้อมูลขึน้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ดงันี ้

3.1.6.1   การวิเคราะห์ความต้องการ (Database Initial Study) เป็นขัน้ตอน
แรกของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึน้ใช้งานในขัน้ตอนนีผู้้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้อง
วิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ ของผู้ ใช้ เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย ปัญหา ขอบเขตและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลท่ีจะพัฒนาขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูลใน
ขัน้ตอนตอ่ไป 

 3.1.6.2   การออกแบบ (Database Design) เป็นขัน้ตอนท่ีน าเอารายละเอียด
ตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนแรกมาก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
ขึน้ใช้งาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดบั Conceptual, Logical 
และ Physical 

 3.1.6.3   การพัฒนาระบบ (Implementation and Loading) เป็นขัน้ตอน            
ท่ีน าเอา โครงร่างตา่ง ๆ ของระบบฐานข้อมลูท่ีได้จากการออกแบบในขัน้ตอนการออกแบบมาสร้าง
เป็นตวัฐานข้อมูลท่ีจะใช้เก็บข้อมูลจริง รวมทัง้แปลงข้อมูลของระบบงานเดิมให้สามารถน ามา             
ใช้งานในระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ ในกรณีท่ีระบบเดิมมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผล 

 3.1.6.4   การทดสอบและประเมินระบบ (Testing and Evaluation) เป็น
ขัน้ตอนของการทดสอบระบบฐานข้อมลูท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือหาข้อผิดพลาดตา่ง ๆ รวมทัง้การประเมิน
ความสามารถของระบบฐานข้อมลูนัน้เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ระบบฐานข้อมลู
ท่ีพฒันาขึน้ สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

 3.1.6.5   การใช้งาน (Operation) เป็นขัน้ตอนท่ีน าเอาระบบฐานข้อมูลท่ี
พฒันาขึน้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้งานจริง 
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 3.1.6.6   การบ ารุงรักษา (Maintenance and Evolution) เป็นขัน้ตอนท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งการใช้งานระบบฐานข้อมลูจริง เพ่ือบ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมลูท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้เป็นขัน้ตอนของการแก้ไข และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในกรณีท่ีมีการเพิ่ม
หรือเปล่ียนแปลงความต้องการของผู้ใช้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระบบฐานข้อมลู 
 
 

 
                
 
                                                                                 
                               

                           
         

            
           

  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

ภาพท่ี  5  ขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานข้อมลู 
 
 

การวิเคราะห์ความ
ต้องการ 

การออกแบบ 

การพฒันาระบบ 

การทดสอบและ
ประเมินระบบ 

การใช้งาน 

การบ ารุงรักษา 
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 การท างานของแต่ละขัน้ตอนในการออกแบบฐานข้อมูลตามวงจรชีวิต
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนีจ้ะมีลักษณะเช่นเดียวกับวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ คือ รายละเอียดท่ีได้จากแต่ละขัน้ตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สามารถท่ีจะ
สะท้อนกลบัไปยงัการท างานในขัน้ตอนก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบของขัน้ตอนท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี 

3.1.7   ระบบฐานข้อมลูบนเว็บ 
3.1.7.1   แนวความคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเว็บ (Web)  

  เว็บเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีน าเอา
คอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ มาเช่ือมต่อกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลร่วมกัน ข้อมูล
ข่าวสารท่ีแลกเปล่ียนระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายไม่ได้จ ากัดอยู่ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งกล่าวคือ อาจอยู่ในรูปของข้อความ โดยทั่วไปข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข รูปภาพ เสียงหรือ
ข้อมูลท่ีมีรูปแบบก าหนด เป็นต้น ส าหรับข้อมูลข่าวสารท่ีใช้งานบนเว็บเหล่านีจ้ะอยู่ในรูปของ
เอกสารท่ีสร้างขึน้ด้วยภาษา Hypertext Markup Language (HTML) และจะถูกเรียกว่า                  
Web Document  

  ในการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่าย จะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นผู้ เรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร และ          
ฝ่ังทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเรียกว่า Remote Computer คอมพิวเตอร์          
ท่ีเป็นผู้ เรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร จะต้องอาศยัโปรแกรมท่ีเรียกว่า โปรแกรม Web Client เช่น 
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ตา่งๆ ในการส่งค าสัง่ (Request) ไปยงั Remote Computer ส่วนทางด้าน 
Remote Computer ก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีโปรแกรม Web Server เพ่ือรับค าสั่งท่ีส่งมาจาก
โปรแกรม  Web Client ไปประมวลผล ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของ Web นี ้             
อาจเป็นเครือขา่ยสว่นบคุคลท่ีใช้ภายในองค์กร เช่น  อินทราเน็ตหรืออาจเป็นเครือข่ายสาธารณะท่ี
เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอ่ืน เชน่ อินเทอร์เน็ต 

3.1.7.2  ขัน้ตอนในการประมวลผลบนเว็บ 
ในการประมวลผลบนเว็บจะเก่ียวกบัการสง่ถ่ายข้อมลูระหว่างเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น Remote Computer กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นฝ่ายเรียกใช้ข้อมูล               
ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

1)   ผู้ใช้สง่ค าสัง่ไปยงั Remote Computer ผา่นทางเว็บบราวเซอร์ 
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Web Server 

Web Server 

2)   เว็บบราวเซอร์ส่งค าสัง่ไปยงั Web Server ผ่านทางโพรโตคอล
แบบ HTTP  

 3)   Web Server ท่ี Remote Computer รับค าสัง่แล้วท าการ
ประมวลผล 

 4)   ถ้าไมมี่ข้อผิดพลาดใด ๆ Remote Computerจะส่งข้อมลูตามท่ี
ก าหนดในค าสัง่ให้กบั Web Server 

 5)   Web Server สง่ข้อมลูกลบัไปยงัเว็บบราวเซอร์ 
 6)   เว็บบราวเซอร์แปลงข้อมลูท่ีรับมากลบัมาให้อยูใ่นรูปแบบท่ีใช้

แสดงผลให้กบัผู้ใช้ 
 
   
  
             
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6  ขัน้ตอนการประมวลผลบนเว็บ 
  

สืบเน่ืองจากเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับ
การพฒันาให้มีขีดความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ จนท าให้การติดต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่าง
เคร่ืองกัน ท าได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งเร่ิมต้นจากการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่าง
เคร่ืองกนัในรูปของไฟล์ข้อมลู เพ่ือน าไปประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่ง จนกระทัง่

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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ในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลมีการพัฒนาเพิ่มขึน้จนสามารถท่ีจะส่งถ่ายข้อมูล
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่เดิมอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูล มาอยู่ในรูปแบบของ Record แทน 
ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการพฒันา จนกระทัง่อยู่ในรูป
เครือขา่ยแบบเว็บ จงึสง่ผลให้มีความต้องการท่ีจะน าเอาฐานข้อมลูมาใช้งานบนเว็บเกิดขึน้ 

3.1.7.3   สว่นประกอบของฐานข้อมลูบนเว็บ เม่ือมีการน าเอาฐานข้อมลูมาใช้
งานบนเว็บจะมีสวนประกอบ 3 สว่นหลกั ๆ ดงันี ้

 1)   สว่นฐานข้อมลู 
 2)   ส่วนของโปรแกรมท่ีท างานอยู่บนเว็บทัง้ท่ี เป็น Web Server 

และ Web Client 
 3)   ส่วนของโปรแกรม Middleware ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ี

เป็นส่ือกลางในการติดต่อระหว่างโปรแกรม DBMS ของฐานข้อมูล โปรแกรม Web Server และ
โปรแกรม Web Client โดยท าหน้าท่ีในการแปลงค าสัง่หรือรูปแบบของข้อมูลท่ีส่งไปมาระหว่าง          
3 โปรแกรมดงักลา่วให้อยูใ่นรูปแบบท่ีแตล่ะฝ่ายเข้าใจ ดงัภาพท่ี 7 

 
     
          
                       
           
 
                
         
           
      
       
          
 
                  
 

ภาพท่ี  7 สว่นประกอบของฐานข้อมลูบนเว็บ 
 

    Database      
SQL 

HTML 
Web 

JavaScript 

Application Servers 
Middleware  

Java 

Web Server 
APls 

CGI 

ODBC 

Native Database 

Gateways 
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3.1.7.4   การน าฐานข้อมลูมาใช้งานบนเว็บ (Web) 
โปรแกรมเมอร์จะต้องพฒันาโปรแกรมท่ีท างานอยู่บน Web Client 

เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งในยุคแรกโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้จะใช้ภาษา HTML ในการ
พฒันาตอ่มาได้รับการพฒันาให้สามารถใช้ร่วมกบัโปรแกรม CGI ในบางผลิตภณัฑ์ได้มีการน าเอา
เทคนิค Cookies เข้ามาใช้งานภายใน Web Client ร่วมกับ HTML เพ่ือใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ                    
ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการติดตอ่กบั Web Server เพ่ือน าไปใช้ในการติดตอ่ครัง้ตอ่ไป ในยคุหลงั บริษัท 
ซนั ได้น าเอาภาษาท่ีมีช่ือวา่จาวา(Java)เข้ามาใช้งานส่งผลให้โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้บนเว็บมีความ
จริงมากขึน้ จนกลายเป็นภาษาท่ีคูก่บัการพฒันาโปรแกรมบนเว็บ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมดงักล่าว
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 
 
 

Database 
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3.2  MySQL   
 จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน 

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 

3.2.1   สถาปัตยกรรมของ  MySQL 
สถาปัตยกรรม หรือโครงสร้างภายในของ MySQL คือการออกแบบการท างาน                       

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

3.2.1.1  หลกัการท างานในลกัษณะ Client/Server ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
1) ท่ี ฝ่ังของ Server จะมีโปรแกรมหรือระบบส าหรับจัดการ

ฐานข้อมลูท างานรออยู ่เพ่ือเตรียมหรือรอคอยการร้องขอการใช้บริการจาก Client 
 2) เม่ือมีการร้องขอการใช้บริการเข้ามาServerจะท าการตรวจสอบ

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

 3) ถ้าผา่นการตรวจสอบ Serverก็จะอนมุตัิการให้บริการแก่Client 
ท่ีร้องขอการใช้บริการนัน้ ๆ ต่อไป และในกรณีท่ีไม่ได้รับการอนุมัติServerก็จะส่งข่าวสารความ
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) วิธีการเช่ือมตอ่จาก Client เข้าสู ่Server มี 2 แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
 4.1) แบบ  Native  เป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในกรณีท่ีระบบ 

ปฏิบตัิการของ MySQL Server เป็น Unix เป็นลกัษะการเช่ือมตอ่ท่ีมีการท างานเร็วท่ีสุด เพราะ
ท างานกันภายใน โดยลักษณะการท างานประเภทนีไ้ ด้แก่  การใช้งาน MySQL ร่วมกับ                    
Web Development Platform ทัง้หลาย 
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4.2) แบบผ่านตัวกลาง ส่วนใหญ่จะใช้กับ Server ท่ีใ ช้ 
Windows Platform เป็นระบบปฏิบตัิการ การท างานประเภทนีอ้าจมีการท างานช้ากว่าแบบ 
Native เพราะการท างานแตล่ะครัง้ระหว่าง Client และ Server ต้องผ่านตวักลางก่อน แต ่ODBC 
ก็มีข้อได้เปรียบในเร่ืองฐานของผู้ ใช้ Windows Platform มากกว่าและ ODBC ท าให้สามารถใช้ 
Client Development Tool เพ่ือเช่ือมตอ่เข้าหา MySQL Server ได้ 

3.2.2   ความสามารถของ MySQL  
3.2.2.1 เป็นระบบฐานข้อมลูประเภท SQL-based ผู้ใช้หรือผู้พฒันาสามารถ

ใช้ค าสัง่ SQL ในการสัง่หรือใช้งานกบั MySQL Server โดยไมต้่องศกึษาเพิ่มเติม ซึ่งความสามารถ
นีถื้อเป็นแนวโน้มของระบบจดัการฐานข้อมลูในปัจจบุนั 

3.2.2.2 สนับสนุนการใช้งานส าหรับตวัประมวลผลกลาง(CPU: Central 
Processing Unit) หลายตวั 

3.2.2.3 การท างานแบบ Multi-threaded ใช้ Kernel Threads 
3.2.2.4 สนบัสนนุ API เพ่ือใช้งานกบั Development Platform ตา่งๆ ไม่ว่า

จะเป็น C++, Eiffel, Java, Perl, PHP Python หรือ Tcl และนอกจากนีย้งัสามารถใช้งานร่วมกบั 
ODBC ซึง่ท าให้สามารถใช้งานได้กบัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ บน Windows Platform เช่น Access เป็นต้น 
รวมทัง้สามารถประยกุต์ใช้งานร่วมกบั ASP (Active Server Page) ได้อีกด้วย 

3.2.2.5 MySQL สามารถท างานได้บนระบบปฏิบตัิการหลายตวัหลายค่าย 
ไม่ว่าจะเป็น AIX, BSD/OS ฯลฯ ท าให้ผู้ ใช้สามารถท าการย้ายหรือปรับขนาดของระบบขึน้ไปได้
กรณีท่ีต้องการขยายขนาดของข้อมลู หรือมีความต้องการทรัพยากรเพิ่มมากขึน้ 

3.2.2.6 การก าหนดสิทธิและรหสัผ่าน ให้มีความปลอดภัยความยือหยุ่นสูง
สามารถก าหนดเคร่ืองและผู้ ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ส าหรับ
รหสัผ่านของผู้ ใช้ ท าให้มีความมัน่ใจว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัยไม่มีใครสามารถท าการเข้าถึง
ข้อมลูได้หากไมไ่ด้รับอนญุาต 

3.2.2.7 สามารถท าดชันี (Index) ได้สูงสุดถึง 32 ดชันีในแต่ละตารางข้อมูล 
โดยท่ีในแตล่ะดชันีสามารถใช้ฟิลด์ได้ตัง้แต ่1-16 ฟิลด์ 

3.2.2.8 เคร่ืองท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ ใช้บริการ  (Client) สามารถเช่ือมเข้าสู่                
My SQL Server โดยการใช้ TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรือ Named Pipes (NT) 
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3.3 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 
(HTML Embedded) ซึ่ง ก าลงัเร่ิมได้รับความนิยมเร่ืองทางด้านฐานข้อมูล ซึ่งตวั PHP เองนัน้
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 

3.3.1  จดุเดน่ของ PHP ดงันี ้
3.3.1.1 ความเร็วของการให้บริการย่อมมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง

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

3.3.1.2 ความง่าย เน่ืองจาก PHP เป็นภาษาในลักษณะของHTML 
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 

3.3.1.3 ความสามารถในการเช่ือมตอ่กบัฐานข้อมลู PHP มีความสามารถใน
การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด เช่น MySQL,ORACLE, PostgresSQL และอ่ืน ๆ อีก
เน่ืองจาก PHP มีความสามารถในการเช่ือมตอ่กบั ODBC ท าให้สามารถเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ
กบัฐานข้อมลูได้มากมาย 

3.3.1.4 การท างานแบบ Object-Oriented แม้จะไม่เด่นชัดแต่เป็น
ความสามารถท่ีส าคญัเน่ืองจากแนวโน้มของการพฒันาโปรแกรมท่ีเป็นเชิงวตัถุใน PHP 4 ยงัมี
ข้อจ ากดัในการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถอุยูม่ากและคาดวา่ความสามารถนีจ้ะได้รับการขยายให้
มีความใกล้เคียงกบัลกัษณะของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถมุากขึน้ใน PHP 5 
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3.3.1.5 เป็นของฟรี ท าให้นักพัฒนาเว็บอิสระเลือกใช้มากท่ีสุดเน่ืองจาก
สามารถท่ีจะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระดบัสูงหรือโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ได้ทดัเทียมกับภาษา
อย่าง ASP หรือ ASP, NET ซึ่งภาษาเหล่านีม้กัจะมีค่าใช้จ่ายในการพฒันา (อาจจะมาจากค่า 
License ของแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองมือในการพฒันา) จนสามารถกล่าวได้ว่าการพฒันาโปรแกรม
ด้วย PHP มี Productivity สงูกวา่ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วมา 

3.3.1.6 ความหลากหลายในแพลตฟอร์ม PHP สามารถท างานได้บน
แพลตฟอร์มตา่งๆ เช่น Hp-UX, FreeBSD, Linux OS X หรือแม้แตบ่นระบบปฏิบตัิการ Windows 
ก็ได้ 

3.3.2  จดุอ่อนของ PHP ดงันี ้
3.3.2.1 ความไมม่ัน่ใจในการใช้เพ่ือพฒันาโปรเจ็คขนาดใหญ่แม้ว่า PHP จะ

มีศกัยภาพพอเพียงส าหรับโครงการขนาดใหญ่แตเ่น่ืองจากไม่มีองค์กรท่ีมีช่ือเสียงมารองรับท าให้ 
PHP ขาดความน่าเช่ือถือ และไม่สามารถสร้างความมัน่ใจถึงเสถียรภาพในการท างานให้กับ
เจ้าของโปรเจ็คได้ 

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

3.4 ภาษา HTML 
3.4.1 ความหมายของภาษา HTML 

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

3.4.2 โครงสร้างของภาษา HTML 
HTML มีองค์ประกอบ 2 สว่น คือ สว่นท่ีเป็นเนือ้หาและส่วนท่ีเป็นค าสัง่ หรือ

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

3.4.3 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 
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3.5  โปรแกรม Macromedia Dream weaver  
เป็นโปรแกรมช่วยสร้างเว็บท่ีได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่งในปัจจุบนัเน่ืองจาก

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
ความต้องการ หรืออาจจะเปิด Design View และ Code View  พร้อมกันเพ่ือดูผลการ
เปล่ียนแปลงได้ทนัทีนอกเหนือจากนีย้งัมีระบบเทมเพลตท่ีจะท าให้ผู้ออกแบบสามารถใช้โครงสร้าง
ของหน้าเว็บเพียงแบบเดียวกับเนือ้หาในทกุๆ หน้าในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกทัง้ใน
ขัน้ตอนของการพฒันาและการแก้ไขปรับปรุงอย่างมาก โปรแกรมนีย้งัมีเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ให้
มาด้วยคือ Java Script Debugger ท่ีจะชว่ยในการสร้างและแก้ไขสคริปต์ได้สะดวกยิ่งขึน้ 

3.5.1 ความสามารถของ Macromedia Dreamweaver 
3.5.1.1 สนบัสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What 

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

3.5.1.2 มีเคร่ืองมือในการช่วยสร้างรูปแบบหน้าจอเว็บเพจและมีความ
ยืดหยุน่ในการใช้งานสงู 

3.5.1.3 สนบัสนนุภาษาสคริปต์ตา่ง ๆ ทัง้ฝ่ัง Client และ Server เช่น Java, 
ASP, PHP, CGI, VBScript 

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

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

3.5.1.6 มีความสามารถท าการติดตอ่กบัฐานข้อมลู เพ่ือความสะดวกในการ
เขียนแอปพลิเคชัน่บนเว็บไซต์ 
 จากความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีมาให้ท าให้การพัฒนาระบบ
เป็นไปได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วและเพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พฒันาขึน้
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นัน้สามารถท าได้ด้วยการประเมินผลของระบบท่ีได้พฒันาซึ่งการประเมินผลระบบนัน้สามารถท า
ได้มากมายหลากหลายวิธี เชน่ การสมัภาษณ์ การส ารวจ การน าสถิติการเข้าใช้งานของระบบ การ
วดั ความพึงพอใจของการใช้ระบบ เป็นต้น โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการประเมินระบบท่ี
พฒันาขึน้ด้วยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้บริหารในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บข้อมลูสถานประกอบการณ์ ระบบทวิภาคีท่ีมีตอ่ระบบท่ีพฒันาขึน้ 

สรุป 
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลถือว่าเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงาน        

ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านธุรกิจ หรือด้านการศึกษา ดังนัน้หากข้อมูลข่าวสารสามารถท่ีจะ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัได้อยา่งรวดเร็วเทา่ไรก็จะเป็นผลดีตอ่การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานในทกุด้าน 
เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึน้ จึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสอง
ประเภทมารวมกันคือ เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการส่ือสารขึน้ 

การพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีน าเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้รวมกนัเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมลู โดยในการพฒันาได้ใช้
โปรแกรมฐานข้อมลู MySQL ในการจดัการฐานข้อมลูเน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมีความสาสมารถใน
การรองรับข้อมลูจ านวนมาก และสนบัสนนุการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา  
 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สัณชัย ยงกุลวณิช (2542:บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัยระบบสืบค้นข้อมูลนักวิชาการ                     
มีจดุมุ่งหมายเพ่ืออกแบบและพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูนกัวิชาการ โดยการประมวลผลแบบผู้ขอ
บริการ/ผู้ ให้บริการและเพ่ือจัดการขัน้ตอนการท างานท่ีเก่ียวกับข้อมูลประวัตินักวิชาการ                        
ให้สามารถด าเนินการด้วยความรวดเร็วถูกต้องแม่นย า การวิจัยได้ด าเนินการโดยใช้หลักการ
ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ตามวงจรการพัฒนาระบบและโครงการ (SDLC:System 
Development Life Cycle)พฒันาเว็บเพจด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQLผลการพฒันา
โปรแกรมระบบงานสืบค้นข้อมูลนักวิชาการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีผู้ บริหาร
ระบบงานจดัการกบัข้อมูลในฐานข้อมูล โดยจะกระท าได้โดยตรงจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ี
ตดิตัง้ระบบงาน เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลูในฐานข้อมลู ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนการให้บริการข้อมลู
นักวิชาการแก่บุคคลทั่วไปโดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเคร่ือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลท่ีสืบค้น
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สามารถเลือกได้ตามประเภทข้อมูล  จากการทดลองใช้โปรแกรม พบว่า ระบบงานสามารถ
ให้บริการสืบค้นข้อมลูได้ตามค าส าคญัและเง่ือนไขท่ีระบไุด้ถกูต้องผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

ศราวุธ  ชินาภาษ(2547:บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้น  
ภาคนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ               
หาประสิทธิภาพระบบ จัดเก็บและสืบค้นภาคนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
อบุลราชธานี และหาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการการจดัเก็บและสืบค้นภาคนิพนธ์ของนกัศกึษา 
การพฒันาใช้เทคนิค SDLC และระบบสามารถแบง่ระดบัการท างานได้ 2 ระดบัคือ ระดบัผู้ดแูล
ระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ และระดบัผู้ ใช้งาน สามารถสืบค้น เพิ่มข้อมูล และแก้ไข
ข้อมูลสมาชิกได้ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและสืบค้นภาคนิพนธ์ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎอบุลราชธานี ในส่วนของผู้ ใช้ระบบคา่ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู(x=4.35,S.D.=0.71)จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญจะเห็นว่า
ระบบจดัเก็บและสืบค้นภาคนิพนธ์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานีสามารถใช้งาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพกบัหนว่ยงาน ผลของการประเมินประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัสงู 

ยุภาพร ทองน้อย(2548:บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือ
สนบัสนนุการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพของมหาวิทยาลยัขอนแก่น :กรณีศกึษาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนงัสือ วารสาร โสต
ทศันศึกษา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
ระดบัปริญญาตรี พัฒนาโปแกรมด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัยพบว่า 
ทรัพยากรสาสรสนเทศท่ีได้จากการสืบค้นข้อมลูมี 571 รายการ แยกเป็นหนงัสือ 440 รายการ สือ
อิเล็กทรอนิกส์ 79 รายการ เว็บไซต์ 19 รายการ โสตทศันวสัด ุ17 รายการ และวารสาร 16 รายการ
ตามล าดบั 

กฤษภา  พลอยศรี (2549:บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัการพฒันาระบบสืบค้นงานวิจยัผ่าน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีจดุมุ่งหมายเพ่ือพนัา
ระบบสืบค้นงานวิจยัผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
เกษมให้ได้คณุภาพดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือมีคณุภาพ 3.50 ขึน้ไป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามเพ่ือประเมินคณุภาพของระบบสืบค้นงานวิจยัผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถิติ
ท่ีใช้คือ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ระบบสืบค้นงานวิจยัผ่าน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีคณุภาพของการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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มีค่าเฉล่ียรวม 3.79 และคณุสมบตัิทัว่ไปของระบบสืบค้นมีคา่เฉล่ีย รวม 3.99 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ทาโนเพียร์(Tanopire,1999:Abtract)ได้ศกึษาเร่ืองการใช้ฐานข้อมลูและปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ ในห้องสมดุ มหาวิทยาลยั ผลปรากฎวา่ผู้ใช้ห้องสมดุมกัใช้ฐานข้อมลู
ในชว่งเวลาต้นสปัดาห์ เวลากลางวนั และชว่งเดือนท่ีต้องสง่รายงาน  

คอร์น (Korn,2000:Abtract) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ ใช้ท่ีมีต่อระบบสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์ พบว่า ผู้ ใช้มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจเร่ืองจ านวน
รายช่ือเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหวัข้อท่ีต้องการและได้รับผลการสืบค้นท่ีสะดวกรวดเร็ว 

เคิร์ค และโคเมส (Clerk and Komez,2000:Abtract)ได้ศกึษาเร่ืองความสะดวกในการใช้
ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยัเทคซสั พบวา่อาจารย์สว่นหญ่สืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ในห้องท างาน
และห้องทดลองปฏิบตัมิากกวา่การสืบค้นในห้องสมดุ 

จากงานวิจยัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น เป็นการศกึษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการระบบสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกว่า Web application ในรูปแบบต่าง ๆ 
พบว่า ผู้ ใช้ให้ความสนใจการสิบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้ผู้ ใช้พึงพอใจใน              
ผลของการสืบค้น และท าให้ได้เอกสารตรงตามต้องการท่ีสะดวกและรวดเร็ว จึงเป็นแนวคิดให้
ผู้วิจยัสนใจท่ีจะพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลผลงานวชาการของคณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรีุรัมย์ และเป็นแหลง่สืบค้นผลงานวิชาการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 


