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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ            
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการทฤษฎีต่างๆ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องที่สามารถ
ประยุกต์ใช้งานได้ ในประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
2. แนวคิดเก่ียวบาร์โค๊ดสองมิต ิ
3. บริบท วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
4. เครื่องมือในการการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 1.1 ความหมายของข้อมูล  
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูรณ์ เกียรติ โกมน (2545 : 50) ได้ให้ความหมายของข้อมูลว่า 
(Data) หมายถึง ข้อมูลดิบที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลดิบจะ
ยังไม่มีการน า ไปใช้ประโยชน์ หรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

บุญงาม นันทิกะ (2545 : 14) ให้ความหมายว่าข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน อาจเป็นตัวเลข ข่าวสาร ที่ยังไม่ได้กระท า การประมวลผล และยังไม่สามารถใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 

ทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ (2544 : 10) ได้ให้ความหมายว่าข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงข่าวสาร 
ข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือในรูปอื่น ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง หรือการประมวลผลใด ๆ 
เพ่ือน า มาใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

ประสงค์ ประณีตพลกรัง และคณะ (2541 : 145) ได้ให้ความหมายของข้อมูลว่า หมายถึง 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยการสังเกต การจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการ
ออกแบบสอบถาม ข้อมูลนั้นยังเป็นข้อมูลดิบ ไม่สามารถน า มาใช้ในการตัดสินใจในการกระท า ในเชิง
จัดการได้ 

สมเกียรติ อิฐรัตน์ (2543 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ 
ทีต่ั้งอยู่ในโลกทั้งหลายทั้งปวง ใช้แทนตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ท่ียังไม่มีการปรุงแต่งหรือ
ประมวลผลใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อใช้ในลักษณะต่าง ๆ 

จากที่ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของข้อมูลพอสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง 
ข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ ที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ 

1.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ  
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูรณ์ เกียรติโกมน (2545 : 50) ได้กล่าวไว้ว่า สารสนเทศ

หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ข้อมูลดิบที่ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบโดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถ
น า ไปประกอบการท า งาน โดยเฉพาะการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเลือกโอกาสทางธุรกิจ 
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สุชาดา กีระนันท์ (2544 : 51) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่
ประกอบด้วยส่วนต่างๆอันได้แก่ ผู้ใช้ระบบ ผูพ้ ฒั นาระบบ พนักงานที่เก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญสาขา 
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตัวแบบการวิเคราะห์ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลที่
ท างานร่วมกันเพ่ือก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ท าการประมวลผลข้อมูล เพ่ือสร้างสารสนเทศ 
สนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์การติดตามผล
การด าเนินงานขององค์การเพ่ือประโยชน์ในการบริหารองค์การนั้น 

บุญงาม นันทิกะ (2545 : 14) ให้ความหมายว่าสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้
ผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น หรือข้อสรุปเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานและประกอบการวินิจฉัยต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ 

เกรียงศักดิ์ พราวศรี และคณะ (2544 : 1) กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผล หรือการวิเคราะห์จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมายสามารถน า ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือน า ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ 

กนกรัตน์ เหมะธุลิน (2541 : 9) ให้ความหมายว่าสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพที่ได้จัดกระท าแล้วโดยผ่านการประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วน า มาจัดหมวดหมู่ 
เปรียบเทียบ และผ่านกระบวนการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและคุณค่าเพ่ิมข้ึนตาม
วัตถุประสงค์สามารถน า ไปใช้ประกอบการพิจารณาการกระท า กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ
เพ่ือความสะดวก ชัดเจน และง่ายต่อการใช้ 

สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศคือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และด า เนินการประมวลผลข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงาน สะดวกในการน า ไปใช้ในการตัดสินใจ 

1.3 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
ศิริลักษณ์ พันธ์พินิจ (2542 : 14) กล่าวถึง ความส าคัญของสารสนเทศว่า ข้อมูลสารสนเทศ

มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ ซึ่งน าไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารองค์การต่อไป 

วีระ สุภากิจ (2539 : 8-9) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ
ว่าการจัดระบบสารสนเทศท่ีดี จะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารมีความรู้ที่
ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ และเรียกใช้ได้สะดวก โดยมีประโยชน์ดังนี้ 

1. ประโยชน์ในการบริหาร การตัดสินใจสั่งการ และการวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
นั้น ๆ 

2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งระดับที่สูงกว่าและต ่ากว่าเพื่อให้ระบบ 
สารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายการข้อมูล มีแบบเสนอรายงานและวันส ารวจเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถน า มาเปรียบเทียบกันได้ทุกระดับ 

 3. ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เช่น การจัดท าเอกสารแนะน า 
โรงเรียนการรายงานผลงานเป็นรายปี  

1.4 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
กองแผนงานกรมสามัญศึกษา (2527 : 11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศไว้ว่า 
1.  ให้ความรู้ 
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2.  เกิดความคิดและความเข้าใจ 
3.  ท าให้เห็นสภาพปัญหาและสภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต ่า 
4.  ท าให้ประเมินค่าได้ 
5.  เกิดความน่าสนใจและท า ให้เกิดการตื่นตัว 
6.  ช่วยในการตัดสินได้และสามารถท านายอนาคตได้ 
7.  เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
8.  ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
สรุปข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหารให้เป็นผู้ที่มีความไวใน

การสังเกต เห็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอดีต ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงในปัจจุบันและสัมพันธ์กับสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตรู้จักประมวลข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการคิดวินิจฉัย 
ตัดสินใจ วางแผนและด าเนินการต่าง ๆในองค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยภายใน
วงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ(Phase)ได้แก่ระยะการวางแผน (Planning Phase) 
ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและ
พัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ 
ส าหรับวงจรการพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ  

1.5.1 การพัฒนาระบบในรูปแบบ Waterfall Model 
 
                                                                   
        

 
 
   
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบในรูปแบบ Waterfall 

 
แบบ Waterfall มีหลักการเปรียบเทียบกับน้ าตก ซึ่งไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า และ

ไม่สามารถย้อนกลับได้ หลักการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการนี้เมื่อท าขั้นตอนหนึ่งแล้วจะไม่สามารถ
ย้อนกลับมาได้อีก ดังนั้นการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการนี้ จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อให้

Planning Phase 

Analysis Phase 
 

Design Phase 
 

Implementation Phase 
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สามารถป้องกันการผิดพลาดได้มากที่สุด ซึ่งท าได้ยากยกเว้นว่าระบบงานนั้นมีรูปแบบการพัฒนาที่ดี
และตายตัว 
 1.5.2  การพัฒนาระบบในรูปแบบ Evolutionary Concurrent activity 
 
 
 

                           
  
  
  

 
 
 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบ Evolutionary 
การพัฒนาระบบแบบ Evolutionary มีแนวความคิดที่เกิดจากทฤษฎีวิวัฒนาการ 

โดยจะพัฒนาระบบงานจนเสร็จสิ้นใน Version แรกก่อน จากนั้นจึงพิจารณาระบบใน Version แรกท่ี
ได้พัฒนาผ่านมาถึงข้อดีและข้อเสียแล้ว จึงเริ่มกระบวนการพัฒนาระบบงานใหม่จนได้ระบบงานใหม่
ในVersionที่2และVersionต่อ ๆ ไป จนกว่าจะได้ระบบงานที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งต้องมีการวางแผน
ก าหนดจ านวน Version ต่างๆ นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับระบบใน Version แรกแต่อย่างใด 
 1.5.3   การพัฒนาระบบในรูปแบบ Incremental 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3  ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบ Incremental 

 
 การพัฒนาระบบแบบIncremental มีลักษณะคล้ายคลึงกันแบบEvolutionary 
แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ตัวระบบ เนื่องจากระบบที่เกิดข้ึนในการพัฒนาขั้นแรกนั้นจะยังไม่ใช่ระบบที่
สมบูรณ์ แต่เป็นระบบส่วนแรกเท่านั้น จนเมื่อมีการพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติมเข้าไป และจะมีการ
เพ่ิมส่วนอื่น ๆ เข้าไปอีกจนกลายเป็นระบบที่สมบูรณ์ท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถแน่ใจได้ว่า
ระบบที่ได้จากการรวมกันของระบบจะเป็นระบบที่สมบูรณ์ ดังนั้น ในบางครั้งการพัฒนาระบบใน
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รูปแบบEvolutionaryอาจจะมีบทบาทในการท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การพัฒนาในรูปแบบ             
อ่ืน ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจนได้ Version ใหม่ที่สมบูรณ์ที่สุด 

1.5.4   การพัฒนาระบบในรูปแบบ SDLC (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. 2555 : 23) 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศมีทฤษฎีในการออกแบบหลายทฤษฎี ซึ่งการพัฒนา

ในรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จวงจรการพัฒนาระบบนี้จะท าให้เข้าใจถึง
กิจกรรมพ้ืนฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งในการพัฒนาระบบ ได้แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4  ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบ SDLC 

 
1.5.4.1   การก าหนดปัญหา (Problem Definition)  

 การก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนของการก าหนดของเขตของปัญหา
สาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่การก าหนด
ความต้องการ (Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งานโดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการ
สัมภาษณ์การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อก าหนด (Requirements 
Specification) ที่ชัดเจนในขั้นตอนบางครั้งอาจเรียกข้ันตอนนี้ว่า “การศึกษาความเป็นไปได้” 
(Feasibility Study) สรุปในขั้นตอนก าหนดปัญหาคือ 

1)   รวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
2) สรุปหาสาเหตุของปัญหาและสรุปผลยื่นแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

การก าหนดปญัหา 
(Problem Definition) 

 
วิเคราะห ์
(Analysis) 

ออกแบบ 
(Design) 

พัฒนา 
(Development) 

ทดสอบ 
(Testing) 

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

4) รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถาม 

5) สรุปข้อก าหนดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ
ทั้ง 2 ฝ่าย 

1.5.4.2   วิเคราะห์ (Analysis)  
การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์  การด าเนินงานของระบบ

ปัจจุบัน โดยการน า Requirements Specification ที่ได้มาจากข้ันตอนแรก มาวิเคราะห์เพื่อท าการ
พัฒนาเป็นแบบจ าลอง ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ระบบจึงจ าเป็นต้อง
ทราบถึงความเคลื่อนไหวของข้อมูลในขั้นตอนการด าเนินการ ข้อมูลน าเข้าและรายงานของระบบงาน
ต่าง ๆ ในองค์กรวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เพ่ือทราบถึงรายละเอียดของระบบในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1)   หน่วยภายนอก หรือบุคคล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบมีระบบอะไรบ้าง 

2) ระบบหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยกระบวนการ (Process) อะไรบ้าง 
3) ข้อมูลที่เคลื่อนไหวในแต่ละกระบวนการมีอะไรบ้าง 
4) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บมีอะไรบ้าง 
5) เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของ

ระบบด้วย (DFD) โดยใช้เครื่องหมายในการสร้างแผนภูมิแสดงกระแสข้อมูล เครื่องหมายที่ใช้มี          
ทั้งแบบของ DeMacro  & Yourdon  หรื อ Gane & Sarson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1  เครื่องหมายในการสร้างแผนภูมิแสดงกระแสข้อมูล 
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แบบ 

DeMacro & 
Yourdon 

แบบ 
Gane& Sarson 

ความหมาย 
 

 

 

 
กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน (Process) 
 

หน่วยงานภายนอก (External Entity) ซึ่งเป็นบุคคล
หรือหน่วยงานหรือระบบสารสนเทศภายนอกที่มี
ข้อมูลส่งเข้ามาหรือรับผลของข้อมูลบางครั้งเรียก            
สั้น ๆ ว่า Source/Sink 
 

ข้อมูลที่จัดเก็บ (Data Stored) 
 
กระแสของข้อมูล (Flow of Data) 
 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กระบวนการ (Process) หมายถึงกระบวนการท างานที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง จัดเก็บหรือส่งต่อไป กระบวนการแสดงโดยใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี
มุมมนและมีเส้นตรงส่วนบน ที่ใช้แสดงเลขล าดับเลขที่ของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบ เมื่อมีการ
แสดงกระบวนการท างานต่าง ๆ ในระบบจะไม่สนใจว่ากระบวนการนั้นว่าท าด้วยคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

2) หน่วยภายนอกระบบ (บางครั้งเรียกว่า Source/Sink) ที่ส่งข้อมูล
หรือรับข้อมูลของระบบ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลูกค้า (Customer) รายงานระบบสินค้าคงคลัง 
(Inventory System Report) ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภายนอกที่ส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจากระบบที่
ก าลังวิเคราะห์ เช่น ผู้ผลิต (Supplier) ลูกค้า (Customer) ผู้จัดการ หรือ ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ             
ที่ระบบก าลังวิเคราะห์ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย เช่น ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory System) 

3) การจัดเก็บข้อมูล (Data Stored) หมายถึงข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ เช่น 
ลูกค้า ค าสั่งซื้อ 

4) กระแสของข้อมูล (Flow of Data) คือรายละเอียดของข้อมูลใน
ระบบ 

นอกจากนั้นค าอธิบายการประมวลผล (Process Description) และ
แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับสิ่งใด 

1.5.4.3   ออกแบบ (Design)  
 การออกแบบเป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มา

พัฒนาเป็น Physical Model ให้สอดคล้องกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์ และ
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เทคโนโลยีต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนา การออกแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) 
การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User 
Interface) การจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งข้ันตอนของการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 

1)   การออกแบบรายงาน (Output Design) 
2) การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
3) การออกแบบข้อมูลเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล 
4) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
5) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
6) การสร้างต้นแบบ (Prototype) 

1.5.4.4   พัฒนา (Development)  
 การพัฒนาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่ง 

หรือเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 

1)   พัฒนาโปรแกรมจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 
2) เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาต่อได้ง่าย 
3)   สร้างเอกสารโปรแกรม 

1.5.4.5 ทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไป

ปฏิบัติการใช้งานจริง ซึ่งทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนด้วยการสร้างข้อมูลจ าลอง             
เพ่ือการตรวจสอบการท างานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนี้มีขั้นตอนทดสอบ คือทดสอบไปในระหว่างการพัฒนา 
การทดสอบโดยใช้ข้อมูลที่จ าลองข้ึน การทดสอบระบบด้วยการตรวจสอบในส่วนของ Verification 
และ Validation การจัดฝึกอบรมการใช้ระบบงาน 

 
1.5.4.6   บ ารุงรักษา (Maintenance)  
 เป็นขั้นตอนขอการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากท่ีได้มีการติดตั้งและ 

ใช้งานแล้ว ในขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง หรือเกิดจากความต้องการผู้ใช้งานที่ต้องการเพ่ิมโมดูลในการท างานอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Requirements Specification ที่เคยตกลงกันก่อนหน้าด้วย ดังนั้นขั้นตอนการบ ารุงรักษาจึงมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เพ่ิมค้นพบต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้
ถูกต้องโดยด่วน 

2) ในบางครั้งอาจมีการเพ่ิมโมดูล หรืออุปกรณ์บางอย่าง 
3) การบ ารุงรักษา หมายความรวมถึงการบ ารุงรักษาทั้งด้าน

ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ (System Maintenance and Software Maintenance) 
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2. แนวคิดเกี่ยวบาร์โค๊ดสองมิติ (ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ. 2556 : 26-30) 
 บาร์โค๊ดสองมิติ (QR code) หรือ two-dimension-barcode หรือ 2 D barcode เป็นบาร์โค้ด
แบบเดียวกันทั้งหมดมีการคิดค้นข้ึนในปี 1994 โดยบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Densowave ได้จดลิขสิทธิ์ในชื่อ
ว่า “QRCode” โดยความหมายของ QR code นั้นมาจากค าว่าQuick Response มีความหมายว่า 
การตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ที่คิดค้น code นี้ขึ้นมาในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ และมีการเรียกชื่อบาร์โค้ดชนิดนี้ว่า 2 D 
barcode เพ่ือหลีกเลี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ประเทศไทยได้มีการเริ่มน าQR code นี้มาใช้ใน 1-2 ปี             
ที่ผ่านมา โดยได้มีการน ามาใช้ในการโฆษณาสินค้าที่มีการน าโค้ดนี้มาไว้ข้างกล่องของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม และให้น าโค้ดข้างกล่องเครื่องดื่มมาส่องกับกล้องที่ต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสามารถ
เห็นเป็นภาพขึ้นมาได้ 
 2.1 ประเภทของบาร์โค้ด 2 มิติ 
  QRcode มีสองรูปแบบประกอบด้วย QRcode model 1 Original model กับ QRcode 
model 2  Extended model โดยในปัจจุบันจะนิยมใช้ QRcode model 2 ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
เก็บข้อมูลได้ดังนี้ 
  2.1.1  ตัวเลข(0-9) ซึ่งจะแบ่งเป็นชุดละ 3 ตัว จะเข้ารหัสข้อมูลจ านวน 10 บิต และ
สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 7089 ตัวเลข 
  2.1.2  ตัวอักษรและตัวเลข (0-9, A-Z, $, %, *, +, -, ., /, :) จ านวน 45 ตัวอักษร ซึ่งจะ
แบ่งเป็นชุดละ 2 ตัวจะเข้ารหัสข้อมูลจ านวน 11 บิต และสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 4296 ตัวอักษร 
  2.1.3  ข้อมูล 8 บิต สามารถเก็บข้อมูลได้ 2953 ตัวอักษร 
  2.1.4  ภาษาเคนจิ (KANJI) เป็นการเข้ารหัสข้อมูลจ านวน 13 บิต และสามารถเก็บข้อมูลได้ 
1817 ตัวอักษร 

2.2 การแก้ไขความผิดพลาดในบาร์โค้ด 2 มิต ิ
  การแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากความเสียหายของบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถ
ก าหนดได้จากฟังก์ชันแก้ไขข้อผิดพลาดของบาร์โค้ด 2 มิติจะถูกก าหนดใน 4 ระดับดังนี้ 
  ระดับ L สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท่ีความผิดพลาด 7 % 
  ระดับ M สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท่ีความผิดพลาด 15 % 
  ระดับ Q สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท่ีความผิดพลาด 25 % 
  ระดับ H สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท่ีความผิดพลาด 30 % 
 2.3 โครงสร้างของบาร์โค้ด 2 มิต ิ
  สามารถก าหนดได้โดยรุ่น (version) จาก 1 ถึง 40 โดย รุ่น 1 เป็นเมทริกซ์ขนาด 21x21 
โมดูล โดยจะเพ่ิมข้ึน 4 โมดูลต่อรุ่น ซึ่งรุ่นที่ 40 มีขนาดเท่ากับ 177x177 โมดูลโครงสร้างของบาร์โค้ด 
2 มิติแสดงดังภาพ 1 โดยจะมีรูปแบบ คือ รุ่นที่ 1 แบบ Extended model ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 ใช้ระบุต าแหน่งของสัญลักษณ์ในบาร์โค้ดเพ่ือถอดรหัส 
2.3.2 ใช้ระบุต าแหน่งของบาร์โค้ด เพ่ือถอดรหัส 
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2.3.3 เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อความที่เข้ารหัสแล้ว 
2.3.4 เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของระดับการตรวจสอบความผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  โครงสร้างของบาร์โค้ด 2 มิติรุ่นที่ 1 
  
  การสร้างบาร์โค้ด 2 มิติประกอบด้วยด้วยขั้นตอนดังนี้ การเข้ารหัสข้อมูล การค านวณค่า
แก้ไขความผิดพลาดการเลือกรูปแบบของหน้ากาก และการสร้างชนิดของ ข้อมูลข่าวสาร 
  1. การเข้ารหัสข้อมูล  ความจุของบาร์โค้ด 2 มิติ ก าหนดได้โดย รุ่นระดับการแก้ไขความ
ผิดพลาด และโหมดการเข้ารหัสตัวอย่าง ในรุ่นที่ 1 และระดับแก้ไขความผิดพลาดระดับ Q จะ
สามารถเก็บข้อมูลของตัวเลขจ านวน 27 ตัว ตัวอักษรและตัวเลขจ านวน16 ตัว และข้อมูลขนาด             
11 ไบต์ดังนั้นถ้าค่าของรุ่น และระดับแก้ไขความผิดพลาดที่เพ่ิมขึ้นจะสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นแต่
จะใช้เนื้อท่ีเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นต้องเลือกรุ่นและระดับ
แก้ไขความผิดพลาดที่เหมาะกับความต้องการใช้งานจริง (Thonky. 2012) 
  2. การค านวณค่าแก้ไขความผิดพลาด (Calculating error correcting code words) 
ส าหรับบาร์โค้ด 2 มิตินั้นจะใช้การเข้ารหัสแบบ รีด-โซโลมอน(Reed-solomon) เพ่ือใช้แก้ไข
ข้อผิดพลาด (Krzysztof Wesolowski. 2009) 
  3.  เลือกรูปแบบของหน้ากากท่ีดีที่สุด (Choose the Best Mask Pattern) เมื่อได้พหุนาม
ข้อความและค าแก้ไขความ ผิดพลาดแล้ว ล าดับต่อมาจะเลือกรูปแบบของหน้ากาก ที่ดีที่สุด หน้าที่
ของหน้ากากดังกล่าวจะท าการเปลี่ยนค่าบิตข้อมูลตามเงื่อนไขของหน้ากากนั้นๆ ซึ่งหน้ากากมีด้วยกัน 
ทั้งหมด 8 รูปแบบดังนี้ 
   Mask Number   When to switch the bit 
   000    (y + x) mod 2 == 0 
   001    y mod 2 == 0 
   010     x mod 3 == 0 
   011    (y + x) mod 3 == 0 
   100    ( (y / 2) + (x / 3) ) mod 2 == 0 
   101    ((y * x) mod 2) + ((y * x) mod 3) == 0 
   110   ( ((y * x) mod 2) + ((y * x) mod 3) )mod 2 == 0 
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   111   ( ((y + x) mod 2) + ((y * x) mod 3) )mod 2 == 0 
 

2.4 ขั้นตอนการสร้างบาร์โค้ด 2 มิต ิ
 เริ่มต้นจากการสร้างเมตริกโดยขนาดจะขึ้นอยู่กับรุ่นของบาร์โค้ดตัวอย่าง ถ้าเป็นรุ่นที่ 1 จะ

ได้เมตริกขนาด 21x21 โมดูล ต่อจากนั้น ท าวางรูปแบบพื้นฐานดังภาพ 1 ซึ่งจะประกอบด้วย 
  2.4.1 ต าแหน่งตรวจสอบจะวางไว้ยังต าแหน่งบนซ้าย บนขวา และล่างซ้าย ทั้งหมด 3 ชุด 

2.4.2 แบล็ก พิกเซลจะอยู่มุมบนขวาของต าแหน่งตรวจสอบล่างซ้าย  
  2.4.3 เส้นเชื่อมต าแหน่ง ตรวจสอบ (Timing pattern) จะมีรูปแบบเป็นบล็อก ขาว ด า 
ขาว ดสลับกันไประหว่างต าแหน่งตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 ต าแหน่งของการใส่ชนิดของข้อมูล 
 

2.5  การจัดสรรข้อมูล (Data allocation)] 
  ส าหรับบาร์โค้ด 2 มิติ 1 โมดลูจะแทนด้วย 1 บิตข้อมูลที่ได้จากหัวข้อที่ผ่านมาจะถูกเข้ารหัส
ด้วยเลขฐาน2 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาลงต าแหน่งดังนี้  
  2.5.1  ก าหนดให้ i แทนต าแหน่งแถว (row) และ j แทนต าแหน่งหลัก (columns) โดยมุม
บนซ้ายจะมีพิกัดเป็น (0,0) ตัวอย่างบาร์โค้ด 2 มิติ รุ่นที่ 1 จะมีโมดูลที่ (0,0) ถึง (20,20) 
  2.5.2  ต าแหน่งของโมดูลเริ่มต้นที่มุมขวาล่างตัวอย่างถ้ารุ่นของบาร์โค้ดเป็น 1-Q โมดูล
เริ่มต้นจะอยู่ที่ต าแหน่ง (20,20) ก าหนดให้ 0 แทนด้วยสีขาวและ 1แทนด้วยสีด า 
  2.5.3  ทิศทางการบันทึกข้อมูล จะเริ่มบันทึก ข้อมูลจากล่างข้ึนบน โดยใช้ขนาดความกว้าง 
2 โมดูล และเริ่มจากต าแหน่งมุมล่างขวาหรือพิกัด (20,20) ส าหรับรุ่น 1-Q ดังภาพ 7 เมื่อบันทึกสี
ตามรหัสเรียบร้อยแล้วจะได้ผลดังภาพที ่2.7 
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ภาพที่ 2.7 ทิศทางการบันทึกข้อมูลในบาร์โค้ด 2 มิติรุ่น 1-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 บาร์โค้ด 2 มิติของข้อความ “HELLO WORLD” 
 
  จากการศึกษาเรื่องการสร้างบาร์โค้ด 2 มิตินั้น พบว่าโครงสร้างหลักของบาร์โค้ดนั้น
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ใช้ตรวจสอบมีด้วยกัน 3 ต าแหน่ง (2) ส่วนที่ใช้ระบุต าแหน่ง         
ของส่วนที่ใช้ตรวจสอบมีด้วยกัน 2 ชุด (3) ส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและ (4) ส่วนที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้
ตรวจสอบความผิดพลาด ซึ่งคุณสมบัติที่แตกต่างจากบาร์โค้ด 1 มิติ คือ สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวน
มากกว่า เมื่อบาร์โค้ดเกิดช ารุดตามเปอร์เซ็นที่ก าหนดจะสามารถอ่านข้อมูลในบาร์โค้ดนั้นได้ และ
อุปกรณ์ที่ใช้อ่านบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถใช้กล้องมือถือหรือกล่องที่ต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้  
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ซึ่งมีความสะดวกและราคาถูกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมา ถึงแม้ว่าจะมีการเข้ารหัสที่มีความ
ซับซ้อนแต่ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในกรณีท่ีบาร์โค้ดเกิดความเสียหายจะเห็นว่าบาร์โค้ด 2 มิตินั้น
สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย 
 
3. บริบทวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง (ส านักอุทยานแห่งชาติ. 2558 : ออนไลน์) 
 3.1 ที่ตั้งและแผนที่ 
  วนอุทยานเขากระโดงอยู่ในท้องที่ต าบลเสม็ด ต าบลอิสานและต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่ เนื้อท่ีส่วนใหญ่ของป่าเป็นที่สาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
  ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (นครราชสีมา-สุรินทร์)  

 ทิศใต้ จดที่สาธารณะประโยชน์ตามนสล.4130/2515 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 และ 
นสล.ฉบับที่ 46001/2543 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543  
  ทิศตะวันออก จดบ้านโคกเขา  
  ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (บุรีรัมย์-ประโคนชัย)  
 3.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  วนอุทยานเขากระโดงมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และเนินเขา สภาพป่าเป็นป่าแดง 
หรือป่าเต็งรัง มีเนินเขาขนาดเล็ก 2 ลูกติดกัน สูงจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 60 เมตร เนินทาง ทิศใต้
เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนเนินทางทิศเหนือเรียกว่า เขากระโดง ซึ่งเนินเขาทั้งสองนี้เกิดจากการทับถมของ
เศษหินภูเขาไฟที่พ่นปะทุออกมาทางทิศตะวันออก และตะวันตก มีลักษณะเกือบเป็นที่ราบไม่เห็น
ร่องรอยชัดเจน รอบ ๆ เนินเขาเป็นเนินธารลาวา ซึ่งเป็นพืดหิน จากการส ารวจความหนาของชั้นลาวา
จากการระเบิดของเหมืองหิน พบว่า มีความหนามากกว่า 20 เมตร และแผ่กระจายไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของยอดเขามากกว่าทางทิศทางอ่ืน  
 3.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของป่าบริเวณเขากระโดงแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์  
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  
 3.4 พืชพรรณและสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้  
  ลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติจะเป็นพืชพันธุ์สวันนา (Savanna Biotope) เป็นหญ้าสูงและ
ต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย พืชพันธุ์ที่เกิดในเขตนี้จะเจริญเติบโตรวดเร็ว สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งป่า
ชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป ป่าเต็งรังมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง           
มีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ 
ส่วนใหญ่ปรากฏสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ มักกระจายอยู่ตามสันเนิน พ้ืนที่ราบที่เป็นทรายจัด 
หรือบนดินลูกรังท่ีมีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 50-1,000 เมตร  
ป่าเต็งรังในวนอุทยานเขากระโดง ต้นไม้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนื่องจากลักษณะดินตื้น และมีหิน
ผสมอยู่มาก ดินขาดความสมบูรณ์ เรือนยอดห่างกันท าให้แดดส่องลงมาถึงพ้ืนได้มาก พันธุ์ไม้ที่พบ
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ได้แก่ เต็ง รัง มะกอกเลื่อม ตะคร้อ ขี้เหล็กป่า สมอพิเภก งิ้วป่า ปอยาบ เป็นต้น ส าหรับไม้พ้ืนล่างเป็น
พันธุ์พืชที่ชอบแสง จ าพวกหญ้าชนิดต่างๆ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าคมบาง ในระดับไม้ชั้นรองจะพบไม้พุ่ม
เบิกน าหลายชนิด เช่น มะขามป้อม ติ้วขาว ติ้วแดง และยังมีพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกได้แก่ จามจุรี ลั่นทม 
สนประดิพัทธ์ โพธิ์ มะม่วง มะขาม ยูคาลิปตัส ในฤดูฝน พื้นที่ป่ามีพืชล้มลุกข้ึนอย่างหนาแน่น จะพบ
ดอกกระเจียวซึ่งเป็นพืชตระกูลขิง ข่า ออกดอกในช่วงฤดูฝน ดอกสามารถน ามารับประทานได้เหมือน
ข่าอ่อน ผักต่างๆ เช่น ผักหวาน ผักอีนูน ผักเม็ก ดอกดิน กระถกรก กระทงลาย สลิด ผักเปราะ 
กระโดน ผักแว่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีเห็ดจ าพวกที่สามารถน าไปปรุงอาหารได้ เช่น เห็ดโคน 
เห็ดระโงก เห็ดมันปู เห็ดน้ าหมาก เห็ดหูหนู เห็ดครก เห็ดเผาะ ซึ่งในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะเข้าไปเก็บ
หาจ านวนมาก เมื่อเข้าฤดูหนาว ป่าเต็งรังแห่งนี้จะมีความแล้งและผลัดใบ ใบไม้ร่วงแห้ง ซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงเป็นอย่างดี จึงมักเกิดไฟป่าในสังคมพืชชนิดนี้ทุกปี สังเกตว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าเต็งรังนี้จะมี
เปลือกหนา นอกจากใช้ต่อสู้กับความร้อนของไฟแล้วยังช่วยลดการคายน้ าอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ที่
วนอุทยานเขากระโดงไม่ค่อยมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นมากนัก  
  นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ชื่อ ต้นมะกอกโคก หรือเขมรเรียกว่า กระนุยขมอจ 
และชาวบ้านเรียกว่า ต้นหีผี และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schrebera swietenioides Roxb. เป็นพืชไม้
ประเภทยืนต้น ลักษณะไม้เปลือกแข็ง ล าต้นสูงใหญ่ ประเภทใบเลี้ยงคู่ออกดอกเป็นช่อๆ สีขาวแกม
เหลืองเล็กน้อยคล้ายๆ ดอกพวงพยอม แต่ไม่มีกลิ่นหอม จะเริ่มออกดอกในระยะต้ นของเดือน
พฤษภาคม ลักษณะของผลคล้ายๆ ลูกมะกอก ขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตร เมื่อลูกสุกประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะหล่นลงมาและแตกออกเป็นสองซีก เมื่อน าไปกดกับดินทรายดูจะปรากฏ
รอยคล้ายอวัยวะเพศหญิง มีเฉพาะประเทศไทย พบตามซากภูเขาไฟเก่า ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว การขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดและปักช าท าได้ยาก  
  ทรัพยากรสัตว์ป่า จากการส ารวจสัตว์ป่าในวนอุทยานเขากระโดงพบว่า สัตว์ที่พบมากจะ
เป็นประเภทสัตว์ปีก คือ พวกนกต่างๆ ซึ่งนกส่วนใหญ่ที่พบเป็นนกประจ าถิ่น เช่น นกแอ่นบ้าน           
นกกินปลีอกเหลือง นกเอ้ียงสาลิกา เป็นต้น ซึ่งนกจ าพวกนี้สามารถพบได้ง่ายทั่วไป ในบริเวณพ้ืนที่  
วนอุทยานเขากระโดง ส่วนนกอพยพจะสามารถพบได้มากในช่วงฤดูหนาว และบริเวณท่ีจะสามารถ
พบนกได้บ่อยที่สุดคือบริเวณริมน้ า นอกจากนกแล้วสัตว์ที่สามารถพบได้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นพวกสัตว์
ขนาดเล็ก พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระรอกหลากสีกระรอกบินจิ๋วท้องขาว กระแตธรรมดา 
กระเล็น อีเห็นธรรมดา พังพอนธรรมดา กระต่ายป่า อ้นเล็ก หนูพุกเล็ก สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่า
เหลือง เต่านา กิ้งก่าสวน กิ้งก่าหัวแดง งูสิงธรรมดา งูเห่าปลวก งูเห่าอีสานพ่นพิษ งูหลาม งูลายสาบ
คอแดง งูลายสาบดอกหญ้า งูเขียวพระอินทร์ ส่วนสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีสามารถพบได้ เช่น 
คางคกบ้าน ปาดบ้าน เขียดจะนา เขียดหลังปุ่ม กบบัว เป็นต้น ส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ไม่พบในพ้ืนที่ 
เนื่องจากวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดงมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งชุมชน การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่างๆ 
มีค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการรบกวนพื้นที่และสัตว์ต่างๆ เช่นการใช้พื้นที่เพ่ือฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร การระเบิดหิน การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น สัตว์ป่าในพื้นที่วนอุทยานเขากระโดง ส ารวจเมื่อ 
พ.ศ. 2512 โดยกรมป่าไม้ พบว่า สัตว์ป่าประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ไม่มีเหลืออยู่แล้ว               
มีแต่ขนาดเล็ก เช่น กระรอก กระต่ายป่า สัตว์ป่าที่น่าสนใจและยังคงมีอยู่จ านวนมากกว่าสัตว์ป่าชนิด
อ่ืนๆ คือ นก ซึ่งมีมากมายหลายชนิด เท่าท่ีพบในการส ารวจได้แก่ นกขุนแผน นกเด้าดินสวน               
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นกกระเต็นอกขาว นกกิ้งโครงคอด า นกกระจิบธรรมดา นกปรอดหัวโขน นกอีแพรดแถบอกด า         
นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกกระจี๊ด นกกระปูดใหญ่ อีกา นกเอ้ียงด า นกแอ่นพง นกยางกรอกพันธุ์จีน  
นกตะขาบทุ่ง นกจับแมลงจุกด า นกกินแมลงสีฟ้าอ่อน นกเป็ดแดง นกเป็ดคับแค นกแซงแซวหางปลา 
นกกระเบื้องคอขาว และมีเหยี่ยวแดง จ านวน 1 คู่บริเวณยอดเขากระโดง 

 
4.  เครื่องมือในการการออกแบบและการพัฒนาระบบ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ :           
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัยไดใ้ช้เครื่องมือในการการออกแบบและการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 

 4.1  ระบบฐานข้อมูล 
 4.1.1 ความหมายของฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง การน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่
เดิมถูกจัดเก็บอยู่ใน รูปของแฟ้มข้อมูลได้ถูกน ามาจัดเก็บรวมกันไว้ภายในฐานข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้
แต่ละฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในระบบแฟ้มข้อมูล   
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จ าลอง ครูอุตสาหะ. 2544 : 13) 

ระบบฐานข้อมูล (Database system) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลที่จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงานอย่างใด
อย่างหนึ่งขององค์กร อาจกล่าวได้ว่าแต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับระบบแฟ้มข้อมูล 1 ระบบ  
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จ าลอง ครูอุตสาหะ. 2544 : 5) 

4.1.2 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส าคัญดังนี้  

(รวิวรรณ เทนอิสสระ. 2543 : 11) 
4.1.2.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในแต่ละส่วนที่ถูกจัดเก็บ 

อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องมีความสัมพันธ์และน ามาใช้ร่วมกันได้ (Integrated) กับชุดของข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล 
 4.1.2.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นชุดของอุปกรณ์ทังหมดซึ่งใช้ในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล รวมถึงการดูแล รักษา การจัดการ การออกรายงาน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจ
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป เครื่องขับจานแม่เหล็ก เทอร์มินัล 
เครื่องพิมพ์เครื่องขับเทป และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ 
 4.1.2.3 ซอฟต์แวร์ (Software) ในระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยซอฟต์แวร์         
2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ จัดการระบบฐานข้อมูล เรียกว่า Database management system 
(DBMS) และโปรแกรมประยุกต์ (Application software) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ DBMS ในการใช้
งานฐานข้อมูลเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โปรแกรมประยุกต์จะใช้สิ่งอ านวย ประโยชน์ 
ต่าง ๆ ที่ DBMS มีอยู่เพ่ือการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือพิมพ์รายงานหรือพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
ตามความต้องการขององค์กร (Hansen & Hansen. 1996) 

4.1.2.4 ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล (User) ซึ่งจะประกอบด้วย 
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1) นักพัฒนาโปรแกรม (Application programmer) ได้แก่ ผู้ที่ท า
หน้าที่พัฒนาโปรแกรม เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาประมวลผล 

2) ผู้ใช้ทั่วไป (End user) ได้แก่ ผู้ที่น าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
งาน ซึ่งประกอบด้วย 

3) ผู้ใช้ปกติ (Naive user) ได้แก่ ผู้ใช้ที่เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
โดยอาศัยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

4) ผู้ใช้สมัยใหม่ (Sophisticated user) ได้แก่ ผู้ใช้ที่เรียกใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลด้วย ประโยคค าสั่งของ Query language 

5) ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) ได้แก่ 
ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ควบคุม และตัดสินใจในการก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล ชนิดของข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบในการเรียกใช้ ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลและกฎระเบียบที่ใช้
ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูล 

4.1.3  รูปแบบของฐานข้อมูล (Database model)  
 ฐานข้อมูลสามารถแบ่งตามภาพของโครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้มองเห็นไต้ 3 แบบ ดังนี้

(รวิวรรณ เทนอิสสระ. 2543 : 23)  
4.1.3.1 ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical database) 

โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นอาจจะแสดงด้วยผังต้นไม้ที่มองจาก 
บนลงล่าง (Upside-down tree) โดยมีองค์ประกอบคือ เซกเมนต์ (Segment) อาจเรียกอีกอย่างว่า 
โหนด (Node) ซึ่งเทียบเท่ากับชนิดของระเบียนในระบบแฟ้มข้อมูลระดับบน (Top layer) เรียกว่า 
รูท (Root) เปรียบเสมือน แม่ (Parent) ของเซกเมนต์ที่ขึน้ตรงต่อเซกเมนต์นั้นแต่ในทางกลับกัน
เซกเมนต์ที่อยู่ล าดับต ่ากว่าเซกเมนต์อ่ืนจะถูกเรียกว่า ลูก (Children) ของ เซกเมนต์ที่อยู่ล าดับ
เหนือกว่า 

1) ข้อดีของฐานข้อมูลแบบล าดับชันมีดังนี 
1.1) ระบบจัดการฐานข้อมูลสร้างสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า             

ความอิสระของข้อมูล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลหรือหน่วยเก็บข้อมูลที่เกิดข้ึนไมมี่
ผลกระทบต่อโปรแกรมที่เขียนไว้และยังสามารถบ ารุงรักษาได้จึงเป็นผลให้มีการเพ่ิมการเขียน
โปรแกรมและการบ ารุงรักษาโปรแกรมภายหลังได้อย่างอิสระ 

1.2) ความสัมพันธ์แบบแม่/ลูกที่เชื่อมระหว่างเซกเมนต์แม่และ
เซกเมนตล์ูกท าให้เกิดความคงสภาพของข้อมูล เนื่องจากเซกเมนต์ลูกมีการอ้างถึงเซกเมนต์แม่อย่าง
อัตโนมัติอยู่เสมอ 

1.3) ฐานข้อมูลแบบล าดับชันจะมีประสิทธิภาพมากขึนเมื่อ
ฐานข้อมูลมีจ านวนของความ สัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มมากขึ้น 

2) ข้อเสียของฐานข้อมูลแบบล าดับชัน 



 

 

 

22 
 

 

2.1) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึนกับโครงสร้างข้อมูล เช่น มีการ
จัดวางต าแหน่งใหม่ของเซกเมนต์ยังคงต้องการการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมประยุกต์ที่มีการเข้าถึง
ฐานข้อมูล ดังนั้นการออกแบบการติดต้ังจึงเริ่มที่จะซับซ้อนมากขึ้น 

2.2) หลายความสัมพันธ์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
ความสัมพนัธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มทีใ่ช้อยู่ในฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 

2.3) ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นมีแนวโน้มที่ยากในการจัดการ              
จึงน าไปสู่การขาดความยืดหยุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

2.4) การเขียนโปรแกรมประยุกต์มีแนวโน้มที่จะต้องใช้เวลานาน 
2.5) แม้ว่าพืน้ฐานของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นจะสร้างรวมกันใน

โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทังหมดแต่ยังไม่มีมาตรฐานจึงเป็นการยากที่จะน าโปรแกรมอ่ืนมาใช้
ร่วมกัน 

4.1.3.2 ฐานข้อมูลแบบข่ายงาน (Network database) 
ฐานข้อมูลแบบข่ายงาน ถูกสร้างข้ึนเพื่อสนองความต้องการความสัมพันธ์

ของข้อมูลที่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพมากกว่าฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แต่ยังขาดความเป็น
มาตรฐานของฐานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาต่อนักออกแบบและนักพัฒนาโปรแกรมเนื่องจากท าให้ใช้
ร่วมกันได้ยาก การใช้ฐานข้อมูลแบบข่ายงานนั้นเรียกความสัมพันธ์ว่า เซ็ต (Set) แต่ละเซ็ต
ประกอบด้วยระเบียนอย่างน้อย 2 ชนิด คือระเบียนที่เป็นเจ้าของ (Owner) ที่เทียบเท่ากับเซกเมนต์
แม่และระเบียนสมาชิก (Member) ที่เทียบเท่ากับเซกเมนต์ลูก ความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูล 
แบบข่ายงานกับฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นอยู่ที่เง่ือนไขท่ีสมาชิกสามารถปรากฎในเซ็ตหรือสมาชิก
อาจจะมีเจ้าของมากกว่าหนึ่งก็ได้ในเซ็ตจึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสมาชิก  

1) ข้อดีของฐานข้อมูลแบบข่ายงาน 
1.1) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มง่ายต่อการติดตั้งมากกว่า

ฐานข้อมูลแบบล าดับชัน 
1.2) ชนิดของการเข้าถึงข้อมูลและความยืดหยุ่นมีมากข้ึน             

งานประยุกต์สามารถเขียนโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลจากการเรียกใช้ระเบียนที่เป็นเจ้าของและสมาชิก           
ทุกตัวในเซ็ตได้ ถ้าสมาชิกมีเจ้าของมากกว่าหนึ่งระเบียนก็สามารถเชื่อมโยงไปยังระเบียนที่เก่ียวข้อง
ได้ 

1.3) ฐานข้อมูลแบบข่ายงานท าให้เกิดความคงสภาพของข้อมูล 
เนื่องจากจะต้องก าหนดระเบียนเจ้าของก่อนที่จะก าหนดระเบียนสมาชิก 

1.4) ฐานข้อมูลแบบข่ายงานได้รับความเป็นอิสระของข้อมูลอย่าง
เพียงพอ เพ่ือที่จะแยกโปรแกรมออกจากหน่วยเก็บข้อมูลทางกายภาพที่ซับซ้อน ซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อมูลไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมประยุกต์ 

2) ข้อเสียของฐานข้อมูลแบบข่ายงาน 
2.1) ยากต่อการออกแบบและใช้งาน ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีความรู้           

ความเข้าใจในโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างดีเพ่ือน าประสิทธิภาพของฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
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2.2) ยากในการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล เช่น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างฐานข้อมูล ข้อก าหนดในภาพย่อยทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบอีกครังแม้ว่าฐานข้อมูล
แบบข่ายงานจะให้ความเป็นอิสระของข้อมูล แต่ไม่ให้ความเป็นอิสระของโครงสร้าง 

2.3) การควบคุมความคงสภาพของข้อมูล ต้องมีการออกแบบ           
อย่างดี เนื่องจากฐานข้อมูลแบบนี้ไม่ได้ออกแบบระบบที่ง่ายต่อการใช้งานส าหรับผู้ใช้ จึงต้องการ
นักเขียนโปรแกรมที่มีความรู้ทางเทคนิคเป็นอย่างดี 

4.1.3.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database) 
เป็นโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบตาราง (Table) ที่มีลักษณะเป็นสอง

มิติ คือ เป็นแถวและเป็นหลัก แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง entity ด้วย attribute ที่มีชื่อเหมือนกัน
การเชื่อมโยงโดยใช้ค่าใน attribute ที่เท่ากัน 

1) ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 1.1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นกลุ่มของความสัมพันธ์หรือตารางที่

ข้อมูลถูกจัดเก็บเป็นแถวและหลัก ซึ่งท าให้ผู้ใช้เห็นภาพของข้อมูลได้ง่าย 
 1.2) ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลถูกจัดเก็บจริงอย่างไร รวมถึงวิธีการ

เรียกใช้ข้อมูล 
 1.3) ภาษาท่ีใช้ในการเรียกดูข้อมูลมีลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ เช่น 

SQL 
 1.4) ทัง้ข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลมีความเป็นอิสระจาก

โปรแกรม เนื่องจากเม่ือกล่าวถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลแบบนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างข้อมูลในระดับ
แนวความคิดมากกว่าโครงสร้างในระดับกายภาพ 

2) ข้อเสียของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
2.1) ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่น ามาใช้กับฐานข้อมูลที่มี

โครงสร้างข้อมูลแบบนี้จะต้องมีความสามารถท่ีสูงกว่าฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูลในแบบอื่น 
เนื่องจากโปรแกรม DBMS ของฐานข้อมูล ที่มีโครงสร้างข้อมูลแบบนี้จะท าหน้าที่ในการจัดการ           
กับโครงสร้างของข้อมูลภายในฐานข้อมูลแทนผู้ใช้จึงส่งผลให้การท างานของโปรแกรม DBMS มีความ
ซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการมากกว่าฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ข้อมูลในแบบอ่ืน  

4.1.4  ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้งานมีประโยชน์ดังนี้ (มณีรัตน์ บุญล า. 2541 : 25 ; 

รวิวรรณ เทนอิสสระ. 2543 : 22 )  
4.1.4.1 ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่เป็นการ

รวบรวมแฟ้มข้อมูลที่อยู่กระจายกันโดยการออกแบบโครงสร้างข้อมูลในลักษณะแนวคิดรายละเอียด
ของขอ้มูลที่ถูกบันทึกจะถูกวางไว้ที่เดียวในฐานข้อมูล 

4.1.4.2 ความคงที่ของข้อมูล การลดความซ้ าซ้อนหรือการควบคุมความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ท าให้เกิดความคงที่ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อที่อยู่ของลูกค้าถูกเก็บเพียงแห่งเดียวเป็น
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การลดข้อขัดแย้งในการเกิดความไม่ตรงกันของค่าของข้อมูลที่เก็บเมื่อความซ้ าซ้อนถูกควบคุม           
โดยระบบฐานข้อมูลเองจะท าให้เกิดความคงท่ีได้โดยการปรับปรุงรายการของข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ หากมีการเก็บที่อยู่ลูกค้าสองแห่งระบบฐานข้อมูลก็ควรจะปรับปรุงค่าของข้อมูล
ในแฟ้มที่เก่ียวข้องทั้งสองแห่งเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

4.1.4.3 เกิดการรวมกันของข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นหนึ่งเดียวกัน 
มีโครงสร้างแบบแนวคิด (Logical structure) ด้วยความสัมพันธ์แนวคิดนี้ได้ก าหนดความเกี่ยวข้อง
กันระหว่างข้อมูล จึงท าให้เกิดความง่ายส าหรับผู้ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันเชิงแนวคิดโดยไม่สนใจว่า
ข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บทางกายภาพอย่างไร 

4.1.4.4 การร่วมกันของข้อมูล ฐานข้อมูลมีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลร่วมกันของ
ผู้ใช้ที่เก่ียวข้องในองค์การด้วยระบบแม่ข่าย-ลูกข่าย ได้ก าหนดให้ผู้ใช้หลายคนใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลา
เดียวกันได้ภายใต้ข้อจ ากัดท่ีก าหนด 

4.1.4.5 การพัฒนางานประยุกต์ท่ีง่าย มีการประยุกต์ให้ผู้ใช้ที่มีพ้ืนฐานทางการ
เขียนโปรแกรมไต้ใช้ ภาษารุ่นที่สี่ (4th GL) ในการใช้ระบบสารสนเทศจากฐานข้อมูลได้ง่ายขึน้โดย
อาศัยเครื่องมือช่วยในการท างาน อาทิ เครื่องมือสร้างการติดต่อระหว่างผู้ใช้โดยใช้กราฟิค            
(Graphic User Interface : GUI) เครื่องมือสร้างรายงาน (Report generator) รวมทัง้ในป้จจุบัน          
มีภาษาระดับสูงส าหรับการพัฒนางานประยุกต์ให้เลือกใช้มากข้ึน 

4.1.4.6 การท าให้เกิดมาตรฐาน ผลกระทบจากการใช้ข้อมูลร่วมกันท าให้ผู้บริหาร
ฐานข้อมูลต้องมีการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ของการก าหนดรูปแบบข้อมูลเช่น การก าหนดรหัสแทน
สิ่งต่าง ๆ โดยต้องใช้รูปแบบ ของการก าหนดรหัสที่สื่อความหมายเดียวกัน 

4.1.4.7 การควบคุมความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูล ผู้บริหาร
ฐานข้อมูลก าหนดขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิในการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้
แตล่ะคนจากแต่ละหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ง่ายขึ้น เนื่องจากระบบบริหารฐานข้อมูลมีค าสั่ง
สนับสนุนให้การก าหนดสิทธิที่ง่ายและชัดเจนขึ้น เป็นผลให้ผู้บริหารฐานข้อมูลสามารถควบคุม            
ความคงสภาพของข้อมูลได้ 

4.1.4.8 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาข้อมูลอันเป็นผลจากความอิสระของ
ข้อมูล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไม่ได้ขึน้กับโปรแกรมประยุกต์แต่จะมีรูปแบบของข้อมูลที่เก็บภายใน
ฐานข้อมูลเองหากมีการดัดแปลงโปรแกรมในงานประยุกต์ก็จะไม่กระทบกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
มีอยู่ท าให้บ ารุงรักษาง่าย โปรแกรมเมอร์มีเวลาในการคิดออกแบบและพัฒนางานประยุกต์ใหม่ ๆ         
ได้มากขึน 

4.1.4.9 การได้รับสารสนเทศมากข้ึนจากข้อมูลจ านวนเดียวกัน เนื่องจากข้อมูล 
ถูกเกบ็รวมกันมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในแต่ละหน่วยงานจึงเป็นไปได้มากที่จะได้สารสนเทศใน
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ของผู้บริหาร จากการประมวลผลข้อมูลในปริมาณที่ใกล้เคียง
กับการแยกเก็บข้อมูล 

4.1.5  ข้อเสียของฐานข้อมูล 
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การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้งานมีข้อเสียดังนี้  
(ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย. 2540 : 34) 

4.1.5.1 มีต้นทุนสูง ระบบฐานข้อมูลก่อให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การจัดการระบบฐานข้อมูลบุคลากร ต้นทุนในการปฏิบัติงานและฮาร์ดแวร์เป็นต้น 

4.1.5.2 มีความซับซ้อนการเริ่มใช้ระบบฐานข้อมูล อาจก่อให้เกิดความ
สลับซับซ้อนได้ เช่น การจัดเก็บ ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม เป็นด้น 

4.1.5.3 การเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เนื่องจากข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ใน
ลักษณะเป็นศูนย์รวม ความล้มเหลวของการท างานบางส่วนในระบบอาจท าให้ระบบฐานข้อมูลทัง
ระบบหยุดชะงักได้ 

4.1.6 ขัน้ตอนของการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
 (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จ าลอง ครูอุตสาหะ. 2544 : 36) 

4.1.6.1 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual design)           
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับนี้ จะเป็นการก าหนดโครงร่าง (Schema) เริ่มต้นที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
อธิบายถึงโครงสร้างหลัก ๆ ของข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลโดยไม่ค านึงถึงฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้ว่า
จะมีโครงสร้างข้อมูลแบบล าดับชั้นหรือข่ายงานหรือเชิงสัมพันธ์ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบใน
ระดับนีจ้ึงเป็นแบบจ าลองของข้อมูลที่ประกอบด้วยโครงร่างที่อยู่ในรูปของแนวความคิดซึ่งยังไม่
สามารถน าไปใช้งานได้จริง แบบจ าลองของข้อมูลที่ได้จากการออกแบบในขั้นตอนนี้จึงมักจะถูก
เรียกว่าโครงร่างระดับแนวคิด แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบในระดับนี้กลับมีความส าคัญเนื่องจาก
โครงสร้างที่ได้จากการออกแบบในขั้นตอนนี้จะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป 

4.1.6.2 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรก (Logical design) การออกแบบใน
ระดับนีจ้ะเป็นระดับที่ต่อเนื่องจากระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลในระดับนี้จะอาศัยโครงร่าง
ที่มาจากการออกแบบในระดับแนวคิดมาปรับปรุงให้มีโครงสร้างที่เป็นไปตามโครงสร้างข้อมูลของ
ฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้งานโดยจะยังไม่ค านึงถึงฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลที่
ออกแบบขึ้น การออกแบบฐานข้อมูลในขั้นตอนนี้จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างบางอย่างใน          
โครงร่างระดับแนวคิดให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้งาน ทั้งนีเนื่องจาก
บางโครงสร้างที่ได้ออกแบบในโครงร่างระดับแนวคิดจะไม่สามารถน ามาใช้กับโครงสร้างข้อมูลของ
ฐานข้อมูลที่เลือกมาใช้งานได้ นอกจากนี้ในระบบงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมักจะนิยมแตกความต้องการ
ของผู้ใช้ออกเป็นความต้องการย่อย ๆ แล้วจึงน าแต่ละความต้องการนั้นไปก าหนดเป็นโครงร่างระดับ
แนวคิด ซึ่งจะส่งผลให้ระบบงานนั้นมโีครงร่างระดับแนวคิดมากกว่า 1 โครงร่าง ดังนั้นการออกแบบ
ในขัน้ตอนนีจ้ึงต้องมีการน าเอาแต่ละโครงร่างระดับแนวคิดนั้นมาประกอบกันด้วยการออกแบบใน
ขัน้ตอนนีเ้นื่องจากเป็นขั้นตอนก่อนที่จะน าเอาโครงร่างที่ออกแบบขึ้นไปสร้างเป็นฐานข้อมูลจริง 
ดังนั้นในขัน้ตอนนี้จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างที่ออกแบบขึ้นกับส่วนประมวลผล
ต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้รวมทั้งจะต้องแปลงโครงร่างต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ในกรณีท่ี
ฐานข้อมูลที่เลือกใช้มีโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 
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4.1.6.3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical design)               
การออกแบบในระดับนี้จะเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลใน
ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของโครงร่างที่ออกแบบขึ้นเช่นเดียวกัน แต่การปรับปรุง
โครงสร้างของการออกแบบฐานข้อมูลในขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเอาโครงร่างที่ได้จากการออกแบบ            
ในระดับตรรกมาปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นไปตามโครงสร้างของฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้งานแทน 
เนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีโครงสร้างในรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น ประเภท ของข้อมูล 
โครงสร้างในการจัดเก็บและวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลเป็นต้น ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบ 
ในระดับนีจ้ะได้แก่ โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างตัวฐานข้อมูลจริง 

4.2 PHP  
PHP เป็นภาษาหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมาเพ่ือท างานในระบบเครือข่ายโดยท างานเป็นโปรแกรม

ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ภายในระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตซึ่ง PHP  ได้
น าข้อดีของหลาย ๆ ภาษามารวมกัน โดยตัดเอาข้อด้อยบางอย่างออกไปทั้งทางด้านไวยากรณ์ภาษา 
โครงสร้าง และวิธีการท างานของโปรแกรม PHP เช่น รูปแบบของภาษาท่ีคล้ายกับภาษา C, Perl 
และ Java และ PHP เป็นภาษาท่ีสามารถแทรกลงไปพร้อมกับแท็ก HTML ได้ (HTML Embedded ) 
ซึ่ง ก าลังเริ่มได้รับความนิยมเรื่องทางด้านฐานข้อมูล ซึ่งตัว PHP เองนั้นนอกจากจะสามารถท างานได้
ในหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการแล้วยังสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้หลายประเภท ให้เพ่ือรองรับกับ
การเขียนโปรแกรมเพ่ือประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์จริง ๆ 

ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ PHP เป็น Web Programming เพ่ือสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้
และส่วนที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล ม ีTools เพ่ือใช้จัดการระบบฐานข้อมูล และสามารถน าข้อมูล
มาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แผนภูมิ แบบวงกลม แบบแท่ง เชิงเส้น 

4.2.1  จุดเด่นของ PHP ดังนี้ 
 4.2.1.1  ความเร็วของการให้บริการย่อมมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งถึงแม้ว่า PHP 

จะเป็นภาษาแบบ Interpreter แต่สามารถตอบสนองในเรื่องนี้ได้ดี โดยเฉพาะเมื่อท าการติดตั้ง
ร่วมกับ Web Server คู่กับโปรแกรม Apache  

 4.2.1.2  ความง่ายเนื่องจาก PHPเป็นภาษาในลักษณะของHTML Embedded 
เช่นเดียวกับ ASP และ JSP จึงเหมาะกับการน ามาพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นมากกว่าเนื่องจากผู้เขียน
สามารถแทรกโค้ดของ PHP ไว้ในจุดใดก็ได้ใน HTML code และท าให้การออกแบบหน้าตาของ           
เว็บเพจ PHP ด้วย Tool ต่าง ๆ เช่น Dream Weaver ท าได้ง่ายนอกจากนั้น PHP มีโครงสร้างของ
ภาษาท่ียืดหยุ่น เนื่องจากรับเอาโครงสร้างของการเขียนมาจาก Perl และ C 

 4.2.1.3  ความสามารถในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PHP มีความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด เช่น MySQL, ORACLE, PostgresSQL และอ่ืน ๆ อีกเนื่องจาก 
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PHP มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ ODBC ท าให้สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้
มากมาย 

 4.2.1.4  การท างานแบบ Object-Oriented แม้จะไม่เด่นชัดแต่เป็นความสามารถที่
ส าคัญเนื่องจากแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นเชิงวัตถุใน PHP 4 ยังมีข้อจ ากัดในการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงวัตถุอยู่มากและคาดว่าความสามารถนี้จะได้รับการขยายให้มีความใกล้เคียงกับ
ลักษณะของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้นใน PHP 5 

 4.2.1.5  เป็นของฟรี ท าให้นักพัฒนาเว็บอิสระเลือกใช้มากท่ีสุดเนื่องจากสามารถที่
จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระดับสูงหรือโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้ทัดเทียมกับภาษาอย่าง ASP หรือ 
ASP, NET ซึ่งภาษาเหล่านี้มักจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (อาจจะมาจากค่า License ของ
แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือในการพัฒนา) จนสามารถกล่าวได้ว่าการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP             
มี Productivity สูงกว่าภาษาอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา 

 4.2.1.6 ความหลากหลายในแพลตฟอร์ม PHP สามารถท างานได้บนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เช่น Hp-UX, FreeBSD, Linux OS X หรือแม้แต่บนระบบปฏิบัติการ Windows ก็ได้ 

4.2.2 จุดอ่อนของ PHP ดังนี้ 
 4.2.2.1 ความไม่มั่นใจในการใช้เพื่อพัฒนาโปรเจ็คขนาดใหญ่แม้ว่า PHP จะมี
ศักยภาพพอเพียงส าหรับโครงการขนาดใหญ่แต่เนื่องจากไม่มีองค์กรที่มีชื่อเสียงมารองรับท าให้ PHP 
ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถสร้างความมั่นใจถึงเสถียรภาพในการท างานให้กับเจ้าของโปรเจ็ค
ได้ 
 4.2.2.2 เป็นภาษาแบบ Interpreter ท าให้ผู้พัฒนาโปรแกรมท่ีเขียนด้วย ภาษา 
PHP ไม่สามารถท่ีจะซ่อน Source code ได้ บางครั้งไม่อยากจะให้เห็นบางอัลกอริทึมเพราะอาจจะ
ถูกคัดลอกไปใช้ได้ง่าย ๆ แม้จะมีสินค้าบางตัวที่ใช้ในการแปลง PHP code ให้เป็น Object code ได้
เช่น Zend Encoder แต่ยังมีราคาสูงอยู่ส าหรับโปรแกรมเมอร์อิสระ 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วิริยาภรณ์ ศิวิไล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริม          
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการในการ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง โดยสนใจข้อมูล
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงและภาพเหมือนจริงประกอบในการน าเสนอมากที่สุด ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ได้แก่ ปัญหาด้านการ
พ่ึงพาตัวแทนน าเที่ยว ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ได้แก่ การสนับสนุน
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ช่วยเหลือของภาครัฐ การรวมตัวกันของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ การปรับราคาลงของบริษัทผู้จัดท า
และออกแบบเว็บไซต์ การก่อตั้งชมรมเว็บไซต์ที่พักโฮมสเตย์ การเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ 
 ภาสิษฎ์  ไชยศร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม           
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่าสารสนเทศที่
เหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 1) ฐานความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ                      
2) สารสนเทศอุทยานแห่งชาติ ส่วนที่เป็นฐานความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ความหมาย 
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ชนิด การจัดการ ลักษณะกิจกรรมและลักษณะของนักท่องเที่ยว            
เชิงนิเวศ  ส่วนที่เป็นสารสนเทศ อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ประวัติ เอกลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเว็บไซต์              
ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ พัฒนาขึ้นจาก Freeware และ Open source รองรับผู้ใช้งาน           
2 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป มีความสะดวกในการ ใช้งาน มีระบบโต้ตอบระหว่าง
ผู้ใช้งานแต่ละระดับและง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูล จากการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้งาน
เว็บไซต์ โดยบุคคลทั่วไป พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี (เฉลี่ย 87%) และ เว็บไซต์
สามารถเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยคด้านต่าง ๆ ได้เฉลี่ย            
17 % 
 อัญชนา สุขสมจิตร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลในการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม          
การท่องเที่ยววัฒนธรรมศึกษากรณี : เยาวราช เทศกาลกินเจ  ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของสื่อ          
ที่นักท่องเที่ยวเปิดรับข้อมูลมากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต                             
สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสารด้านอิทธิพลของสื่อดังกล่าวคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์                
สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงมากและจากสื่อ
ดังกล่าว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียงและนิตยสารนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดรับ
ข่าวสารท่องเที่ยวย่านเยาวราช เทศกาลกินเจ จากสื่อมวลชนเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นเป็นการบอกเล่า
ปากต่อปากจากสื่อมวลชนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยววัฒนธรรม                   
ย่านเยาวราช เทศกาลกินเจนั้น นักท่องเที่ยวเปิดรับจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมาเป็น
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ต และนิตยสารแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมีความ
คิดเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรม ย่านเยาวราช เทศกาลกินเจ             
มีจ านวนข้อมูลไม่มาก พอได้ข้อมูลบ้างเท่านั้นที่ส าคัญที่สุด ข้อมูลที่ได้รับนั้น มีความน่าสนใจของ
ข่าวสารเพียงเล็กน้อย 
 ศักรินทร์ ชะนะ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด ระบบระบุ
ต าแหน่งด้วยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้โดยสารอากาศยานขาเข้าท่ี
โดยสารรถแท็กซี่สาธารณะสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งไดน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
จัดการส าหรับผูโดยสารอากาศยานขาเขาประเทศที่ใชบริการรถแท็กซี่สาธารณะสังกัดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานอากาศยาน ในดานของผูโดยสาร
ระบบไดท าการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนในการเดินทางไวในรูปของคิวอารโคด ผูโดยสารสามารถ
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รับทราบ ขอมูลไดโดยการใชโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรพกพามาท าการสแกน รวมทั้งได             
ประยุกตใชระบบระบุต าแหนงผานเครือขายโทรศัพทมือถือเพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสราง            
ความปลอดภัยใหกับผูโดยสารหรือการแจงเตือนใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ และในดานการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอากาศยานไกใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับรถแท็กซี่สาธารณะสังกัด             
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและขอมูลเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสาร รวมทั้งการจัดท ารายงานตาง ๆ             
จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะวาควรน าเอาไปใชกับแท็กซ่ีอากาศยานสาธารณะสังกัดทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิทุกคันเพ่ือสรางภาพพจนที่ดีในดานความปลอดภัยใหกับผูโดยสาร และขยายผลน า 
เอาวิจัยครั้งนี้ไปใชกับแท็กซี่สาธารณะ ทุกประเภทและยานพาหนะอ่ืน ๆ เชน เรือโดยสาร หรือ          
รถโดยสารประจ าทาง เปนต้น



 

 

 

 


