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บทที$ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคญัของปัญหา 

 

ในปัจจุบนัการนาํเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วยการทาํงานในหลายรูปแบบ ซึA งการนาํเอาระบบ

สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการช่วยลดขัGนตอนการทาํงานภายในองคก์รนัGนเป็นสิAงทีAหลายๆ องคก์รให้

ความสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะในปัจจุบนัระบบสารสนเทศสามารถพฒันาใชเ้องภายในองคก์รได้ 

มีแนวโน้มทีAนาํระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยลดขัGนตอนการทาํงานภายในองค์กรอย่างแพร่หลาย 

เนืAองจากระบบสารสนเทศทาํให้ขัGนตอนการทาํงานลดลงทาํให้คุณภาพของการทาํงานสูงขึGน มี

ความเทีAยงตรง ทาํใหอ้งคก์รเกิดความน่าเชืAอถือ บุคลากรสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดทุ้กทีAทาํ

ให้สามารถทาํงานไดทุ้กทีAทุกเวลา และ ช่วยลดตน้ทุนขององค์กรได ้รวมถึงรูปแบบการจดัเก็บ

เอกสารภายในองค์กรได้ถูกเปลีAยนแปลงจากรูปแบบทีA เป็นจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมทัG งกระดาษ

แบบเดิมเป็นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ทาํให ้ช่วยลดการลดการสิGนเปลืองการใชก้ระดาษภายในองคก์ร 

และช่วยลดภาวะโลกร้อน  

นอกจากนีGการปรับใชรู้ปแบบเอกสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีประโยชน์อีกหลายอยา่งไดแ้ก่ 1) 

มีขัGนตอนการทาํงานชดัเจน 2) ทาํให้การทาํงานทัGงหมดมีความรวดเร็วมากยิAงขึGน ไม่ตอ้งเกิดความ

สับสนกบัการจดัการเอกสารในรูปกระดาษ และพร้อมนาํขอ้มูลไปใชง้านต่อไดท้นัที 3) ลดความ

เสีAยงในการดาํเนินธุรกิจลง  เพราะสามารถควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังานภายในองคก์รได ้4) 

ทาํให้การจดัการเอกสารมีความเป็นระเบียบยิAงขึGน การคน้หาเอกสารต่างๆ เพืAอนาํไปอา้งอิงหรือทาํ

รายงานสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5) มีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บเอกสารรวมใน

กรณีทีAมีเอกสารตอ้งจดัเก็บเป็นจาํนวนมากอาจมีค่าใช่จ่ายในการจดัเก็บเอกสาร  และ รูปแบบ

เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์นัGนทาํให้การติดตามกระบวนการการทาํงานภายในองค์กรมีความ

ชดัเจนมากยิAงขึGน สามารถตรวจสอบไดท้นัทีวา่โครงการใดดาํเนินการไปถึงขัGนตอนใดแลว้ ซึA งจาก

ประโยชน์ทีAกล่าวมาทาํใหห้ลายๆ องคก์รเริAมนาํรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ มาใชม้ากขึGน  
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โดยจากขอ้มูลขององคก์รแห่งหนึA งซึA งเป็นกรณีศึกษาในงานวิจยันีG  พบว่ามีขัGนตอนการการขอ

อนุมติังบประมาณทีAซบัซ้อน หลายขัGนตอน และมีการใชก้ระดาษ ในการดาํเนินงานการขออนุมติั

งบประมาณเป็นจาํนวนมาก โดยขัGนตอนทีAซบัซอ้นนัGนทาํใหเ้กิดการผดิพลาดในการเกบ็ขอ้มูลแต่ละ

แผนกทาํใหมี้ขอ้มูลทีAไม่ตรงกนั ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการทาํงาน และการใชก้ระดาษจาํนวนมาก

ทาํให้เกิดตน้ทุนของการบริการจดัการองค์นัGนสูงขึGน ดงันัGนจึงมีความจาํเป็นอย่างยิAงทีAจะตอ้งมี

การศึกษาและนาํระบบสารสนเทศทีAถูกพฒันาเขา้มาช่วยเพิAมประสิทธิภาพขัGนตอนการขออนุมติั

โครงการใหดี้ขึGน และช่วยลดการใชก้ระดาษภายในองคก์รดงักล่าว  

        จากการศึกษาขัGนตอนการขออนุมติังบประมาณเดิมในปัจจุบนัขององคก์รนัGน พบวา่มีขัGนตอน

การทาํงานทีAค่อนขา้งซํG าซอ้น มีความผิดพลาดของขอ้มูลจาํนวนมากใน ปีพุทธศกัราช 2560 ทีAผา่น

มา แสดงไดด้งัตารางทีA 1.1 

 

ตารางทีA  1.1 ขอ้มูลจาํนวนคาํร้องและจาํนวนกระดาษทีAถูกใชใ้นแต่ละเดือนในขัGนตอนการขอ

อนุมติังบประมาณแบบเดิม 

 

เดือน 
จาํนวนคาํร้องโครงการทีA

งบประมาณผา่นการอนุมติั 

จาํนวนคาํร้อง

โครงการทีAผดิพลาด 

จาํนวน

กระดาษ 

มกราคม 42 2 1,627 

กมุภาพนัธ์ 58 2 2,383 

มีนาคม 46 2 1,622 

เมษายน 61 2 2,440 

พฤษภาคม 52 2 2,185 

มิถุนายน 42 3 1,536 

กรกฎาคม 66 2 2,862 

สิงหาคม 72 8 3,246 

กนัยายน 61 8 2,571 

ตุลาคม 68 8 2,720 

พฤศจิกายน 40 8 1,784 

ธนัวาคม 74 5 3,340 

รวม 682 52 28,316 
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 จากตารางทีA 1.1 พบวา่ จาํนวนคาํร้องโครงการทีAงบประมาณผา่นการอนุมติัมีจาํนวนทัGงหมด 682 

ครัG งและ เกิดความผิดพลาดระหว่างขัGนตอนการขออนุมติังบประมาณ จาํนวน 52 ครัG ง คิดเป็น ร้อย

ละ 7.62% ของการขออนุมติังบประมาณ และมีการใชก้ระดาษเพืAอจดัเก็บเอกสารถึง 28,316 แผ่น 

ติดเฉลีAย โครงการละ 544.53 แผ่น จากขอ้มูลชดงักล่าวจะเห็นไดว้่าเกิดความสิGนเปลืGองกระดาษ 

และ เกิดความผิดพลาดอย่างมาก ดงันัGน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอการเพิAมประสิทธิภาพการขออนุมติั

งบประมาณขององค์กรแห่งหนึA งโดยการนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชท้ดแทนระบบการทาํงาน

แบบเก่า โดยระบบสารสนเทศจะเป็นตวักลางทีAช่วยสืAอสารกนัของบุคลากรในแต่ละแผนกและ

จดัเกบ็เอกสารในกระบวนการขออนุมติัโครงการในรูปแบบดิจิตอลลงในระบบฐานขอ้มูลกลางของ

องคก์ร โดยการสุ่มเลือกการขออนุมติังบประมาณทีAผ่านการอนุมติั จาํนวน 10 โครงการ โดยมี คาํ

ร้องและจํานวนกระดาษทีA ถูกใช้ในแต่ละเดือน  เพืAอเป็นโครงการนําร่องให้องค์กรเพืAอเพิAม

ประสิทธิภาพการทาํงาน และช่วยลดการใช้กระดาษภายในองค์กร เมืAอเทียบกบัขัGนตอนการขอ

อนุมติังบประมาณแบบเดิม 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

งานวจิยัมีวตัถุประสงคด์งันีG  

1. เพืAอศึกษาและปรับปรุงขัGนตอนการดาํเนินการขออนุมติังบประมาณในองคก์ร 

2. เพืAอออกแบบระบบสารสนเทศเขา้มาทดแทนระบบการดาํเนินการแบบเก่า 

3. เพืAอลดตน้ทุนในการดาํเนินการขออนุมติังบประมาณในองคก์ร 

 

1.3 ขั7นตอนการศึกษา 

งานวจิยัมีขัGนตอนการศึกษาดงันีG  

1. ศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์ และศึกษาปัญหาทีAเกิดขึGนของขัGนตอนการขออนุมติังบประมาณใน

ปัจจุบนัขององคก์ร 

       2. ออกแบบขัGนตอนการขออนุมติังบประมาณดว้ยระบบสารสนเทศ 

       3. ทดสอบการทาํงานของระบบสารสนเทศ 

       4. จดัฝึกอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศกบัพนกังานผูใ้ชง้าน 

       5. นาํเสนอผลการดาํเนินงานวจิยั 

       6. สรุปผลการวจิยั 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

งานวจิยัมีขอบเขตของการศึกษาดงันีG  

1. ศึกษาและปรับปรุงระบบการดาํเนินแบบเก่าดว้ยระบบสารสนเทศ 

2. ศึกษาและปรับปรุงเพืAอลดขัGนตอนการขออนุมติังบประมาณภายในองคก์ร 

       3. ศึกษาและปรับปรุงเพืAอลดการใช้กระดาษของขัGนตอนการขออนุมติังบประมาณภายใน

องคก์ร 

 

1.5 ประโยชน์ทีFได้รับ 

ประโยชน์ของงานวจิยัไดแ้ก่ 

1. ไดร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทนการดาํเนินการแบบเก่า 

       2. ไดข้ัGนตอนการขออนุมติังบประมาณภายในองคก์รทีAลดลงจากการดาํเนินการแบบเก่า 

       3. ไดล้ดการใชก้ระดาษในการขออนุมติังบประมาณภายในองคก์ร 

 

1.6 นิยามคาํศัพท์ 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัต่อไปนีG  

1. สารสนเทศ คือการนําขอ้มูลมาผ่านระบบการประมวลผล คาํนวณ วิเคราะห์และแปล

ความหมายเป็นขอ้ความทีAสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีทีAเกีAยวขอ้งตัGงแต่การรวบรวมการจดัเก็บขอ้มูล การ

ประมวลผล การพิมพ ์การสร้างรายงาน การสืAอสารขอ้มูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะ

รวมไปถึงเทคโนโลยทีีAทาํใหเ้กิดระบบการใหบ้ริการ การใช ้และการดูแลขอ้มูล 

3. ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของขอ้มูลทีAถูกเก็บรวบรวมไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ซึA งกนัและกนั โดย

ไม่ไดบ้งัคบัว่าขอ้มูลทัGงหมดนีG จะตอ้งเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือแยกเก็บหลาย ๆ 

แฟ้มขอ้มูล 

4. ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบทีAรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทีAเกีAยวขอ้งกนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบ

มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ทีAชัดเจน  ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วย

แฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มทีAมีขอ้มูล เกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและเปิด

โอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่านีG  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยมีซอฟตแ์วร์ทีAเปรียบเสมือนสืAอกลางระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ทีAเกีAยวขอ้งกบั

การใชฐ้านขอ้มูล 



 

บทที$ 2  

ทฤษฎแีละงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

ในงานวิจัยเรื- องการลดขั3นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบ

สารสนเทศผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที-เกี-ยวขอ้ง มีหวัขอ้ดงัต่อไปนี3  

1 ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ MIS : Management Information System 

 2 ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 

 3 งานวจิยัที-เกี-ยวขอ้ง 

 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื.อการจดัการ MIS : Management Information System  

  

2.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ (Management Information System หรือ MIS) หมายถึง 

ระบบที-รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทั3งภายในและภายนอกองคก์รธุรกิจอยา่งมี

หลกัเกณฑ์เพื-อนาํมาประมวลผลและจดัรูปแบบให้ไดส้ารสนเทศที-ช่วยสนบัสนุนการทาํงานและ

การตัดสินใจในด้านต่างๆ  ของผู ้บริหาร เพื-อให้การดําเนินงานองค์กรธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพดงันั3น ถา้ระบบใดประกอบดว้ยหน้าที-หลกั 2 ประการคือ 1) สามารถเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั3งจากภายในและภายนอกองคก์รธุรกิจมาไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ และ 2) 

สามารถทาํการประมวลผลขอ้มูลเพื-อให้ไดส้ารสนเทศที-ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานและการ

บริหารงานของผูบ้ริหารระบบนั3นกส็ามารถถูกจดัเป็นระบบสารสนเทศ 

เพื-อการจดัการ  

 

รูปที- 2.1 แสดงหลกัของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการประกอบไปดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ 

รวบรวมขอ้มูล และ ประมวลผลขอ้มูล  
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รูปที- 2.1 หนา้ที-หลกัของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ  

ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการไม่จาํเป็นตอ้งสร้างขึ3นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ

สารสนเทศเพื-อการจดัการ อาจสร้างขึ3นมาโดยระบบอะไรก็ได้แต่ตอ้งปฏิบัติ หน้าที-หลกัทั3 ง 2 

ประการ ขา้งตน้ได ้แต่ เหตุที-ในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที-มีประสิทธิภาพ ในการจดัการ

ขอ้มูลมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื-นสามารถทาํการบนัทึก ขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก หลากหลายรูปแบบ 

เป็นระบบ รวดเร็วถูก ตอ้งแม่นยาํ เชื-อถือ ได ้ทาํให้ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ จึงกลายเป็นอุปกรณ์

หลกัในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ กิน แต่สาํหรับในอนาคต ถา้มีผูใ้ดสามารถสร้าง

อุปกรณ์อื-น ที-ไม่ไดเ้รียกว่าคอมพิวเตอร์และสามารถปฏิบติัหน้าที-หลกัในการจดัเก็บ คน้หา และ

ประมวลผล ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบดงั กล่าวก็นบั ว่า เป็นระบบสารสนเทศเพื-อการ

จดัการไดเ้ช่นเดียวกนั สาํหรับขอ้มูลและสารสนเทศนบั ไดว้า่เป็น องคป์ระกอบที-สาํคญัของระบบ

สารสนเทศเพื-อการจัดการ โดย มี ผูใ้ห้คาํนิยามของ ข้อมูลไวม้ากมาย แต่โดยทั-วไป “ข้อมูล” 

หมายถึง ขอ้มูลดิบที-ถูกรวบรวมจาก แหล่งต่างๆ ทั3งภายในและ ภายนอก องคก์รธุรกิจ โดย ขอ้มูล

ดิบจะยงั ไม่มีความหมายในการนาํไป ใชป้ระโยชน์หรือตรงตามความ ตอ้งการของ ผูใ้ชข้ณะที- 

“สารสนเทศ” หมายถึง ผลลพัธ์ที- ไดจ้ากการประมวลผล ขอ้มูลดิบที-ถูกจดัเก็บ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

โดย ผลลพัธ์ที-ได ้สามารถนาํไปปฏิบติังาน โดยเฉพาะการตดัสินใจ แกปั้ญหาหรือเลือกโอกาสทาง

ธุรกิจ ดงันั3นสารสนเทศจึง เป็นขอ้มูลที-มี ความหมายหรือตรงตามความ ตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลที-ดี 

ยอ่มเป็นวตัถุดิบที-มีคุณภาพ สําหรับสารสนเทศ ขอ้มูลและ สารสนเทศที-มีคุณภาพจะ ช่วย ให้ได้

ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการที-ดี ช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจวางแผน กาํหนดเป้าหมายและ 

แกปั้ญหาในการดาํเนินงานที-เกิดขึ3น ไดอ้ยา่งดี ดงัรูป 

ในการศึกษาระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ นอกจากคาํว่าขอ้มูลและสารสนเทศแลว้ 

จาํเป็น ตอ้งมีความเขา้ใจคาํวา่ความรู้ดว้ย โดยความรู้หมายถึง สารสนเทศที-สามารถตีความ ทาํความ

เขา้ใจ และนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือตดัสินในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จ ซึ- งตอ้ง

อาศยัประสบการณ์ในการเลือก สารสนเทศมาใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ระบบสารสนเทศ เพื-อการจดัการ 

รวบรวมขอ้มูล 

ประมวลผลขอ้มูล 
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2.1.2 สาเหตุที-ทาํใหเ้กิดระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

 ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการในปัจจุบนัเป็นระบบที-ใหข้อ้มูลที-สมัพนัธ์กบัการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน ทางดา้นเจา้ของกิจการลูกจา้ง และคู่คา้ที-เขา้มาเกี-ยวขอ้งกบัองคก์รการ

ประมวลผลของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการจะช่วยแบ่งเบาภาระ การทาํงาน และยงัสามารถนาํ

สารสนเทศที-ไดม้าช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร นอกจากนี3ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการใน

ปัจจุบนั อยา่งเป็นระบบ ซึ- งรวมความสามารถของผูใ้ชง้านและคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัเพื-อใหไ้ดม้า 

ซึ- งสารสนเทศเพื-อการดาํเนินงาน การจดัการ และการตดัสินใจ ในองคก์รธุรกิจ ระบบสารสนเทศ

เพื-อการจดัการจึงจาํเป็นจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร่วมกบัผูใ้ช ้เพื-อก่อใหเ้กิด ความสาํเร็จใน

การไดม้า ซึ- งสารสนเทศที-มีประโยชน์ สาํหรับสาเหตุที-ทาํใหเ้กิดสาระสนเทศเพื-อการจดัการมีดงันี3  

 1. พฒันาการของความรู้ สิ-งประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เมื-อมีการความรู้สิ-งประดิษฐ์

หรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เกิดขึ3น สารสนเทศกจ็ะเกิดขึ3นตามไปดว้ย จากนั3นกจ็ะมีการเผยแพร่ 

สารสนเทศไปยงัแหล่งต่างๆ จึงจาํ ตอ้งทาํใหมี้ การจดัการสารสนเทศตามมาดว้ย 

 2. พฒันาการของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นเครื-องมือสาํคญัของระบบสารสนเทศเพื-อ

การจดัการ เมื-อเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์พฒันาอยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพิ-มขึ3น ทาํใหส้ามารถ

นาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการสารสนเทศ ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ-งขึ3น 

 3. พฒันาการของเทคโนโลยกีารสื-อสาร การสื-อสารในปัจจุบนัช่วยอาํนวยความสะดวกใน

การเผยแพร่สารสนเทศไปยงัแหล่งต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูค้นทั-วโลกสามารถรับทราบเหตุการณ์

และข่าวสารที-เกิดขึ3นได ้ในเวลาใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์ที-เกิดขึ3นจริง ระบบสารสนเทศจึงมีความ

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติประจาํวนัและนาํสื-อสาระสนเทศต่างๆ มาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 4. พฒันาการของเทคโนโลยกีารพิมพ ์เทคโนโลยกีารพิมพน์บัเป็นเทคโนโลยดีา้นหนึ-งที-มี

การพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื- อสาร  เทคโนโลยีการพิมพ์ที- มี

ความสามารถและประสิทธิภาพสูงช่วยให้การผลิตสารสนเทศกระทาํไดใ้นปริมาณมากในเวลาอนั

สั3น ส่งผลใหต้อ้งมีการจดัการกบัปริมาณของสารสนเทศที-เพิ-มขึ3นอยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั 

 

2.1.3 คุณลกัษณะของสารสนเทศสาํหรับระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัหรือแมแ้ต่การปฏิบติังานใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงการศึกษาคน้ควา้วิจยั

ต่างๆ!จาํเป็นจะตอ้งใชส้ารสนเทศทีGมีคุณค่าเพืGอแกปั้ญหาต่างๆ รวมทัLงเป็นขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจ 

ระบบสารสนเทศเพืGอการจดัการจึงเกิดขึLนเพืGอตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยสารสนเทศทีGมี
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คุณภาพจะช่วยใหร้ะบบสารสนเทศเพืGอการจดัการมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารยิGงขึLนต่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ!คุณลกัษณะของสารสนเทศทีGดีมีคุณภาพควรจะมีลกัษณะดงัต่อไปนีL!
 1. ถูกตอ้งแม่นยาํ (Accurate) สารสนเทศที-มีความถูกตอ้งจะตอ้งปราศจากขอ้ผิดพลาดใดๆ 

อยา่งไรกต็าม ถา้ขอ้มูลที-ป้อนเขา้สู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกตอ้ง กอ็าจก่อใหเ้กิดสารสนเทศที-

ไม่ถูกตอ้งได ้

2. สมบูรณ์ครบถ้วน  (Complete) สารสนเทศที- มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย

ขอ้เทจ็จริงที-สาํคญัอยา่งครบถว้น 

3. เขา้ใจง่าย (Simple) สารสนเทศที-มีคุณภาพจะตอ้งเขา้ใจงาย ไม่ซํ3 าซ้อนต่อการทาํความ

เขา้ใจ 

4. ทนัต่อเวลา (Timely) สารสนเทศที-ดีนอกจากจะมีความถูกตอ้งแลว้ ขอ้มูลตอ้งทนัสมยั 

และรวดเร็วทนัต่อเวลาและความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการตดัสินใจ 

5. เชื-อถือได ้(Reliable) สารสนเทศที-เชื-อไดขึ้3นอยู่กบัความน่าเชื-อถือของวิธีการรวบรวม

ขอ้มูลที-นาํเขา้สู่ระบบ 

6. คุม้ค่า (Economical) สารสนเทศที-ผลิตควรจะตอ้งมีความประหยดั เหมาะสม คุม้ค่ากบั

ราคา ผูบ้ริหารมักจะพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศกับราคาที-จะต้องจ่ายเพื-อการได้มาซึ- ง

สารสนเทศนั3นๆ  

7. ตรวจสอบได ้(Verifiable) สารสนเทศจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ผูใ้ช้สามารถ

ตรวจสอบขอ้มูล เพื-อความมั-นใจวา่มีความถูกตอ้งต่อการนาํไปตดัสินใจได ้ซึ- งอาจมีการตรวจสอบ

ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลลกัษณะเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แห่ง 

8. ยืดหยุน่ (Flexible) สารสนเทศที-มีคุณภาพนั3นจะสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคที์-

แตกต่างกนัหลายๆ ดา้น 

9. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Relevant) สารสนเทศที-มีคุณภาพจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการตรงตามวตัถุประสงค ์และสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื-อการตดัสินใจ 

10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศจะต้องง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง

ขอ้มูลตามระดบัสิทธิของผูใ้ช้ เพื-อจะไดข้อ้มูลหรือสารสนเทศที-ถูกตอ้งตามรูปแบบและทนัต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

11. ปลอดภยั (Secure) สารสนเทศจะตอ้งถูกออกแบบและจดัการใหมี้ความปลอดภยัจากผู ้

ที-ไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือสารสนเทศนั3น 
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2.1.4 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

ถา้พิจารณายอ้นไปในอดีตจะพบวา่ระบบสารสนเทศเพืGอการจดัการไดเ้กิดขึLนและนาํมาใชง้านมา

นานแลว้!
แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบอืGนเช่น การบนัทึกขอ้มูลลงบนกระดาษ การจดัทาํทะเบียนประวติั แต่เนืGองจาก

ขอบเขตของการดาํเนินธุรกิจยงัจาํกัด ปริมาณข้อมูลไม่มาก หรือยงัไม่ต้องการความรวดเร็วในการ

ดาํเนินการมากนัก สามารถจดัการไดโ้ดย การบนัทึกลงกระดาษและประมวลผลโดยใช้แรงงานคน ก็

สามารถทาํให้ธุรกิจทีGดาํเนินอยู่กระทาํได้ด้วยดีและประสบผลสําเร็จได้ แต่ต่อมาเมืGอธุรกิจได้มีการ

ขยายตวัมากขึLน จากระดบัทอ้งถิGนไปสู่ระดบัประเทศ!หรือระดบัชาติ ประกอบกบัลูกคา้ รวมทัLงคู่แข่งก็

เพิGมมากขึLน ทาํใหป้ริมาณขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งมีมากขึLน การพฒันาระบบสารสนเทศเพืGอการจดัการจึงมี ความ

จาํเป็นทีGจะตอ้งมองหาอุปกรณ์อืGนเขา้มาแทนการบนัทึกลงบนกระดาษ!เพืGอให้ทนักบัปริมาณขอ้มูล และ

สามารถประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว รูปแบบและอุปกรณ์ทีGนาํมาใชก้บัระบบสารสนเทศเพืGอการจดัการจึง

มีการพฒันาเปลีGยนแปลงไปมาก และในทางกลบักนัทาํใหร้ะบบสารสนเทศเพืGอการจดัการพฒันามากขึLน

ไปดว้ย โดยระบบสารสนเทศเพืGอการจดัการช่วยสร้างประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจได้

ดงันีL!
1. ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศที-ตอ้งการไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ เนื-องจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอยา่งเป็นระบบ ทาํให้ผูบ้ริหาร

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วในรูปแบบที-เหมาะสม และสามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ได้

ทนัต่อความตอ้งการ 

2. ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการช่วยให้การกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผน

ปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารจะสามารถนาํขอ้มูลที-ไดจ้ากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผน และ

กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานเนื-องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจดัการอยา่งเป็นระบบ 

ทาํให้มีประวติัของขอ้มูลอย่างต่อเนื-อง สามารถที-จะบ่งชี3 แนวโน้มของการดาํเนินงานว่า น่าจะ

เป็นไปในลกัษณะใด 

3. ระบบสารสนเทศเพื-อการจัดการช่วยผูใ้ช้ในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  เมื-อ

แผนงานถูกนาํไปปฏิบติัในช่วงระยะเวลาหนึ-ง ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบผลการดาํเนินงานโดยนาํ

ขอ้มูลบางส่วนมาประมวลผล เพื-อประกอบการประเมิน สารสนเทศที-ไดจ้ะแสดงให้เห็นผลการ

ดาํเนินงานวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที-ตอ้งการเพียงใด 

4. ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการช่วยผูใ้ชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศประกอบการศึกษา และการคน้หาสาเหตุหรือขอ้ผิดพลาดที-

เกิดขึ3นในการดาํเนินงาน ถา้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที-วางไว  ้โดยอาจจะเรียกขอ้มูล
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เพิ-มเติมมาจากระบบเพื-อให้ทราบว่าความผิดพลาดในการปฏิบติังานเกิดขึ3นจากสาเหตุใด หรือ

จดัรูปแบบสารสนเทศในการวเิคราะห์ปัญหาใหม่ 

5. ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการช่วยให้ผูใ้ช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที-

เกิดขึ3น เพื-อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา สารสนเทศที-ไดจ้ากการประมวลผลจะช่วยให้

ผูบ้ริหารวิเคราะห์ไดว้่า การดาํเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแกไ้ขหรือควบคุมปัญหาที-เกิดขึ3น

ไดอ้ยา่งไร ธุรกิจตอ้งทาํอยา่งไรเพื-อปรับเปลี-ยน หรือพฒันาให้การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

หรือเป้าหมาย 

6. ระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศที-มีประสิทธิภาพจะ

ช่วยใหธุ้รกิจลดเวลา แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการทาํงานลง เนื-องจากระบบสารสนเทศรับภาระงาน

ที-ตอ้งใช้แรงงานจาํนวนมาก ตลอดจนช่วยลดขั3นตอนในการทาํงาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลด

จาํนวนคนและระยะเวลาในการประสานงานให้นอ้ยลง โดยผลงานที-ออกมาอาจเท่าหรือดีกว่าเดิม 

ซึ- งจะเป็นการเพิ-มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี

ส่วนช่วยเพิ-มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และการแข่งขนัของธุรกิจทั3งในปัจจุบนัและอนาคต 

โดยที-ระบบสารสนเทศที-มีประสิทธิภาพจะจดัระบบสารสนเทศในหน่วยงานใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึ- งจะทาํให้การปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

ซึ- งจะส่งผลต่อการเพิ-มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธุรกิจ 

2.1.5 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

ในอดีตสารสนเทศไม่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นทรัพยากรที-สาํคญัมากนกัทางธุรกิจดงัเช่นใน

ปัจจุบนัเมื-อก่อนผูบ้ริหารไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจกระบวนการรวบรวม การจดัเกบ็ การประมวลผล และ

การบริหารสารสนเทศขององคก์รธุรกิจ!ไม่ตอ้งรู้จกัเทคโนโลยีการจดัการสารสนเทศ!แต่ปัจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินงาน!ธุรกิจตอ้งการระบบสารสนเทศที-มีอยู่
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื-อการดาํรงอยูแ่ละเจริญเติบโตขององคก์รธุรกิจโดยที-เทคโนโลยสีารสนเทศ

ไดแ้ทรกตวัเขา้ไปอยู่ตามส่วนต่างๆ!ของหน่วยงาน!เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยธุรกิจให้
ประสบความสาํเร็จในอนาคต และสามารถแข่งขนักบัธุรกิจอื-นได ้ดงันั3นผูบ้ริหารในปัจจุบนัจึงตอ้ง

เข้าใจวิธีการใช้งานและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ซึ- งระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ

ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 5 ส่วนไดแ้ก่!
1. ระบบจดัการฐานขอ้มูล เป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ-งของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ มีคาํ

กล่าววา่ ขอ้มูล คือหวัใจของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ เพราะวา่สารสนเทศที-มีคุณภาพมาจาก

ขอ้มูลที-ดี เชื-อถือได ้ทนัสมยั และถูก จดัเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ- งผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงและใชง้านได้
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อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ดงันั3น ระบบจดัการฐานขอ้มูลจึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัที-ช่วยให้ระบบ

สารสนเทศมีความสมบูรณ์ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ!
2. ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื-องมือที-ใชจ้ดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูล ปัจจุบนั

ระบบสารสนเทศจะใชเ้ครื-องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการจดัการขอ้มูล ซึ- งจะประกอบดว้ย

ส่วนประกอบที-สาํคญัคือ!
1) ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ตวัเครื-องหรือส่วนประกอบของเครื-องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงเพื-อใช้ในการจดัทาํสารสนเทศ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ เครื- องพิมพ์ และ

อุปกรณ์อื-นๆ!
2) ซอฟตแ์วร์ หมายถึง ชุดคาํสั-งที-ทาํหนา้ที-รวบรวมและจดัการเก็บขอ้มูล เพื-อใช้

ในการบริหารงานหรือการตดัสินใจ!
3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการเชื-อมต่อคอมพิวเตอร์เพื-อการสื-อสารและแลกเปลี-ยน

ขอ้มูลโดยผา่นสื-อนาํขอ้มูลต่างๆ เช่น สายโทรศพัท ์สายเคเบิล หรือดาวเทียม เป็นตน้!
4. บุคลากร เป็นบุคคลที-จดัการให้คอมพิวเตอร์ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ทาํงานร่วมกบัผูใ้ชเ้พื-อพฒันาระบบสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน!
5 กระบวนการทํางาน  เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ  คําแนะนําในการใช้โปรแกรม  

ซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์และการกระทาํกบัขอ้มูล โดยทั-วไปกระบวนการทาํงานจะเขียนเป็นเอกสาร

คู่มือการปฏิบติังาน หรือคู่มือการใชง้าน!
รูปที- 2.2 แสดงองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ โดยปัจจุบนัหน่วยงาน

ภาคธุรกิจต่างนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานตามส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงานตั3 งแต่การ

ปฏิบติัการ การวางแผนงาน การควบคุม ตลอดจนถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง การใชง้าน

สารสนเทศจะช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการบริหารงานให้กบัผูบ้ริหาร โดยผูจ้ดัการแต่ละระดบัจะมี

ความตอ้งการการใชง้านสารสนเทศที-แตกต่างกนั  

 

 
รูปที- 2.2 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 
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6. บุคลากรที- เกี-ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ ซึ- งสามารถแบ่งบุคลากรที-

เกี-ยวขอ้งกบัระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการไดเ้ป็น 4 ระดบัดงัต่อไปนี3  

            1) พนกังานระดบัปฏิบติัการ เป็นบุคคลที-ปฏิบติังานระดบัล่างสุด ปฏิบติังานแบบ

วนัต่อวนัเกี-ยวขอ้งกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 

            2) ผูบ้ริหารระดบัตน้ เป็นบุคคลที-มีหน้าที-รับผิดชอบในการดูแลปฏิบติังานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการไดแ้ก่ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าส่วน หรือหัวหน้าแผนก โดย

ผูบ้ริหารระดบัตน้จะปฏิบติังานเกี-ยวขอ้งกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการอยา่งใกลชิ้ด ปกติผูบ้ริหาร

ระดบัตน้จะตดัสินใจวางแผนและแกปั้ญหางานประจาํวนั จึงตอ้งการขอ้มูลที-เกิดขึ3นอยา่งละเอียด 

           3) ผูบ้ริหารระดับกลาง เป็นบุคคลที-ทาํหน้าที-ควบคุมและประสานงานระหว่าง

ผูบ้ริหารระดับต้นและผูบ้ริหารระดับสูง เพื-อให้การประสานงานในหน่วยงานราบรื-น ทาํให้

ผูบ้ริหารระดบัตน้และพนกังานระดบัปฏิบติัการสามารถปฏิบติังานตามนโยบายที-มาจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ ตวัอยา่งของผูบ้ริหารระดบักลาง เช่นผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการฝ่าย 

หรือผูอ้าํนวยการฝ่าย เป็นตน้ งานของผูบ้ริหารระดบักลาง จะเกี-ยวขอ้งการนาํผลสรุปของขอ้มูลที-

เกิดจากการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการมาวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน เพื-อใหไ้ดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

           4) ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นกลุ่มบุคคลที-ทาํการกาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง วางนโยบาย 

และแผนงานระยะยาวขององค์กรธุรกิจ โดยอาศัยข้อสรุปและสารสนเทศจากกลุ่มผูบ้ริหาร

ระดบักลาง และผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตลอดจนนาํขอ้มูลสาํคญัจากภายนอกองคก์รธุรกิจ

เขา้มาร่วมในการวิเคราะห์ ตวัอย่างของผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหารระดบัสูง ประธาน

บริษทั กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูว้า่การ เป็นตน้ 

2.1.6 การประยกุตใ์ชง้านระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการในทางธุรกิจ 

ธุรกรรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) เป็นตวัอย่าง

หนึ- งของการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื-อการจดัการในทางธุรกิจ โดยพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

คือ การทาํธุรกิจผ่านสื-ออิเล็กทรอนิกส์โดยอาศยับริการ (Electronic Data Interchange หรือ EDI )  

และ E-mail ซึ- งเป็นบริการที-อาศยัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอ้ดีของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

สําหรับผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การซื3อสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเบียดเสียดกบัผูค้นต่างๆ สามารถซื3อสินคา้ได้

ตลอดเวลาที-ตอ้งการ และสามารถซื3อสินคา้ได้ทุกทีไม่ว่าจะอยู่ที-บ้านหรือที-ทาํงานในโลกของ

ธุรกรรมพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ องคก์รธุรกิจจะมีการเชื-อมโยงข่าวสารกบัลูกคา้ ทั3งทางดา้นการ 

ประชาสมัพนัธ์สินคา้ การซื3อขาย การบริการหลงัการขาย ลกัษณะการเชื-อมโยงขอ้มูลข่าวสารดา้นนี3

จะเน้นในเรื- องการสร้างความสัมพันธ์ที- ดีกับลูกค้าหรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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(Customer Relationship Management หรือ CRM) หรือในทางกลบักนั กจ็ะเป็นการเชื-อมโยงทาํการ

แลกเปลี-ยนขอ้มูลข่าวสารและดาํเนินธุรกิจร่วมกนัทางดา้นการสั-งวตัถุดิบ การซื3อสินคา้หรือการใช้

บริการดว้ยเช่นกนั ดงันั3นโครงสร้างการประกอบกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื-อแลกเปลี-ยนขอ้มูล 

ข่าวสารระหวา่งกนัจะมีบทบาทและความสาํคญัมาก แต่อยา่งไรกต็ามพื3นฐานของระบบสารสนเทศ

เพื-อการจดัการขององคก์รธุรกิจส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคลา้ยกนั เช่น งานกิจกรรมการดาํเนินการ 

การเงิน และการบญัชี เป็นตน้ การเชื-อมโยง ทาํงานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเป็นสิ-งที-ตอ้งใหค้วามสาํคญั 

โดยเฉพาะเครือข่ายแลน (LAN) และแวน (WAN) ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินการมาก

ในปัจจุบนั 

 

2.2 ระบบจดัการฐานข้อมูล 

 

2.2.1 ความหมายของขอ้มูล 

ขอ้มูล คือขอ้ความจริงเกี-ยวกบัเรื-องใดเรื-องหนึ-ง หรือสิ-งที-แสดงถึง สถานการณ์ สภาพ หรือ

ปรากฏการณ์หนึ- ง โดยข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความซึ- งให้ความรู้ในเรื- องนั3 น ข้อมูลเป็น

องคป์ระกอบที-สาํคญัของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ การจดัการขอ้มูลจึงเป็นกลยทุธ์หนึ- งใน

การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ-งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ที-เจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว การจดัการและบริหารองคก์รให้ประสบความสาํเร็จ

นั3น การตดัสินใจที-ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ถือเป็นหวัใจของการทาํธุรกิจในยคุปัจจุบนั 

ดงันั3นการจดัการขอ้มูลที-มีประสิทธิภาพจะนาํไปสู่การตดัสินใจที-ถูกตอ้ง จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถ

อยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน สําหรับการเตรียมข้อมูลเพื-อการประมวลผล (Data 

Preparation) เป็นการรวบรวมขอ้มูลดิบ (Raw Data) ก่อนที-จะนาํไปผา่นขั3นตอนอื-นต่อไป ขั3นตอน

นี3จดัไดว้า่สาํคญัมากขั3นตอนหนึ-ง เพราะถา้ไดข้อ้มูลมาไม่ครบ หรือไม่ถูกตอ้ง กย็อ่มเป็นเหตุใหก้าร

ประมวลผลออกมาไม่ครบถว้น และไม่ถูกตอ้ง ขอ้มูลแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ขอ้มูลที-เป็น

ข้อความ และข้อมูลที-ประมวลผลได้ นั-นเอง สําหรับข้อมูลที- เป็นข้อความนั3 น การนํามาสร้าง

สารสนเทศหรือนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ มกัจะเป็นการนาํเอาขอ้ความนั3นมาทาํความเขา้ใจ

ตามเนื3อหาของขอ้ความ เพื-อใชเ้ป็นกรอบของการพิจารณาหรือใชป้ระกอบการตดัสินใจ การตีความ

ขอ้มูลที-เป็นขอ้ความเพื-อนาํมาใช ้มกัจะอาศยัความรู้ในศาสตร์นั3น แต่ไม่เป็นการนาํขอ้มูลนั3นๆ มา

ประมวลผลตามวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติ สําหรับการจัดเก็บข้อมูลที- เป็นข้อความนั3 น อาจใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเพื-อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว อนัจะช่วยให้มีสารสนเทศใช้ตามความตอ้งการได้ทนัเวลา 
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สําหรับขอ้มูลที-ประมวลผลได้ โดยปกติจะตอ้งอาศยักระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการสร้าง

สารสนเทศจากขอ้มูลนั3น หากพิจารณาในองคก์รธุรกิจทั-วไป สารสนเทศของผูบ้ริหารระดบัตน้ซึ- ง

ส่วนใหญ่สร้างขึ3นมาจากขอ้มูลภายในหน่วยงาน ระดบัความซบัซอ้นของการวิเคราะห์ขอ้มูลอาจมี

น้อย ในขณะที-ถา้เป็นสารสนเทศของผูบ้ริหารระดบัสูงที-ตอ้งอาศยัขอ้มูลภายนอกในปริมาณมาก

และขอบข่ายกวา้ง รวมทั3งเป็นขอ้มูลเชิงพยากรณ์ดว้ย จะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์เชิงสถิติขั3นสูง ซึ- ง

การวเิคราะห์จะมีความซบัซอ้นมากหรือนอ้ยเพียงไรขึ3นอยูก่บัประเภทปัญหาที-ตอ้งการคาํตอบ หรือ

ตอ้งการวเิคราะห์ และลกัษณะของขอ้มูลดว้ย 

การรวบรวมและการจดัระเบียบขอ้มูลอาจเป็นงานที-ดูเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น สามารถจดัเก็บ

ขอ้มูลลงในแฟ้มตามลาํดบัที-กาํหนด และเก็บไวใ้นตูเ้อกสาร เมื-อผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลก็เปิดตูเ้ก็บ

เอกสารขึ3น ดูแฟ้มขอ้มูลในส่วนที-สนใจวิธีการนี3 จะมีความเหมาะสมในช่วงเริ-มตน้ แต่เมื-อเวลาผา่น

ไป ขอ้มูลมีปริมาณมากขึ3น มีความหลากหลาย วิธีการดงักล่าวจะก่อให้เกิดความล่าชา้ในการเลือก

ขอ้มูล เกิดความสบัสน หรือมีความผดิพลาดในการประมวลผล 

2.2.2 ความหมายและหลกัการของระบบจดัการฐานขอ้มูล 

ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System หรือ DBMS) คือ ซอฟตแ์วร์ที-ทาํ

หน้าที-เป็นตวักลางระหว่างผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูล เพื-อจดัการและควบคุมความถูกตอ้ง ความซํ3 าซ้อน 

และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ ภายในฐานขอ้มูล ซึ- งต่างไปจากระบบแฟ้มขอ้มูลเพราะ

หนา้ที-ดงัที-กล่าวมานี3 จะเป็นของนกัเขียนโปรแกรมในการติดต่อฐานขอ้มูล ทุกคาํสั-งที-ใชก้ระทาํกบั

ฐานขอ้มูลจะถูกระบบจดัการฐานขอ้มูลนาํมาแปล (Compile) เป็นการกระทาํ (Operation) ต่างๆ 

ภายใตค้าํสั-งนั3นๆ เพื-อนาํไปกระทาํกบัตวัขอ้มูลใน ฐานขอ้มูลต่อไป 

ในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที-ช่วยให้การจดัเก็บ เรียบเรียง ประมวลผล ทาํให้การ

ใชข้อ้มูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์มิไดส้ะดวกต่อการใช้

งานสําหรับทุกคน ผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางคอมพิวเตอร์ในระดบัที-สามารถใช้

งานคอมพิวเตอร์อยา่งที-ตอ้งการ วิธีทางดา้นการจดัการฐานขอ้มูลไดรั้บการพฒันาให้กา้วหน้าขึ3น

เป็นลาํดบั การจดัการฐานขอ้มูลจึงเป็นศาสตร์ที-มีการศึกษาเล่าเรียนกนัในหลายๆ ระดบั แนวคิดใน

การจดัการขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นการนําเทคโนโลยีฐานขอ้มูลมาใช้การบริการจดัการ

ขอ้มูล โดยฐานขอ้มูลเป็นที-เก็บรวบรวมขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล และมีซอฟตแ์วร์

ระบบบริหารจดัการขอ้มูลช่วยให้การจดัเก็บและคน้หาขอ้มูลโดยโปรแกรมประยกุตต่์างๆ เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ- งนาํขอ้มูลมาเกบ็ไวที้-เดียวกนัช่วยลดความซํ3 าซอ้นของขอ้มูลได ้

โดย ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ นั3น ผูใ้ช ้หรือระบบงานต่างๆ จะร้องขอขอ้มูลจาก

ระบบจดัการฐานขอ้มูล และระบบจดัการฐานขอ้มูล จะทาํการดึงขอ้มูลออกมาจากฐานขอ้มูล มาแสดงผล 
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หรือ พิมพอ์อกมาใหผู้ใ้ช ้หรือระบบงานต่าง ทีGตอ้งการ รวมถึง ระบบจดัการฐานขอ้มูล จะทาํหนา้ทีGจดัเกบ็

ขอ้มูลจากผูใ้ชห้รือระบบงานต่างๆ เขา้สู่ฐานขอ้มูล ผา่นระบบจดัการฐานขอ้มูล สามารถเรียกใชไ้ดใ้น

โอกาสถดัไป 

 

 

 

 

รูปที- 2.3  แสดงส่วนประกอบระบบจดัการฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

จะเห็นไดว้า่ ระบบจดัการฐานขอ้มูลประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ฐานขอ้มูล, ผูใ้ช ้และ ระบบงานต่างๆ 

 

 รูปที- 2.3  ส่วนประกอบระบบจดัการฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ 

โดยสรุปของระบบจดัการฐานขอ้มูลจะยดึหลกัการที-สาํคญัคือ 

1. การลดปริมาณแฟ้มขอ้มูล หากในองคก์รธุรกิจมีหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานพฒันา

โปรแกรมใชง้านเอง ซึ- งแต่ละโปรแกรมใชง้าน มกัจะตอ้งมีแฟ้มขอ้มูลของตนเอง การที-จะตอ้งมี

แฟ้มขอ้มูลเพิ-มขึ3นเรื-อย ๆ ตามจาํนวนของโปรแกรมใชง้านมกัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา การ

จดัการฐานขอ้มูลที-ดีจะช่วยให้หน่วยงานสามารถใชแ้ฟ้มขอ้มูลร่วมกนั ซึ- งจะเป็นการลดปริมาณ

แฟ้มขอ้มูล 

2. การลดความซํ3 าซอ้นของขอ้มูล เมื-อมีแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้ม จะก่อใหเ้กิดการซํ3 าซอ้นของ

ขอ้มูล จะเห็น วา่แต่ละแฟ้มขอ้มูลมีรายการขอ้มูลซํ3 ากนั และผลของการมีรายการขอ้มูลซํ3 าซอ้นกนั

ก่อให้เกิดผลที-ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายของขอ้มูลที-ซํ3 ากนั ขอ้มูลจริงอาจมีรวมกนัทั3งหมดเพียง 1 หมื-น

รายการ แต่ดว้ยเหตุที-ตอ้งมีหลายแฟ้มและมีความซํ3 าซ้อนกนั อาจจะมีขอ้มูลรวมกนัเป็น 1 แสน

รายการกไ็ด ้และตอ้งใชสื้-อเกบ็ขอ้มูลซึ-งมีราคาสูงมากขึ3น 

3. การลดขั3นตอนการปรับปรุงแฟ้มข้อมูล การมีแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้ม จะทําให้การ

ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลมีขั3นตอนมากขึ3นและตอ้งปรับปรุงให้ครบทุกแฟ้ม ซึ- งเป็นการเพิ-มงานการ

ฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

ผูใ้ช!้

ระบบงานต่างๆ!
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แก้ไขข้อมูล เมื-อมีรายการข้อมูลใดของบุคลากร คนใดต้องการแก้ไขจะต้องแก้ไขให้ครบทุก

แฟ้มขอ้มูลที-มีรายการขอ้มูลนั3นๆ มิฉะนั3นจะพบกบัปัญหาเกิดความซับซ้อนจะ ทาํให้ผูบ้ริหาร

ขอ้มูลทาํงานไดย้ากขึ3น ซึ- งเป็นการเพิ-มภาระงานโดยไม่จาํเป็น 

4. การกาํหนดขอ้มูลเป็นอนัหนึ- งอนัเดียวกนั ทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนั การมีแฟ้มขอ้มูล

หลายแฟ้ม และจะตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลทุกแฟ้ม แต่เมื-อการแกไ้ขไม่ครบทุกแฟ้ม จะเกิดความ

ไม่ถูกตอ้งตรงกนัของขอ้มูลไดง่้าย (Inconsistency) เนื-องจากมีระเบียนขอ้มูลเดียวกนัหลายแห่ง ใน

การกาํหนดขอ้มูลจะตอ้งทาํใหท้ั3งฐานขอ้มูลเป็นอนัหนึ-งอนัเดียวกนั หรือมีการกาํหนดแบบเดียวกนั 

เช่น การกาํหนดขอ้มูลชื-อ ให้ใส่ชื-อแลว้เวน้ช่องว่างจึงเป็นนามสกุล และมีตาํแหน่งต่อทา้ย ไม่ใช่

ตาํแหน่งขึ3นตน้ เช่น ดร.วชิญะ นาครักษ ์กใ็ช ้วชิญะ นาครักษ ์ดร. เป็นตน้ เมื-อมีการกาํหนดรูปแบบ

ขอ้มูลที-ชดัเจนและถือปฏิบติัใชท้ั3งฐานขอ้มูลกจ็ะลดปัญหาการจดัการฐานขอ้มูลลงไปไดม้าก 

5. การทาํให้ขอ้มูลใช้งานร่วมกันได้ ในฐานขอ้มูลนั3นจะตอ้งใช้งานได้กับผูใ้ช้หลายๆ 

ประเภท หรือหลายแบบ เช่น ฐานขอ้มูลของกรม จะตอ้งใชไ้ดทุ้กกอง แต่ที-พบมกัจะมีปัญหาใน

เรื-องการกาํหนดขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกนั แต่ความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน

ตอ้งการรายละเอียดที-ต่างกนั เช่น ขอ้มูลลูกคา้ บางแผนกอาจตอ้งการ ชื-อ ที-ติดต่อ เพื-อส่งเสริมการ

ขาย บางแผนกตอ้งการไดร้ายละเอียดเกี-ยวกบัประวติัหนี3 สินที-คา้งอยู ่นอกจากนี3การเรียกชื-อขอ้มูล

อาจจะเรียกแตกต่างกนั เช่น ชื-อ สินคา้ อาจเรียกไดห้ลายอยา่งในชื-อสินคา้เดียวกนั 

6. การลดปริมาณการเรียงลาํดบัขอ้มูล การมีแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มตอ้งมีการจดัเรียงลาํดบั

ของข้อมูลใน แฟ้มข้อมูลอยู่เสมอ ซึ- งเสียเวลาเครื- องคอมพิวเตอร์มาก และบ่อยครั3 งที- เวลาจัด

เรียงลาํดบัขอ้มูลใชเ้วลาเครื-องคอมพิวเตอร์มากกวา่เวลาประมวลผลขอ้มูล 

7. กาํหนดขอ้มูลเป็นมาตรฐาน ในการสร้างฐานขอ้มูลจะตอ้งพยายามใหข้อ้มูลที-จดัเกบ็เป็น

มาตรฐาน มีการกาํหนดรหัสที-เป็นมาตรฐาน มีการกาํหนดคียเ์วิร์ดหรือค่าที-ใช้แทนขอ้มูลอย่าง

เดียวกนั เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาจมีหลายอยา่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์หวาย เฟอร์นิเจอร์เหลก็ เฟอร์นิเจอร์ไม ้

จะกาํหนดรหสัแทนสินคา้อยา่งไร เพื-อใหไ้ดค้วามหมายต่อการใชง้านไดดี้ 

8. กําหนดระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล  ข้อมูลที-จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

จาํเป็นตอ้งจดัแบ่งระดบัความสาํคญัของขอ้มูลเพื-อกาํหนดผูใ้ช ้มีการควบคุมขอ้มูล เพื-อบ่งบอกว่า 

ใครจะเป็นผูป้รับปรุงขอ้มูลได้บ้าง มีการบนัทึกประวติัการแก้ไขขอ้มูลเพื-อตรวจสอบขอ้มูลที-

จดัเก็บนั3นอาจมีคุณภาพสูง ดงันั3นการแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทาํให้

ขอ้มูลเสียหายได ้

9. ขอ้มูลมีความอิสระจากโปรแกรม ระบบจดัการฐานขอ้มูลที-ดีจะตอ้งเป็นระบบที-ตวั

ขอ้มูลมีความอิสระจากโปรแกรม ตวัฐานขอ้มูลจะเป็นอิสระ และสามารถจะใชโ้ปรแกรมจดัการ



17 

 

 

ฐานขอ้มูลหรือโปรแกรมอื-นใดจดัการฐานขอ้มูลก็ได ้ผูอ้อกแบบที-ยดึหลกัให้ขอ้มูลเป็นอิสระนี3 จึง

ใชไ้ดก้บัเครื-องคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ 

10. รวมขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูล แต่เดิมนี3 นิยมการประมวลผลแบบแพตช์ เพราะที-เก็บขอ้มูล

เป็นแบบsecondary storage แบบออนไลน์มีราคาแพง จึงต้องประมวลผลด้วยเทป แต่ปัจจุบัน

สามารถรวมขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลกลางใหร้ะบบการทาํงานใชข้อ้มูลร่วมกนัที-ฐานขอ้มูลเดียวกนัได ้

11. การบริหารขอ้มูลมีประสิทธิภาพ การมีแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้ม กรณีที-ขอ้มูลถูกทาํลาย

หรือเสียหาย จะทาํใหข้าดประสิทธิภาพในการบูรณะขอ้มูลใหก้ลบัสู่สภาพปกติ (recovery system) 

ทั3งนี3 เพราะแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างพฒันาแฟ้มขอ้มูลของตนโดยไม่เกี-ยวขอ้งกนั การบูรณะ

ขอ้มูลให้กลบัสู่สภาพปกติจึงไม่มีมาตรฐานต่างคนต่างทาํ ถา้การจดัทาํระบบไม่ดีอาจจะมีปัญหา

อยา่งมากในการบูรณะขอ้มูลใหก้ลบัสู่สภาพปกติได ้ซึ- งในทางวชิาการคอมพิวเตอร์แลว้ถือวา่เรื-องนี3

เป็นเรื-องยากและสาํคญัอยา่งยิ-ง 

 

2.2.3 ส่วนประกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูล 

จากจุดอ่อนในระบบการประมวลผลข้อมูลแบบใช้แฟ้มข้อมูลแบบต่อเนื-องเป็นหลัก 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์จึงได้พฒันาระบบการจดัเก็บข้อมูลใหม่เป็นระบบฐานข้อมูล เพื-อแก้

จุดอ่อนของการจดัเก็บขอ้มูลในระบบเดิมโดยที-ฐานขอ้มูลมีแฟ้มขอ้มูลมากมายปะปนกนั การ

บนัทึกขอ้มูลดว้ยมือลงกระดาษเขา้แฟ้มเก็บใส่ตูเ้อกสาร ยิ-งนานวนัยิ-งมาก ยากต่อการคน้หาขอ้มูล

และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  ระบบจัดการฐานข้อมูล จึงเกิดขึ3 นเพื-อให้การใช้ข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสมบูรณ์สูงสุดเป็นสิ-งจาํเป็นอยา่งยิ-ง ซอฟตแ์วร์ระบบจดัการฐานขอ้มูลดงักล่าวจะทาํ

หน้าที-จะอาํนวยความสะดวกในเรื- องการสร้างและการจดัเก็บขอ้มูลลงไฟล์ การเรียกใช้ขอ้มูล

รวดเร็ว ขจดัขอ้มูลที-ไม่ตอ้งการไดง่้าย การทาํใหข้อ้มูลถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัเสมอ หรือแมแ้ต่การออก

รายงานก็เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วกว่าการทาํดว้ยมือ โดยผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งทราบรายละเอียด

ภายในโครงสร้างฐานขอ้มูล เพราะซอฟตแ์วร์ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะเป็นตวักลางระหว่างผูใ้ช้

กบัระบบต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง 

ดงัที-กล่าวมาขา้งตน้ ระบบจดัการฐานขอ้มูล จึงเป็นชุดคาํสั-งซึ- งทาํหนา้ที-สร้าง ควบคุม และ

ดูแลระบบฐานขอ้มูล ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล คดัเลือกขอ้มูล และสามารถนาํขอ้มูลมาใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที-ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทาํหน้าที- เสมือนตวักลางระหว่าง

ชุดคาํสั-งสําหรับการใช้งานต่างๆ กับหน่วยเก็บขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะประกอบด้วย

ส่วนประกอบหลกัที-สาํคญั 3 ส่วน คือ 
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1. ภาษาสําหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language หรือ DDL) เป็นส่วนประกอบ

ระบบจัดการฐานข้อมูลที-ผู เ้ขียนโปรแกรมเขียนขึ3 น เพื-อกําหนดรายละเอียดของเนื3 อหาและ

โครงสร้างของฐานขอ้มูล โดยที-ภาษาสาํหรับนิยามขอ้มูลจะทาํหนา้ที-กาํหนดความหมายของแต่ละ

ส่วนประกอบขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั3นๆ และผลที-ได้จากการรวบรวมประโยคที-เขียนด้วยภาษา

สาํหรับนิยามขอ้มูลจะถูกนาํมาใชส้ร้างพจนานุกรมขอ้มูล 

2. ภาษาสําหรับการใช้ขอ้มูล (Data Manipulation Language หรือ DML) เป็นภาษาที-ผูใ้ช้

ฐานข้อมูลหรือผูเ้ขียนชุดคาํสั-งใช้ในการติดต่อสั-งงานกับฐานข้อมูล เพื-อนําข้อมูลที- เก็บอยู่ใน

ฐานขอ้มูลออกมาใชง้าน 

3. พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary หรือ DD) เป็นเครื-องมือที-จดัเรียบเรียงความหมาย 

และอธิบายลกัษณะที-สําคญัของขอ้มูลในฐานขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบระเบียบ เพื-อให้

ง่ายต่อการคน้ควา้และนาํไปใชอ้า้งอิงโดยพจนานุกรมขอ้มูลจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้-ตอ้งเกี-ยวขอ้ง

กบัระบบจดัการฐานขอ้มูล เพราะจะช่วยให้สามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจระบบไดง่้ายขึ3น จะ

เห็นไดว้่าผูใ้ชร้ะบบไม่จาํเป็นที-จะตอ้งเขา้ไปเกี-ยวขอ้งกบัรายละเอียดและขั3นตอนของการจดัการ

ขอ้มูลที-เกิดขึ3น เนื-องจากระบบสารสนเทศในปัจจุบนัถูกพฒันาขึ3น เพื-ออาํนวยความสะดวกในการ

ใชง้านแก่ผูใ้ชที้-มีความรู้จาํกดัทางดา้นคอมพิวเตอร์ 

 

 

รูปที- 2.4 แสดงส่วนประกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูล จะเห็นไดว้า่ประกอบไปดว้ย 3 

ส่วน คือภาษาสาํหรับนิยามขอ้มูล"!ภาษาสาํหรับการใชข้อ้มูล!และ พจนานุกรมขอ้มูล 
 

 
รูปที- 2.4 ส่วนประกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูล 
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2.2.4 หนา้ที-ของระบบจดัการฐานขอ้มูล 

หนา้ที-ของระบบจดัการฐานขอ้มูลมีดงันี3  

1. ประสานงานกบัผูจ้ดัการแฟ้มขอ้มูลในการจดัเกบ็ เรียกใช ้และแกไ้ขขอ้มูล 

2. ควบคุมความสมบูรณ์แน่นอนของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นสภาพที-เหมาะสมกบัการใชง้าน

ตลอดเวลา 

3. ควบคุมความปลอดภยัของขอ้มูลมิใหถู้กจารกรรม ก่อการร้าย สูญหาย หรือถูกทาํลาย

โดยไม่ตั3งใจ 

4. ดูแลรักษาขอ้มูลใหอ้ยูใ่นสภาพที-เหมาะสม ตลอดจนสร้างระบบขอ้มูลสาํรองขึ3น เพื-อ

ป้องกนัความเสียหายที-อาจจะเกิดขึ3นจากความผดิพลาด อุบติัเหตุ หรือการกระทาํที-จงใจ 

5. ควบคุมความต่อเนื-องและลาํดบัในการทาํงานที-เหมาะสม เพื-อใหก้ารใชง้านสะดวก 

รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

การนาํระบบจดัการฐานขอ้มูลมาใชจ้ะก่อใหเ้กิดผลดีต่อการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

ฐานขอ้มูลจะช่วยพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินงานใหห้น่วยงาน เนื-องจากผูใ้ชข้อ้มูลตั3งแต่ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัตน้ และพนกังานระดบัปฏิบติัการ สามารถใชข้อ้มูลซึ-ง

เป็นทรัพยากรร่วมกนัของหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียเวลา ค่าใชจ่้าย และ

แรงงานในการคน้หาสารสนเทศที-มีความน่าเชื-อถือได ้ทาํใหส้ามารถใชเ้วลาในการปฏิบติังานที-

สาํคญัต่อความกา้วหนา้ของธุรกิจ 

 

2.2.5 การบริหารฐานขอ้มูล 

การดาํเนินงานของผูจ้ดัการฐานขอ้มูลจะตอ้งจดัการเตรียมขอ้มูล และการบริหารขอ้มูล คดั

แบ่งแยกปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง การจัดเก็บข้อมูล รวมทั3 งการคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและเชื-อถือไดใ้นเรื-องของขอ้มูล แต่เดิมการจดัการฐานขอ้มูลจะใชภ้าษาคอมพิวเตอร์เป็น

ตวัจดัการ เช่น การป้อนขอ้มูลก็จะมีโปรแกรมช่วยรับขอ้มูลมีการจดัเรียง การคน้หา และการทาํ

รายงาน การจดัเกบ็ฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีใชก้นัเรื-อยมา การจดัการฐานขอ้มูล เป็น

เรื-องของการใชง้านโปรแกรม ลองนึกสภาพการเขียนโปรแกรมภาษาระดบัสูงที-คิดวา่ง่ายที-สุด เช่น 

ใชภ้าษาซี ปาสคาล และถา้ให้มีการจดัเรียงขอ้มูลก็ตอ้งเขียนโปรแกรม sort เอง ถา้ตอ้งการคน้หาก็

ตอ้งมาเขียนโปรแกรม หรือถา้ตอ้งการอะไรก็ตอ้งเขียนโปรแกรมที-ตอ้งการ สิ- งที-พบก็คือ ตอ้ง

เสียเวลาและต้องใช้แรงงานในการจัดการข้อมูลจํานวนมาก  โปรแกรมที- เขียนถ้ามีความ

สลับซับซ้อนมากก็ยิ-งยุ่งยากต่อผู ้เขียนยิ-งขึ3 น  ดังนั3 น จึงมีผู ้พยายามสร้างเครื- องมือ  หรือ

ภาษาคอมพิวเตอร์ที-ใชก้บังานขอ้มูล ที-ช่วยในการเขียนโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลไดร้วดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพยิ-งขึ3นและดว้ยเหตุนี3 จึงเป็นที-มาของโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลที-มีมากมาย โดยสรุป

หนา้ที-หลกัของผูบ้ริหารฐานขอ้มูลมีดงันี3  

1. การกาํหนดและจดัระเบียบโครงสร้างฐานขอ้มูล เนื-องจากธุรกิจปัจจุบนัมีความตอ้งการ

สารสนเทศที-หลากหลาย ถา้องคก์รธุรกิจขาดการจดัการระบบการบริหารขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและ

มีหลกัการ อาจทาํให้การใชง้านสารสนเทศขาดความสมบูรณ์และดอ้ยประสิทธิภาพลง ตลอดจน

อาจก่อใหเ้กิดความผดิพลาดขึ3น 

2. การพฒันาขั3นตอนการรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูล ผูบ้ริหารฐานขอ้มูลมีหนา้ที-

และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล เนื-องจากระบบฐานขอ้มูลจะ

บรรจุขอ้มูลที-สาํคญัต่อการดาํเนินงานของหน่วยงาน โดยมีผูใ้ชที้-มีความตอ้งการและระดบัในการ

ใชง้านสารสนเทศที-หลากหลาย ถา้เกิดความผิดพลาดขึ3นอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่ระบบขอ้มูล

และการดาํเนินงานของหน่วยงาน นอกจากนี3 ถา้ความลบัขององคก์รธุรกิจรั-วไหลไปอยูใ่นมือของ

คู่แข่งหรือผูไ้ม่ประสงคดี์ อาจก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อการดาํรงอยูข่องธุรกิจ 

3. การจดัทาํหลกัฐานอา้งอิงของระบบฐานขอ้มูล ปกติระบบฐานขอ้มูลจะจดัเก็บขอ้มูลที-มี

ความแตกต่างกนั เนื-องจากความหลากหลายในการใชง้านสารสนเทศของหน่วยงาน ตลอดจนการ

พฒันาระบบฐานขอ้มูลให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงานอยู่เสมอ ดงันั3นผูบ้ริหาร

ฐานขอ้มูลตอ้งจดัทาํหลกัฐานอา้งอิง เพื-อที-จะสอบทานความถูกตอ้งเมื-อเกิดความจาํเป็น 

4. การดูแลรักษาระบบฐานขอ้มูลให้ทาํงานอยา่งปกติ เพื-อให้การใชข้อ้มูลของหน่วยงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอยา่งเต็มที- โดยเฉพาะองคก์รธุรกิจที-มี

ความตอ้งการและการใชง้านขอ้มูลมากถา้เกิดความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องในระบบฐานขอ้มูล 

ยอ่มก่อใหเ้กิดความสูญเสียขึ3นกบัธุรกิจ 

5. การประสานงานกบัผูใ้ช ้เพื-อความคล่องตวัในการนาํขอ้มูลไปใชง้าน การแกปั้ญหา และ

การพฒันาระบบในอนาคต โดยเฉพาะการบริหารระบบฐานขอ้มูลในปัจจุบนัที-ให้ความสาํคญักบั

การสร้างระบบที-สะดวกและสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

งานบริหารฐานขอ้มูลเป็นงานที-ประกอบดว้ยงานยอ่ยหลายลกัษณะ ซึ- งตอ้งการรายละเอียด

และความชาํนาญเฉพาะ ดงันั3นองคก์รธุรกิจที-มีระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่และซบัซอ้น จึงคดัเลือก

บุคคลที-มีความรู้เกี-ยวกบัการจดัการฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ฐานขอ้มูล เพื-อปฏิบติัหนา้ที-ในการจดัการระบบฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยั และสมบูรณ์

อยูเ่สมอ 
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2.2.6 ระบบฐานขอ้มูลแบบรวมศูนยแ์ละแบบกระจายศูนย ์

ระบบฐานขอ้มูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database System) หมายถึง ระบบฐานขอ้มูลที-

เก็บขอ้มูลไวที้-ศูนยก์ลางแห่งเดียว โดยซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล และหน่วยความจาํที-ใชใ้นการ

จดัเกบ็ฐานขอ้มูล ซึ- งอาจจะเป็นจานบนัทึก หรืออาจจะเป็นแถบบนัทึก เพื-อใชเ้ป็นหน่วยเกบ็สาํรอง 

ระบบฐานขอ้มูลแบบนี3 สามารถถูกเรียกใช้งานไดจ้ากจุดอื-นๆ ที-มีเครื-องคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ประจาํอยู ่แต่ละฐานขอ้มูลและซอฟตแ์วร์จะอยูร่วมกนัที-จุดเดียวเท่านั3น ซึ- งเมื-อระบบคอมพิวเตอร์

เจริญมากขึ3น พร้อมทั3งพฒันาการในเรื-องเครือข่าย 

แต่เดิมองคก์รธุรกิจมกัมีการระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบรวมศูนย ์ที-เนน้การสนบัสนุนการ

ทาํงานทุกระดบัองค์กรธุรกิจมีการสร้างเครือข่ายหรือมีระบบขอ้มูลข่าวสารร่วม ใช้ทรัพยากร

ร่วมกนั สะดวก และบริหารเครือข่ายหรือช่วยในเรื-องการติดต่อสื-อสารระหวา่งองคก์รธุรกิจ ซึ- งเป็น

ระบบที-ใช้กันมาอย่างต่อเนื-องและยงัคงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเมื-อ

เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบเครือข่ายไดพ้ฒันาขึ3น ทาํให้การสื-อสารขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และปลอดภยั ส่งผลให้หน่วยงานไม่จาํเป็นตอ้งทาํการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลที-

คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางอีกต่อไป คอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ สามารถเรียกใช้ และนําขอ้มูลจาก

ศูนยก์ลางผา่นระบบสื-อสารแบบเครือข่ายมาทาํการประมวลผลดว้ยตนเอง ซึ- งการทาํงานลกัษณะนี3

เรียกว่าระบบจดัการฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เป็นองค์กรธุรกิจที-สนับสนุนการทาํงานที-มี

เซิร์ฟเวอร์ของตนเอง แต่ละกลุ่มงานสามารถรับผิดชอบงานฐานขอ้มูลของตนเอง เช่น ฝ่ายบุคคล

ตอ้งดูแลฐานขอ้มูลพนกังานทั3งหมด ดูแลการดาํเนินงานเพื-อการทาํรายการเงินเดือน ฝ่ายขายก็ตอ้ง

ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของตนเอง เป็นต้น ทาํให้มีความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน สามารถดาํเนินงานดว้ยความคล่องตวั 

 

รูปที- 2.5 แสดงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย ์ซึ- งจะเก็บขอ้มูลไวที้-ส่วนกลาง

ส่วนเดียว โดยขอ้มูลทั3งหมดจะถูกส่งมาจดัเก็บที-ไวที้-ฐานขอ้มูลในเครื-องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์

ส่วนกลาง 
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รูปที- 2.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย ์

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Database System) หมายถึง  ระบบ

ฐานขอ้มูลที-เก็บขอ้มูลไวใ้นที-ต่างๆ มากกว่า 1 แห่ง โดยที-ขอ้มูลส่วนหนึ- งจะถูกเก็บไวใ้นสถานที-

หนึ- ง ขณะที-ขอ้มูลส่วนที-เหลืออาจจะถูกเก็บรวมไวใ้นอีกที-หนึ- ง หรือถูกแยกเก็บไวต้ามที-ต่างๆ กนั

ออกไป โดยที-ขอ้มูลเหล่านี3สามารถถูกเรียกมาประมวลผลและใชง้านไดเ้ช่นเดียวกบัการเก็บขอ้มูล

ไว ้ณ ที-แห่งเดียวกนั 

รูปที- 2.6 แสดงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย ์ซึ- งจะเกบ็ขอ้มูลไว ้เป็นสาํเนา

หลายชุด และแยกสถานที-ในการจดัเกบ็ฐานขอ้มูลในหลายาสถานที- เพื-อความปลอดภยัของขอ้มูล 

 

รูปที- 2.6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย ์
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รูปแบบของการทาํงานในลกัษณะระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนยธุ์รกิจไปยงัหน่วยงาน 

เป็นไปไดท้ั3งตามสภาพภูมิศาสตร์และทอ้งที-ที-อยูห่่างไกล หรือตามสภาพฟังกช์นัหนา้ที-การทาํงาน

ที-แยกแยะจากกนั การจดัองคก์รธุรกิจที-ใชร้ะบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนยน์ั3น การดาํเนินในกลุ่ม

งานแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ที- เก็บฐานขอ้มูลบริการของกลุ่ม มีการพฒันา

ระบบงานใหใ้ชไ้ดก้บักลุ่ม ดงันั3นการจดัการของกลุ่มจึงตอ้งมีผูมี้ความรู้ ความสามารถทางดา้นการ

พฒันาระบบสารสนเทศภายในกลุ่ม การจดัองค์กรธุรกิจย่อยนี3 ดาํเนินการภายในเพื-อตอบสนอง 

ความตอ้งการในเรื-องการปฏิบติังานภายในกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเนน้ในเรื-องงานดาํเนินการในแต่ละวนั 

ซึ- งงานบางส่วนมีการรายงานและดาํเนินการเฉพาะเพื-อส่งต่อในระบบสารสนเทศเพื-อการจดัการ

ขององคก์รธุรกิจต่อไป วิธีการแยกโครงสร้างแบบกระจายตามสภาพการจดัองคก์รธุรกิจเกิดขึ3นได ้

เพราะความจาํเป็นของการใช้สารสนเทศมีมากขึ3น มีเครื-องมือและเครือข่ายให้ใช้ไดง่้ายขึ3น ขีด

ความสามารถสูงขึ3น การจดัการระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนยมี์ความจาํมากเพิ-มมากขึ3น ในเรื-อง

ความคล่องตวั และตอ้งการบริการอยา่งรวดเร็วและทนัที ดงันี3  

1. ดา้นความคล่องตวัสะดวกต่อการดาํเนินการ ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนยเ์หมาะสม

ในกรณีที- การดาํเนินการขององคก์รธุรกิจตอ้งการความคล่องตวั และการดาํเนินงานที-รวดเร็ว หาก

มีการกระจายการทาํงานจะทาํให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว และการดาํเนินงานต่างๆ ตรงตาม

วตัถุประสงค์ของหน่วยงานย่อยนั3นๆ เพราะผูพ้ฒันาระบบงานย่อมตอ้งทาํให้ตรงกบัสภาพการ

ทาํงานของตนเองมากที-สุด 

2. ด้านปัญหากับระบบสื-อสารโทรคมนาคม ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนยค์วาม

เหมาะสมขึ3นอยู่กบัสภาพของระบบสื-อสารโทรคมนาคม กรณีที-ผูใ้ช้ตอ้งการเรียกใช้ขอ้มูลผ่าน

เครือข่ายสื-อสารโทรคมนาคม หากระบบสื-อสารขดัขอ้ง เช่น ธนาคารพาณิชย ์หากไม่สามารถทาํ

รายการ ผา่นบญัชี หรือไม่ยอมใหเ้บิกถอนต่างสาขาได ้จะทาํใหง้านธนาคารติดขดัได ้

3. ดา้นสภาพความรับผิดชอบของขอ้มูลข่าวสารชดัเจน ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนย์

เหมาะสมในกรณีที-แต่ละศูนยแ์ยกดูแลขอ้มูลข่าวสารของตนเอง ซึ- งจะทาํให้การดาํเนินการดูแล

ขอ้มูลข่าวสารของตนชดัเจน และรู้ไดว้า่จะอนุญาตให้ใครใชไ้ดเ้พียงไร ขอบเขตของอาํนาจหนา้ที-

และความรับผดิชอบส่วนใหญ่ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

4. ดา้นใชท้รัพยากรขนาดเลก็และกระจาย ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนยเ์หมาะสมใน

กรณีที- ระบบใชท้รัพยากรทางคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ ใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดเลก็ที-ตอบสนองต่อ

หน่วยงานนั3นๆ การลงทุนใชท้รัพยากรขนาดเล็กทาํให้ลงทุนไดง่้ายและไม่ตอ้งการเงินลงทุนมาก

นกั 
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5. เรื-องเทคโนโลยีสมยัใหม่รองรับการเกี-ยวโยงฐานขอ้มูลแบบกระจาย ระบบฐานขอ้มูล

แบบกระจายศูนยเ์ป็นการทาํงานแบบกระจาย แต่สามารถรวมกนัทั3งองคก์รธุรกิจและใชง้านร่วมกนั

ได ้โดยเทคโนโลยีในเรื-องการจดัการฐานขอ้มูลสมยัใหม่มีขีดความสามารถให้ออกแบบระบบ

ฐานขอ้มูลแบบกระจายได ้ฐานขอ้มูลเหล่านั3นสามารถ ซิงโครไนซ์ 2 ขอ้มูลถึงกนั มีการปรับปรุง

ขอ้มูลระหว่างกนัได ้ระบบการทาํงานทาํในลกัษณะแบบอตัโนมติัที-เชื-อมโยงถึงกนั ผูใ้ชส้ามารถ

เชื-อมโยงข่าวสารต่างศูนยก์นัได ้

 

อยา่งไรก็ดีการดาํเนินการศูนยข์อ้มูลแบบกระจายจะมีปัญหาสาํคญัในเรื-องบุคลากร เพราะ

เครือข่าย 

คอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนยต์อ้งการบุคลากรที-มีความรู้ความเขา้ใจในเรื-องฐานขอ้มูลกระจายไป

ยงัศูนยต่์างๆ และตอ้งการผูดู้แลรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยเฉพาะการออกแบบระบบ

ฐานขอ้มูลจะมีบางส่วนที-ทบัซ้อนกนัในองค์กรธุรกิจ แต่ดว้ยความตอ้งการและเหตุผลบางอย่าง 

โดยเฉพาะระบบการให้บริการที-ตอ้งทาํไดร้วดเร็ว เช่น ธนาคารพาณิชยจ์าํเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูล

ลูกคา้เงินฝากและสินเชื-อกระจายไปยงัทุกสาขาทั-วประเทศ เพื-อให้แต่ละสาขาสามารถบริการดา้น

ฝากถอน ตลอดจนใชข้อ้มูลในการติดตามลูกคา้ไดด้ว้ยตนเอง งานการจดัการสารสนเทศจึงตอ้ง

กระจายไปยงัสาขาทุกสาขาของธนาคารดว้ย 

 

2.2.7 การประยกุตใ์ชง้านระบบจดัการฐานขอ้มูล 

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ- งประสบความสําเร็จในการนําหลกัการของระบบ

จดัการฐานขอ้มูลมาดาํเนินการในทางปฏิบติั ภายใตชื้-อโครงการ "การกาํกบัดูแลการบริหารจดัการ

ขอ้มูล Data Governance" โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การจดัการขอ้มูล 3) ระบบและโครงสร้างเทคโนโลยีที-เกี-ยวขอ้ง และได้

ดาํเนินการครอบคลุมการจดัการขอ้มูลทั3งหมดของธนาคาร 

Data Governance หรือ DG หมายถึง กระบวนการจดัการในองค์กร เพื-อกาํกับดูแลการ

บริหารจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยการนาํเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีการกาํหนด

ขั3นตอนการทาํงาน และบุคลากร เพื-อสร้างมูลค่าและความน่าเชื-อถือใหแ้ก่ขอ้มูลของธนาคาร 

Data Management หรือ DM หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และมีการ

ปฏิบติัที-รัดกุมตลอดทั3งกระบวนการจดัการขอ้มูล ตั3งแต่จุดเริ-มตน้ ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การจดัทาํ Data Model การจดัการคลงัขอ้มูล การควบคุมความถูกตอ้งและคุณภาพขอ้มูล รวมทั3ง 

การป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล การกาํหนดความเป็นเจา้ของขอ้มูล 
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การปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั และการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล เพื-อให้มั-นใจว่า มีขอ้มูลที-

สามารถตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์

 

รูปที- 2.7 แสดงตวัอย่างของ การกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขอ้มูล ของธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ- ง ที-นําหลกัการหลกัการของ Data Governance และ Data Management มาใช้ร่วมกนัใน

โครงการ "การกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขอ้มูล" 

 

 

รูปที- 2.7 โครงการ "การกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขอ้มูล" ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ-ง 

 

หลกัการของ Data Governance ประกอบไปดว้ย 

1. Policy โดยกาํหนดใหมี้นโยบายและระเบียบการบริหารจดัการขอ้มูล ที-ไดรั้บการอนุมติั

จากคณะกรรมการธนาคารใหมี้การประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ และสื-อสารใหพ้นกังานที-เกี-ยวขอ้ง

รับทราบโดยทั-วกนั รวมทั3งมีการทบทวนและปรับปรุงใหเ้หมะสมตามสถานการณ์ 

 2. People /Organization Structure มีการกาํหนดโครงสร้างทั3งองค์กรและคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลนโยบาย ระเบียบ ขั3นตอนการปฏิบติังานและสนับสนุนงานการบริหารจดัการขอ้มูล 

รวมทั3งกาํหนดหนา้ที- ความรับผดิชอบ (job function) ของงานที-เกี-ยวขอ้งกบัขอ้มูลและผูรั้บผดิชอบ

ขอ้มูล (data responsibility) มีกระบวนการและผูรั้บผิดชอบในการประเมิน DG อยา่งโปร่งใส และ

รายงานความคืบหนา้ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ-าเสมอ มีการพฒันาความรู้และสร้างจิตสาํนึกให้

ทุกคนรับผดิชอบต่อคุณภาพของขอ้มูลร่วมกนั เสมือนหนึ-งเป็นทรัพยสิ์นหนึ-งขององคก์ร 
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3. Data Quality Management มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพขอ้มูล เพื-อเป็นแนวทางใน

การควบคุมประเมินผล คุณภาพขอ้มูล มีการกาํหนดจุดควบคุมคุณภาพขอ้มูลในแต่ละกระบวนการ

จดัการขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพื-อให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง เชื-อถือได ้และพร้อมใชง้าน มีการสอบ

ทาน ประเมินผลคุณภาพของขอ้มูล และรายงานผลใหห้น่วยงานที-รับผดิชอบ ทราบอยา่งต่อเนื-อง 

4. Data Architecture กาํหนดให้มีการออกแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมของขอ้มูล และ 

เตรียมการดา้นทรัพยากร โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบงาน และระบบคลงัขอ้มูล 

อย่างเป็นระบบ และ มีการปฏิบัติที- รัดกุมเพียงพอ เพื-อให้ขอ้มูลมีความถูกต้อง เชื-อถือได้ และ

สามารถนาํไปใชง้านอยา่งเหมาะสม มีเครื-องมือ และ กระบวนการกาํหนดคาํนิยามของขอ้มูลที-ใช้

ในธนาคาร เป็นมาตรฐานเดียวกนั และประกาศใชภ้ายในธนาคาร และ ผูเ้กี-ยวขอ้ง อยา่งเป็นทางการ 

เพื-อให้การใชข้อ้มูล สาํหรับการรายงาน และการสื-อความหมาย เป็นไปในแนวทางเดียวกนั มีการ

สอบทาน ความสอดคลอ้ง และเป็นปัจจุบนัของ โครงสร้างเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูล ของ

ระบบงาน และระบบคลังข้อมูล ที- เกิดจาก กระบวนการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้าง

เทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูล จากผูรั้บผดิชอบ 

5. Information Security & Privacy กาํหนดให้มีกระบวนการบริหารจดัการสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูล เพื-อรักษาความปลอดภัย และ ความลับของข้อมูล ตามนโยบายการรักษาความ

ปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศของธนาคาร มีการสอบทาน ทบทวนสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล และ รายงาน

ผล กรณีมีการเขา้ถึงโดยมิไดรั้บอนุญาต ใหห้น่วยงานที-รับผดิชอบทราบเป็นระยะๆ 

6. Audit Information, Logging & Reporting กําหนดให้ มีการกําหนดเป้าหมายความ

ถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูล ตามความจาํเป็นของการใชง้านขอ้มูล และที-มีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของธนาคาร มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล และ กระบวนการแกไ้ขขอ้บกพร่องของขอ้มูล 

เพื-อให้ขอ้มูลมีความ ถูกตอ้ง และ ครบถว้น เป็นไปตามเป้าหมายที-กาํหนด มีการสอบทาน ผลการ

ตรวจสอบข้อมูล ตามความถี- ที-ก ําหนด และติดตามประสิทธิภาพของการดําเนินการแก้ไข

ขอ้บกพร่องของขอ้มูลใหส้าํเร็จ 

7. Data Risk Management & Compliance กาํหนดให้มีการกาํหนดความเสี-ยงและ ระดบั

ความรุนแรงของผลกระทบ ที- เกิดขึ3นจากการใช้ขอ้มูลที-ไม่ถูกตอ้ง และ ครบถว้น เพื-อกาํหนด 

แนวทางบริหารจดัการความเสี-ยงดา้นขอ้มูล (Data Risk Management) อยา่งเป็นระบบ มีการสอบ

ทาน ติดตาม ผลการดาํเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี-ยงดา้นขอ้มูล ตามความถี-ที-กาํหนด 

เพื-อควบคุม ความเสี-ยงดา้นขอ้มูล ให้อยูใ่นระดบัความรุนแรงที-สามารถยอมรับได ้สร้างวิธีการที-

สามารถบ่งชี3  บอกปริมาณ ความสามารถในการยอมรับ การลดและ หลีกเลี-ยงความเสี-ยงของขอ้มูล

ที-เกิดขึ3นได ้ตลอดจนสร้างกฎระเบียบ เพื-อป้องกนัความเสี-ยงที-อาจจะเกิดขึ3นอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
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การประเมินกระบวนการ และเครื- องมือที-ใช้ในการบันทึก และการตรวจข้อมูล โดยกําหนด

มาตรการเพื-อลดและป้องกนัความเสี-ยงในการใชข้อ้มูล 

สาํหรับหลกัการของ Data Management ซึ- งเป็นดา้นการบริหารจดัการขอ้มูล ประกอบไป

ดว้ย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) กาํหนดขั3นตอนในการจัดหาแหล่งข้อมูล 

บนัทึก ตรวจสอบและจดัเก็บขอ้มูลให้ชดัเจน ตลอดเส้นทางเดินของขอ้มูลเพื-อให้แน่ใจว่ามีความ

ถูกตอ้ง เชื-อถือไดข้องขอ้มูล สอดคลอ้งกบั พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary หรือ DD) โดยให้

ผูบ้ริหารหน่วยงาน ที-รับผิดชอบธุรกรรมนั3นๆ เป็นผูค้วบคุมดูแลให้พนกังานที-รับผิดชอบบนัทึก

ขอ้มูลธุรกรรมที-เกิดขึ3นตามเอกสารลูกคา้/แบบฟอร์มที-ระเบียบกาํหนด 

2. การพฒันาและปรับปรุงโมเดลขอ้มูล (data model development) จดัทาํโครงสร้างของ

ขอ้มูลระบบต่างๆโดยกาํหนด logical data model และ physical data model ให้สอดคลอ้งกนั เพื-อ

รองรับความตอ้งการใชข้อ้มูล รวมทั3งกาํหนดหลกัเกณฑก์ารทบทวน และปรับปรุง data model ให้

ชดัเจน 

3 . การพัฒนาคลังข้อมูล  (Data Warehouse Development) พัฒนาคลังข้อมูล  ให้ เป็น

ศูนยก์ลางการเก็บรวบรวมขอ้มูล และรองรับความตอ้งการการใช้ขอ้มูลอย่างเพียงพอจากแหล่ง

เดียวกนัและกาํกบัดูแลคุณภาพของขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง มีระบบรักษาความปลอดภยั และมีการ

ควบคุมสิทธิการเขา้ถึงคลงัขอ้มูล รวมทั3งมีหน่วยงานที-รับผดิชอบควบคุมดูแลอยา่งชดัเจน 

4. การป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล  (Data Error Detection) กําหนดเงื-อนไขการ 

ตรวจเช็คขอ้มูล เพื-อพฒันาโปรแกรมป้องกันขอ้ผิดพลาดก่อนนําขอ้มูลเขา้ระบบ รวมทั3 งให้มี

ขั3นตอนการปฏิบติังานเพื-อปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที-ตรวจพบฃ 

5. การกาํหนดความเป็นเจา้ของขอ้มูล (Data Stewardship) กาํหนดหนา้ที-ความรับผิดชอบ 

(Job Function) และหน่วยงานที-รับผิดชอบขอ้มูล (data responsibility) ทุกประเภทของธนาคาร 

เพื-อใหดู้แลรับผดิชอบขอ้มูลตามหลกัเกณฑที์-กาํหนด 

6. การตรวจสอบข้อมูล (Data audit) กําหนดกระบวนการและเครื- องมือที-ใช้ในการ

ตรวจสอบขอ้มูลตั3งแต่ตน้ทางถึงการนาํออกใชง้าน กาํหนดเป้าหมาย Data Usability สาํหรับแต่ละ

ฐานขอ้มูล เพื-อใหท้ราบถึงขอ้มูลที-เป็นลกัษณะ Missing, Invalid และ Unreliable เทียบกบัเป้าหมาย 

Data Usability สําหรับทุกฐานขอ้มูล กาํหนดจุดควบคุมและแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

ขอ้มูล รวมทั3งใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล ใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบ 

7. การปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั (Data Update) กาํหนดขอ้มูลที-ตอ้งการปรับปรุงแต่

ละรายการ 
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แหล่งที-มา รูปแบบ/วิธีการปรับปรุง และความถี-ให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ-าเสมอ พร้อมกาํหนด

ผูรั้บผดิชอบ ขอบเขตอาํนาจหนา้ที-ใหช้ดัเจน 

8. การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล (Data Access Control) กาํหนดสิทธิและควบคุมสิทธิในการ

เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน การเพิ-ม/ลบ และเปลี-ยนแปลงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบที-รัดกุม 

พร้อมมีหลกัฐานเพื-อใชใ้นการติดตาม และตรวจสอบการใชง้าน รวมทั3งกระบวนการทบทวนสิทธิ

การใชง้านอยา่งต่อเนื-อง สมํ-าเสมอ 

 

2.3 งานวจิยัที.เกี.ยวข้อง 

 

วีรวัฒน์ จีนอนันต์ (2546) ได้ทําการศึกษาเรื- อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื-อการ

วางแผนและควบคุมวตัถุดิบบริษทั ซี.เค.เชียงใหม่กล่องกระดาษ จาํกัด โดยการศึกษาครั3 งนี3 มี

วตัถุประสงค์เพื-อ การวางแผนและควบคุมวตัถุดิบ ทาํให้ลดความซํ3 าซ้อนในการทาํงาน ช่วยให้

ทาํงานสะดวก รวดเร็วมากขึ3น และจดัทาํฐานขอ้มูลวตัถุดิบของกระดาษทั3งหมด การติดตั3งทดสอบ

การใช้งานและการประเมินผล การใช้งาน โดยการแบ่งผูใ้ช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ฝ่าย

การตลาด 2) ฝ่ายวางแผน 3) ฝ่ายควบคุมวตัถุดิบ ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบและพฒันา 

เครื-องมือ ระบบสารสนเทศ เพื-อการวางแผนวตัถุดิบ และควบคุมวตัถุดิบ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี-ยง เรื-องความผดิพลาดของเอกสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

เสรี ศรีเฟย (2547) ไดท้าํการศึกษาเรื-องการพฒันาระบบบาํรุงรักษาและระบบสารสนเทศ

เพื-อการบาํรุงรักษา โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อ การประยกุตน์าํเอาระบบสารสนเทศมา

ประยกุตใ์ชก้บัระบบบาํรุงรักษาและเพิ-มประสิทธิภาพการทาํงานของเครื-องจกัร ของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง โดยไดน้าํระบบสารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์ชใ้น 2 ส่วน 

คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลของเครื-องจกัร ประวติัการบาํรุงรักษา และ การวางแผนการบาํรุงรักษา 

การจัดหาอะไหล่ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื-อพัฒนาระบบบํารุงรักษา ทําให้ได้ระบบการ

บาํรุงรักษาเครื-องจกัรที-ดีมากขึ3น และประสิทธิภาพของเครื-องจกัรที-ดีขึ3นดว้ย  

แก้ว หงษาวดี (2551) ได้ทําการศึกษาเรื- อง ระบบสารสนเทศของแผนกจัดซื3 อ บริษัท 

สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จาํกัด โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์เพื-อ ปัญหาการใช้ระบบ

สารสนเทศของแผนกจดัซื3อ บริษทั สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จาํกดั เปรียบเทียบความคิดเห็นใน

การใชแ้ละปัญหาระบบสารสนเทศของแผนกจดัซื3อ บริษทั สมาร์ทแทรค เทคโนโลย ีจาํกดั จาํแนก

ตามขอ้มูลส่วนบุคคล เครื-องมือที-ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่

พนักงาน บริษทั สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จาํกัด จาํนวน 226 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้



29 

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์สถิติที-ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี-ยค่าเบี-ยงเบนมาตรฐานค่า t และค่า F โดยผลการวิจยัพบวา่ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชส่้วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ31 - 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอาย ุ31 - 40 ปี มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีประสบการณ์การทาํงาน 10 ปีขึ3 นไป อายุงานในบริษัท 2 - 5 ปี และส่วนใหญ่เคย

ฝึกอบรม 2) การใชร้ะบบสารสนเทศของแผนกจดัซื3อ บริษทั สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จาํกดั โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี-ยวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัความสาํคญั

ของการใชจ้ากมากไปหาน้อยดงันี3 คือ ระบบซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสื-อสารขอ้มูลงบประมาณดา้น

สารสนเทศขอ้มูลและฐานขอ้มูล และบุคลากรสารสนเทศ 3) ปัญหาการใชร้ะบบสารสนเทศแผนก

จดัซื3อพบวา่ระบบซอฟตแ์วร์มีปัญหามากที-สุดรองลงมาบุคลากรบริการและฐานขอ้มูลตามลาํดบั 4) 

เปรียบเทียบการใชร้ะบบสารสนเทศของแผนกจดัซื3อพบว่าอายกุารศึกษาประสบการณ์ทาํงานอายุ

งานที-แตกต่างกนัมีการใชร้ะบบสารสนเทศของแผนกจดัซื3อแตกต่างกนั 

ชนิดา ศรีเกษม (2552) ไดท้าํการศึกษาเรื-อง การศึกษาระบบสารสนเทศเพื-อการบริหาร

สินคา้คงคลงัของธุรกิจวสัดุก่อสร้าง โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อ การบริหารสินคา้คง

คลงัของธุรกิจวสัดุก่อสร้าง วิธีดาํเนินการวิจยัในครั3 งนี3  ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย ผลของ

การวิจยัพบว่า ผูเ้ชี-ยวชาญมีแนวคิดว่า ระบบสารสนเทศเพื-อการบริหารสินคา้คงคลงัควรนาํระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการทาํงาน เพื-อให้ไดร้ะบบสารสนเทศที-มีความรวดเร็วและให้ขอ้มูลที-มี

ความถูกตอ้ง แม่นยาํ ส่วนในเรื-องระบบสินคา้คงคลงั ผูเ้ชี-ยวชาญมีแนวคิดว่า ขอ้มูลหลกัระบบ

สินคา้คงคลงัควรประกอบไปดว้ย ขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลของผูช้าย ขอ้มูลของสินคา้ และควรมี

กาํหนดรหัสให้กับขอ้มูล เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที-ควรนํามาใช้ในการบริหารงานได้แก่ การ

กาํหนดจุสูงสุดและจุดตํ-าสุด การใชว้ิธี ABC Analysis เป็นตน้ ส่วนรายงานของระบบสินคา้คงคลงั

นั3 นควรเป็นรายงานเพื-อการบริหารเพื-อที-ผูบ้ริหารจะได้สามารถนําเอารายงานไปใช้ในการ

บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลต่างๆ เหล่านี3จะช่วยใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ-งขึ3น  

อนุชา สูงเรือง (2555) ได้ทาํการศึกษาเรื- อง  การออกแบบและพฒันาระบบการจดัการ

ฐานขอ้มูลผูข้าย กรณีศึกษา บริษทัผลิตชิ3นส่วนรถยนต์ โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์เพื-อ 

พฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลของผูข้ายเพื-อลดเวลาในการคน้หา และจดัเก็บเอกสารขอ้มูลของ

ผูข้าย ในการจดัเกบ็ขอ้มูลปัจจุบนั มีการจดัเกบ็อยูห่ลายที- โดยส่วนมากจะมีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลมา

กกววา่ และมีทั3งในรูปแบบเอกสารที-ใส่ในแฟ้มเอกสารซึ- งจะกระจดักระจายอยูห่ลายที- เกิดการสูญ

หายหรือไม่ไดเ้ก็บเอกสาร เมื-อตอ้งการคน้หาขอ้มูล จะเกิดปัญหาเนื-องจากเสียเวลาในการคน้หา

เอกสารมากหรือไม่สามารถหาเอกสารมาใชง้านได ้ทาํให้เกิดปัญหาการความลา้ชา้ในการทาํการ
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แกไ้ข ผลการศึกษาพบว่า เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน ปี 2554 ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาเอกสาร

และขอ้มูล 196.87 ชั-วโมง ดงันั3นเพื-อที-จะเก็บรวบรวมขอ้มูลผูข้ายให้อยูใ่นฐานขอ้มูลเดียว และลด

เวลาการสืบคน้ขอ้มูลของผูข้ายให้ไดม้ากกวา่ 85% จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาการลดเวลาในการคน้

ขอ้มูลผูข้ายโดยใชร้ะบบฐานความรู้ โดยผลลพัธ์ที-ไดจ้ากการประยุกต์ใชโ้ปรแกรมนี3  สรุปไดว้่า

สามารถลดระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลลงจากเดิมถึง 99% ซึ- งมากกวา่ความคาดหมายที-ตั3งไวเ้พียง 

85% รวมถึงเพิ-มความสะดวกในการจดัการระบบฐานขอ้มูล และการส่งผา่นหรือการกระจายขอ้มูล

ไปยงัส่วนต่างๆ ในองคก์รอยา่งทั-วถึงทั3งองคก์ร จึงสรุปไดว้่าระบบบานขอ้มูลความรู้นี3สามารถใช้

ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

สุธรรม ใหม่อ่อน (2557) ไดท้าํการศึกษาเรื- อง  การพฒันาระบบสารสนเทศเพื-อบริหาร

ความต่อเนื-องทางธุรกิจ โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อ พฒันาระบบสารสนเทศเพื-อบริหาร

ความต่อเนื-องทางธุรกิจ กรณีศึกษาสําหรับงานวิจยันี3 คือ บริษทั ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั โดย

ระบบที-พฒันาขึ3นสามารถจาํลองสถานการณ์วิกฤติสาํหรับทดสอบการกูคื้นระบบสารสนเทศและ

จดัเก็บขอ้มูลสาํคญัรวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ให้แก่พนกังานในองคก์ร เครื-องมือที-ใช้

ในการพฒันาระบบไดแ้ก่ ภาษา PHP ใชใ้นการเขียนเวบ็แอพพลิเคชนั และใชโ้ปรแกรม MySQL 

เป็นเครื-องมือจดัการฐานขอ้มูล หลงัจากนั3นไดท้าํการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบโดย

ผูใ้ชง้าน จาํนวน 5 คน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบงานโดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัดี 

โดยมีค่าเฉลี-ยเท่ากบั 4.21 และส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 ซึ- งสรุปไดว้่าระบบที-พฒันาขึ3น

ช่วยใหบ้ริษทัมีเครื-องมือในการบริหารความต่อเนื-องทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมั-นใจได้

ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ บริษัทจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื- องหรือกลับมา

ดาํเนินงานไดใ้นเวลาที-เหมาะสม 

กฤตยา กาญจโนภาศ (2560) ไดท้าํการศึกษาเรื- อง การปรับปรุงกระบวนการจ่ายค่าแรง

คนงานรายวนัในภาคการเกษตรโดยนาํระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยกรณีศึกษาบริษทั ออ้ย จาํกดั 

โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีว ัตถุประสงค์เพื-อ  ศึกษาพบว่าสาเหตุการจ่ายค่าแรงล่าช้าเกิดมาจาก 

กระบวนการจดัทาํจ่ายค่าแรงมีลาํดบัการทาํงานหลายฝ่าย หลายขั3นตอนและมีเอกสารที-ตอ้งอา้งถึง

และใชง้านร่วมกนัในปริมาณมาก ตอ้งรอเอกสารในแต่ละฝ่ายทาํให้เกิดความสูญเปล่า (WASTE) 

ระหว่างกระบวนการมาดงันั3นจึงใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาโดยการนาํเอาการบริหารแบบลีน (Lean 

Management) มาช่วยลดความสูญเสียที-เกิดขึ3น แนวทางการแกไ้ขปัญหามี การเสนอแนะทาํการ

ปรับปรุงกระบวนการโดยการนาํระบบสารสนเทศ (IT)เขา้มาจดัการเอกสารและขอ้มูลที-ตอ้งมีการ

ใชง้านร่วมกนั ระหวา่งหนา้แปลงและสาํนกังานใหญ่ และระหวา่งแผนกที-ท างานร่วมกนั เบื3องตน้

เสนอให้มีการปรับปรุงโดยทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้แต่ละฝ่ายสามารถเขา้ถึง
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ขอ้มูลเดียวกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั และเปลี-ยนวิธีการจากการโอนเงินไปหนา้แปลงทาํจ่ายเป็นเงินสด 

เป็นโอนเงินไปยงับัญชีธนาคารของคนงานโดยตรงเลย ขั3 นตอนต่อมาได้มีการปรับปรุง

กระบวนการทาํงานให้ถูกตอ้ง ปลอดภยัและแม่นยาํขึ3น โดยการพฒันาระบบโปรแกรมจ่ายค่าแรง

คนงานขึ3นเพื-อใชง้านร่วมกนัระหวา่งหนา้แปลงกบัสาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ เมื-อปรับปรุง

กระบวนการโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยสามารถลดจาํนวนวนัที-ใชใ้นการท าจ่าย

ค่าแรงคนงานลดลงจาก 13วนัทาํการ เหลือเพียง 5วนัทาํการ 

ปณชิา สนทมิโน (2560) ไดท้าํการศึกษาเรื-อง การพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลเพื-อติดตาม

เอกสารวางบิลแจง้หนี3  ของหน่วยงานธุรการ กรณีศึกษา: บริษทัผูรั้บเหมาติดตั3งระบบไฟฟ้า โดย

การศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์เพื-อ ลดระยะเวลาในการดาํเนินการจดัทาํเอกสารวางบิลแจง้หนี3

ค่าจา้งงาน ผลการศึกษาพบวา่ ขั3นตอนในการดาํเนินการจดัทาํเอกสารของบริษทั มีปัญหาระยะเวลา

ในการดาํเนินงานจะทาํเอกสารเกินระยะเวลา ที-ผูว้า่จา้งกาํหนด เนื-องจากขั3นตอนในการดาํเนินการ

จดัทาํเอกสารวางบิลแจง้หนี3  อีกทั3 งมีเอกสารหลายฉบบัที-ตอ้งจดัทาํตามขอ้กาํหนดของบริษทัผู ้

วา่จา้ง เพื-อช่วยลดระยะเวลาดาํเนินการจดัทาํเอกสารใหอ้ยูภ่ายใน 60 วนั ตามขอ้กาํหนดของบริษทั

ผูว้่าจา้ง จากการทดลองใช้งานโปรแกรม สามารถลดระยะเวลาดาํเนินการ จดัทาํเอกสาร โดยมี 

ระยะเวลาจดัทาํเอกสาร 1 – 30 วานนี3  เพิ-มจาก ร้อยละ 30.36 เป็น ร้อยละ 36.35 งานที-ใชเ้วลาจดัทาํ

เอกสาร 31- 60 วนั เพิ-มจากร้อยละ 41.12 เป็น59.09 และอ่านที-เกินระยะเวลาที-ผูว้่าจา้งกาํหนด ใช้

ระยะเวลาจดัทาํเอกสาร 61 – 90 วนั ลดลงจาก ร้อยละ 15.36 เป็น 4.55 และใช้ระยะเวลาจดัทาํ

เอกสารมากกว่า 90 วนั ลดลงจากร้อยละ 6.14 เป็น 0 ทาํให้มีระยะเวลาในการจดัทาํเอกสาร รวม

สะสมลดลง ซึ- งจะส่งผลใหค่้าแรงสะสม ที-สูญเสียลดลงดว้ย แสดงวา่โปรแกรมที-ออกแบบ ช่วยให้

ผูป้ฏิบติังาน ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีขึ3น    

ฐิติรัตน์ จันทรดารา และ คณะ (2560) ไดท้าํการศึกษาเรื- อง การพฒันาโปรแกรมระบบ

สารสนเทศเพื-อการจดัซื3อจดัจา้งพสัดุของมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ- งในจงัหวดันครปฐม โดย

การศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อ ครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อพฒันาโปรแกรมและวิเคราะห์ความพึง

พอใจในการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื-อการบริหารจดัการด้านทะเบียนทรัพยสิ์นของ

มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ-งในจงัหวดันครปฐมโดยใชก้รอบการพฒันาตามทฤษฎีวงจรการพฒันา

ระบบ System Development Life Cycle SDLC ขอ้คน้พบจากการศึกษาวิจยัพบว่าโปรแกรมระบบ

สารสนเทศเพื-อการบริหารจดัการดา้นทะเบียนทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ-งเป็นระบบ

ที-พฒันาขึ3นโดยใชภ้าษา PHP เป็นภาษาหลกัในการพฒันาร่วมกบัภาษา JavaScript เพื-อให้ระบบมี

การตอบสนองกับผู ้ใช้งานได้ดี ขึ3 นรวมถึงใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ

ประกอบด้วย 5 ขั3นตอนได้แก่ 1) การคน้หาขอ้มูลทะเบียนครุภณัฑ์ 2) การเพิ-มขอ้มูลทะเบียน
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ครุภณัฑ ์3) การโอนยา้ยทะเบียนครุภณัฑ ์4) การตดัชารุดครุภณัฑแ์ละ 5) การออกรายงานซึ- งกลุ่ม

ตวัอยา่งที-มีส่วนร่วมในการทดสอบระบบมีความพึงพอใจต่อการใชโ้ปรแกรมฯโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากมีค่าระดบัคะแนนเฉลี-ยเท่ากบั 429 ดงันั3นจึงสรุปไดว้่าโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื-อการ

บริหารจดัการดา้นทะเบียนทรัพยสิ์นที-พฒันาขึ3นเป็นเครื-องมือที-ช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการ

ดา้นวสัดุครุภณัฑร์ะหวา่งคณะวิชาฝ่ายสนบัสนุนวิชาการกบัฝ่ายบริหารทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั

เอกชนแห่งหนึ-งในจงัหวดันครปฐมและควรนาํโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ 

 อรรถกร เก่งพล และ เกรียงไกร เพิงคาม (2562) การพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูล

สําหรับการลดระยะเวลาการจัดทําเอกสารสั-งซื3 อวสัดุอะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบํารุง 

กรณีศึกษาบริษทัในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อ พฒันาระบบ

การจดัการงานซ่อมบาํรุงของบริษทักรณีศึกษาผลการวิจยัพบวา่จากการตรวจสอบขอ้มูลการทาํงาน

ของบริษทักรณีศึกษาพบวา่มีปัญหาการคน้หาเอกสารและขอ้มูลเอกสารประกอบการทาํเอกสารขอ

ซื3อและว่าจา้งซ่อมบาํรุงใชเ้วลานานเนื-องจากระบบปัจจุบนัมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร

ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการคน้หารวมทั3งเสี-ยงต่อการชาํรุดหรือสูญหายในระหวา่งการทาํงานดงันั3น

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาโดยการประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและ

พฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลหลงัจากการออกแบบและพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัแลว้ไดท้าํการ

ทดลองใช้กับหน่วยงานซ่อมบาํรุงของบริษทักรณีศึกษาพบว่าสามารถลดระยะเวลาการจดัทาํ

เอกสารลดลงร้อยละ 55.83 ของเวลาการจดัทาํเอกสารเดิมคิดเป็นมูลค่า 39,631.35 บาทต่อปีและ

การใชก้ระดาษและหมึกพิมพล์ดลงร้อยละ 68.49 ของจาํนวนการใชก้ระดาษและหมึกพิมพเ์ดิมคิด

เป็น 61,634.15 บาทต่อปีจึงถือว่าการนําเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดทําเอกสารช่วยลด

ระยะเวลาในการทาํงานของหน่วยงานใหเ้ร็วขึ3นและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

 



 

บทที$ 3  

ขั(นตอนการดาํเนินงาน 

 

3.1 ขั%นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

 

  งานวิจยันี* ศึกษาการนาํระบบสารสนเทศมาช่วยลดขั*นตอนการทาํงานเพื@อใหมี้ขั*นตอนการ

ทํางานที@สั* นลง ช่วยลดภาวะโลกร้อน  โดยการจัดเก็บเอกสารในระบบฐานข้อมูล รูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยขั*นตอนการดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี*   

1. ศึกษาขอ้มูล วเิคราะห์ และศึกษาปัญหาที@เกิดขึ*นของขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณ

ในปัจจุบนัขององคก์ร 

2. ออกแบบขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณดว้ยระบบสารสนเทศ 

3. ทดสอบการทาํงานของระบบสารสนเทศ 

4. จดัฝึกอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศกบัพนกังานผูใ้ชง้าน 

 

3.2 ศึกษาข้อมูล วเิคราะห์ และศึกษาปัญหาทีEเกดิขึ%นของขั%นตอนการขออนุมตัิ

งบประมาณในปัจจุบันขององค์กร 

 

การไหลของขอ้มูลของขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณขององคก์รแบบเดิม แสดงใหเ้ห็น

ถึงขั*นตอนที@มีความซับซ้อน และมีรูปแบบการทาํงานที@คล้ายคลึงกันในบางขั*นตอน สามารถ

วิเคราะห์ไดว้่ามีขั*นตอนการทาํงานที@ซํ* าซ้อน และขั*นตอนการทาํงานบางขั*นตอนสามารถที@จะลด

ขั*นตอนการทํางานนั* นๆ เพื@อใช้เป็นข้อมูลการออกแบบขั*นตอนการงบประมาณด้วยระบบ

สารสนเทศ เพื@อใหเ้กิดความสะดวกในการทาํงานและการจดัเกบ็ขอ้มูลมากขึ*น 
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จากรูปที@ 3.1 จะเห็นไดว้่าขั*นตอนในการขออนุมติังบประมานขององค์กรแบบเดิมนั*นมี

ความซับซ้อนและหลายขั*นตอนโดยเริ@มจากผูที้@ตอ้งการขออนุมติังบประมานนั*นดาํเนินการเขียน

รายละเอียดขอ้มูลของโครงการที@ตอ้งการขออนุมติังบประมาณ ผา่นทางอีเมลและส่งไปยงัผูจ้ดัการ

ประจาํภูมิภาคเพื@อพิจารณาการอนุมติังบประมาณ และถา้ผูจ้ดัการประจาํภูมิภาคพิจารณาไม่อนุมติั 

คาํร้องขอจะถูกส่งกลบัไปยงัผูที้@ตอ้งการขออนุมติั เพื@อเพิ@มเติมขอ้มูล แกไ้ข ปรับปรุง ตามที@ผูจ้ดัการ

ภูมิภาคร้องขอ และส่งรายละเอียดของโครงการที@แกไ้ขเ้สร็จเรียบร้อยไปที@ผูจ้ดัการภูมิภาคเพื@อ

พิจารณาอีกครั* ง หลงัจากที@ผูจ้ดัการภูมิภาคพิจารณาอนุมติังบประมาณ ผูข้ออนุมติังบประมาณ

จะตอ้งดาํเนินการพิมพร์ายละเอียดต่างๆ ของงบประมาณที@ไดรั้บการอนุมติัลงในรแบบคาํร้อง และ

ส่งใบคาํร้องใหผู้จ้ดัการประจาํภูมิภาคเซ็นอนุมติังบประมาณ โดยหลงัจากที@ผูจ้ดัการประจาํภูมิภาค

ไดรั้บใบคาํร้องจะพิจารณาการเซ็นอนุมติัใบคาํร้อง และถา้ผูจ้ดัการประจาํภูมิภาคพิจารณาไม่อนุมติั 

ใบคาํร้องขอจะถูกส่งกลบัไปยงัผูที้@ตอ้งการขออนุมติั เพื@อเพิ@มเติมขอ้มูล แกไ้ข ปรับปรุง ตามที@

ผูจ้ดัการภูมิภาคร้องขอ และใบคาํร้องที@แกไ้ขเ้สร็จเรียบร้อยไปที@ผูจ้ดัการภูมิภาคเพื@อพิจารณาอีกครั* ง 

หลงัจากที@ผูจ้ดัการภูมิภาคพิจารณาเซ็นอนุมติัใบคาํร้อง ผูข้ออนุมติังบประมาณจะตอ้งทาํสาํเนาของ

เอกสารทั*งหมดและส่งให้ตาํแหน่งธุรการในแผนกจดัเก็บเอกสาร พร้อมส่งใบคาํร้องตวัจริงให้กบั

แผนกบญัชีเพื@อดาํเนินการบนัทึกขอ้มูล และจดัเกบ็เอกสารลงในแฟ้มเอกสาร 
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รูปที@ 3.1 การไหลของขอ้มูลของขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณขององคก์รแบบเดิม 

3.3 ออกแบบขั%นตอนการขออนุมตังิบประมาณด้วยระบบสารสนเทศ 

 

จากการศึกษาปัญหาที@เกิดขึ*นในขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณแบบเดิมนั*นไดพ้บว่ามี

ปัญหาเรื@องของขั*นตอนที@ซํ* าซอ้น มีความผดิพลาดเกิดขึ*นระหวา่งกระบวนการเนื@องจากมีการจดัเกบ็

ขอ้มูลที@ไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลาง โดนแยกกนัเก็บเอกสารในแต่ละแผนกทาํให้เกิดการเรียกใชข้อ้มูลที@

ผิดพลาด โดยขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณที@ไดถู้กออกแบบขึ*นใหม่จะใช่ระบบสารสนเทศ 

และออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพื@อจดัเก็บเอกสาร ที@แต่ละแผนกสามารถใชง้านร่วมกนัได ้เพื@อง่าย
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ต่อการใชง้านกบัสถานการณ์  รวมทั*งการบนัทึกลายเซ็นผูมี้อาํนาจอนุมติัและผูร้้องขอในรูปแบบ

ดิจิตอลทนัที เมื@อคาํร้องขออนุมติังบประมาณดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ ทาํให้ไม่ตอ้ง

พิมพเ์อกสารลงนามต่างๆ ในกระดาษอีกต่อไปแลว้สามารถ นาํไปใชต่้อไดท้นัทีถือเป็นเอกสารที@มี

การลงนามอยา่งสมบูรณ์ จากวิธีการดงักล่าวจึงตอ้ง มีการปรับเปลี@ยน รูปแบบกระบวนการทาํงาน 

ของระบบสารสนเทศขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณแบบใหม่ 

 

จากรูปที@ 3.2 แสดงให้เห็นถึงขั*นตอนการทาํงานของระบบสารสนเทศเพื@อจดัการขั*นตอน

การขออนุมัติงบประมาณแบบใหม่ จะเริ@ มจาก ส่งรายละเอียดโครงการที@ต้องการขออนุมัติ

งบประมาณผา่ระบบสารสนเทศ เพื@อใหผู้จ้ดัการภูมิภาคพิจารณาเพื@ออนุมติังบประมาณ ถา้ผูจ้ดัการ

ภูมิภาคพิจารณาเห็นว่า ยงัขาดขอ้มูล หรือ ตอ้งมีการแกไ้ข คาํร้องจะถูกตีกลบั พร้อมรายละเอียดที@

ต้องแก้ไข ให้แก่ หน่วยงานหรือผู ้ขออนุมัติงบประมาณ  ถ้าผู ้จัดการภูมิภาคพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ ระบบจะบนัทึกรายละเอียดของงบประมาณ ในโครงการที@ไดรั้บการอนุมติั และ ระบบ 

จะระบบจะบนัทึก การขออนุมติังบประมาณ ในระบบฐานขอ้มูล และ หามีการใชห้รือมีการเรียกดู

ขอ้มูลการขออนุมติังบประมาณที@ไดรั้บการอนุมติั จะมีการแสดงผลสาํหรับผูใ้ช้  
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รูปที@ 3.2 ขั*นตอนการทาํงานของระบบสารสนเทศเพื@อจดัการขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณ 

แบบใหม่ 

 

แสดงให้เห็นถึงขั*นตอนการดาํเนินการขออนุมัติงบประมาณของโครงการด้วยระบบ

สารสนเทศเมื@อนาํมาเปรียบเทียบกบั รูปที@ 3.1 ซึ@ งเป็นขั*นตอนการดาํเนินงานแบบเก่า จะเห็นไดช้ดั

วา่ มีขั*นตอนการทาํงานลดลงซึ@ งจะ ช่วยลดระยะเวลา และ ลดตน้ทุนในการดาํเนินงานอยา่งเห็นได้

ชดัเจนโดย ยกเลิกการตีพิมพเ์อกสารทั*งใบคาํร้องและเอกสารอา้งอิงโดยใชก้ารบนัทึกและส่งต่อ

เอกสารดว้ยระบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ยกเลิกขั*นตอนการเซ็นเอกสารใบคาํร้องขออนุมติั

งบประมาณ ดงัรูปที@ 3.3 
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จากรูปที@ 3.3 แสดงรูปแบบตวัอย่าง ใบคาํร้องใช้ปะหน้าเอกสารที@ได้รับการอนุมติัใน

รูปแบบดิจิตอล โดยจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ จาํนวนงบประมาณที@

ตอ้งการขออนุมติั ลายเซ็นดิจิตอลของผูข้ออนุมติัโครงการ และผูจ้ดัการภูมิภาคที@อนุมติังบประมาณ

ของโครงการ 

 

รูปที@ 3.3 ใบคาํร้องใชป้ะหนา้เอกสารที@ไดรั้บการอนุมติัในรูปแบบดิจิตอล 
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หลงัจากไดรั้บการอนุมิติโดยการจดัเกบ็เอกสาร ในรูปแบบดิจิตอลที@ส่วนกลาง ดงัรูปที@ 3.4 

 

จากรูปที@ 3.4 แสดงตวัอยา่งไฟลข์อ้มูลที@ถูกจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล หลงัจากที@งบประมาณ

ของโครงการไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดัการภูมิภาคดว้ยระบบสารสนเทศ ขอ้มูลเอกสารของโครงการ

ทั*งหมดจะถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มูลของระบบฐานขอ้มูลส่วนกลาง 

 

  

รูปที@ 3.4 ไฟลข์อ้มูลที@ถูกจดัเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มูล 

 

หลงัจากใบคาํร้องในรูปแบบดิจิตอลไดรั้บการอนุมติั แลว้จะมีการบนัทึกอตัโนมติัลงใน

ฐานขอ้มูล และ ยกเลิกการทาํสําเนาเอกสารขา้มแผนกด้วยการใช้ระบบสารสนเทศและระบบ

ฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยปรับปรุงการดาํเนินงาน ขั*นตอนดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ*น จึงทาํให้

บุคลากรในองคก์รที@ไดรั้บการอนุญาตให้ เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได้ สามารถเขา้ถึงเอกสารขอ้มูลที@อยู่

ในระบบฐานขอ้มูลกลาง จึงทาํให้ช่วยลดขั*นตอนการจดัเก็บ การทาํสําเนา การคน้หา และการใช้

กระดาษในการตีพิมพเ์อกสาร เพื@อบนัทึกและจดัเก็บในแฟ้มเอกสาร โดยระบบสารสนเทศที@ไดถู้ก

พฒันาขึ*นมาเพื@อใช้ทดแทนระบบการดาํเนินงานแบบเดิมนั*นสามารถทาํให้บุคลากรที@เกี@ยวขอ้ง 

สามารถดาํเนินงานขั*นตอนการอนุมติัประมาณไดท้ั*งภายในและภายนอกองคก์ร ไดผ้่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ในขณะที@ระบบการทาํงานแบบเก่านั*นไม่สามารถดาํเนินงานได้ ดงัโครงสร้างของ

ระบบสารสนเทศและรูปแบบการเชื@อมต่อสื@อสารระหวา่งบุคลากรและขอ้มูลสารสนเทศ 
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 จากรูปที@ 3.5 แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างการเชื@อมต่อกนัระหวา่งโครงข่ายภายใน และ

ภายนอกซึ@งจะเห็นไดว้า่บุคลากรที@ปฏิบติังานอยูท่ ั*งภายในสาํนกังาน, ภายนอกสาํนกังาน และที@

สาํนกังานในสาขาต่างๆ กส็ามารถเขา้ใชง้านระบบการขออนุมติังบประมาณนี*ผา่นระบบ

สารสนเทศไดผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแสดงใหเ้ห็นถึงการเชื@อมโยงกนัระหวา่งแผนก และ

การเกบ็ขอ้มูลทั*งหมดไวที้@ระบบฐานขอ้มูลส่วนกลาง 

 

 
        

 

รูปที@ 3.5 โครงสร้างของระบบสารสนเทศและรูปแบบการเชื@อมต่อสื@อสารระหวา่งบุคลากรและ

ขอ้มูลสารสนเทศ 
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ซึ@ งเป็นการช่วยลดปัญหาการทาํงานและระยะเวลา รวมถึงการใชก้ระดาษลงดว้ย และยงั

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการทาํงานในอนาคตอีกดว้ย 

3.4 ทดสอบการทาํงานของระบบสารสนเทศ 

 

       ทดสอบระบบโดยการทดลองใชร้ะบบ หลงัจากที@ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาออกแบบและพฒันา

ระบบสารสนเทศเพื@อการขออนุมติังบประมาณเสร็จเป็นที@เรียบร้อยแลว้ ไดมี้การทดลองใช้งาน

ระบบเป็นเวลา 15 วนั เพื@อทดสอบหาขอ้ผิดพลาดของระบบสารสนเทศและปรับปรุงแกไ้ข และ

พฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพโดยทางผูว้ิจยัไดมี้การทดสอบ การกรอกขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล แกไ้ข้

ขอ้มูล และการส่งขอ้มูลโครงการเพื@อดาํเนินการขออนุมติัจากผูจ้ดัการภูมิภาค ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของขอ้มูลในแต่ละโครงการ รวมไปถึงการบนัทึกขอ้มูลลงในระบบฐานขอ้มูลส่วนกลาง และ

การเรียกใชง้านขอ้มูลจากแผนกต่างๆ ที@เกี@ยวขอ้งกบัขอ้มูลที@ไดท้าํการบนัทึกขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยการสุ่มเลือกการขออนุมติังบประมาณ

ที@ผา่นการอนุมติัโดยระบบการขออนุมติังบประมาณที@ไดอ้อกแบบในระบบสารสนเทศ จาํนวน 10 

โครงการ ระบบสารสนเทศเพื@อการขออนุมติังบประมาณที@ไดถู้กพฒันาขึ*นนั*นสามารถช่วยลดการ

ใชก้ระดาษจากค่าเฉลี@ยการใชก้ระดาษ 45.30 แผ่นต่อโครงการ ลดเหลือ 0 แผ่นต่อโครงการ และ

สามารถลดเวลาการดาํเนินการขออนุมติังบประมาณจากค่าเฉลี@ย 129 นาทีต่อโครงการ ลดเหลือ 

32.3 นาทีต่อโครงการ แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสารสนเทศที@ไดถู้กพฒันาขึ*นมาเพื@อใชง้านทดแทนการ

ขออนุมิติงบประมาณในรูปแบบเดิมนั*นมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั*นตอนการทาํงานและลดการ

ใชก้ระดาษไดต้ามเป้าหมายที@ตอ้งการ 

 

3.5 จดัฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศกบัพนักงานผู้ใช้งาน 

 

       การจดัฝึกอบรมพนกังานผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศที@ไดพ้ฒันาขึ*นเพื@อเพิ@มประสิทธิภาพ

ขั*นตอนการขออนุมติังบประมาณ เนื@องจากผูพ้ฒันาระบบไดต้ะหนกัถึงความสาํคญัของผูใ้ชง้าน

เป็นหลกั การจดัการฝึกอบรมในครั* งนี* ไดจ้ดัขึ*นมาเพื@อใหผู้ใ้ชง้านไดท้ราบถึง วธีิการใชง้านในแต่

ละขั*นตอน และการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ที@อยูใ่นระบบฐานขอ้มูล โดยมุ่งเนน้ใหผู้ที้@ไดเ้ขา้รับการฝึก

อบรบนั*นสามารถใชง้านระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ที@ไดอ้อกแบบและ

พฒันาขึ*นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

บทที$ 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการดาํเนินการศึกษากระบวนการแบบเดิม และการนําระบบสารสนเทศเขา้มาใช

ทดแทนการขออนุมติังบประมาณในองคก์ร โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานตามขัFนตอนการศึกษา

ในบททีH 3 ซึH งไดแ้สดงรายละเอียดวธีิการดาํเนินการและแนวทางการแกไ้ข จากการดาํเนินการศึกษา

ครัF งนีF  ผลการศึกษาทีHไดมี้ดงัต่อไปนีF  

1. ผลออกแบบขัFนตอนการขออนุมติังบประมาณดว้ยระบบสารสนเทศ 
2. ผลการเปรียบเทียบการใชก้ระดาษของระบบงานเดิมกบัระบบสารสนเทศ 
3. ผลการเปรียบเทียบเวลาของระบบงานเดิมกบัระบบสารสนเทศ 
4. ผลการคาํนวณค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลง จาํนวนเงินทีHประหยดัไปได้ของ
โครงการนีF เมืHอใช้ระบบสารสนเทศและการพยากรณ์จุดคุ้มทุนหากนําระบบ

สารสนเทศมาใชท้ัFงหมด 

5. ประโยชน์ทีHไดใ้นการใชน้าํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการศึกษาครัF งนีF  
 

4.1 ผลออกแบบขั+นตอนการขออนุมตังิบประมาณด้วยระบบสารสนเทศ 

 

จากการศึกษาออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพืHอการขออนุมติังบประมาณ เมืHอได้

ระบบสารสนเทศทีHพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทางผูพ้ฒันาระบบไดมี้การให้ผูพ้นักงานผูใ้ช้งาน

ทดลองใช้งาน เพืHอทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพืHอทดสอบหาขอ้ผิดพลาดของ

ระบบสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไข ก่อนการนําไปใช้งานจริง เป็นเวลา 15 วนั ภายหลงัการ

ทดสอบระบบสารสนเทศ 15 วนั ทาํการศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยการสุ่มเลือกการ

ขออนุมติังบประมาณทีHผ่านการอนุมติัโดยระบบการขออนุมติังบประมาณทีHไดอ้อกแบบในระบบ

สารสนเทศ จาํนวน 10 โครงการ ผลลพัธ์จากการทดสอบการทาํงานของระบบนัFนเป็นไปตามตาราง

ทีH 4.1 

ตารางทีH 4.1 ผลการศึกษาจาํนวนกระดาษและระยะเวลาทีHใชใ้นการขออนุมติังบประมาณ 
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โครงการทีH เลขทีHงบประมาณ 

จาํนวน

กระดาษทีHใช้

งาน ( แผน่ ) 

เวลาทีHใชใ้น

กระบวนการ

เดิม (ชัHวโมง) 

เลขทีH

งบประมาณ 

จาํนวน

กระดาษทีHใช้

งาน   ( แผน่ ) 

เวลาทีHใชใ้น

กระบวนการระบบ

สารสนเทศ (ชัHวโมง) 

1 งบประมาณ ก 36 156 งบประมาณ ญ 0 26 

2 งบประมาณ ข 42 87 งบประมาณ ฎ 0 34 

3 งบประมาณ ค 17 143 งบประมาณ ฏ 0 47 

4 งบประมาณ ฆ 58 98 งบประมาณ ฐ 0 31 

5 งบประมาณ ง 67 136 งบประมาณ ฑ 0 30 

6 งบประมาณ จ 52 139 งบประมาณ ฒ 0 42 

7 งบประมาณ ฉ 25 95 งบประมาณ ด 0 29 

8 งบประมาณ ช 39 164 งบประมาณ ต 0 22 

9 งบประมาณ ซ 44 182 งบประมาณ ถ 0 35 

10 งบประมาณ ฌ 73 90 งบประมาณ ท 0 27 

 

จากตารางทีH 4.1 จะเห็นไดว้า่ การขออนุมติังบประมาณโครงการแบบดงัเดิม 10 โครงการ มี

จาํนวนการใชง้าน กระดาษอยูที่H 45.30 แผน่ต่อหนึHงโครงการดงัรูปทีH 4.1 
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รูปทีH 4.1  ขอ้มูลค่าเฉลีHยจาํนวนกระดาษทีHใชใ้นโครงการทีHไดรั้บอนุมติังบประมาณแบบเดิม 10 

โครงการ 

รูปทีH 4.1  แสดงขอ้มูลค่าเฉลีHยจาํนวนกระดาษทีHใชใ้นโครงการทีHไดรั้บอนุมติังบประมาณ

แบบเดิม 10 โครงการและระยะเวลาในการกระบวนการขออนุมติังบประมาณแบบเดิม ของ

โครงการตวัอยา่ง 10 โครงการเฉลีHยอยูที่H 129 ชัHวโมง ดงัรูปทีH 4.2 

 

 

รูปทีH 4.2 ขอ้มูลค่าเฉลีHยเวลาทีHใชใ้นโครงการทีHไดรั้บอนุมติังบประมาณแบบเดิม 10 โครงการ 

การขออนุมติังบประมาณโครงการแบบใหม่ นัFนลดการใช้กระดาษให้อยู่ทีH 0 เนืHองจาก

เอกสารทัFงหมดถูกนาํไปเก็บไวที้Hระบบฐานขอ้มูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แทนการจดัเก็บเอกสาร

ดว้ยกระดาษในแฟ้มเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ทาํใหช่้วยลดความผดิพลาดของขอ้มูล ง่ายต่อการสืบคน้

ขอ้มูล สามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ตอ้งใชก้ระดาษเหมือนการจดัเก็บขอ้มูลในแฟ้ม

เอกสาร และช่วยลดภาวะโลกร้อน  ดงัแสดงในรูปทีH 4.3 ลดการใชก้ระดาษใหอ้ยูที่H 0  
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รูปทีH 4.3 ขอ้มูลค่าเฉลีHยจาํนวนกระดาษทีHใชใ้นโครงการทีHไดรั้บอนุมติังบประมาณแบบใหม่ 10 

โครงการ 

รูปทีH 4.4 แสดงขอ้มูลค่าเฉลีHยเวลาทีHใชใ้นโครงการทีHไดรั้บอนุมติังบประมาณแบบใหม่ 10 

โครงการ จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาทีHใชใ้นการประเมินโครงการเฉลีHยลดลง 
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รูปทีH 4.4 ขอ้มูลค่าเฉลีHยเวลาทีHใชใ้นโครงการทีHไดรั้บอนุมติังบประมาณแบบใหม่ 10 โครงการ 

4.2 ผลการเปรียบเทยีบการใช้กระดาษของระบบงานเดมิกบัระบบสารสนเทศ 

 

จากการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบผลการใช้ปริมาณของ

กระดาษของงบประมาณทีHไดรั้บการอนุมติั กบัระบบกระบวนการทาํงานแบบเดิมโดยประเมินจาก

จาํนวนกระดาษทีHจาํเป็นต้องใช้ในแต่ขัFนตอนนัF นลดลงถึงร้อยละ 100 เนืHองจากการขออนุมัติ

งบประมาณโครงการแบบใหม่ นัFนไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ระดาษ เนืHองจากเอกสารทัFงหมดถูกนาํไปเก็บ

ไวที้Hระบบฐานขอ้มูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แทนการจดัเก็บเอกสารดว้ยกระดาษในแฟ้มเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ ทาํใหช่้วยลดความผิดพลาดของขอ้มูล ง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูล สามารถนาํขอ้มูลไป

ใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ตอ้งใชก้ระดาษเหมือนการจดัเกบ็ขอ้มูลในแฟ้มเอกสาร และช่วยลดภาวะโลก

ร้อน เพราะเราไดเ้ปลีHยนการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบเดิมซึHง กระจดักระจาย แต่ละแผนก มาเป็นการจดัเกบ็

เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนยที์Hส่วนกลาง ทาํให้เราไม่ตอ้งใช้ กระดาษโดยไม่

จาํเป็นอีกต่อไป ดงัรูปทีH 4.5  

 

 
 

รูปทีH 4.5 ผลการเปรียบเทียบการใชก้ระดาษเฉลีHยของระบบงานเดิมกบัระบบสารสนเทศ 
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4.3 ผลการเปรียบเทยีบเวลาของระบบงานเดมิกบัระบบสารสนเทศ 

 

ขัFนตอนการขออนุมติังบประมาณดว้ยระบบสารเทศนัFนมีขัFนตอนการขออนุมติังบประมาณ

ทีHลดลงมากกว่าขัFนตอนการขออนุมติังบประมาณแบบเดิม ผนวกกบัการสืบคน้เอกสารประกอบ

ผา่นระบบสารสนเทศ ทาํใหก้ระบวนการขออนุมติังบประมาณดว้ยระบบสารเทศนัFนรวดเร็วขึFนจาก

เดิมทีH ระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยในระบบงานแบบเดิมมีค่าเฉลีHย ของเวลาทีHใชใ้นกระบวนการ

ขออนุมติังบประมาณอยู่ทีH 129 ชัHวโมง หลงัจากทีHได้ทาํการนําระบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน

ระบบงานแบบเดิมมีค่าเฉลีHยของเวลาทีHใชใ้นกระบวนการขออนุมติังบประมาณนัFนลดลงเหลืออยูที่H 

32.3 ชัHวโมง ทําให้สามารถลดระยะเวลาการขออนุมัติงบประมาณได้ถึง 96.7 ชัHวโมง เมืHอ

เปรียบเทียบระหวา่งระบบงานแบบดัFงเดิม ซึH งเป็นการลดขัFนตอนของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน

ดงัแสดงในรูปทีH 4.6 

 

 
 

รูปทีH 4.6 ผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลีHยของระบบงานเดิมกบัระบบสารสนเทศ 
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4.4 ผลการคาํนวณค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลง จาํนวนเงนิทีHประหยดัไปได้ของโครงการ

นี+เมืHอใช้ระบบสารสนเทศและการพยากรณ์จุดคุ้มทุนหากนําระบบสารสนเทศมาใช้

ทั+งหมด 

 

4.4.1 ผลการคาํนวณค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลงภายใตร้ะบบสารสนเทศ 

 ค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลงภายใตร้ะบบสารสนเทศจะใชสู้ตรการคาํนวณดงัต่อไปนีF   

 

คาํนวณค่าค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลง =
ระยะเวลาเฉลีHยของระบบงานเดิม

ระยะเวลาเฉลีHยภายใตร้ะบบสารสนเทศ
 

 

 จากสมการดงักล่าวสามารถคาํนวณประสิทธิภาพการทาํงานทีHเพิHมขึFน 

 

คาํนวณค่าค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลง =
129
32.3

 

 

คาํนวณค่าค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลง = 3.99	เท่า 
 

  อาจกล่าวไดว้่าในระยะเวลาเท่าเดิมคือ 129 ชัHวโมงพนกังานเท่าเดิมหน่วยงานดงักล่าวจะ

อนุมติัโครงการเพิHมไดจ้าก 10 โครงการ มาเป็น 39.9 โครงการโดยประมาณหากทาํงานภายใตร้ะบบ

สารสนเทศ หรืออาจกล่าวไดว้า่ถา้พนกังานเท่าเดิมและนาํระบบสารสนเทศมาใชแ้ทนระบบเดิมจะ

สามารถค่าเวลาในการทาํงานทีHลดลง 3.99 เท่าโดยประมาณ  

 

4.4.2 ผลการคาํนวณจาํนวนเงินทีHประหยดัไปไดข้องโครงการนีF เมืHอใชร้ะบบสารสนเทศ 

 การคาํนวณจาํนวนเงินทีHประหยดัไปไดข้องโครงการนีF เมืHอใชร้ะบบสารสนเทศในครัF งนีF คิด

เพียง 10 โครงการเท่านัFนโดยการคาํนวณนัFนคิดจากสูตรการคาํนวณดงันีF  

 

จาํนวนเงินทีHประหยดั = (จาํนวนชัHวโมงทีHประหยดัไป ∗ ค่าแรงเฉลีHยต่อชัHวโมง) 

 

โดย 

 จาํนวนชัHวโมงทีHประหยดัไดน้ัFนหาไดจ้ากสูตรดงัต่อไปนีF   
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จาํนวนชัHวโมงทีHประหยดั = (ระยะเวลาเฉลีHยทีHใชใ้นการทาํงานแบบเดิม – ระยะเวลาเฉลีHยทีHใชใ้น

การทาํงานผา่นระบบสารสนเทศ) 

 

จาํนวนชัHวโมงทีHประหยดัได ้ =  129 – 32.3 ชัHวโมง 

จาํนวนชัHวโมงทีHประหยดัได ้ =  96.7 ชัHวโมง 

  

 ค่าแรงเฉลีHยต่อชัHงโมงหาไดจ้ากสูตร ค่าเฉลีHยเงินเดือนเฉลีHยทีHไดจ้ากการสมัภาษณ์มีค่า

เท่ากบั 25,000 บาทต่อเดือน นาํมาหารดว้ยจาํนวนวนัต่อเดือนมีค่าเท่ากบั 30 จะไดค่้าแรงเฉลีHยต่อ

วนัจากนัFนนาํมาคิดเป็นรายชัHวโมงดว้ย 8 ชัHวโมงการทาํงานดงันัFนจะไดสู้ตรการคาํนวณดงัต่อไปนีF  

 

ค่าแรงเฉลีHยต่อชัHวโมง	 = ((ค่าเฉลีHยเงินเดือนเฉลีHย/30)/8) 

 

ค่าแรงเฉลีHยต่อชัHวโมง = ((25,000/30)/8) บาทต่อชัHวโมง 

ค่าแรงเฉลีHยต่อชัHวโมง = 104.16  บาทต่อชัHวโมง 

 

ดงันัFนจาํนวนเงินทีHประหยดัดว้ยการทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศครัF งนีFจะมีค่าเท่ากบั 

 

จาํนวนเงินทีHประหยดั = (96.7*104.16) บาท 	
จาํนวนเงินทีHประหยดั = 10,072.27 บาท ต่อเดือน	
หรือ จาํนวนเงินทีHประหยดั = (10,072.27 *12 ) =  *120,867.24บาท ต่อปี 

 

4.4.3 การพยากรณ์จุดคุม้ทุนหากนาํระบบสารสนเทศมาใชท้ัFงหมด 

 การพยากรณ์จุดคุม้ทุนหากนาํระบบสารสนเทศมาใชน้ัFนติดไดจ้ากจุดทีHค่าใชจ่้ายทีHหายไป

อนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใชน้ัFนเท่ากบัค่าใชจ่้ายทีHอนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช ้โดย

สามารถเขียนสมการการคาํนวณไดด้งันีF  

 

ค่าใชจ่้ายทีHหายไปอนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช ้ = ค่าใชจ่้ายทีHอนัเกิดจากนาํระบบ

สารสนเทศมาใช ้ 
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การพยากรณ์จุดคุม้ทุน =	
ค่าใชจ่้ายทีHอนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช	้

ค่าใชจ่้ายทีHหายไปอนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช้
	 

 

 

จากสมการดงักล่าว 

ค่าใชจ่้ายทีHอนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช ้จะมีเพียงในส่วนของค่าลิขสิทธิh  

ซอฟทแ์วร์มาใชคื้อ 20,000   

ส่วนค่าใชจ่้ายทีHหายไปอนัเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใชโ้ดยจะมีส่วนหลกัคือค่าใชจ่้าย

ทีHเกีHยวขอ้งดงันีF   

 

 การพิมพเ์อกสารแบบเดิมโดยสามารถจาํแนกออกเป็นส่วนๆ ดงันีF   

1. ค่าพิมพก์ระดาษโดยคาํนวณราคาเป็นราคาบาทต่อแผน่ โดยมีค่าใชจ่้าย 0.25 บาท ต่อแผน่ 

โดยคิดทีAร้อยละ 20 ของหนา้กระดาษเอกสารขนาด A 4   

2. ค่ากระดาษสาํหรับพิมพเ์อกสารความหนา 80 แกรม จาํนวน 1 แพค็จะมี 5 รีม และ 1 รีมจะมี

กระดาษ 450 แผน่  ราคาประมาณ 500 บาท ดงันัNนจะมีราคากระดาษสาํหรับพิมพเ์อกสารต่อ

แผน่ดงัสูตรคาํนวณต่อไปนีN   

 

ค่ากระดาษต่อแผน่ =	
ราคาต่อแพค็

(จาํนวนรีมต่อแพค็ ∗ จาํนวนกระดาษต่อรีม)
 

 

ค่ากระดาษต่อแผน่ =	
500

(5 ∗ 450)
 

 

ค่ากระดาษต่อแผน่ =	
500

(2,250)
 

 

ค่ากระดาษต่อแผน่ = 0.22 บาท 

 จากนัFนนาํส่วนทีH 1 และ 2 มารวมกนัเพืHอหาค่าใชจ่้ายต่อแผน่ในการพิมพเ์อกสาร 1 แผน่ 

โดยจะมีค่าการคาํนวณดงัสูตรคาํนวณต่อไปนีF  

 

ค่าใชจ่้ายต่อแผน่ = 	ค่าพิมพเ์อกสาร+	ค่ากระดาษต่อแผน่ 
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ค่าใชจ่้ายต่อแผน่ = 0.25 + 0.22 บาท 

 

ค่าใชจ่้ายต่อแผน่ = 0.45  

 

 ดงันัFนจากขอ้มูลจาํนวน เอกสารทีHพิมพใ์น 1 ปี จะมีเอกสารจาํนวนประมาณ 28,500 แผน่

ใน 1 ปี ดงันัFนค่าใชจ่้ายทีHหายไปทีHเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช ้จะมี สูตรการคาํนวณ 

ดงัต่อไปนีF   

 

ค่าใชจ่้ายทีHหายไปทีHเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช้ = 	ค่าใชจ่้ายต่อแผน่ ∗	จาํนวนเอกสารใน 1 

ปี 

 

ค่าใชจ่้ายทีHหายไปทีHเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช ้= 0.45  * 28,500  

 

ค่าใชจ่้ายทีHหายไปทีHเกิดจากนาํระบบสารสนเทศมาใช ้= 12,825 บาทต่อปี 

  

จากผลการคาํนวณขา้งตน้เราสามารถคาํนวณจุดคุม้ทุนไดด้งันีF   

 

การพยากรณ์จุดคุม้ทุน =	
20,000	
12,825

 

 

การพยากรณ์จุดคุม้ทุนจะไดเ้ท่ากบั 1.55 หรือประมาณ 1 ปี 6 เดือนโดยประมาณ ซึH งการ

คาํนวณครัF งนีF ไม่รวม การประหยดัค่าแรงทีHเกิดขึFนจากการใชร้ะบบสารสนเทศ มาแทนการทาํงาน

แบบระบบเดิม 

 

4.4.4 การคาํนวณหาอตัราส่วนของประสิทธิภาพการทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHใช้

ระยะเวลาการทาํงานลดลงจากระบบการทาํงานแบบเดิม 

อตัราส่วนของประสิทธิภาพการทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHใชร้ะยะเวลาการทาํงาน

ลดลงจากระบบการทาํงานแบบเดิมจะใชสู้ตรคาํนวณดงัต่อไปนีF   
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อตัราส่วนของระยะเวลาการทาํงานลดลง 

 

=
(ระยะเวลาเฉลีHยทีHใชใ้นการทาํงานแบบเดิม	– 	ระยะเวลาเฉลีHยทีHใชใ้นการทาํงานผา่นระบบสารสนเทศ)

ระยะเวลาเฉลีHยทีHใชใ้นการทาํงานแบบเดิม ∗ 100
 

 

อตัราส่วนของระยะเวลาการทาํงานลดลง =	
(129 − 32.3)

129
∗ 100 

 

อตัราส่วนของระยะเวลาการทาํงานลดลง =	
(96.7)
129

∗ 100	 
 

อตัราส่วนของระยะเวลาการทาํงานลดลง = 	0.7496 ∗ 100	 
 

อตัราส่วนของระยะเวลาการทาํงานลดลง = 		74.96	%		 
 

 จะเห็นไดว้า่การทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHไดพ้ฒันาขึFนมาใหใ้ชก้บัการขออนุมติั

งบประมาณนัFนสามารถช่วยลดระยะเวลาการทาํงานเฉลีHยต่อโครงการจาก 129 ชัHวโมง ลดลงเหลือ 

32.3 ชัHวโมง ซึH งระยะเวลาในการทาํงานเฉลีHยต่อโครงการลดไปไดถึ้ง 96.7 ชัHวโมง หรือทีHอตัราส่วน

ของประสิทธิภาพการทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHใชร้ะยะเวลาการทาํงานนอ้ยลงจากระบบ

การทาํงานแบบเดิมอยูที่H 74.96% 

4.4.4 การคาํนวณหาอตัราส่วนของปริมาณของกระดาษภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHใชล้ดลง

จากระบบการทาํงานแบบเดิม 

อตัราส่วนของปริมาณของกระดาษภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHใชล้ดลงจากระบบการทาํงาน

แบบเดิมจะใชสู้ตรคาํนวณดงัต่อไปนีF  

อตัราส่วนของปริมาณของกระดาษทีHลดลง

=	
(ปริมาณกระดาษเฉลีHยทีHใชใ้นการทาํงานแบบเดิม	– 	ปริมาณกระดาษทีHใชใ้นการทาํงานผา่นระบบสารสนเทศ)

ปริมาณกระดาษเฉลีHยทีHใชใ้นการทาํงานแบบเดิม ∗ 100
 

 

อตัราส่วนของปริมาณของกระดาษทีHลดลง =	
(45.3 − 0)
45.3

∗ 100 
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อตัราส่วนของปริมาณของกระดาษทีHลดลง =	
45.3
45.3

∗ 100 

 

อตัราส่วนของปริมาณของกระดาษทีHลดลง = 	1 ∗ 100 

 

อตัราส่วนของปริมาณของกระดาษทีHลดลง = 	100	% 

 

จะเห็นไดว้า่การทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHไดพ้ฒันาขึFนมาใหใ้ชก้บัการขออนุมติั

งบประมาณนัFนสามารถช่วยลดปริมาณกระดาษทีHใชเ้ฉลีHยต่อโครงการจาก 45.3 แผน่ ลดลงเหลือ 0 

แผน่ ซึH งปริมาณกระดาษทีHใชเ้ฉลีHยต่อโครงการลดไปไดถึ้ง 45.3 แผน่ หรือทีHอตัราส่วนของปริมาณ

ของกระดาษภายใตร้ะบบสารสนเทศทีHใชล้ดลงจากระบบการทาํงานแบบเดิมอยูที่H 100% 

 

4.5 ประโยชน์ทีHได้ในการใช้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาครั+งนี+ 

 

ประโยชน์ทีHไดใ้นการใชน้าํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการศึกษามีประโยชน์ทีHพบได้

ดงัต่อไปนีF   

1) มีขัNนตอนการทาํงานชดัเจน เนืAองจากการปรับเปลีAยนการทาํงานจากเดิมมาเป็น

แบบสาระสนเทศโดยพยายามลดความซับซ้อนและซ้อนกนัของหน่วยงานต่างๆ เนืAองจาก

ระบบเดิม มีขัNนตอนในการอนุมติัโครงการทีAส่งคาํร้องทัNงหมด 10 ขัNนตอน  เปลีAยนมาเป็น

ระบบการทาํงานใหม่ซึA งมีการนาํระบบสารสนเทศมาใช ้ซีAงมีความซบัซ้อนนอ้ยกว่า ทาํให้

ขัNนตอนในการอนุมติัโครงการเหลือเพียง 5 ขัNนตอน ทาํให้ขัNนตอนในการทาํงานชดัเจน ลด

ความซบัซอ้นในการทาํงานของหน่วยงาน  ต่าง ๆ ทีAมีลกัษณะซบัซอ้นกนั  

2) การทาํงานทัNงหมดมีความรวดเร็วมากยิAงขึNน ไม่ตอ้งเกิดความสับสนกบัการ

จดัการเอกสารในรูปกระดาษ และพร้อมนาํขอ้มูลไปใชง้านต่อไดท้นัที เนืAองจากหน่วยงาน  

ต่าง ๆ สามารถเรียกดู เอกสารผา่นระบบสารสนเทศ ไม่จาํเป็นตอ้งขอเอกสารไปมาระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆ และลดเวลาการทาํงานจากระบบเอกสารในรูปกระดาษ และดว้ยระบบ

สารสนเทศทีAนาํมาใชนี้N เอง  ทาํให้สามารถขอ้มูลไปใชง้านต่อไดท้นัที นอกจากนีN ยงัสามาถ

จดัทาํรายงาน สรุปผลการทาํงานของหน่วยงานไดอ้ตัโนมติั    

3) ลดความเสีAยงในการดาํเนินธุรกิจลงและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล เพราะ

สามารถควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังานภายในองคก์รได ้เนืAองจากระบบสารสนเทศมี

ระบบ ทีAออกแบบมานัNนสามารถกนั สาํรองขอ้มูลอตัโนมติัเพืAอลดความเสีAยงในการดาํเนิน
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ธุรกิจ ทีAอาจเกิดจากขอ้มูล สูญหาย นอกจากนีN  ระบบสารสนเทศยงัออกแบบใหพ้นกังานทีAมี

ระดบัต่างกนั การเขา้ถึงขอ้มูลทีAต่างกนัทาํให้ทาํให้สามารถปกป้องความเป็นส่วนตวัของ

ขอ้มูล เนืAองจากสามารถสามารถควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังานภายในองคก์ร 

4) การจดัการเอกสารมีความเป็นระเบียบยิAงขึNน การคน้หาเอกสารต่างๆ เพืAอนาํไป

อา้งอิงหรือทาํรายงานสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดความผิดพลาด

หรือตกหล่น การจดัการเอกสารมีความเป็นระเบียบยิAงขึNน เพราะการจะเก็บขอ้มูลจะเป็น

ลกัษณะเนียงตาม ปี เดือน วยั ทาํให้ง่ายต่อการคน้หา เอกสารต่างๆ เพืAอนาํไปอา้งอิงหรือทาํ

รายงานสามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีN ยงัป้องกนัการเกิดความ

ผดิพลาดหรือตกหล่น เนืAองจากมีการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอล แทนทีAแบบเดิมทีAเป็น

ระบบกระดาษ ซึA งป้องกนัการเกิดความผดิพลาดหรือตกหล่น 

5) ลดมีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บเอกสารรวมในกรณีทีAมีเอกสารตอ้งจดัเก็บเป็น
จาํนวนมากอาจมีค่าใช่จ่ายในการจดัเก็บเอกสาร เนืAองจากการนาํระบบสารสนเทศเขา้มา

แทนระบบกระดาษทาํให้ ไม่จาํเป็นตอ้งมีการเก็บเอกสารทีAเป็นการกระดาษ ทาํให้สามารถ

ลดลดมีค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็เอกสารทีAเป็นกระดาษได ้

6) รูปแบบเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์นัN นทาํให้การติดตามกระบวนการการ
ทาํงานภายในองค์กรมีความชัดเจนมากยิAงขึNน สามารถตรวจสอบไดท้นัทีว่าโครงการใด

ดาํเนินการไปถึงขัNนตอนใดแลว้ ซึA งจากประโยชน์ทีAกล่าวมาทาํให้หลายๆ องค์กรเริAมนํา

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ มาใชม้ากขึNน ทาํใหส้ามารถ กระบวนการทาํงานทาํงานภายในองคก์ร 

ใหแ้ต่ละหน่วยงานมี กรอบการทาํงานใหช้ดัเจนขึNน   

7) พนกังานเกิดความสะดวกในการทาํงานมากขึNนเนืAองจากระบบสารสนเทศได้
ถูกพฒันาขึNนมาใหใ้ชง้านทดแทนการทาํงานในแบบเดิมนัNน พนกังานสามารถดาํเนินการจาก

สถานทีAใดก็ได้ เพียงแต่มีอินเตอร์เน็ต ทาํให้ไม่ต้องดาํเนินการเรืA องการจัดเก็บเอกสาร

แบบเดิม ช่วยให้พนักงานประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความรวดเร็วในการ

ดาํเนินการ และช่วยลดความผดิพลาดในการจดัเก็บเอกสาร 



 

บทที$ 5 

บทสรุป 

 

จากการดําเนินการศึกษาการลดขั0นตอนการขออนุมัติงบประมาณด้วยการนําระบบ

สารสนเทศเขา้มาให้ทดแทนกระบวนการทาํงานแบบเดิมนั0น ทาํให้องคก์รดงักล่าวนั0นสามารถลด

เวลาการทาํงานในกระบนการดงักล่าว และสามารถลดตน้ทุนการใชก้ระดาษในกระบวนการขอ

อนุมติังบประมานไดอ้ยา่งเป็นทีJหนา้พอใจ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจยันี0 นาํเสนอการลดขั0นตอนการขออนุมติังบประมาณดว้ยระบบสารสนเทศ พบว่า 

การนาํระบบสารสนเทศเขา้มาลดขั0นตอนของระบบการทาํงานแบบเดิมนั0น สามารถทาํใหบุ้คลากร

ภายในองคก์รทั0งผูท้าํการร้องขอการอนุมติังบประมาณ ผูที้Jมีสิทธิในการอนุมติังบประมาณ และ

บุคลากรอืJนทีJมีความเกีJยวขอ้งนั0นดาํเนินงานในกระบวนการขออนุมติังบประมาณไดทุ้กสถานทีJทั0ง

ภายในและภายนอกองคก์รผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึJ งสามารถช่วยลดขั0นตอนการทาํงานทาํให้

การขออนุมัติงบประมาณในองค์กรนั0 นมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ0 น สามารถลดความ

ผิดพลาดของขอ้มูล สามารถลดการสิ0นเปลืองของกระดาษ โดยในระบบงานแบบเดิมมีค่าเฉลีJยของ

จาํนวนกระดาษทีJใชใ้นโครงการทีJไดรั้บอนุมติังบประมาณอยูที่J 45.30 แผน่ หลงัจากทีJไดท้าํการนาํ

ระบบสารสนเทศเขา้มาทดแทนระบบงานแบบเดิมมีค่าเฉลีJยของจาํนวนกระดาษทีJใชใ้นโครงการทีJ

ได้รับอนุมัติงบประมาณอยู่ทีJ ศูนยแ์ผ่น เมืJอเปรียบเทียบระหว่างระบบงานแบบเดิมกับระบบ

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศสามารถช่วยลดการจาํนวนกระดาษทีJใชใ้นโครงการทีJไดรั้บอนุมติั

งบประมาณได ้100 เปอร์เซ็นต์   สามารถลดเวลาในการปฏิบติังาน โดยในระบบงานแบบเดิมมี

ค่าเฉลีJยของเวลาในกระบวนการขออนุมติังบประมาณอยู่ทีJ 129 ชัJวโมง หลงัจากทีJไดท้าํการนาํ

ระบบสารสนเทศเขา้มาทดแทนระบบงานแบบเดิมมีค่าเฉลีJยของเวลาในกระบวนการขออนุมติั

งบประมาณอยู่ทีJ 32.3 ชัJวโมง เมืJอเปรียบเทียบระหว่างระบบงานแบบเดิมกบัระบบสารสนเทศ 
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ระบบสารสนเทศสามารถช่วยลดการใชเ้วลาในกระบวนการขออนุมติังบประมาณไดร้้อยละ 74.96   

และ ซึJ งเป็นการลดขั0นตอนของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

จากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยบริหารจดัการ และการจดัการฝึกอบรม

พนกังานให้ทราบถึงการใชง้านระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงขอ้มูลทีJถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลใน

กระบวนการขออนุมติังบประมาณในองคก์ร ทาํให้องคก์รมีขั0นตอนขอระบบการทาํงานทีJดีขึ0น มี

การใชก้ระดาษทีJลดลง ทาํให้มีตน้ทุนการดาํเนินงานขององคก์รลดลงทีJลดลง และสามารถนาํไป

ประยุกตอ์ยา่งสร้างสรรคเ์พืJอให้เกิดการสร้างนวตักรรมใหม่ทีJสามารถลดขั0นตอนการดาํเนินงาน

ภายในองค์กร ซึJ งการพฒันาระบบการดาํเนินงานส่วนใหญ่จะมีการดาํเนินงานในรูปแบบของ 

Project Based ทาํให้สามารถนาํเอาขอ้ดีของการทาํกิจกรรมแบบ Team Achieving เขา้มาเป็นส่วน

หนึJ งในการพฒันาระบบงานขององคก์รเพืJอให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและแผนการพฒันาของ

องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
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