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บทที 2  

ทฤษฎแีละงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

 

การศึกษาวิจัย การพฒันาต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารนิพนธ์สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยสามารถแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ไดด้งันี 

  1. ระบบสารสนเทศในองคก์ร 

  2. ขนัตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ  

  3. ระบบฐานขอ้มูล 

 4. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

ระบบสารสนเทศในองค์กร 

 ระบบสารสนเทศทีใชใ้นองคก์รมีรูปแบบทีแตกต่างกนัไป ความตอ้งการเฉพาะดา้น และ

ระดบัการบริหารจดัการ ซึงระบบสารสนเทศทีประยุกต์ใชใ้นองค์กรประกอบดว้ย 4 ระบบหลกั 

(อรรถกร เก่งพล, 2550: 75) ดงันี 

 

1. ระบบกระบวนการธุรกรรม (Transaction Processing Systems: TPS) 

    ระบบกระบวนการธุรกรรม หรือ ระบบประมวลผล เป็นระบบสารสนเทศเพือการ

จัดการระดับปฏิบัติการ ทีถูกออกแบบมาเพือใช้ติดตามกิจกรรม และรายการพืนฐานต่างๆ  

ขององคก์รและสามารถเก็บขอ้มูลในการปฏิบติัการประจาํวนั เช่น ระบบคน้หาและติดตามคาํสงัซือ

ขายการจดัการสินคา้คงคลงั กระบวนการสั งซือ-ขาย การจดัการบญัชีผูใ้ช ้การกาํหนดการทาํงาน

และการจัดการดา้นการเงิน เป็นตน้ ลกัษณะเฉพาะของระบบประมวลผล โดยทั วไปจะมีขอ้มูล 

มีจาํนวนมากเนืองจากมีการรับขอ้มูลทุกวนั มีการประมวลผลขอ้มูลเพือสรุปยอดต่างๆเป็นประจาํ 

มีความสามารถในการเป็นหน่วยเก็บข้อมูลทีดี ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

เพือรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เนืองจากเป็นจุดเชือมต่อกบัลูกคา้โดยตรงจึงถูก

ออกแบบใหมี้ความเทียงตรงสูงเพือทาํใหลู้กคา้เกิดความเชือมนัในการทาํธุรกรรมกบัองคก์ร 
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2. ระบบการทาํงานทางความรู้ (Knowledge Work Systems: KWS) 

 ระบบการทาํงานทางความรู้เป็นระบบสารสนเทศระดบัประมวลผลความรู้ (Knowledge 

Process Level) ไดแ้ก่ระบบการจดัการความรู้ ในการทาํงานทีสนับสนุนพนักงานทีตอ้งใชค้วามรู้ 

และขอ้มูลต่างๆ ในองคก์ร เพือช่วยใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยระบบ

สารสนเทศระดบัประมวลผลความรู้ช่วยในการจดัเก็บ รักษา ปรับปรุง ถ่ายทอด และนาํความรู้

ดา้นต่างๆ มาใชเ้พือการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ 
 3. ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ (Management Information Systems: MIS) 

 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการเป็นระบบสารสนเทศทีใช้งานในระดับจัดการ

(Management Level) ไดแ้ก่ระบบงานสารสนเทศเพือสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support 

Systems: DSS) ช่วยในการตรวจติดตามควบคุม สนบัสนุนการตดัสินใจ และบริหารจดัการในระดบั

ผูจ้ ัดการ เป็นระบบทีช่วยในการเตรียมรายงานเพือให้ผูบ้ริหารระดับต่างๆ ใช้ในการควบคุม 

การปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารสามารถใชส้ารสนเทศทีได้จดัการกับปัญหาแบบโครงสร้างเช่น ใช้ใน 

การวิเคราะห์ความผดิพลาด ความกา้วหนา้ หรือขอ้บกพร่องในการทาํงาน รายงานส่วนใหญ่จะอยู่

ในรูปของรายงานสรุป (Summary Report) จากการปฏิบติังานประจาํ เป็นงานทีไดรั้บการส่งต่อจาก

งานระบบประมวลผลคือเป็นการใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผลเพือกลนักรองขอ้มูลทีมีอยูใ่นระบบให้

สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้พือเสนอต่อผูบ้ริหารในระดบัต่อไป  

4. ระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหาร (Executive Information Systems: EIS) 

          ระบบสารสนเทศเพือผู ้บริหารคือระบบสารสนเทศทีใช้งานในระดับผู ้บริหาร 
(Executive Level) เพือช่วยสนับสนุนงานสารสนเทศและการตดัสินใจสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

โดยใชห้ลกัการและวิธีการเดียวกนักบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ แต่พฒันาขึนมาเพือรองรับงาน

ในองค์กรขนาดใหญ่ ทีมีระบบการตดัสินใจทีซบัซ้อน ต้องการความแม่นยาํและรวดเร็วใน 

การตดัสินใจ จากสภาวะหรือผลกระทบจากภายนอกองคก์ร ระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหารระดบัสูง

จะใชข้อ้มูลจาก 3 แหล่งคือ ขอ้มูลภายในองคก์ร ไดแ้ก่ งบประมาณ แผนรายจ่าย หรือแผนการเงิน 

ขอ้มูลภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ สาํนกัข่าว ตลาดหุน้ ขอ้มูลทีไดจ้ากการประมวลผลรายการประจาํวนั 

แลว้นาํมาเปรียบเทียบ คาํนวณ วิเคราะห์ คาดการณ์ และยงัสามารถแสดงแนวโน้มหรือคาดคะเน

เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนในอนาคต คุณสมบติัของระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหารจะตอ้งสนับสนุน 

การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning Support) ผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่มกัจะให้ความสาํคญั

ต่อการวางแผนกลยทุธข์ององคก์ร ดงันนัผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหาร ควรมีความรู้เรือง

กลยทุธธุ์รกิจและปัจจยัในการวางแผนกลยทุธ ์เพือใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วย

เ พิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร กํา ห น ด ก ล ยุท ธ์ ที สม บู ร ณ์ เ ชื อ ม โ ย ง กับ สิ ง แ ว ด ล้อ ม ภ า ย น อ ก 
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ระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหาร จะถูกออกแบบให้สามารถเชือมโยง กบัแหล่งข้อมูลทีมาจาก

ภายนอกองคก์ร เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลทีมีความจาํเป็น และสาํคญัในการตดัสินใจ มีความสามารถ

ในการคาํนวณภาพกวา้งการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนใหญ่จะมองภาพรวมของระบบ

กวา้งๆ ไม่ลงลึกในรายละเอียด ดงันัน การคาํนวณทีผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งการ จึงเป็นลกัษณะที

ง่ายและชดัเจนเป็นรูปธรรมไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้านผูบ้ริหารระดบัสูงอาจเป็น

บุคคลทีไม่มีความรู้ความชาํนาญดา้นคอมพิวเตอร์ ดงันันระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหารระดบัสูง 
จึงควรทีจะเลือกรูปแบบการแสดงผลหรือการโตต้อบกบัผูใ้ชง้านทีง่ายและรวดเร็วเป็นระบบเฉพาะ

สาํหรับผูบ้ริหารระบบสารสนเทศเพือผูบ้ริหารระดบัสูงทีดีนัน ควรเป็นระบบเฉพาะผูบ้ริหารทีจะ

เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายกว่าระบบหลกัของสารสนเทศในองคก์ร 
 
ขันตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ 

วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นวงจรทีแสดงถึง

กิจกรรมต่างๆ ในวิธีการพฒันาและออกแบบระบบ ตงัแต่ริเริมจนกระทงัสาํเร็จ วงจรการพฒันา

ระบบสารสนเทศ มีขนัตอนการดาํเนินการ (โอภาส เอียมสิริวงศ,์ 2548: 50-57) ดงันี 

 ระยะที 1 การวางแผนโครงการ 

  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) การวางแผนโครงการ จดัเป็น

กระบวนการพืนฐานบนความเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้่า ทาํไมตอ้งสร้างระบบใหม่ ทีมงานตอ้งพิจารณา

ว่าจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรเกียวกบักระบวนการสร้างระบบใหม่ ขนัตอนแรกคือ ตอ้งมีจุด

กาํเนิดของระบบงาน (Project Initiate) ซึงโดยปกติแลว้ จุดกาํหนดของระบบงานมกัเกิดขึนจากผูใ้ช้

ระบบ เนืองจากผูใ้ชร้ะบบจะเป็นผูที้คลุกคลีและปฏิบติักบัระบบโดยตรง ทาํให้มีความใกลชิ้ดกบั

ระบบงานทีดาํเนินอยูม่ากทีสุด เมือผูใ้ชร้ะบบมีความตอ้งการปรับปรุงระบบงาน ดงันัน จึงถือเป็น

จุดเริมต้นในบทบาทของตวันักวิเคราะห์ระบบ   ว่าจะตอ้งทาํการศึกษาถึงขอบเขตปัญหาทีผูใ้ช้

ระบบประสบปัญหาอยู ่และจะดาํเนินการแกไ้ขอยา่งไร ศึกษาถึงความเป็นไปไดว้่า สรุประยะของ

การวางแผนโครงการ จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงันี 

                    1. กาํหนดปัญหา  

                   2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

                    3. จัดทาํตารางกาํหนดเวลาโครงการ  

                    4. จัดตังทีมโครงการ  

                    5. ดาํเนินการโครงการ 
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 ระยะที 2 การวเิคราะห์โครงการ 

 การวิเคราะห์โครงการ (Analysis Phase) ระยะการวิเคราะห์จะตอ้งมีคาํตอบ

เกียวกบัคาํถามว่าใครเป็นผูที้ใชร้ะบบ และมีอะไรบา้งทีระบบตอ้งทาํ ในระยะนี นกัวิเคราะห์ระบบ

จะตอ้งดาํเนินการในขนัตอนของการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั เพือนาํมาพฒันาแนวความคิด

สาํหรับระบบใหม่วตัถุประสงคห์ลกัของระยะวิเคราะห์ก็คือ จะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจใน

ความตอ้งการต่างๆ ทีรวบรวมมา การกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้(User 

Requirement)  นกัวิเคราะห์ระบบสามารถรวบรวมความตอ้งการต่าง  ๆได้จากการสังเกตการณ์

ทาํงานของผูใ้ช ้การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ หรือการจดัทาํแบบสอบถาม การอ่านเอกสารที

เกียวกบัการปฏิบัติงานของระบบงานปัจจุบนั ระเบียบกฎเกณฑข์องหน่วยงาน และการ

มอบหมายตาํแหน่งหนา้ทีความรับผดิชอบ ดงันนัการรวบรวมความตอ้งการ จึงเป็นกิจกรรมสาํคญั

เพือคน้หาความจริงและตอ้งทาํความเขา้ใจซึงกนัและกนั เพือสรุปออกมาเป็นขอ้กาํหนด 

(Requirement Specification) ทีมีความชดัเจน โดยขอ้กาํหนดเหล่านี เมือผูที้เกียวข้องได้อ่านแลว้

จะต้องสามารถตีความได้ตรงกนัหลงัจากทีได้นาํความตอ้งการต่างๆ มาสรุปเป็นขอ้กาํหนดที

ชดัเจนแลว้ ขนัตอนต่อไปก็คือ นกัวิเคราะห์ระบบจะนาํขอ้กาํหนดเหล่านนัไปพฒันาออกมาเป็น

ความตอ้งการของระบบใหม่สรุประยะของการวิเคราะห์ จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงันี 

                    1. วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

                    2. รวบรวมความตอ้งการในดา้นต่างๆ นาํมาวิเคราะห์สรุปเป็นขอ้กาํหนด 

ทีชดัเจน 

                    3. นาํข้อกาํหนดมาพฒันาออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่ 

                   4. สร้างแบบจาํลองกระบวนการของระบบใหม่ดว้ยการวาดแผนภาพ

กระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) 

 5. สร้างแบบจาํลองขอ้มูล ดว้ยอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship: ER) 

 

 ระยะท ี3 การออกแบบ 

 การออกแบบ (Design Phase) เป็นการพิจารณาว่าระบบจะดาํเนินการไปไดอ้ยา่งไร 

ซึงขอ้งเกียวกบัยุทธวิธีการออกแบบทีว่าดว้ยการตดัสินใจว่าจะพฒันาระบบใหม่ดว้ยแนวทางใด 

เช่น พฒันาขึนเอง ซือโปรแกรมสาํเร็จรูป หรือว่าจา้งบริษทัพฒันาระบบใหม่ เป็นตน้ นอกจากนี

ระบบการออกแบบจะขอ้งเกียวกบัการออกแบบทางสถาปัตยกรรม(Architecture Design) ทีเกียวขอ้ง

กบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบ

จอภาพเพือปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ (User Interface) การออกแบบผงังานระบบ (System Flowchart) ซึง
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รวมถึงรายละเอียดโปรแกรม (Specific Programs) ฐานขอ้มูล (Database) และไฟลข์อ้มูลทีเกียวขอ้ง 

สรุประยะของการออกแบบ จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี 

                    1. พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ 

                    2. ออกแบบสถาปัตยกรรม 

                    3. ออกแบบฐานข้อมูล 

                    4. ออกแบบเอาต์พุต 

                  5. ออกแบบอินพุต 

                    6. ออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 

                    7. จัดทาํต้นแบบ 

                    8. ออกแบบโปรแกรม 

 

 ระยะท ี4 การนําไปใช้  

                    การนาํไปใช ้(Implementation Phase) ในระยะการนาํไปใช ้จะทาํให้ระบบเกิดผล

ขึนมาดว้ยการสร้างระบบ ทดสอบระบบ และการติดตงัระบบ โดยวตัถุประสงค์หลกัของกิจกรรม

ระยะนี ไม่ใช่เพียงแค่ความน่าเชือถือของระบบ หรือระบบตอ้งสามารถทาํงานไดดี้เพียงเท่านัน แต่

ตอ้งมนัใจว่าผูใ้ชร้ะบบตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพือใชง้านระบบ จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ 

ดงัต่อไปนี 

                    1. สร้างระบบขึนมาด้วยการเขียนโปรแกรม 

                    2. ตรวจสอบความถูกต้องทังทางด้าน Verification และ 

Validation  

                    3. ดาํเนินการทดสอบระบบ 

                    4. แปลงข้อมูล (Convert Data) 

                     5. ติดตังระบบ (System Installation) และจัดทาํคู่มือ 

                      6. ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน และประเมินผลระบบใหม่ 

 

 ระยะท ี5 การบํารุงรักษา  

                      การบาํรุงรักษา (Maintenance Phase) โดยปกติแลว้ ระยะบาํรุงรักษาจะไม่นาํเขา้

ไปรวมกบัส่วนของ SDLC จนกระทงัหลงัจากทีระบบไดมี้การติดตงัเพือใชง้านแลว้เท่านัน ระยะนี

จะใชเ้วลายาวนานทีสุดเมือเทียบกบัระยะอืนๆ ทีผา่นมา เนืองจากระบบจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษา

ตลอดเวลาทีมีการใชง้าน สิงทีคาดหวงัของหน่วยงานก็คือ ตอ้งการให้ระบบสามารถใชง้านได้
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ยาวนานหลายปี ระบบมีความสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได ้ ดงันัน ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว จึงสามารถทาํการเพิมเติมคุณสมบติัระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึน รวมถึงการ

แกไ้ขปรับปรุงโปรแกรม ในกรณีทีเกิดขอ้ผิดพลาดทีเพิงคน้พบ และการเขียนโมดูลการทาํงาน

เพิมเติม เป็นตน้ สรุประบบของการบาํรุงรักษา จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี 

                            1. การบาํรุงรักษาระบบ  

                     2. การเพิมเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในระบบ  

                    3. การสนับสนุนงานของผูใ้ช้ 

วงจรการพฒันาระบบเป็นการพฒันาแบบนาํตก (Water Fall) เป็นกระบวนการในการพฒันา

กิจกรรมทีละขนัตอนเรียงลาํดบั โดยเมือทาํขนัตอนหนึงเสร็จแลว้ จึงจะทาํขนัตอนต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูล (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2550: 226) คือ กลุ่มของแฟ้มขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กนั

และถูกนํามารวมกนั เช่น ฐานข้อมูลในบริษทัแห่งหนึงอาจประกอบไปดว้ยแฟ้มข้อมูลหลาย

แฟ้มขอ้มูล ซึงแต่ละแฟ้มต่างก็มีความสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลพนักงาน แฟ้มขอ้มูลแผนกใน

บริษทั แฟ้มขอ้มูลซือสินคา้ แฟ้มขอ้มูลขายสินคา้ และแฟ้มขอ้มูลสินคา้ทงัหมด เป็นตน้ 

ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (โอภาส เอียมสิริวงศ,์ 2548: 29) คือโปรแกรมทีใช้เป็น

เครืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล ซึงประกอบดว้ยหนา้ทีต่างๆ ในการจดัการกบัขอ้มูล รวมทงัภาษา

ทีใชท้าํงานกบัขอ้มูล โดยมกัจะใช้ภาษา SQL ในการโตต้อบระหว่างกันกบัผูใ้ชเ้พือให้สามารถ

กาํหนดการสร้าง การเรียกดู การบาํรุงรักษาฐานข้อมูล รวมทังการจัดการควบคุมการเขา้ถึง

ฐานขอ้มูล ซึงถือเป็นการป้องกนัความปลอดภยัในฐานขอ้มูล เพือป้องกนัมิให้ผูที้ไม่มีสิทธิการใช้

งานเขา้มาละเมิดขอ้มูลในฐานขอ้มูลทีเป็นศูนยก์ลางได ้นอกจากนี DBMS ยงัมีหน้าทีในการรักษา

ความมนัคงและความปลอดภยัของขอ้มูล การสาํรองขอ้มูล และการเรียกคืนขอ้มูลในกรณีทีขอ้มูล

เกิดความ 

 

โครงสร้างฐานข้อมูล 

 โครงสร้างฐานขอ้มูล มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประเภท (อรรถกร, 2550: 121) คือ 

 1.  โครงสร้างฐานขอ้มูลเชิงลาํดบัชัน (Hierarchical Database Structure) เป็นวิธี

ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) โดยมีโครงสร้างของ

ระเบียนในแต่ละระเบียน (Record) โดยขอ้มูล (Data) จะถูกจดัเก็บเป็นส่วน (Segment) และจะถูก
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แบ่งยอ่ยออกเป็นราก (Root) จดัโครงสร้างออกเป็นชนั (Layer) หลายระดบัซึงประกอบดว้ยหนึง

ระเบียนเป็นรากและระเบียนอืนๆเป็นระดบัรองลงไป  

  

                                                       
                                                   ทีมา : http://203.130.141.199/NewDBMS/db05.htm 

รูปที 2.1 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงลาํดบัชัน 
 

 2. โครงสร้างฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database Structure) แสดง

ความสัมพันธ์เชิงตรรกะทีมีความซับซ้อนมากขึน การเชือมต่อของข้อมูลจะเป็นแบบหลาย

ความสมัพนัธ ์(Multiple Relationships) ซึงเป็นแบบจาํลองเครือข่ายทีสามารถเขา้ถึงส่วนย่อยขอ้มูล

ในหลายๆทาง เพราะส่วนย่อยขอ้มูลหรือระเบียนใดๆสามารถสัมพนัธ์กบัส่วนย่อยขอ้มูลอืนๆ ได ้

เป็นความสมัพนัธแ์บบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 

                                                                           ทีมา : http://203.130.141.199/NewDBMS/db05.htm 

รูปที 2.2 โครงสร้างฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 
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 3.  โครงสร้างฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ ์(Relation Database Structure) เป็นการออกแบบ

โครงสร้างของโปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) ทีไดรั้บความนิยมมากทีสุดโดยใน

แบบจาํลองเชิงสมัพนัธน์นั ส่วนยอ่ยขอ้มูลทงัหมดภายในฐานขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในรูปแบบตาราง

ต่างๆไดโ้ดยง่าย  

 

 
                                                                  ทีมา : http://203.130.141.199/NewDBMS/db05.htm 

 

รูปที 2.3 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 

 

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

 องคป์ระกอบของฐานขอ้มูลประกอบดว้ย องคป์ระกอบต่างๆดงันี 

 

 
                                      ทีมา : สุรัสวดี วงศจ์นัทร์สุข และสัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, 2549:32 

 

รูปที 2.4 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

12 
 

  1.  User หมายถึง ผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล โดยผูใ้ชง้านไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เกียวกบั

ฐานขอ้มูล แต่ควรรู้ว่าตอ้งการขอ้มูลอะไร ซึงปัจจุบนัผูใ้ชย้งัหมายถึงตวัโปรแกรม หรือระบบงาน

อืนๆ ทีเขา้มาดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไปใช ้

  2.  Data หมายถึง ขอ้มูลทีจัดเก็บอยู่ในฐานขอ้มูล เป็นส่วนทีถูกนาํมาใช้งาน 

สามารถแกไ้ข ปรับปรุง เพิมเติม หรือ ลบขอ้มูลได ้ถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปของตารางหรือไฟล ์

  3.  DBMS (Database Management System) หมายถึง ซอฟต์แวร์ทีทาํหน้าที

จดัการ ดูแลฐานขอ้มูลใหส้ามารถใชง้านไดง่้าย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาขอ้มูลที

ถูกจดัเก็บ 

  4.  Database Server หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับรันการโปรแกรม DBMS 

และเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทีใชเ้ก็บฐานขอ้มูล จึงเป็นระบบทีมีประสิทธิภาพสูง เชือถือได ้และตอ้ง

รองรับการใชง้านพร้อมกนัหลายเครือง 

  5.  DBA (Database Administrator) หมายถึง เจา้หน้าทีทีดูแลและจดัการระบบ

ฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานขอ้มูล การสํารองข้อมูล การเรียกคืนขอ้มูล การจัดการด้านความ

ปลอดภัยของข้อมูล และช่วยเหลือ แก้ปัญหาการใช้งานของผูใ้ช้ กรณีทีเกิดปัญหากับระบบ

ฐานขอ้มูล 

 

 หน้าทีของระบบการจดัการฐานข้อมูล 

   ระบบการจดัการฐานขอ้มูลมีหนา้ทีสาํคญัหลายอยา่ง เพือให้เกิดความถูกตอ้งและ

สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล (กิตติ, 2550: 16) ดงันี 
1.  การจดัการพจนานุกรมขอ้มูล ในการจดัการฐานขอ้มูลจะตอ้งทาํการจดัเก็บ 

นิยามของขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลไวใ้นพจนานุกรมขอ้มูล เป็นสารนิเทศทีบอก

เกียวกบัโครงสร้างของฐานขอ้มูล โปรแกรมประยุกต์ทงัหมดทีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูล

จะตอ้งทาํงานผ่านระบบการจดัการฐานขอ้มูล โดยทีระบบจดัการฐานขอ้มูลจะใชพ้จนานุกรม

ข้อมูลเพือค้นหาโครงสร้างตลอดจนส่วนประกอบของข้อมูล และความสัมพนัธ์ทีต้องการ

นอกจากนันแลว้การเปลียนแปลงใดๆ ทีมีต่อโครงสร้างฐานขอ้มูลจะถูกบนัทึกไวโ้ดยอตัโนมติั 
ในพจนานุกรมข้อมูล ทําให้เราไม่ต้องเปลียนแปลงแก้ไขโปรแกรมเมือโครงสร้างข้อมูล 
มีการเปลียนแปลง 
 
 2.  การจดัเก็บขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะสร้างโครงสร้างทีจาํเป็นต่อการ

จดัเก็บขอ้มูล ช่วยลดความยุง่ยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรม ทีเกียวขอ้งกบัคุณสมบติัทาง
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กายภาพของขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนัไม่เพียงแต่จะช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล

เท่านนั แต่ยงัรวมถึงการจดัเก็บกฎเกณฑต่์างๆ ทีใชใ้นการตรวจสอบบูรณภาพของขอ้มูลอีกดว้ย 

3. การแปลงและนาํเสนอขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะตอ้งทาํหน้าทีใน

การแปลงขอ้มูลทีไดรั้บเขา้มา เพือใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล ทาํให้เราไม่ตอ้ง

ไปยุง่เกียวกบัความแตกต่าง ระหว่างรูปแบบของขอ้มูลทางตรรกะและทางกายภาพกล่าวคือทาํให้มี

ความเป็นอิสระของขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูล จะแปลงความตอ้งการเชิงตรรกะของผูใ้ช ้
ใหเ้ป็นคาํสงัทีสามารถดึงขอ้มูลทางกายภาพทีตอ้งการ 

4. การจดัการระบบความปลอดภยัของขอ้มูล การจดัการฐานขอ้มูลตอ้งมีระบบ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยการกาํหนดรายชือผูมี้สิทธิเขา้ใชร้ะบบ และความสามารถใน

การใชร้ะบบ เช่น การอ่าน เพิม ลบ หรือแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มูล การจดัการระบบความปลอดภยั

ของขอ้มูล มีความสาํคญัมากในระบบฐานขอ้มูลแบบทีมีผูใ้ชห้ลายคน 

5. การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชห้ลายคน บระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

จะใช้หลกัการออกแบบโปรแกรมทีเหมาะสม เพือให้แน่ใจว่าผูใ้ช้หลายคน สามารถเข้าใช้

ฐานขอ้มูลพร้อมกนัได ้และขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 

  6. การเก็บสาํรองและกูคื้นขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะมีโปรแกรมใช้

สนบัสนุนการเก็บสาํรองและกูคื้นขอ้มูล เพือใหแ้น่ใจดา้นความปลอดภยัและความมนัคงของขอ้มูล

ในระบบ ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะกูข้อ้มูลในฐานขอ้มูลคืนมาหลงัจากระบบเกิดความลม้เหลว 

เช่น เมือเกิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เป็นตน้ 

7. การควบคุมความถูกต้องของขอ้มูล ในระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะตอ้งมี 

การสนับสนุนและควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ตังแต่ลดความซาํซอ้นของข้อมูลไปจนถึง 

ความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทีเก็บไวใ้นพจนานุกรมขอ้มูล จะถูก

นาํมาใชใ้นการควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูล 

8. ภาษาทีใชใ้นการเขา้ถึงฐานขอ้มูล ในการเชือมต่อกบัโปรแกรมทีใชใ้นระบบ 

การจดัการฐานขอ้มูล จะสนับสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลโดยผ่านภาษาคิวรี (Query Language) ซึงเป็น

คาํสงัทีใชใ้นการคน้คืนขอ้มูลจากฐานขอ้มูล โดยผูใ้ชเ้พียงบอกว่าตอ้งการอะไร และไม่จาํเป็นตอ้งรู้

ว่ามีขนัตอนอย่างไรในการนําขอ้มูลออกมา เพราะระบบการจดัการฐานข้อมูลจะเป็นผูก้าํหนด

วิธีการในการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพเอง 

9. การติดต่อสือสารกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลทีดี และมี 

ความทนัสมยัจะตอ้งสนบัสนุนการใชง้านฐานขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
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 แนวคดิในการใช้ฐานข้อมูล 

  การนําระบบฐานข้อมูลมาใช้จัดการกับข้อมูลมีแนวคิด (วิโรจน์ ชัยมูล และ 

สุพรรษา ยวงทอง, 2552:166-167) ดงันี 

 

 
                                                                         ทีมา : วิโรจน์ ชยัมูล และสุพรรษา ยวงทอง, 2552:166    

 

รูปที 2.5 แนวคดิการใช้ฐานข้อมูล 

 

 1.  ลดความซําซ้อนกนัของข้อมูล (Reduced data redundancy) 

       การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานทีจดัเก็บข้อมูลแยกกันหลายที อาจมีขอ้มูล

บางส่วนทีซาํซอ้นกนั (Data redundancy) กล่าวคือ มีขอ้มูลชุดเดียวกนัถูกจดัเก็บในสองแฟ้มขอ้มูล

หรืออาจมากกว่านนั เช่น ฝ่ายการเงินกบัฝ่ายการขาย ต่างเก็บขอ้มูลลูกคา้ไวที้ฝ่ายของตนเอง เมือมี

การเปลียนแปลงทีอยูข่องลูกคา้ตอ้งตามไปแกไ้ขแฟ้มทีเก็บขอ้มูลของทงัสองฝ่าย จึงเป็นการสร้าง

ความยุง่ยากและมีความซาํซอ้นของขอ้มูล 

 

  2.  ลดความขัดแย้งของข้อมูล (Reduced data inconsistency) 

           ขอ้มูลทีเป็นชุดเดียวกนัแต่มีค่าต่างกนั ถือว่าเป็น ความขดัแยง้กนัของขอ้มูล 

เช่น ปัญหาเรืองทีอยู่ลูกคา้ หากแกไ้ขแค่ฝ่ายขายแต่ฝ่ายการเงินไม่ไดแ้กไ้ข จึงทาํให้ขอ้มูลทีอยู่

ลูกคา้มีความขดัแยง้กนั 
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  3.  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล (Improved data integrity) 

         ความคงสภาพของขอ้มูล (Data integrity) คือ ความถูกตอ้งความสอดคลอ้ง 

ความสมเหตุสมผลของขอ้มูลทีอยู่ในฐานขอ้มูล โดยสามารถกาํหนดชนิดของขอ้มูล (Data type) 

และความยาวของขอ้มูล (Data length) ใหก้บัขอ้มูลแต่ละส่วน ถา้ขอ้มูลส่วนใดมีลกัษณะทีผดิแปลก

จากทีกาํหนดก็จะไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้ขอ้มูลจึงมีความถูกตอ้งตามโครงสร้างอยูเ่สมอ 

  4.  ใช้ข้อมูลร่วมกนั (Shared data) 

     การจดัเก็บขอ้มูลไวที้เดียวกนั ทาํให้แต่ละฝ่ายในองค์กรสามารถทีจะเรียกใช้

ขอ้มูลระหว่างกนัได ้ เช่น ฝ่ายการเงินและฝ่ายการตลาดตอ้งการขอ้มูลเกียวกบัแฟ้มขอ้มูลลูกคา้

สามารถดึงมาจากระบบฐานขอ้มูลทีเดียวกนัได ้

  5.  ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล (Easier access) 

      ฐานขอ้มูลช่วยให้การเขา้ถึงขอ้มูลง่ายขึน เพราะมีกลไกในการเขา้ถึงขอ้มูลที

เป็นแบบเดียวกนั เช่น คาํสั งเรียกคน้ขอ้มูลภาษา SQL (Structure Query Language) ในระบบ 

การจดัการฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ ์ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามทีตอ้งการ เช่น การคน้หา การเพิม 

ลบ แกไ้ขขอ้มูล เป็นตน้ 

  6.  ลดระยะเวลาการพฒันาระบบงาน (Reduced development time) 

                   เนืองจากการใชฐ้านข้อมูล สามารถลดความซาํซอ้น ลดความขดัแยง้ รวมถึง 

การรักษาความปลอดภยัและความคงสภาพของขอ้มูล ทาํให้ปัญหาในการพฒันาระบบงานต่างๆที

เกิดขึนมีนอ้ย และส่งผลใหน้กัพฒันาระบบประหยดัเวลาในการทาํงานไดม้ากยงิขึน 
 

งานวจิยัทีเกียวข้อง 

ในเรืองการพฒันาตน้แบบสาํหรับการเรียนการสอน  มีผูท้าํการวิจยัไวห้ลายท่าน ซึงผูว้ิจยั

นาํเสนอ  ดงันี 

             ศุภรัก สุวรรณวจัน์และคณะ (2555: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาตน้แบบการเรียน

การสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใชก้ารออกแบบยอ้นกลบัสาํหรับหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร

บณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั

ของรายวิชาในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  เพือพฒันาตน้แบบการเรียนการสอนผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์โดยใชก้ารออกแบบยอ้นกลบัในรายวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์1 สาํหรับหลกัสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต และเพือทดลองใชต้น้แบบการเรียนการสอนผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้

การออกแบบยอ้นกลบัในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สาํหรับหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต ประชากร คือ 1) กลุ่มอาจารยป์ระจําหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านการ
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ออกแบบ จาํนวน 12 สาขาวิชา โดยเป็นอาจารยที์ทาํการสอนอยู่ในปัจจุบนั ในรายวิชาหมวดวิชา

เฉพาะ จาํนวน 85 ท่าน  โดยผูว้ิจยัจะใชอ้าจารยท์งัหมดในกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยัในครังนี 

2) นิสิตทีเรียนในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ชนัปีที 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการทดลอง คือ  นิสิตทีเรียน

ในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชันปีที 2 โดย 

วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเลือกนิสิตทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์1 ภาคเรียนที 

2 ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํนวน 30 คน  ผลการวิจยั พบว่าอาจารยที์สอนในหลกัสูตรศิลปกรรมศา

สตรบณัฑิตไม่ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ตามขนัตอนของการออกแบบยอ้นกลบั และผลการพิจารณา

ของผูเ้ชียวชาญพบว่าตน้แบบการเรียนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ซึงพฒันาโดยผูว้ิจยัโดยใช้

แนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร

บณัฑิตอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลียโดยรวมอยูที่ 4.70 และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานโดย

รวมอยูที่ 0.50 และผลทดลองตน้แบบพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของนิสิตทีเรียนรู้จากตน้แบบ

การเรียนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดการออกแบบยอ้นกลับ ในรายวิชา 

การออกแบบบรรจุภณัฑ ์1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที

ระดบั .01 โดยหลงัเรียนมีค่าเฉลียของผลสมัฤทธิสูงขึน และการประเมินความเขา้ใจทีคงทนยงัยืน

จากผลงานการออกแบบบรรจุภณัฑ ์3 ครัง พบว่าพฒันาการเรียนรู้ 3 ครังมีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และจากการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อตน้แบบการเรียนการ

สอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใชก้ารออกแบบยอ้นกลบั ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 1 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต พบว่านิสิตมีความพึงพอใจมาก  โดยมีค่าเฉลียรวมอยู่ที 4.30 

และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูที่ 0.69 

 ประพทัธ ์วรรณรัตน์(2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาตน้แบบบรรจุภณัฑเ์ชิงนิเวศ

เศรษฐกิจสําหรับสินค้าของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ โดยการวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 

1)  ศึกษาขอ้มูลพืนฐานสินคา้ของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก 2)  เพือพฒันาตน้แบบ

บรรจุภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ 3) เพือประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อบรรจุภณัฑเ์ชิงนิเวศ

เศรษฐกิจเพือพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับสินค้าของทีระลึกจากวสัดุ

ธรรมชาติและเพือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีมีต่อการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 

กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้และผูป้ระกอบการของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติจากแหล่ง

จาํหน่ายสินค้าของทีระลึกภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากสถิติกลุ่ม

ผูบ้ริโภคสินคา้ของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ จ านวน 72 คน ภายในระยะเวลา  5  วนั  โดยใช้

วิธีการสุ่มโดยบงัเอิญ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง
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การพฒันาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับสินคา้ของ ทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ 

มีวิธีการดาํเนินการวิจัย ดังนี ขันตอนที 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยทีเกียวขอ้ง เว็บไซต์

เพือให้ไดค้วามรู้และขอ้มูลพืนฐานสร้างแนวความคิดและกาํหนดกรอบการศึกษาขอ้มูล สภาพ

ทวัไปของบรรจุภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจสาํหรับสินคา้ของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ ขนัตอนที 2 ลง

พืนทีเพือเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์และ

สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ โดยเขา้สู่พืนจาํหน่าย  ขันตอนที 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร

เวบ็ไซต ์สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ และขอ้มูลจากการลงพืนทีผลจากแบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญ เพือ

กาํหนดแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับสินค้าของทีระลึก 

จากวัสดุธรรมชาติ ขันตอนที 4 กระบวนการพัฒนาออกแบบและสร้างสรรค์ภายใต้กรอบ

แนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับสินค้าของทีระลึกจากวัสดุ

ธรรมชาติ จากการกาํหนดในเบืองตน้ มาออกแบบและสร้างผลงานการออกแบบ ขนัตอนที 5  สรุป

ประเมินผลอภิปราย นาํเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบบรรจุภณัฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาํหรับ

สินค้าของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติผลการวิจยัสรุปว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์แบบใหม่มากกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือพิจารณา 

ความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบบรรจุภณัฑเ์ดิมอยู่

ในระดบันอ้ย ส่วนรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม่อยูใ่นระดบัมาก 

 อญัชลี บุญอ่อน (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาตน้แบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

สาํหรับบริษทั โอซีซี จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพือออกแบบและสร้างตน้แบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ และเพือศึกษาวิธีการพฒันาแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ และนาํไป

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการเพิมช่องทางการขายและบริการให้กบัผูบ้ริโภคอีกช่องทางหนึง ซึง

ผูว้ิจัยได้ยกตัวอย่างเพือศึกษาระบบธุรกิจของ บริษทั โอซีซี จาํกัด (มหาชน) โดยใชเ้ทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) ผูใ้ชบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

สามารถเขา้ชมเวบ็ไซต ์เลือกซือสินคา้ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 2) ผูบ้ริหาร สามารถดู

รายงานต่างๆ ได ้3) ผูดู้แลระบบ สามารถเพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่างๆ และทาํขอ้มูลให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ ผลการศึกษาพบว่า การประเมินการทาํงานของระบบ จากผูใ้ช ้3 กลุ่ม จาํนวนทงัหมด 20 คน 

คือ ผูใ้ช้บริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูบ้ริหาร และผูดู้แลระบบ พบว่าผูใ้ช้มีความพึงพอใจใน 

การสร้าง ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูลในเว็บเพจต้นแบบอยู่ในระดบัปานกลางถึงดี และส่วน

ประเมินดา้นความสวยงานและความเขา้ใจง่ายของการใชง้านอยูใ่นระดบัดี 
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 จกัรกฤษณ์ ยิ มแฉ่ง (2551: บทคดัย่อ) นาํเสนอวิธีการออกแบบ และพฒันาโปรแกรม 

การจดัการฐานขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการบริหารงานกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือการศึกษา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยใชโ้ปรแกรม MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล เพือความรวดเร็ว

ในการสืบคน้ขอ้มูล ซึงจากการทดลองใชง้านพบว่าสามารถลดระยะเวลาจากเดิม 10 นาที เหลือ

เพียง 1 นาทีหรือลดระยะเวลาลงไดเ้ท่ากบั 90 % 

วีรยทุธ ์ศรียาภยั (2548: บทคดัยอ่) นาํเสนอการพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลเพือช่วย

จดัเก็บขอ้มูลในการติดตงัอุปกรณ์ชุมสายโทรศพัท ์ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซึงระบบเดิม

ใชเ้อกสารแบบปกติและจดัเก็บในตูเ้อกสาร ภายหลงัการทดลองใชพ้บว่า การจดัเก็บขอ้มูลมีความ

สะดวกมากขึน ช่วยลดระยะเวลาในการสืบคน้ขอ้มูลลงจากเดิมเฉลีย 86.25 นาที เหลือเพียง 7.5 

นาที หรือเท่ากบั 88.89 % 




