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กติติกรรมประกาศ 
 

งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบคุณท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา
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อิสระฉบบัน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและประสาทวชิาความรู้แก่ ผูว้จิยั  
ท าให้ผูว้จิยัประสบความส าเร็จทางดา้นการศึกษา  

คุณค่า ความดี และประโยชน์อนัพึงมีจากงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ผูว้จิยัขอมอบผลแห่ง
ความดีนั้นแด่ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว  บูรพาจารย ์ และท่านผูมี้พระคุณทุกท่าน ผูใ้หแ้สง
สวา่งแห่งปัญญา ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ใหมี้ความรู้ ความสามารถ  และขออุทิศความดีทั้งหลายของ
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ศึกษาดา้นโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบศึกษาดูงาน หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปไม่มากก็นอ้ย 
หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดใน งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ผูว้จิยั ตอ้งกราบขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ 
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บทคัดย่อ 
 
 งานคน้ควา้อิสระ  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบศึกษาดูงาน  งานพฒันา
คุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาและคน้ควา้
ระบบงานการใหบ้ริการดา้นการรับศึกษ าดูงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วเิคราะห์และ
ออกแบบโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบศึกษาดูงาน และจดัท าและทดสอบ ผูว้จิยัพฒันา
โปรแกรมดว้ยภาษา  PHP และระบบจดั การฐานขอ้มูล MySQL โดยปรับเปล่ียนระบบการติดต่อ
ประสานงานในการรับศึกษาดูงาน และการติดตามขอ้มูล การรับศึกษาดูงานระบบเดิม ใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง รวดเร็วและครบถว้น 
 ระบบศึกษาดูงาน งานพฒันาคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวทิยาลยัมหิดล  ท่ีพฒันาข้ึนท าให้ผูใ้ชง้านเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใชง้าน โดยการ
บนัทึกรายละเอียดของจดหมายขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานลงบนฐ านขอ้มูล จดัเก็บภาพของ
จดหมายขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ซ่ึงไดจ้ากการสแกนรูป มีการสรุปจ านวนจดหมายศึกษาดู
งาน สามารถคน้หารายละเอียดของจดหมาย และตรวจสอบสถานภาพของจดหมายวา่อยูใ่นขั้ นตอน
ใด โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ชเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ เจา้หนา้ท่ีงานพั ฒนาคุณภาพ และผู ้
ประสานงานของภาควชิา/หน่วยงานภายในคณะฯ โดยระบบจะอนุญาตใหผู้ดู้แลระบบเป็นผูมี้สิทธ์ิ
ในการแบ่งกลุ่มในแต่ละกลุ่ม 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this independent study entitled, “Information for support Visiting 
Center System Program Case Study : Quality Development Department in Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital, Mahidol University”. This system development was realized by using PHP 
language and the relational database management system, MySQL and for change communication 
in the past , following data for correct , fast and complete. 

Visiting Center System Program in Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol 
University was develop for user. The details of visiting center should be recorded and attached by 
the copy of document in scanning format. This system provides a summary report presenting the 
number of document flowed in/out the visiting center system. It also facilitates stakeholder such as 
document searching monitoring document status, etc. The users of this system are classified into 4 
groups:- the executive, system administrator, officer of The Quality Development Department and 
coordination of  department. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัทางการแพทยซ่ึ์ง
ไดรั้บการรับรองคุณภ าพโรงพยาบาล จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคก์ารมหาชน 
(สรพ .) แลว้นั้น จึงไดมี้โรงเรียนแพทยแ์ละโรงพยาบาลภายในประเทศหลายแห่ง ไดแ้จง้ความ
ประสงคข์อเขา้ศึกษาดูงานดา้นการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ดงันั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล จึงไดก้ าหนดใหง้า นพฒันาคุณภาพ ด าเนินการประสานงานและ
อ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ เก่ียวกบัการศึกษาดูงานของคณะฯ เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ป พฒันาการ
ดูแลผูป่้วย และพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง และผา่นการรับรองจากสถาบนัรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน ) (สรพ .) เพื่อมุ่งไปสู่ค วามเป็นเลิศ ทางการแพทย์ ของ
ประเทศในระดบัเอเชีย  

ผูว้จิยัซ่ึงมีหนา้ท่ีประสานงานในการรับศึกษาดูงาน ของ องคก์รภายนอกภายใน  
ประเทศอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ไดแ้ก่ ดา้นอาหาร ท่ีจอดรถ หอ้งประชุม และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ใหก้ารด าเนินการดา้นการศึกษาดูงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องผูข้อ
เขา้ศึกษาดูงาน ใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการเขา้ศึกษาดูงานของคณะฯ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด และท าการส่ง
จดหมาย ขอความอนุเคราะห์ขอเขา้ศึกษาดูงาน ไปยงัหน่วยงาน ภายในคณะฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อ
รับทราบขอ้มูลการขอ ความอนุเคราะห์ เขา้ศึกษาดูงานจากองคก์รภายนอก นอกจากน้ี  ผูว้จิยั ท า
หนา้ท่ีติดตาม รวบรวม และสรุปผลรายงานขอ้มูลการศึกษาดูงานใหผู้บ้ริหาร และฝ่ายต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวชิาการ เป็นตน้  และเน่ืองจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นองคก์รขนาดใหญ่ เป็นผลใหเ้กิดความล่าชา้ใน
การด าเนินงานในการรับศึกษาดูงาน ไดแ้ก่ 

1.  ความล่าชา้ของการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากองคก์รภายนอก 
มายงัคณะฯ  

2. ความล่าชา้ของการรับ – ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ฯ มายงังานพฒันาคุณภาพ 
3. ความล่าชา้ของการรับทราบขอ้มูล   ของภาควชิา/หน่วยงานภายในคณะฯ ซ่ึงถูกรับ 

ศึกษาดูงาน 
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4. ปัญหาของการติดตามขอ้มูลระหวา่งงานพฒันาคุณภาพกบัหน่วยงานภายในคณะฯ  
5. ความล่าชา้และเสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลจากแฟ้มศึกษาดูงาน   เน่ืองจากจดหมาย 

ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากองคก์รภายนอกมีเป็นจ านวนมาก  
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ลว้นแต่เป็นผลใหก้ ารด าเนินงานในการประสานงานของ
ผูว้จิยัเกิดความล่าชา้ทั้งส้ิน ผูว้จิยัจึงไดท้  าการศึกษาและพฒันาโปรแกรมตน้แบบระบบการรับศึกษา
ดูงานของงานพฒันาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานในการรับศึกษาดูงานของผูจ้ยัมีประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึน โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาบริหารจดัการขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยใหก้ระบวนการศึกษาดูงานของคณะฯ เป็นไปอยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนกวา่ระบบงานเดิม 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  มีดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาและคน้ควา้ระ บบงานการใหบ้ริการดา้นการรับศึกษาดูงาน ของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรม สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบ ศึกษาดูงาน 

ของงานพฒันาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. เพื่อจดัท าและทดสอบโปรแกรมในการพฒันา การเขียนโปรแกรมท่ีท างานบนเวบ็

(Web Application) และระบบจดัท าขอ้มูล MySQL  
4. เพื่อปรับเปล่ียนระบบการติดต่อประสานงานในการรับศึกษาดูงานระบบเดิม และ

การติดตามขอ้มูลการรับศึกษาดูงาน ใหเ้กิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว  และครบถว้น 
 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตของการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา และ วเิคราะห์ระบบการรับศึกษาดูงาน  ของงานพฒันา

คุณภาพ และคณะฯ โดยใชแ้ผนภาพการไหลเวยีนของขอ้มูล (Data Flow Diagrams)  
2. ออกแบบโปรแกรม สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน ระบบการรับศึกษาดูงาน ของงาน

พฒันาคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยใชแ้ผนภาพการไหลเวี ยนของขอ้มูล (Data 
Flow Diagrams) และแผนภาพ Entity Relationship 

3. ติดตั้งและทดสอบการท างานของระบบในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม  โดยการ
พฒันาเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนจากภาษา PHP  
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4. การก าหนดสิทธ์ิการใชง้านใหก้บัผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง  
5. ผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถดูขอ้มูลการรั บศึกษาดูงาน เพิ่มขอ้มูล คน้หาขอ้มูล 

และออกรายงาน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
6. ผูดู้แลระบบสามารถส่งขอ้มูลการรับศึกษาดูงาน เพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล  

คน้หาขอ้มูล และสามารถออกรายงานได ้ 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  มีดงัต่อไปน้ี 
1. ไดโ้ปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบศึกษาดูงาน งานพฒันาคุณภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านระบบ สามารถ ประสานงานและ ด าเนินการ ในการ

ตอ้นรับผูศึ้กษาดูงานจากภายนอกองคก์รไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3. ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านระบบ สามารถเก็บขอ้มูลในการรับศึกษาดูงาน  ท่ีสะดวก

ถูกตอ้ง ครบถว้น และการเขา้ถึงของขอ้มูลท าไดง่้าย และรวดเร็ว รวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
4. ผูบ้ริหารสามารถน ารายงานท่ีไดม้าใช ้เพื่อการตดัสินใจได ้
5. เป็นแนวทางของหน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืนในการน าไปพฒันาต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคดิ  ทฤษฏี  และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 งานพฒันาคุณภาพ 
 โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลพระราชทาน และโรงเรียนแพทย์ ท่ีซ่ึงเก่าแก่ท่ีสุด
และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย กล่าวไดว้า่พระนาม “ศิริราช” ไดก้ลายเป็นสถาบนัคู่ชาติไทย นอ้ยคน
นกัท่ีไม่รู้จกั และผูป่้ วย ผูซ่ึ้ง มีความเจบ็ทุกขไ์ดย้ากเม่ือรักษาไม่หาย ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง
โรงพยาบาลศิริราชซ่ึงเป็นท่ีพึ่งของ ผูป่้วยเหล่านั้น  ส่ิงเหล่าน้ีคงพิสูจน์ ได้ถึงความมีคุณภาพของ
โรงพยาบาลศิริราชไดเ้ป็นอยา่งดี และตลอดเวลาท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารของศิริราชในอดีตทุกสมยัก็ได้
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหค้ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบนัทางการแพทยช์ั้นเลิศในประเทศ
ไทยและในภูมิภาคน้ี  
 เวลาเดียวกนัตอ้งยอมรับวา่กาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดท้  าใหโ้รงพยาบาลหลายแห่ง
ภายในประเทศไทย ไดมี้การขยายตวัมากข้ึน และมีจ านวนผูป่้วยมาใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก รวมถึ ง
การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง สังคม และการแข่งขนักนัดา้นเศรษฐกิจ จึงท าใหโ้รงพยาบาลหลาย  
แห่ง มีการปรับตวัและขยายตวักนัเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของคุณภาพในการใหบ้ริการ 
ทางการรักษา เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี ท าใหค้ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ิมมุ่งเนน้การพฒั นา
คุณภาพโรงพยาบาลอยา่งเป็นระบบทัว่ทั้งองคก์รตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพุทธศกัราช 2541 โดย มีการ
บริหารจดัการและการวางแผนท่ีดี มีทีมพฒันาคุณภาพท่ีทุ่มเทและมุ่งเนน้ ในการพฒันาองคก์รอยา่ง
จริงจงั ส่งผลใหโ้รงพยาบาลเกิดการเปล่ียนแปลง ท่ีดีข้ึน  ทั้งในดา้นทางบริหารจดัการอ งคก์ร และ
การดูแลผูป่้วย รวมทั้งการเกิดวฒันธรรมองคก์รของการพฒันาคุณภาพ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้
โรงพยาบาลอ่ืนในประเทศไทยไดด้ าเนินการตาม ถือไดว้า่การพฒันาระบบคุณภาพ นบัเป็นพื้นฐาน
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แบ่งโครงสร้าง การบริหารงานของ คณะฯ และ
ระบบก ากบัดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล ออกเป็น 3 ส่วน ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และระบบก ากบัดูแล กิจการ 
 /ธรรมาภิบาล 
 

 โรงพยาบาลศิริราชเลือกท่ีจะพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล  ตามระบบมาตร ฐานของ
สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องคก์ารมหาชน ) (สรพ.) หรือท่ีเรียกกนัสั้ น ๆ วา่ระบบ HA 
(Hospital Accreditation) เพราะไดเ้ล็งเห็นประโยชน์ในการท่ีจะท าใหก้ารพฒันาคุณภาพ โรง 
พยาบาลเป็นไปอยา่งมีระบบ มีมาตรฐาน และมีเป้าหมาย ท่ีชดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบ  HA เป็น
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ระบบคุณภาพท่ีใชก้บัโรงพยาบาลโดยเฉพาะ มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัผูป่้วย และมีเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีครอบคลุมประเด็นหลกั ๆ ในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพ 
2. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอและการจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารค วามเส่ียง  การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ

อยา่ง ต่อเน่ือง  โดยเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
4. มีมาตรฐานและจริยธรรมวชิาชีพ 
5. ใหก้ารดูแลผูป่้วยโดยค านึงถึงสิทธิผูป่้วยและจริยธรรมองคก์ร 
6. มีกระบวนการดูแลผูป่้วยท่ีมีคุณภาพ 
เป้าหมาย หลกั ท่ีส าคญัของ งานพฒันาคุณภาพ  คือ  การ สนบัส นุน  การ

ส่งเสริม  และ การ ผลกัดนัใหเ้กิดความเขา้ใจ ในการพฒันาคุณภาพของคณะฯ และทุกหน่วยงาน
ทัว่ทั้งคณะฯ ใหมี้ความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัทุกพนัธกิจ สร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เกิดนวตักรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื และเชิดชูเกียรติ เพื่อใหบ้รรลุ
วสิัยทศัน์ของคณะฯ โดยสรุปเป้าหมายในการด าเนินการ ดงัน้ี  

1. ส่งเสริมความรู้  และทกัษะในการพฒัน างานท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของ หน่วยงาน ในคณะฯ ในทิศทางเดียวกนั  

2. ติดตาม ช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษา ประเมินผลเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
หน่วยงาน อยา่ง ต่อเน่ือง  มุ่งสู่ความเป็นเลิศและการไดรั้บการรับรองจากองคก์รภายนอก  

3. การ ส่ือ สารใหเ้กิดความเขา้ใจ ให้ เป็นท่ีพึงพอใจ  โดยมี การ แลก เปล่ียน
เรียนรู้ ต่อ ยอดทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  

4. การสร้างขวญั ก าลงัใจ และเชิดชูเกียรติ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

คุณภาพงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทุกฝ่าย 

  การรับศึกษาดูงาน  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานพฒันาคุณภาพ ในการประสานงานและ
ส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และด าเนินการใหก้ระบวนการในการรับศึกษาดูงานของคณะฯ 
ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูศึ้กษาดูงาน ซ่ึงไดมี้การแบ่ง
ประเภทของการศึกษาดูงานเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน  
HA เท่านั้น โดยแบ่งการรับศึกษาดูงาน ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ระบบบริหารคุณภาพโรงพยาบาล 
2. ทีมน าและหน่วยงานทางคลินิก 
3. ระบบบริหารคุณภาพของฝ่ายการพยาบาล 
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4. หน่วยงานทางหอ้งปฏิบติัการ 
5. หน่วยงานสนบัสนุนบริการโรงพยาบาล 
โดยประเภทของการศึกษาดูงานมีดว้ยกนั 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ทางจดหมาย  องคก์ร ภายนอก ด าเนินการจดั ท า จดหมาย ขอ ความ

อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน มายงัคณะฯ โดยในจดหมายระบุหน่วยงาน/ภาควชิา และรายละเอียดหวัขอ้ ท่ี
ขอเขา้ศึกษาดูงาน จ านวนและรายช่ือคณะผูเ้ขา้ศึกษา พร้อมดว้ยต าแหน่ง วนัท่ี เวลาท่ีขอเขา้ศึกษาดู
งาน และเบอร์โทรศพัทผ์ูป้ระสานงาน เป็นตน้ 

2. ทางโทรศพัท์  องคก์รภายนอก ด าเนินการ โทรศพัท์ แจง้ความประสงค์
ขอเขา้ศึกษา ดูงานหน่วยงานภายในคณะฯ วนั และเวลาท่ีขอเขา้ศึกษาดูงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูว้จิยัซ่ึง
เป็นผูรั้บเร่ืองการศึกษาดูงานในเบ้ื องตน้ แจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมในการศึกษาดูงาน ส่งค า
ช้ีแจงการเขา้ศึกษาดูงานทางอีเมลห์รือแฟกส์แก่ผูศึ้กษาดูงาน  ดงัภาพท่ี 2.2 และ โทรศพัท์
ประสานงานกบัหน่วยงานซ่ึงถูกรับดูงาน หากหน่วยงานดงักล่าวยนิดีตอ้นรับ และ ผูศึ้กษาดูงาน
ยนิดีจ่ายค่าศึกษาดูงาน ผูศึ้กษาดูงานสามารถท าจดหมายขอความอนุเคราะห์เขา้มายงัคณะฯ ไดท้นัที 
 กรณีท่ีผูศึ้กษาดูงานขอความอนุเคราะห์ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ผูศึ้กษาดู
งานสามารถท า จดหมาย ขอความอนุเคราะห์ยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวได ้โดยส่ง จดหมาย ขอ
ความอนุเคราะห์ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมฯ  มายงัคณบดีค ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่ออนุมติั
ค่าธรรมเนียมฯ 
 ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล ได้ ก าหนดอตัราค่าใชจ่้าย
ในการศึกษาดูงาน ดา้นการพฒันาคุณภาพ โดยยดึตามประกาศคณะฯ เร่ืองการแกไ้ขประกาศอตัรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานดา้นการพฒันาคุณภาพ งานจั ดการความรู้ สถานการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์หรืออ่ืน  ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ฉบั บท่ี 40 / พ.ศ.2552 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี   
24 สิงหาคม 2552 ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.2  ค าช้ีแจงการศึกษาดูงานดา้นการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์
 ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ภาพท่ี 2.3  อตัราธรรมเนียมการศึกษาดูงานดา้นการพฒันาคุณภาพ  งานจดัการความรู้  สถานการ     
     แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ฉบบัท่ี 40 / พ.ศ.2552 
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2.2 ข้อมูล และสารสนเทศ  
2.2.1 ความหมายของข้อมูล  

 ขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ซ่ึงค าวา่ “ขอ้มูล” 
ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์ หรือขอ้มูลดิบท่ีไม่ผา่นการประมวลผล ยงัไม่มีความหมายในการน าไปใชง้าน ขอ้มูลอ าจ
เป็นตวัเลข ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว 
 ไพบูลย์ เกียรติโกมล  และ ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  (2545) ใหค้วามหมายของขอ้มูลไว้
วา่ เป็นขอ้มูลดิบท่ียงัไม่มีความหมายในการน าไปใชง้าน และถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง  ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร 
 วรีะ สุภากิจ  (2539 ) นิยามขอ้มูลไวว้า่ เป็นขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีใชแ้ทนตวัเลข ภาษา 
หรือสัญลกัษณ์ท่ียงัไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลผลใด ๆ อาจแบ่งขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

1. ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นจ านวน ปริมาณ ระยะทาง 
2. ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่เป็นตวัเลข เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่ประวติัการศึกษา  
3. ข่าวสาวท่ียงัไม่ไดป้ระเมิน เช่น รายงาน  บนัทึก ขอ้ระเบียบ ค าสั่ง และเหตุการณ์ 

หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ขอ้มูล หมายถึง ขอ้เทจ็จริงซ่ึงอยูใ่นรูปของ
ตวัเลข ขอ้ความ หรือรูปภาพ ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีใชเ้พื่อการผลิตใหไ้ดส้ารสนเทศ 
 ในปัจจุบนัมีการบนัทึกขอ้มูลอยูเ่สมอ เพื่อประโยชน์ในการน ามาใชภ้ายหลงั  เช่น การ
กรอกขอ้มูลของนกัศึกษา (รหสันกัศึกษา ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่ฯลฯ ) เพื่อสมคัรสมาชิกหอ้งสมุด หรือ
ร้านคา้ต่าง ๆ ก็มีการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบในการด าเนินธุรกิจเช่นกนั เช่น การบนัทึก การ
ขายสินคา้ ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลลูกคา้ เป็นตน้  

2.2.2 ความหมายของสารสนเทศ  
นิภาภรณ์ ค าเจริญ (2545 ) ใหค้วามหมายไวว้า่ สารสนเทศเป็น ผลลพัธ์ท่ี

ได้  จากการ ประมวลผลของขอ้มูลดิบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัอกัษร ตวัเลข เสียง 
หรือภาพ ท่ีน าไปใชส้นบัสนุนการบริหารและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 ประพนัธ์ เจียรกุล (2546) ไดใ้หค้วามหมายสารสนเทศไวด้งัน้ี 
1. การรวบรวมขอ้มูลท่ีหน่วยงานนั้น  ๆ ผลิตข้ึน  และ ขอ้มูล จากแหล่ง

ภายนอกซ่ึง จ าเป็นต่อหน่วยงาน  
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2. การจดักระท าขอ้มูลนั้น  ๆ  โดยแปลงใหเ้ป็นขอ้มูล สาร เทศ  ท่ีพร้อมจะ
น าไป ใช้ ประโยชน์ได ้

3. การ จดัใหมี้ระบบเก็บขอ้มูลอยูเ่สมอ เพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีถูกตอ้งและ
ทนัสมยัอยู่ เสมอ 
 ไพบูลย์  เกียรติโกมล  และ  ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  (2545) สรุปไวว้า่ สารสนเทศ คือ  
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ ท่ีสามารถน าไป
ประกอบการท างาน หรือสนั บสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ท าใหผู้บ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหา
หรือมีทางเลือกในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ สารสนเทศ หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากการประมวลผล
ขอ้มูล และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน การตดัสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได ้
สารสนเทศอาจแสดงในรูปของขอ้ความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ 
 ในยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มูลและสารสนเทศมีความส าคญัต่อการน าไปใช้
เพื่อการตดัสินใจ ดงันั้นการจดัการขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ จึงเป็น
หวัใจส าคญัของการประกอบธุรกิจและการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ดงัภาพท่ี 2.4 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  กระบวนการประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ      
 
  ระบบสารสนเทศ  (Information System หรือ IS) เป็นการน าองคป์ระกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัของระบบมาใชใ้นการรวบรวม บนัทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อ
ใชใ้นการวางแผน ควบคุม จดัการและสนบัสนุนการตดัสินใจ ซ่ึงในดา้นเทคนิคหมายถึง  กลุ่มของ
ระบบงานท่ีประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์หรือตวัอุปกรณ์  และซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ท่ีท า
หนา้ท่ีรวบรวม  ประมวลผล  จดัเก็บและแจกจ่ายขอ้มูลข่าวสารเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจและการ
ควบคุมภายในองคก์ร  นอกจากน้ียงัช่วยบุคลากรในองคก์รนั้นในการประสานงาน  การวเิคราะห์
ปัญหา การสร้างแบบจ าลองวตัถุท่ีมีความซบัซอ้น และการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ระบบสารสนเทศ
ประกอบดว้ยบุคคล สถานท่ีและส่ิงของภายในองคก์รนั้นหรือส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  
 ค าวา่ “ข่าวสาร (Information)” จึงหมายถึง ขอ้มูลท่ีไดรั้บการประมวลผลหรือปรุงแต่ง
เพื่อใหมี้ความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้  ส่วนค าวา่  “ขอ้มูล (data)” เป็นเพียงขอ้เทจ็จริงท่ี
ไดรั้บการรวบรวมหรือป้อนเขา้สู่ระบบ  ซ่ึงอาจใชแ้ทนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รหรือ

ขอ้มูล ประมวลผล สารสนเทศ 
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ส่ิงแวดลอ้ม  ก่อนท่ีจะถูกน าไปจดัการใหเ้หมา ะสมต่อการน าไปใชง้านในโอกาสต่อไปในปัจจุบนั
ระบบสารสนเทศไดเ้ขา้มาแทนท่ีกระบวนการท างานแบบเดิมอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง  ท าใหเ้กิด
เป็นกระบวนการท างานแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Workflow) ซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานขององคก์รลงไดเ้ป็นอยา่งมาก และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหสู้งข้ึนดว้ย  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์ (2533) กล่าววา่  ในปัจจุบนัระบบสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาท
ต่อการด าเนินงานขององคก์รมากข้ึน ท าใหอ้งคก์รทั้งหลายจ าเป็นตอ้งจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึง
ไว ้เพื่อการจดัการกบัขอ้มูลสารสนเทศโดยเฉพาะองคก์ร  มีการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อหา
ความไดเ้ปรียบในเชิงคู่แข่งขนักบัองคก์รอ่ืน โดยระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพลมากต่อวธีิการจดั
องคก์ร และกระบวนการด าเนินการในหนา้ท่ีทางธุรกิจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รและการ
วางแผนระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ กลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในล าดั บสูงและค่อย ๆ 
กลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัยิง่ในปัจจุบนัน้ี เพราะวา่องคก์รต่าง ๆ ไดพ้บวา่สามารถใชร้ะบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ เพื่อความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ผูบ้ริหารองคก์รไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของการบูรณาการฐานขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ และ สามารถเผยแพร่สารสนเทศ
ขององคก์รไดม้ากยิง่ข้ึน 
 เบญจภรณ์ จนัทรกองกุล (2550) ใหนิ้ยามของระบบสารสนเทศไวว้า่ เป็นระบบแบบ
เฉพาะเจาะจงชนิดหน่ึง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ เป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีท างาน
เก่ียวขอ้งกนัในการเก็บ (น าเขา้ ) จดัการ (ประมวลผล ) และเผยแพร่ (แสดงผ ล) ขอ้มูลและ
สารสนเทศและสนบัสนุนกลไกของผลสะทอ้นกลบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ      
  
 การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  (Input)  เป็นกิจกรรมการรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ส าหรับ
การประมวลผล เช่น ในการจดัพิมพส์ลิปเ งินเดือนเพื่อจ่ายเงินเดือนพนกังานนั้น จ านวนชัว่โมงการ
ท างานของพนกังานจะตอ้งถูกรวบรวมก่อนท่ีจะมีการประมวลผลค่าแรงและจดัพิมพส์ลิปเงินเดือน 
หรือในกรณีระบบการค านวณเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา เกรดแต่ละรายวชิาของนกัศึกษาจะตอ้งไดม้า
จากผูส้อนก่อนเพื่อน าไปค านวณเกรดเฉล่ีย เป็นตน้ 

 

ส่วนสะทอ้นกลบั (Feedback) 

ส่วนท่ีน าเขา้ 
(Input) 

การประมวลผล 
(Processing) 

ส่วนท่ีแสดงผล  
(Outputs) 
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 การประมวลผล  (Process) เป็นการน าทรัพยากรท่ีไดเ้ขา้สู่ระบบมาปรับ
ให้ อยู่ ในรูปท่ี มีความหมายเพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ วางแผน ควบคุม และด าเนินงานดา้น
ต่าง ๆ ในการประมวลผลสามารถกระท าดว้ยมือ (Manual) หรือจะใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วย เช่น 
การค านวณดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงจะตอ้งมีการน าเงินตน้มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

ผลลพัธ์  (Output)  เป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากการประมวลผล  ซ่ึงผลลพัธ์ อยูใ่น
รูปของ รายงาน สารสนเทศหรือ เอกสาร  เช่น เช็คเงินเดือน รายงานยอดขาย และสารสนเทศท่ี
จดัท าส าหรับธนาคาร หน่วยงานรัฐบาล เป็นตน้ 
 นอกจากส่ว นประกอบหลกั  3 ประการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในระบบสารสนเทศอาจมี
การส่งขอ้มูลสะทอ้นกลบั (Feedback) หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลไปปรับปรุงการน า
ขอ้มูลเขา้ และกิจกรรมการประมวลผล เช่น ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลหน่ึง อาจพบปัญหา
หรือขอ้ผดิพลาด จ าเป็นจะตอ้งน าผลลพัธ์น้ี ไปแกไ้ขกระบวนการน าขอ้มูลเขา้และการประมวลผล 
ซ่ึงอาจเกิดจากการป้อนจ านวนชัว่โมงการท างานของพนกังานท่ีผดิพลาด นอกจากน้ี ขอ้มูลสะทอ้น
กลบั ยงัมีความส าคญั ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เช่น การสั่งสตอ็คสินคา้ เพื่อการสั่งสินคา้เพิ่ม
หรือลดในคลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า ประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีสมบูรณ์ครบถว้น 
เม่ือพิจารณาสารสนเทศแลว้จะตอ้งเขา้ใจง่าย ช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไดท้นัเวลา ทั้งน้ี  เน่ืองมาจาก
วธีิการรวบรวมขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ และเป็นวธีิท่ีประหยดัเหมาะสมกบัราคา นอกจากน้ี
สารสนเทศท่ี ดีจะตอ้งสามารถตรวจสอบ และเปรียบเทียบใหเ้ห็นไดเ้พื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการ
น าไปใช ้อีกทั้งยงัสามารถใชใ้นงานท่ีมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนัได ้และสนองความตอ้งการของผูท่ี้
ตอ้งการน าไปใชเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงความสะดวกในการใชส้ารสนเทศในระดบัต่าง ๆ ของผูใ้ช ้และ
ท่ีส าคญัจะตอ้งมีความปลอดภยัจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือสารสนเทศอีกดว้ย 
 จรณิต แกว้กงัวาล (2540) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี  ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น  5 
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. เป็นปัจจุบนั  (Current) ขอ้มูลอาจจะมีการปรับเปล่ียนไปไดเ้ร่ือย  ๆ ตามกาลเวลา  
ระบบสารสนเทศท่ีดี จะตอ้งสามารถยดืหยุน่ มีการปรับเปล่ียนค่าใหเ้ป็นปัจจุบนั  และ/หรือคงค่าเก่า
เก็บไวเ้พื่อประโยชน์การใชง้านต่าง ๆ กนั 

2. ทนัเวลา  (Timely) ตอ้งมีการจดัสรรสารสนเทศทนัเวลา ตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการได ้
3. มีค่าเท่ียงตรง  (Relevant) ผูใ้ชต้อ้งการสารสนเทศท่ีตรงกบังานของเขา  ถา้ผูใ้ชไ้ด้

ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์  หรือมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมากเกินไป   ผูใ้ชก้็จะท างานในส่วน ของตนไดไ้ม่
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เตม็ท่ี ยิง่สารสนเทศท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคนมากเท่าใด ระบบสารสนเทศนั้น
ก็จะถูกจดัวา่เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเท่านั้น 

4. มีความคงท่ี  (Consistent)  ในหลายกรณีสารสนเทศเอง  ก็ ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ ขอ้มูลในหลายท่ีอาจไม่ตรงกนั  วธีิการประมวลผลท่ีต่างกนั  อาจท าใหเ้กิดความ
คลาดเคล่ือนในผลลพัธ์ท่ีได้  จุดมุ่งหมายหลกัของระบบสารสนเทศขอ้หน่ึงคือ  พยายามท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด ขอ้มูลมีความคงท่ีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

5. น าเสนอรูปแบบท่ีมีประโยชน์  (Presented in  Usable  Form) ถึงแมจ้ะ
มีลกัษณะทั้ง 4 ประการขา้งตน้  แต่ถา้น าเสนอผลลพัธ์ในรูปแบบท่ีผูใ้ชน้ าไปใชป้ระโยชน์ไม่ได้
ระบบดงักล่าวก็จะมีค่านอ้ยเตม็ที  ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  คือ ระบบท่ีมีความยดืหยุน่ใน
การน าเสนอสารสนเทศใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการใชส้ารสนเทศนั้น ๆ  
 
2.3 ฐานข้อมูล (Database)  
 สัจจะ จรัสรุ่งรววีร (2546) ไดก้ล่าววา่ ฐานขอ้มูล (Database) เป็นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บอยูใ่นรูปแบบตาราง ซ่ึงประกอบดว้ยฟิลด ์ (Field) 
และเร็คคอร์ด (Record) ฟิลด ์คือ หวัขอ้ของขอ้มูลท่ีจดักลุ่มอยูใ่นตาราง เช่น ช่ือ อาย ุเบอร์โทรศพัท ์
เป็นตน้ ถา้เราใส่ขอ้มูลต่าง ๆ จนครบทุกฟิลใ์นตารางแลว้ เราจะไดเ้รคคอร์ดข้ึนมา หรืออาจกล่าวได้
วา่ ฟิลดแ์ละเร็คคอร์ดก็คือสดมภ ์และแถวของตารางนัน่เอง งานดา้นฐานขอ้มู ล เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างพื้นท่ีเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล (ตาราง) และมีระบบในการจดัการกบัขอ้มูลเหล่านั้น โดย
ท่ีฐานขอ้มูลหน่ึง ๆ อาจประกอบดว้ยตารางหลาย ๆ ตาราง หรือ อาจจะมีตารางเดียวก็ได ้
 ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล (2549) ไดก้ล่าววา่ ฐานขอ้มูล (Database) เป็นท่ีเก็บรวมรวม
ขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล และซอฟตแ์วร์ ระบบบริหารจดัการขอ้มูลช่วยใหก้ารจดัเก็บ
และคน้หาขอ้มูลโดยโปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการน าขอ้มูลมาเก็บ
ไวท่ี้เดียวกนัช่วยลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้

ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอ านวย (2544) ไดก้ล่าวถึงความหมายของฐานขอ้มูล (Database) วา่ 
ฐานขอ้มูล  คือ การจดัเก็บขอ้มูลอยา่งมีระบบ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ เรียกใชข้อ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ ได ้
เช่น การเพิ่มเติมขอ้มูล การเรียกดูขอ้มูล การแกไ้ขหรือลบขอ้มูล เป็นตน้ โดยทัว่ไปการจดัเก็บ
ขอ้มูล จะมีการน าร ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล  ประกอบดว้ยรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถูกน ามาใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นโรงพยาบาลจะมีฐานขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลประวติัคนไข ้ขอ้มูลแพทยเ์ช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือดา้นธนาคาร จะมีฐานขอ้มูล
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเงินฝาก ขอ้มูลการใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งมีระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการจดัการและเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ระบบฐานขอ้มูล  ( Database System) ฐานขอ้มูลจะเป็นแหล่งหรือศูนยร์วมของ
ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  มีกระบวน การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีมีแบบแผน ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งรวมขอ้มูลจากแผนกต่าง ๆ และถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบภายในฐานขอ้มูล
ชุดเดียวกนัของผูใ้ชง้านต่าง ๆ ในแต่ละแผนก ซ่ึง สามารถใชข้อ้มูลส่วนกลางน้ี  เพื่อน าไปประมวล  
ผลร่วมกนัได้ และสนบัสนุนการใชฐ้ านขอ้มูลร่วมกนั ท าใหไ้ม่เกิดความซ ้ าซอ้นในขอ้มูล  ดงัเช่น
ระบบแฟ้มขอ้มูลและแนวคิดของฐานขอ้มูลนั้น สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประมวลผลดว้ยวธีิแฟ้มขอ้มูลได ้
  การเก็บขอ้มูลความหมายของค าส าคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
ประกอบไปด้วย ตาราง (Table) คอลมัน์ (Column) แถว (Row) ค่า (Value) คีย ์(Key) แบบแผน  
(Schemas) และความสัมพนัธ์ (Relationship) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ตาราง (Table) มีลกัษณะคลา้ยกบัตารางในโปรแกรม  Microsoft Excel  ส าหรับใช ้
ในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  

2. คอลมัน์ (Column) แต่ละคอลมัน์ในตารางนั้น จะมีช่ือเฉพาะและมีขอ้มูลท่ีแตกต่าง 
กนั บางคร้ังคอลมัน์อาจถูกเรียกวา่ ฟิลด ์หรือ แอททริบิวต ์

3. แถว (Row) แต่ละแถวในตารางนั้นเรียกวา่ เรคคอร์ด (Record)  
4. ค่า (Value) ขอ้มูลท่ีถูกเก็บในแถวหน่ึง ๆ นั้นมีหลายค่า ซ่ึงค่าแต่ละค่านั้นจะข้ึนอยู่

กบัชนิดของคอลมัน์ เช่น คอลมัน์นั้นเป็นสตริง ค่าในแถวท่ีอยูต่รงกบัคอลมัน์ก็ตอ้งเป็นสตริงดว้ย 
5. คีย ์(Keys) คียอ์าจเป็นเลขจ านวนเตม็ หรือสตริงก็ได ้ข้ึนอยูก่บัผูอ้อกแบบ โดยค่า

คียแ์ต่ละคียน์ั้นจะตอ้งเป็นค่าท่ีไม่ซ ้ ากนั โดยค่าคีย ์เรียกวา่ คียห์ลกั (Primary Key) ในฐานขอ้มูลนั้น
ส่วนใหญ่แลว้จะประกอบไปดว้ยตารางหลาย ๆ ตาราง แลว้ใชคี้ยห์รือคียห์ลกัในการเช่ือมต่อขอ้มูล
ต่าง ๆ   

6. แบบแผน (Schemas) แบบโครงสร้างของตารางทั้งหมด  ท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูล
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัพิมพเ์ขียวในทุก ๆ ตารางจะมีการระบุคียห์ลกัและคียร์อง รวมไป ถึงชนิด
ขอ้มูลในการจดัเก็บขอมู้ลของแต่ละคอลมัน์ในตารางนั้น ๆ อาจใชไ้ดอะแกรมในการน าเสนอหรือ
รูปแบบของขอ้ความ 
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7. ความสัมพนัธ์ (Relationship) การมีคียร์องเป็น ตวับอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 
โดยความสัมพนัธ์ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์นั้นมี 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ 

7.1 ความสัมพนัธ์แบบ One-to-One เป็นความสัมพนัธ์ ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งแถวของ   
ขอ้มูล จากตาราง ๆ หน่ึงกบัแถวขอ้มูลในอีกตาราง  

7.2 ความสัมพนัธ์แบบ One-to-Many เป็นความสัมพนัธ์ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งแถว
ขอ้มูล จากตาราง ๆ หน่ึงกบัแถวขอ้มูลหลายแถวในอีกตาราง  

7.3 ความสัมพนัธ์แบบ Many-to-Many เป็นความสัมพนัธ์ ท่ีเกิดจากแถวหลาย
แถวในตารางหน่ึง กบัแถวหลายแถวในอีกตาราง  

2.3.1  ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล  คือ ระบบโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการจดัการขอ้มูลใน 

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  การใหค้  าจ  ากดัความของขอ้มูลและเรคคอร์ด การก าหนดความสัมพนัธ์ระห วา่ง
ฟิลดต่์าง ๆ ในเรคคอร์ดการจดัการประมวลผล ปรับเปล่ียนแกไ้ขขอ้มูล  และจดัการก าหนดควบคุม
การใชข้อ้มูลอยา่งมีระบบ  จุดมุ่งหมายส าคญัของระบบจดัการฐานขอ้มูล  จ าแนกออกไดเ้ป็น  2 ดา้น 
คือ เพื่อจดัการควบคุม และสนบัสนุนการใชง้านขององคก์รอยา่งเป็นระบบ 
 โอภาส  เอ่ียมสิริว งศ์  (2546) กล่าวถึง ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  (Database 
Management System : DBMS) ไวว้า่ เป็นโปรแกรมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล  ซ่ึง
ประกอบดว้ยฟังกช์ัน่หนา้ท่ีต่าง  ๆ ในการจดัการกบัขอ้มูล  รวมทั้งภาษาท่ีใชท้  างานกบัขอ้มูล  โดย
มกัจะใชภ้าษา  SQL ในการโต้ตอบระหวา่งกนักบัผูใ้ช้ เพื่อใหส้ามารถท าการก าหนดการสร้าง  การ
เรียกดู การบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล รวมทั้งการจดัการการเขา้ถึงฐานขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นการป้องกนัความ
ปลอดภยัในฐานขอ้มูล  เพื่อป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ไม่มีสิทธิการใชง้านเขา้มาละเมิดขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ี
เป็นศูนยก์ลาง ได้ นอกจากน้ี  DBMS ยงัมีหนา้ท่ีในการรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัของ
ขอ้มูล  การส ารองขอ้มูลและการเรียกคืนขอ้มูลในกรณีท่ีขอ้มูลเกิดความเสียหาย  ดงันั้นสามารถ
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ DBMS เป็นโปรแกรมท่ีใชโ้ตต้อบกบัผูใ้ชง้านทั้งบนแอบพลิเคชนัโปรแกรม
และฐานขอ้มูล ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสะดวกต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านก าหนดหรือสร้างฐานขอ้มูล  เพื่อก าหนดโครงสร้าง ของขอ้มูล   
ชนิดขอ้มูล รวมทั้งการอนุญาตใหข้อ้มูลท่ีก าหนดข้ึนสามารถบนัทึกลงในฐานขอ้มูลได้ ซ่ึงในส่วนน้ี
เรียกวา่ Data Definition Language (DDL) 

2. อนุญาตใหผู้ใ้ชง้าน ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าการเพิ่ม  (Insert) ปรับปรุง (Update) ลบ 
(Delete) และเรียกใช้ (Retrieve) ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลได้  ซ่ึงในส่วนน้ีเรียกวา่  Data Multipulation 
Language (DML) 
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3. สามารถท าการควบคุมในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ 
3.1 ความปลอดภยัของระบบ  (Security system) เป็นการป้องกนัผูท่ี้ไม่มีสิทธ์ิ

ในการเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูล ใหไ้ม่สามารถเขา้มาใชง้านขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้
3.2 ความคงสภาพของระบบ  (Integrity system) ท าใหเ้กิดความถูกตอ้ง

ตรงกนัในการจดัเก็บขอ้มูล 
3.3 มีระบบ ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลพร้อม  ๆ กัน (Concurrency control 

system) สามารถ แชร์ขอ้มูลเพื่อบริการในการเขา้ถึงขอ้มูลพร้อม ๆ กนั จากผูใ้ชง้านในขณะเดียวกนั
ได ้โดยไม่ก่อใหเ้กิดความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูล หรือเกิดปัญหากบัขอ้มูล 

3.4 การกูคื้นระบบ (Recovery control system) สามารถท าการกูข้อ้มูลกลบัมา
ไดใ้นกรณีท่ีฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีเกิดความเสียหาย 

3.5 การเขา้ถึงรายการต่าง ๆ  (User-accessible)  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงรายการ
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลได ้

ซอฟตแ์วร์ส าหรับจดัการฐานขอ้มูลนั้น โดยทัว่ไปเรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล  
หรือ ดีบีเอม็เอส (DBMS : Database Management System) สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ของดีบีเอม็
เอสอาจมีไดห้ลายแบบ เช่น ส าหรับฐานขอ้มูลขนาดเล็กท่ีมีผูใ้ชค้นเดียว บ่อยคร้ังท่ีหนา้ท่ีทั้งหมด  
จะจดัการดว้ยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว ส่วนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนมากนั้น ปกติ
จะประกอบดว้ยโปรแกรมหลายโปรแกรมดว้ยกนั และโดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะใชส้ถาปัตยกรรม
แบบรับ / ใหบ้ริการ (Client – Server) 

โปรแกรมส่วนหนา้ (front-end) ของดีบีเอม็เอส ไดแ้ก่ โปรแกรมรับบริการ จะ
เก่ียวขอ้งเฉพาะการน าเขา้ขอ้มูล  การตรวจสอบ  และการรายงานผลเป็นส าคญั ในขณะท่ีโปรแกรม
ส่วนหลงั  (back-end) ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมใหบ้ริการ จะเป็นชุดของโปรแกรมท่ีด าเนินการเก่ียวกบั
การควบคุม การเก็บขอ้มูล และการตอบสนองการร้องขอจากโปรแกรมส่ว นหนา้ โดยปกติแลว้การ
คน้หา และการเรียงล าดบั จะด าเนินการโดยโปรแกรมใ หบ้ริการ รูปแบบของระบบฐานขอ้มู ล มี
หลากหลายรูปแบบดว้ยกนั นบัตั้งแต่การใชต้ารางอยา่งง่าย ท่ีเก็บในแฟ้มขอ้มูลแฟ้มเดียว จนกระทัง่
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่มาก ท่ีมีระเบียนหลายลา้นระเบียน ซ่ึงเก็บในหอ้งท่ีเตม็ไปดว้ยดิสกไ์ดรฟ์ หรือ
อุปกรณ์หน่วยเก็บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์รอบขา้ง (peripheral) อ่ืน ๆ ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพท่ี 2.6  ระบบฐานขอ้มูล 
  
 ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีดี จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีการใชง้านทรัพยากรของคอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. ตอ้งมีความเร็วในการตอบค าถาม ซ่ึงถามในส่วนท่ีผูใ้ชถ้ามอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได้  
โดยปกติมกัจะหมายถึงตอบทนัทีทนัใด 
 3. ตอ้งมีความเขา้กนัไดก้บัฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์  และขอ้มูลท่ีมีใชง้านอยูเ่ดิม   เพื่อลด
ค่าใชจ่้าย ในการเปล่ียนแปลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  
 4. ตอ้งสามารถท าการเพิ่ม หรือลบเรคคอร์ดของขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ยดืหยุน่พอท่ีจะ
จดัการกบัการเปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนรูปแบบของขอ้มูลในฐานขอ้มูล   
 5. ตอ้งใหค้วามสะดวกบัผูใ้ชใ้นการเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เช่น  ใช้ภาษาในการ
สอบถามขอ้มูล (Query Language) รวมอยูด่ว้ย  
 6. ตอ้งมีระบบรักษาความถูกตอ้งข องขอ้มูลโดยการส ารองขอ้มูล เอาไว้  รวมทั้ง
ป้องกนัผูใ้ชจ้ากการท างานผดิพลาดต่าง ๆ  
 7. ตอ้งมีระบบรักษาความลบัของขอ้มูลในฐานขอ้มูล ได้ เช่น การมีระบบตรวจสอบ
และรหสัพิเศษในการเขา้ใชง้าน 

2.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานขอ้มูล (Designing Databases) มีความส าคญัต่อการจดัการระบบ
ฐานขอ้มูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในฐานขอ้มูลจะตอ้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล โครงสร้างของขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล และกระบวนการท่ีโปรแกรมปร ะยกุตจ์ะเรียกใช้
ฐานขอ้มูล  

แฟ้มขอ้มูล 
วิชาท่ีเปิดสอน 

แฟ้มขอ้มูล 
อาจารย ์

แฟ้มขอ้มูล 
เกรดนกัศึกษา 

 ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

(DBMS) 

ระบบเงินเดือน 

ระบบตารางสอน 

ระบบเกรด 

รายงาน 

รายงาน 
 

รายงาน 
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 นิตยา เจรียงประเสริฐ (2543 ) กล่าววา่ การออกแบบฐานขอ้มูล (Database) มี 2 
ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) และออกแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Design)  

1. Conceptual Design คือ มีการออกแบบในรูปของแนวความคิด
ฐานขอ้ มูลวา่  ควร จะมีรูปแบบใด  มีก่ีไฟล ์แต่ละไฟล ์จะเช่ือมโยงกนัอยา่งไร เป็นการออกแบบ
ในแนวความคิดของผูใ้ชข้อ้มูล ไม่ไดค้  านึงถึงทางด้ านเทคนิคการเก็บขอ้มูลในหน่วยความจ า เป็น
ขั้นตอนของการหาความ ตอ้งการส่วนยอ่ยต่าง ๆ (Data Element) การพิจารณาวธีิการน าเขา้และ
แสดงผลขอ้มูล รวมทั้งการสร้างพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 

2. Physical Design คือ การออกแบบการเก็บขอ้มูลจริงในหน่วยความจ าส ารอง โดย
มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ การจดัเก็บขอ้มูลท่ีท าใหก้ารกระท าใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั (Update) หรือการ
น าขอ้มูลมาใชภ้ายหลงั (Retrieve) มีประสิทธิภา พท่ีสุด ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการเลือก
ซอฟตแ์วร์ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาฐานขอ้มูลมาใชภ้ายหลงั (Retrieve) มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
ขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการเลือกซอฟตแ์วร์ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาฐานขอ้มูลดว้ย 
 
2.4 พฒันาเวบ็แอบพลเิคช่ันด้วย ภาษา PHPร่วมกบั MySQL และ Dreamweaver  
 PHP (Personal Home Pages) เป็นหน่ึงในภาษาสคริปตส์ าหรับพฒันาเวบ็ท่ีมีผูใ้ชจ้าก
ทัว่โลกเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากไม่มีกฎเกณฑ ์หรือโครงสร้างทางภาษาท่ีซบัซอ้น ผูท่ี้ศึกษาจึง
สามารถเรียนรู้ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ส่วน MySQL นั้นเป็นฐานขอ้มูลระดับกลางท่ีมีประสิทธิภาพ
การท างานสูง และท่ีส าคญัคือน ามาใชง้านไดฟ้รี ทั้งน้ีใน PHP นั้นมีฟังกช์ัน่ส าหรับฐานขอ้มูล  
MySQL โดยเฉพาะ จึงท าใหก้ารใชง้านร่วมกนัระหวา่ง PHP และ MySQL ท าไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว และง่ายดาย 
 ส่ิงท่ีจะขาดไม่ไดคื้อ เคร่ืองมือในการสร้างเวบ็ไซต์  ซ่ึงตวัท่ีมีความสามารถ
เพียบพร้อมทุกดา้นคือ Dreamweaver ทั้งน้ีราสามารถน า Dreamweaver มาช่วยในการออกแบบเวบ็
ไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหเ้ราเขียนสคริปต ์ PHP ไดใ้นบางส่วนดว้ย ดงันั้น 
Dreamweaver จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพั ฒนาเวบ็ร่วมกบั PHP และ MySQL ได้
อยา่งดีเยีย่ม 

2.4.1 การพฒันาเวบ็เพจด้วยภาษา PHP (Personal Home Pages) 
 การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่นอินเทอร์เน็ต โดยใชภ้าษา HTML เป็นตวัน าเสนอผา่น
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์นั้นมีขีดจ ากดั เน่ืองจากขอ้มูลเหล่านั้นเป็นขอ้มูลท่ีคงท่ี (หรืออาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ Static) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาก่อนการน าเสนอ เม่ือมีการเรียกหนา้เวบ็นั้นข้ึนมาดูขอ้มูล
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เหล่านั้นก็จะถูกน ามาเสนอ ถา้ตอ้งการปรับเปล่ียนขอ้มูลบางอยา่ง ผูอ้อกแบบเวบ็ก็จะตอ้งเขา้ไปท า
การแกไ้ขไฟลข์อ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงท่ีไม่สามารถน าเสนอขอ้มูลบางอยา่งใหท้นัต่อ
เหตุการณ์ ผูพ้ฒันาเวบ็ต่าง ๆ ก็คน้หาค าตอบท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยปรับเปล่ียนขอ้มูลท่ี
แสดงบนเวบ็แบบคงท่ี มาเป็นแบบเคล่ือนไหว (Dynamic) แทนซ่ึงภาษา PHP เป็นภาษาอีกทางเลือก
หน่ึงท่ีนิยมมากส าหรับนกัพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ (Web Application)  
 ไพศาล โมลิสกุลมงคล (2538 ) ไดก้ล่าวถึงภาษา  PHP ไวว้า่ PHP (Professional 
Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาสคริปตแ์บบหน่ึงท่ีเรียกวา่ เซิร์ฟเวอร์ไซต ์ (Server Side Script) 
ท่ีประมวลผลฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ แลว้ส่งผลลพัธ์ไปฝ่ังไคลเอน็ตผ์า่นเวบ็เบราเซอร์  ปัจจุบนัไดรั้บความ
นิยมเป็นอยา่งมากในการน ามาช่วยพฒันางานบนเวบ็ท่ีเรียกวา่ เวบ็ดีวลีอปเมนท ์ (Web 
Development) หรือ เวบ็โปรแกรมม่ิง เน่ืองจากมีจุดเด่นหลายประการ รูปแบบของภาษาพีเอชพี มี
เคา้โครงมาจากภาษาซี และภาษาเพิร์ล (Pert) ท่ีน ามาปรับปรุงท าใหมี้ประสิทธิภาพ สูง และท างาน
ไดร้วดเร็วข้ึน 
 สัจจะ จรัสรุ่งรววีร  (2544) กล่าววา่ ในการพฒันาระบบมีการใชภ้าษา  PHP (Personal 
Home Pages) ซ่ึงเป็นภาษาสคริปตท่ี์ถูกฝังไวใ้นเวบ็เพจท่ีถูกสร้างดว้ยภาษา  HTML โดยเวบ็เพจท่ีมี
สคริปต์ PHP แทรกอยูน่ั้นจะท างานท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์  (Server Side Script) นัน่คือมนัจะถูกแปลผล
การท างานท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ก่อน  แลว้จึงส่งการท างานท่ีเป็น  HTML ธรรมดามาท่ีบราวเซอร์ของ
ผูใ้ชง้าน ซ่ึงก็จะคลา้ยกบัสคริปตอ่ื์นๆ  เช่น ASP (Active Server Pages) JSP (Java Server Pages) 
หรือแมแ้ต่ CGI (Common GatewayInterface) เป็นตน้  
 คะชา ชาญศิลป์ (2553) ไดก้ล่าวไวว้า่ภาษา PHP เป็นภาษาท่ีเกิดมาจาก PHP/FI ซ่ึง
เป็นกลุ่มของภาษาเพิร์ล สร้างโดยรัสมสั เลอร์ดอร์ฟ (Rasmus Lerdorf) ในปี ค .ศ. 1995 เขาสร้าง
สคริปตน้ี์ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการตรวจสอบจกนวนการเขา้ดูชีวประวติัของเขา ท่ีไดน้ าเสนอบนเวบ็ ไว ้
โดยเรียกกลุ่มสคริปตเ์หล่าน้ีวา่ เคร่ืองมือส าหรับโฮมเพจส่วนตวั (Personal Home Page Tool) หรือ
ท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ PHP ซ่ึงยงัท าอะไรไดไ้ม่มากนกั ท าไดแ้ค่ประมวลผลเพียงโครงการเล็ก ๆ หรือท า
ออกมาเป็น Guestbook หรือตวันบัผูเ้ยีย่มเท่านั้นยงัไม่มีอะไรมาก ในเวลาต่ อมาไดมี้เวอร์ชัน่ใหม่ 
และไดต้ั้งช่ือวา่ PHP/FI (Personal Home Page/ Form Interpreter) Version 2 ในเวอร์ชัน่น้ีเร่ิมติดต่อ
กบัขอ้มูลใน Form ของ Html และไดติ้ดต่อกบั MySQL ดว้ย Syntax ของ PHP ซ่ึงกา้วข้ึนมาสู่ภาษา
ในการเขียนเวบ็ไซตใ์นปีค .ศ. 1996 ถูกใชใ้นเวบ็ไซ ตม์ากกวา่ 15,000 เวบ็ไซตท์ัว่โลกจนกลางปี  
ค.ศ. 1997 ยอดก็เร่ิมพุง่พรวดข้ึนไปถึง 50,000 เวบ็ไซต ์และ PHP เร่ิมก่อตวัเป็นทีมงานข้ึนมาโดยมี
นาย Zeev Suraski และ Andi Gutmans เป็นผูท่ี้เขา้มาช่วยพฒันาและท าให้  PHP Version 3 ก าเนิด
ข้ึน โคด๊ภายใน  PHP น้ีส่วนใหญ่เขี ยนข้ึนมา  และความสามารถ เพิ่มข้ึนมากในเวอร์ ชัน่น้ี ซ่ึงมี
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ความสามารถในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล  API และโปรโตคอลต่าง  ๆ ไดห้ลากหลายข้ึนมาก  และ
เวอร์ชัน่น้ีไดถู้กเปล่ียนช่ือใหม่โดยยอ่ยงัคงเดิม  คือ PHP แต่ยอ่มาจาก  PHP : Hypertext processor 
ซ่ึงยอ่มาจาก Personal Home Page : Hypertext processor  
 จากนั้น ในปี 1998 ทีมงานผูพ้ฒันา  PHP ก็ไดเ้ร่ิมพฒันา  PHP กนัต่อ ซ่ึงเตรียมตวัท่ีจะ
ออกมาเป็น PHP4 ท่ี Web Server ทัว่โลกมากมายใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั PHP4 ไดถู้กปล่อยออกมาเม่ือ
ปี ค.ศ. 2000 ในเวอร์ชัน่น้ี  ไดใ้ช้เอนจ้ินหลกัช่ือวา่ Zend Engine ซ่ึงผสมกนัระหวา่งผูพ้ฒันา  2 คน
คือ Zeev และ Andi ซ่ึงรองรับ  Web Server เพิ่มข้ึนอีกมากมาย  รองรับการใชง้าน  Session และมี
ความปลอดภยัมากข้ึน 
 การท างานของ   PHP จะท างานโดยมีตวัแปลและเอก็ซิคิวตท่ี์ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์  อาจเรียก
การท างานวา่เป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์  (Server Side) ส่วนการท างานของบราวเซอร์ของผูใ้ชเ้รียกวา่
ไคลเอน็ตไ์ซด ์(Client Side) โดยการท างานจะเร่ิมตน้ท่ี ผูใ้ช้ส่งความต้องการผา่นเว็บบราวเซอร์ทาง  
HTTP (HTTP Request) ซ่ึงอาจจะเป็นการกรอกฟอร์ม หรือใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 ขอ้มูลเหล่านั้นจะเป็นเอกสาร  PHP (เอกสารน้ีจะมีส่วนขยายเป็น  PHP หรือ php3 
แลว้แต่ผูใ้ชก้  าหนด  เช่น search.php เป็นตน้) เม่ือเอกสาร  PHP เขา้มาถึงเวบ็เซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งไป
ให้ PHP เพื่อท าหนา้ท่ีแปลค าสั่งแลว้  เอก็ซิคิวตค์  าสั่งนั้น  หลงัจากนนั้ น PHP จะสร้างผลลพัธ์ใน
รูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลบัไปใหเ้วบ็เ ซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปใหบ้ราวเซอร์แสดงผลทางฝ่ังผูใ้ช้
ต่อไป (HTTP Response) ซ่ึงลกัษณะการท างานแบบน้ีจะคลา้ยกบัการท า งานของ CGI (Common 
Gateway interface) หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ PHP ก็คือโปรแกรม  CGI ประเภทหน่ึงก็ได้  ซ่ึงจะท างาน
คลา้ยกบั ASP นัน่เอง ลกัษณะการท างาน ดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8  การท างานของ PHP 

 กิติศกัด์ิ เจริญโภคานนท ์(2550) กล่าวถึงการท างานของ PHP ไวว้า่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ฝ่ังไคลเอน็ต ์ (Client) จะท าการร้องขอ  หรือเรียกใชง้านไฟล ์ PHP ท่ีเก็บ
ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
 ขั้นตอนท่ี 2 ฝ่ังเซิร์ฟเวอ ร์จะท าการคน้หาไฟล ์ PHP ตวัท่ีถูกร้องขอแลว้ท าการ
ประมวลผลไฟล ์PHP ตามท่ีไคลเอน็ต ์(Client) ท าการร้องขอมา 
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการประมวลผลไฟล ์PHP 
 ขั้นตอนท่ี 4 และ 5 เป็นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล และน าขอ้มูลในฐานขอ้มูลมาใช้
ร่วมกบัการประมวลผล 
 ขั้นตอนท่ี 6 ส่งผลลพัธ์จากการประมวลผลไปใหเ้คร่ืองไคลเอน็ต์ (Client) 
 จากการศึกษาถึงรายละเอียดของหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ท าให้
เห็นถึงประโยชน์และขอ้ดีของการใชภ้าษา  PHP ในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัระบบ
ฐานขอ้มูล โดยฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บ เป็น การจดัการฐานขอ้มูล  MySQL ส าหรับการท างานท่ีติดต่อ
ผา่นระบบเครือข่าย เพราะจะท าใหร้ะบบสามารถใชง้านไดบ้นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเหมาะกบัการท างาน
ของระบบศึกษาดูงานของคณะฯ ในการเรียกดูขอ้มูลไดจ้ากทุกท่ีท่ีต่ออินเตอร์เน็ต จึงไดพ้ิจารณา
น าเอาหลกัการและทฤษฎีเหล่าน้ี มาพฒันาและสร้างโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรั บระบบศึกษูงาน นัน่คือ 
การเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษา PHP และจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูล 
MySQL  

  

 

, 
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2.4.2 ภาษา MySQL  
 การจดัเก็บขอ้มูลลง ระบบฐานขอ้มูล (Database System) ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีจะช่วย ใน
เร่ืองของการบริหารและจดัการกบัขอ้มูล  เช่น การคน้หา กา รเรียงล าดบั รวมไปถึงการดึงขอ้มูลเพื่อ
ประมวลผลหรือแสดงผล ต่างก็มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ระบบฐานขอ้มูลเป็นระบบส าหรับผูใ้ช้
หลายคน (Multi-user) โดยใชภ้าษาสอบถามท่ีเป็นโครงสร้างเรียกวา่ SQL (Structured Query 
Language) ซ่ึงเป็นภาษาส าหรับใชใ้นการสอบถามของระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
 ระบบฐานขอ้มูล MySQL เป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีลกัษณะ
เป็นฐานขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง
แทนการจดัเก็บลงแฟ้มขอ้มูลแฟ้มเดียว โดยตารางต่าง ๆ สามารถติดต่อห รือเช่ือมโยงกนัได ้ท าให้
การเขา้ถึงขอ้มูลมีความรวดเร็วข้ึน สามารถดึงขอ้มูลท่ีถูกสอบถามไดง่้าย มีระบบการจดัการการ
เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชภ้าษาสอบถามท่ีเป็นโครงสร้างขอ้มูล
เรียกวา่ SQL (Structured Query Language) เป็นตวักลาง 
 คชา ชาญศิลป์ (2553) ไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบฐานขอ้มูล MySQL เป็นระบบฐานขอ้มูลท่ี
นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีลกัษณะเป็นฐานขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ท่ีมีการ
จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตารางแทนการจดัเก็บลงแฟ้มขอ้มูลแฟ้มเดียว โดยตารางต่าง ๆ สามารถ
ติดต่อหรือเช่ือมโยงกนัได ้ท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลมีความรวดเร็วข้ึน สามารถดึงขอ้มูลท่ีถูกสอบถาม
ไดง่้าย มีระบบการจดัการการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใช้  SQL 
(Structured Query Language) เป็นตวักลางในการเขียนโครงสร้างของภาษาสอบถามขอ้มูล 
 เม่ือลงโปรแกรม AppServ แลว้ จะมีโปรแกรมช่วยในการจดัการระบบฐานขอ้มูล 
MySQL เรียกวา่ phpMyAdmin ซ่ึงเป็นโปรแกรมลกัษณะกราฟิกท่ีใชง้านง่าย เพียงแต่กดปุ่มหรือ
พิมพข์อ้มูลลงไปเท่านั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของการใชค้  าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งในการ
สร้างฐานขอ้มูล ก าหนดชนิดขอ้มูลในตาราง เป็นตน้ แต่การใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin น้ี เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้มีความช านาญในการใชภ้าษาสอบถามแลว้ จึงไม่เหมาะส าหรับผูท่ี้เร่ิมตน้ใชห้รือเร่ิมฝึก
การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อฐานขอ้มูล เพราะตอ้งฝึกการเขียนและใชค้  าสั่งต่าง ๆ ก่อน 

2.4.3 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ โดยใช้ Dreamweaver  
 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2547) กล่าวถึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันาเวบ็เพจ
และเวบ็แอปพลิเคชัน่ ดว้ยภาษา HTML ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด มีช่ือเสียงทางดา้นการใชง้านง่าย 
ผูพ้ฒันาไม่ตอ้งเขียนโคด้ HTML เอง มีเคร่ืองมือท่ีอ านวยค วามสะดวกระหวา่งใชง้านมากมาย 
สามารถท างานร่วมกบัภาษาโปรแกรมม่ิงบนเวบ็ (Web Programming Language) ไดห้ลายภาษา 
เช่น PHP, JSP, ASP, ASP.NET และ XML เป็นตน้ ช่วยลดภาระของนกัพฒันาเวบ็ไซตล์งไปได้
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อยา่งมากในการใชโ้คด้ภาษา HTML เน่ืองจาก Dreamweaver สามารถสร้างโคด้ HTML ให้
อตัโนมติัได ้จึงท าใหพ้ฒันาเวบ็ไซตไ์ดร้วดเร็วยิง่ข้ึน ทางดา้นการท างานกบัภาพกราฟฟิก 
นอกจากน้ียงัสามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลไดห้ลายชนิด เช่น Access, SQL Server และ MySQL เป็น
ตน้ ดว้ยความสามารถ ท่ีหลากหลายเช่นน้ี จึงไม่เป็ท่ีน่าแปลกใจเลยท่ี Dreamweaver ไดรั้บความ
นิยมสูงสุดในปัจจุบนั 
 การสร้างเวบ็แอปพลิเคชัน่ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอเก่ียวกบัความสามารถ
ของเวบ็แอปพลิเคชัน่เหล่านั้น คือ ประสิทธิภาพการท างาน การจดัเก็บและแสดงขอ้มูล ความ
รวดเร็ว ความถูกตอ้ง ของขอ้มูลและการใชง้านท่ีง่าย ดงันั้นการมองหาโปรแก รมท่ีมีความสามารถ
ในการพฒันาเวบ็ไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพและใชง้านง่ายจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาให้
รอบคอบก่อนการตดัสินใจ 
 โปรแกรม Dreamweaver เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์มีความสามารถสูง
แต่ Dreamwever เองจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ใหแ้ก่เวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึน ไดแ้ก่ ภาษาสคริปตท่ี์ประมวลผลทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ เช่น ASP, JSP, 
ASP.NET และ PHP รวมทั้งสนบัสนุนการใชฐ้านขอ้มูลต่าง ๆ เช่น Microsoft Access, SQL Server 
หรือ MySQL เป็นตน้ 
 ส่ิงท่ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกโปรแกรมอ่ืน ๆ มาใชง้านร่วมกบั Dreamweaver 
คือ วตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดของเวบ็ไซตท่ี์ สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลายชนิด 
จดัเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก สืบคืนขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้ายในเร่ืองของ
ลิขสิทธ์ิ PHP และ MySQL ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึ งท่ีน่าสนใจและสามารถดาวน์โหลดจาก
อินเตอร์เน็ตไดเ้ลย   
 
2.5 เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Document) 
     เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเอาเทคโนโลยใีหม่มาใชช่้วยใหก้ารปฏิบติังาน ใหมี้
ประสิทธิภาพมีความคล่องตวัสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยการน าเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัท า การเก็บรักษา การส่งขอ้มูลการติดต่อส่ือสารในส านกังาน ทั้งยงัเป็น
การลดปริมาณกระดาษลงสามารถส่ือสารผา่นทางจอคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การจดัเก็บ
เอกสาร สามารถน าเอาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัเก็บมาช่วยใหก้ารจดัเก็บมีประสิทธิภาพมากข้ึน
คน้หาไดง่้ายและประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการ 
ขอ้มูลมีความถูกตอ้งมากข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาว และลดเวลาในการท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร 
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 ความหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) คือ ขอ้มู ลข่าวสาร  หรือ
สารสนเทศท่ีถูกบนัทึกลงในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผน่ซีดีรอม ซ่ึงสามารถถูก
จดัเก็บไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทไดเ้ป็น  

1. ไฟลข์อ้มูลจากโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office  
2. E-Mail  
3. รูปภาพ  
4. เสียง  
5. ระบบมลัติมีเดีย 

 E-Document เป็นระบบการจดัเก็บและจดัการกบัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีสามารถ
รองรับเอกสารปริมาณมาก ๆ ได ้โดยช่วยเพิ่มความคล่องตวัในการปฏิบติังานระบบถูกออกแบบมา 
ใหใ้กลเ้คียงกบัการจดัการเอกสารแบบเดิม ผูใ้ชง้านจึงเรียนรู้ และคุน้เคยไดง่้าย การจดัเก็บใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารท่ีเกิดจากการ สแกน  และไฟลข์อ้มูลทุกประเภท ) ท าใหส้ามารถ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และจดั เรียกใช ้หรือคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไดอ้ยา่งฉบัไว และช่วยป้องกนั
ความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเอกสารในระหวา่งการใชง้าน และยงัช่วยใหก้ารคน้หาขอ้มูล สะดวก 
รวดเร็ว แมข้ณะท่ีอยูก่ลุ่มสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้รวมถึงความสามารถ
ดา้นการอนุญาตสิทธ์ิการใชเ้อกสารเป็นคร้ังคราว และก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของการอนุญาต 
ส าหรับการใชเ้อกสารร่วมกนัในโครงการหน่ึง  ๆ ได ้ความสามารถดา้นความปลอดภยัในการ
จดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลสามารถจดักลุ่มของผูใ้ชง้านเพื่อก าหนดสิทธ์ิในการใชง้านไดอ้ยา่งละเอียด 
เช่น สิทธ์ิในการเรียกดูแกไ้ข ดึงขอ้มูล ลบ ส่งขอ้มูลไปยงัระบบอ่ืน  ๆ เป็นตน้ ท าใหเ้อกสารมีความ
ปลอดภยัสูง สามารถก าหนดค่าความส าคญัของเอกสาร เพื่อเปรียบเทียบกบัค่าระดบัของผูเ้รียกดู
เอกสาร เป็นการรักษาความป ลอดภยัของเอกสารอีกขั้นหน่ึง มีรายงานประวติัการใชง้าน ท าให้
สามารถตรวจสอบไดว้า่มีผูใ้ชง้าน คนใดเขา้ไปกระท าการใด  ๆ กบัเอกสารท่ีมีอยูใ่นระบบ มีระบบ
จดัการ ก าหนดรุ่น (Versioning) ของเอกสาร เพื่อใชต้รวจสอบประวติัการแกไ้ขเอกสารยอ้นหลงัได ้
 ระบบการบริหารหลกัๆ ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
 1. การน าเอกสารเขา้สู่ระบบท าไดท้ั้งในรูปแบบการ Scan , E-Mail , FAX   เป็นการน า 
เอกสารเขา้ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ือง Scanner ทางดา้น Software 
จ าเป็นจะตอ้งใชโ้ปรแกรมเขา้มาช่วยจดัการใหเ้ป็นแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
 2. มีการจดัเก็บเอกสารรูปแบบต่าง  ๆ เป็นดรรชนีตามเอกสารตน้ฉบั บโดยการน า
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมาจดัการสร้างดรรชนี เพื่อใชส้ าหรับคน้หาเอกสารตามตอ้งการ จ าเป็น
จะตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยจดัการ  
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 3. การเรียกดูเอกสาร มีการแสดงเอกสารตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจจะมาจากขั้นตอนการ
คน้หาเอกสาร ลกัษณะของการแสดงเอกสาร ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมท่ีใชจ้ดัการเอกสาร 
 ประโยชน์การใชเ้อกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
 1. ลดปัญหาการส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษเกินความจ าเป็นและ เป็นการประหยดั
งบประมาณเก่ียวกบัอุปกรณ์ส านกังาน  
 2. ลดขั้นตอนในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัภายในองคก์ร  ซ่ึงถา้ยงัไม่มีการจดักา ร
เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายทอดค าสั่งหรือขอ้ความต่างๆ ตอ้งท าผา่นทางจดหมายเวยีนท่ี
ตอ้งใชก้ระดาษ ท าใหเ้สียเวลา และมีขั้นตอนมาก   
 3. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถคน้หา และเรียกดูไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 4. การจดัการ กบั เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถูกน ามาใช้  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ        
ในการแข่งขนั และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารของหน่วยงาน 
 5. มีการแชร์ขอ้มูลในระบบ  หรือการท างานร่วมกนับนพื้นฐาน   การใชเ้อกสาร ร่วม 
กนับนเครือข่าย เช่น  การส่งหนงัสือเชิญประชุม การ ส่งหนงัสือ ร่วมกนับนเครือข่าย เช่น รายงาน
การประชุมเพื่อตรวจแกไ้ข  หรือรับทราบ เป็นตน้ 
 6. การด าเนินการจดัการกบัเอกสารแบบรูปภาพได ้เราสามารถสแกนเป็นรูปภาพ   แลว้
จดัส่งเวยีนภายในองคก์รแบบรูปภาพได ้ 
 7. การจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท าได้ สะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน สามารถเก็บขอ้มูล ได้
เป็นจ านวนมาก  โดยการเขียนลงบนแผน่ซีดี แผน่ซีดีหน่ึงแผน่สามารถเก็บเอกสารไดเ้ป็นจ านวน
มาก อีกทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยงัลดการใชตู้เ้อกสาร 
 8. ลดการใชก้ระดาษ เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีดี   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการด าเนินงา น     
และความรวดเร็วในการคน้หา  
 9. กลไกของเครือข่ายอินทราเน็ตในองคก์ร   ท าใหก้ารส่งเอกสารระหวา่งกนัท าไดง่้าย  
การส่งหนงัสือเวยีนเพื่อทราบ สามารถท าไดด้ว้ยการประกาศไวบ้นเวบ็ภายในหรือภายนอกองคก์ร 
 10. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) บนอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ซ่ึงนบัเป็น 
แนวทางส านกังานไร้กระดาษแนวทางใหม่ ของการท างานในยคุท่ีไอซีที ก าลงัไดรั้บความนิยม  
 ขอ้จ ากดัจากการใช ้E-Document ไดแ้ก่ 

1. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใชอ้า้งอิงเป็นพยานหลกัฐานในศาลไดห้รือไม่ 
2. กรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การลงลายมือช่ือในเอกสาร  เพื่อพิสูจนเ์จา้ของลายมือ 

ช่ือไดท้  าเอกสารดงักล่าวจริง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถลงนามไดเ้หมือนเอกสารโดยทัว่ไป 
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 3. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถถูกแกไ้ข หรือ เปล่ียนแปลงไดง่้าย   หากไม่มี  
มาตรการหรือวธีิการรักษาความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 
 4. เอกสารท่ีจดัเก็บในรูปแบบขอ งภาพ  (Image)  จะมีขอ้จ ากดัในการคน้หา  ดงันั้นใน
การจดัเก็บ  ควรมีการใชคี้ยเ์วร์ิดประกอบค าอธิบายเอกสารเพื่อช่วยในการคน้หา 
 การจดัเก็บไฟลใ์นรูปแบบของไฟลภ์าพ และไฟลเ์อกสาร ไดแ้ก่ 
 1. ภาพ (Image) เป็นภาพท่ีมีการเก็บขอ้มูลแบบพิกเซล  (Pixel) หรือจุดเล็ก  ๆ ท่ีแสดง
ค่าสี ดงันั้นภาพหน่ึง ๆ จึงเกิดจากจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดประกอบกนั คลา้ยกบัการปักครอสติก  ท าให้
เกิดรูปภาพข้ึน  มีการเก็บขอ้มูลต่อจุดต่อภาพเป็นจ านวนมาก  ทั้งน้ีขนาดของไฟลภ์าพข้ึนอยูก่บั
จ านวน Pixel ความละเอียด  (Resolution) สี และการบีบอดัภาพ  ซ่ึงไฟลภ์าพท่ีรู้จกักนั ไดแ้ก่ .jpg, 
.bmp หรือ .tiff เป็นตน้ 
 2. เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป็นเอกสาร Electronics Book รูปแบบ
หน่ึง ซ่ึงไดรั้บความนิยม มากในปัจจุบนั  โดยเฉพาะการ ให้เอกสาร เสนอผา่นเวบ็ไซต์  เน่ืองจาก
เอกสารลกัษณะน้ีมีรูปแบบ  และการจดัหนา้กระดาษเหมือนเอกสารตน้ฉ บบัทุกประการ    มีขนาด
ไฟลไ์ม่โตมากนกั  ท างานขา้มระบบ  (Cross Platform) ได ้ท าใหเ้อกสารน้ีเป็นอิสระจากซอฟตแ์วร์  
ฮาร์ดแวร์  และระบบปฏิบติัการ  (OS) กล่าวคือ เอกสาร  PDF สร้างไดท้ั้งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระบบ Macintosh และ PC และสามารถเรียกดูร่วมกนัไดน้ัน่เอง 
 ในอดีต ศูนยบ์ริการประชาชนเคยมีการจดัเก็บไฟลเ์อกสารในรูปแบบของไฟลภ์าพ ซ่ึง
ท าใหไ้ฟลมี์ขนาดใหญ่  มีหลายไฟล์ และหลายหนา้  ไม่รวบรวมอยูใ่นไฟลเ์ดียว กนั เป็นผลให้
ปัจจุบนัไดมี้การแนะน าใหใ้ชก้ารจดัเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ  PDF เพื่อจดัเก็บในระบบ
สารสนเทศต่อไป    
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กฤษณ์  ชยัวณัณคุปต์  (2551 ) ศึกษาเร่ือง ระบบฐานขอ้มูลแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  
การออกแบบและพฒันาระบบในคร้ังน้ีถูกพฒันาเพื่อใชง้านบนระบบปฏิบติัการลีนุกซ์  โดยใชภ้าษา  
PHPในการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้  และใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล  MySQL เป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการฐานขอ้มูลของระบบ 
 ศศิวมิล ถาวรกิจ (2541) ศึกษาเร่ือง การจดัการและการใชฐ้านขอ้มูลดรรชนีวารสารใน
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐ วทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการฐานขอ้มูล
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ดรรชนีวารสารในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐ ในดา้นอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้
ขอบเขตของฐานขอ้มูล โครงสร้างระเบียนขอ้มูล การก าหนดศพัทด์รรชนี วธีิการสืบคน้ขอ้มูล เพื่ อ
น ามาแกปั้ญหาในเร่ืองการจดัเก็บสารนิเทศซ่ึงมีเป็นจ านวนมากและช่วยในการสืบคน้ ใหเ้ป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 อนุชา เรืองศิริวฒันกุล (2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบจดัการงานสารบรรณ
ออนไลน์ การวจิยัคร้ัง น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน สารบรรณ  ซ่ึงประกอบดว้ย 
ระบบงานยอ่ย 3 ระบบ ไดแ้ก่ การเก็บส าเนาตน้ฉบบั รับหนงัสือราชการ และส่งหนงัสือราชการ 
เพื่อน ามาแกปั้ญหาในเร่ืองกระบวนรับ-ส่งหนงัสือราชการระหวา่งหน่วยงานโดยคน  (Manual) การ
เก็บเอกสารงานสารบรรณในรูปแบบของกระดาษ  (Paper Based) และช่วยในการสืบคน้เอกสารให้
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 พิมพาภรณ์ สุริยะโชติ  (2550) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศของนกัเรียน
โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์  วทิยานิพนธ์ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศของ
นกัเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์  ระบบถูกพฒันาบนระบบปฏิบติั การ  WindowXP 
โปรแกรม  PHP ในการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้  และใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล  MySQL ในการ
จดัการฐานขอ้มูล 

 สุประพล  เลาวพงศ์  (2553 ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคลงัขอ้มูลดา้นนกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัพายพั  การคน้ควา้แบบอิสระ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคลงัขอ้มูลดา้นนกัศึ กษาของ
มหาวทิยาลยัพายพั  และเป็นการศึกษาหาแนวทางการวเิคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยคีลงัขอ้มูล  โดยไดใ้ชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์  เอสคิวแอล  เซิร์ฟเวอร์  2005 
ในการสร้างคลงัขอ้มูล  ซ่ึงผลท่ีไดรั้บพบวา่  การพฒันาคลงัขอ้มูลดา้นนกัศึกษา  สามารถท างานได้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้เป็นไปตามรูปแบบ และความตอ้งการของผูบ้ริหาร 
 อญัชลา  ทามนั (2550 ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบงานทะเบียนและวดัผ ล
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบงานทะเบียน
และวดัผลของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ระบบประกอบดว้ย  4 ระบบงานยอ่ย  ไดแ้ก่  งาน
ทะเบียน งานวดัผล  งานสถิตินกัศึกษา  และงานจดัการระบบ  ระบบน้ีเป็นระบบอินทราเน็ตท างาน
ภายใต้ระบบ ปฏิบติัการลีนุกซ์เดเบียน  มีอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์เป็นตวัใหบ้ริการเวบ็  ใชโ้ปรแกรม
มายเอสคิวแอลจดัการฐานขอ้มูล  และใชโ้ปรแกรม  PHP พฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้  ผลการทดสอบ
ระบบพบวา่ระบบสามารถใชง้านไดใ้นระดบัดี  รวมถึงสามารถแสดงรายงานไดค้รอบคลุมตามท่ี
งานทะเบียนและวดัผลตอ้งการและมีการประเมินผลการใชง้านระบบ  ผลการประเมินพบวา่  

ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในระบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  มีดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาระบบงานเดิม และเก็บรวมรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3. ออกแบบฐานขอ้มูล 
4. จดัท าฐานขอ้มูล 
5. เขียนและทดสอบโปรแกรม 
6. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 
3.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีจ่ะน ามาใช้ 
1.  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

-  หน่วยประมวลผล : Intel® Core™i5 CPU M480 @ 2.67 GHz 2.66 GHz 
-  หน่วยความจ าหลกั  (RAM) : 4.00 GB 
-  ความจุของฮาร์ดดิสก ์300 Gigabyte 
-  จอภาพขนาด  15  น้ิว 
-  เมา้ส์  และ แป้นพิมพ ์
-  เคร่ืองสแกนเนอร์ 

2.  เคร่ืองไคลเอนต์ 
-  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (CPU) Pentium II ความเร็ว 450 MHz 
-  หน่วยความจ า  (RAM)  64  Megabyte   
-  ความจุของฮาร์ดดิสกอ์ยา่งนอ้ย  4  Gigabyte 
-  จอภาพขนาด  14  น้ิว 
-  เมา้ส์  และแป้นพิมพ ์
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3.2.2 ซอฟต์แวร์ทีจ่ะน ามาใช้ 
1.  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

-  ระบบปฏิบติัการ  Windows 7  
-  Appserv V.2.5.10 
 -   Apache Web Server V.2.2.8 
 -   MySQL V.5.0.45 
 -    PHP Script Language  V.5.2.6 

2.  เคร่ืองไคลเอนต์ 
-  ระบบปฏิบติัการ  Windows XP 
-  phpMyAdmin Database Manager V.2.10.3 

 

3.3  ระยะเวลาในการด าเนินการวจัิย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั สรุปไดด้งัตารางท่ี  3.1 

 

ตารางท่ี  3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอ้มูล 
 

            

2. วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 

            

3. ออกแบบฐานขอ้มูล 
 

            

4. จดัท าฐานขอ้มูล 
 

            

5. เขียนและทดสอบโปรแกรม 
 

            

6. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 

            

7. เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ 
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 3.4  สรุป 
 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนการศึกษา ระบบงานเดิมและเก็บรวมรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นตอนการวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบ ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล ขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูล ขั้นตอนการเขียนและ
ทดสอบโปรแกรม และขั้นตอนการสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์และการออกแบบระบบ 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุดว้ย UML (Object 

Oriented System Analysis and Design with UML) ซ่ึงการน าเสนอเน้ือหาในบทน้ีแบ่งออกเป็น 
การวเิคราะห์ระบบ โดย การศึกษาระบบงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึ นในปัจจุบนั การวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านในระบบ สู่การออกแบบฐานขอ้มูลและออกแบบหนา้จอในรูปแบบของเวบ็
แอปพลิเคชัน่  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   
4.1 การวเิคราะห์ระบบ 

4.1.1 การศึกษาระบบงานและปัญหาระบบปัจจุบัน 
 งานคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาถึงระบบศึกษาดู งานของงานพฒันาคุณภาพ
ของคณะฯ ซ่ึงการด าเนินงานแบบระบบเดิมในปัจจุบนั ผูว้จิยัมีหนา้ท่ีประสานงานในการรับศึกษาดู
งานกบัหน่วยงานภายในคณะฯ ท่ีถูกรับดูงานจากองคก์รภายนอก  โดยแบ่งประเภทของ หนงัสือ
ศึกษาดูงานออกเป็น 2 ประเภทคือ หนงัสือ รับ และหนงัสือ ส่ง โดยท่ี หนงัสือ รับ เป็นหนงัสือจาก
องคก์รภายนอก ส่งถึงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ส่วน หนงัสือส่งเป็นหนงัสือท่ีคณะฯส่งถึง
องคก์รภายนอก เม่ือ หนงัสือไดส่้งถึงคณะฯ งานสารบรรณของคณะฯ จะท าการลงทะเบียนเขา้ใน
ระบบงานสารบรรณ และส่งมอบหมายใหง้านพฒันาคุณภาพด าเนินการหนงัสือศึกษาดูงานทุกฉบบั 
และประสานงานกบัภาควชิา /หน่วยงานภายในคณะฯ  ท่ีถูกรับดูงานตามวนั เวลาท่ีระบุใน หนงัสือ
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  โดยแสดงในแผนผงับริบท (Context Diagram) ของระบบการรับ
ศึกษาดูงาน  ดงัภาพท่ี 4.1  
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ภาพท่ี 4.1 แผนผงับริบทระบบศึกษาดูงาน ระบบปัจจุบนั 
 

ในระบบศึกษาดูงาน สามารถแสดงไดด้งัน้ี  
1. รับหนงัสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากงานสารบรรณคณะฯ  
2. ประสานงานหน่วยงานภายในคณะฯ  
3. ท าการส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน พร้อมแนบแบบตอบขอ้มูลการ  

รับศึกษาดูงาน  ไปยงัหน่วยงานภายในคณะฯ   
4. เก็บส าเนาหนงัสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเขา้แฟ้มศึกษาดูงาน  
5. ติดตามแบบตอบขอ้มูลการรับศึกษาดูงาน  และบนัทึกขอ้มูลศึกษาดูงาน  
6. สรุปรายงานเสนอผูบ้ริหาร  

 
 
 
 
 
 
 

องคก์รภายนอก 

งานพฒันาคุณภาพ 

ภาควชิา/หน่วยงาน 

ภายในคณะฯ 

ผูบ้ริหาร 

หนงัสือรับ 

หนงัสือส่ง 

หนงัสือส่ง 

หนงัสือรับ 

หนงัสือรับ/หนงัสือส่ง 
รายงาน 

หนงัสือรับ/หนงัสือส่ง 
ท่ีลงนามแลว้ หนงัสือรับ 

หนงัสือส่ง 

รายงาน 

แบบตอบกลบั
ขอ้มูลศึกษาดูงาน 

ระบบศึกษาดูงาน  

สารบรรณของคณะฯ 
หนงัสือส่ง 
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จากการศึกษาระบบการศึกษาดูงาน ท าใหผู้ว้จิยัพบปัญหาดงัน้ี 
1. ความล่าชา้ของการส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน จากองคก์รภายนอก  

และ วนัท่ีขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงานใกลเ้คียงกบัวนัท่ีจะเขา้มาดูงานจริง จึงเป็นปัญหาในการ
ประสานงาน  และ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีถูกรับดูงาน ท าใหใ้นบางคร้ังจ าเป็นตอ้ง
เล่ือนก าหนดการเขา้ศึกษาดูงานองคก์รภายนอกออกไป หรือยกเลิกการดูงานดงักล่าว  

2. ความล่าชา้  และการสูญหาย ของการรับ หนงัสือ ขอความอนุเคราะห์ดู            
งานภาควชิา / หน่วยงานภายในคณะฯ ท่ีถูกรับดูงาน เน่ืองจาก การส่งหนงัสือฯ ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ี
เดินเอกสาร ในการส่ง หนงัสือ  ฯ ในบางคร้ังเกิดการสูญหายของ หนงัสือ ฯ หรือแบบตอบขอ้มูล
การศึกษาดูงานได ้หรือเจา้หนา้ท่ีเดินเอกสารส่งหนงัสือผดิหน่วยงาน เป็นตน้ 

3. ปัญหาการติดตาม ขอ้มูล แบบ ตอบกลบัขอ้มูล การศึกษาดูงาน ท่ีจะตอ้ง  
ส่งกลบัมายงังานพฒันาคุณภาพเ ซ่ึงตอบกลบัล่าชา้ และ ขอ้มูลท่ีตอบกลบัมาไม่ครบถว้น ท าใหก้าร
ด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงาน ท่ีขอความอนุเคร าะห์ดา้น ต่าง ๆ เกิดความล่าชา้ตามไปดว้ย 
เช่น หนงัสือ ขอความอนุเคราะห์อาหาร ส่ือการน าเสนอ หอ้งประชุม สถาน ท่ีจอดรถ โตะ๊ /เกา้อ้ี 
หนงัสือเก็บค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน เป็นตน้  

4. ไม่มี ระบบ ตรวจสอบ รายการ การด าเนินการดา้นการศึกษาดูงานท่ีเป็น  
ระบบ ท าใหก้ารเกิดปัญหาในวนัศึกษาดูงานจริง เช่น ไม่มีสถานท่ีทานอาหารส าหรับผูศึ้กษาดูงาน 
ไม่มีอุปกรณ์น าเสนอขอ้มูล เป็นตน้ 

5. การใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารคน้หาหนงัสือศึกษาดูงาน เกิด 
ความล่าชา้ เสียเวลา และตอ้งใชท้รัพยากร 

6. ขาดระบบในการสร้างรายงานเสนอผูบ้ริหาร 
4.1.2  การวเิคราะห์และออกแบบระบบใหม่ 

 จากการศึกษาการด าเนินงานในปัจจุบนั ท าใหท้ราบถึงปัญหา  และขอ้บกพร่องของ
การท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของระบบการศึกษาดูงานของงาน
พฒันาคุณภาพ เป็นสาเหตุใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันา สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน ระบบการศึกษาดู
งาน เพื่อแกไ้ขปัญหาของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบศึกษาดูงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดส้อบถามถึงความตอ้งการ
ของระบบงานใหม่ (User Requirement) จากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษาดูงาน ไดข้อ้มูลดงัน้ี  
 1. สามารถท าการแนบไฟล์ จดหมายขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน   เขา้ไปในระบบ
ศึกษาดูงานได้  ไดแ้ก่ หนงัสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานแบบตอบรับขอ้มูลการศึกษาดูงาน  
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน  
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 2 . สามารถออกรายงานตามความตอ้งการของผูบ้ริหารได ้  ไดแ้ก่ จ  านวน
สถาบนั ท่ีขอ เขา้ศึกษาดูงาน  ซ่ึงสามารถแยกเป็นองคก์รภาครัฐบาล /เอกชน  จ านวนผู้ เขา้ศึกษาดู
งานองคก์ร โดยแยกจ านวนภาครัฐบาล /เอกชน  ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานท่ีไดรั้บจากองคก์ร
ภายนอก  ประเภทของการศึกษาดูงาน เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแสดงรายงานประจ า เดือน หรือประจ าปี
งบประมาณได ้เพื่อการตดัสินใจดา้นการบริหาร/จดัการของผูบ้ริหารต่อไป 

ผู้เกีย่วข้องในระบ บงาน  
ภายหลงัจากการศึกษาขอ้มูลของระบบในเบ้ืองตน้  และความตอ้งการของระบบงานท่ี    

ตอ้งพฒันาข้ึนมาใหม่นั้น ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการท างานปัจจุบนั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการท างานต่าง ๆ ข องการศึกษาดูงาน และขอ้มูลท่ีเก่ี ยวขอ้งภายในระบบ  จึงจดัแบ่งกลุ่ม   
ผูใ้ชง้านและก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านการเขา้ดูขอ้มูลของระบบศึกษาดูงาน ซ่ึง ประกอบดว้ย
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูดู้แลระบบ (Admin) เป็นผูดู้แลระบบการท างานของโปรแกรมและขอ้มูลในส่วน
ของผูใ้ช ้คือ สามารถเพิ่มขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูลผูใ้ชไ้ด ้
 2. ผูใ้ชข้อ้มูล (User) เป็นเจา้หนา้ท่ีงานพฒันาคุณภาพ ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลลง
ในคอมพิวเตอร์ และสามารถแกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูลได ้
 3. ผูป้ระสานงานดา้นการศึกษาดูงานของภาควชิา/หน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู ่ซ่ึงสามารถ
เปิดดูขอ้มูลการศึกษาดูงานและดาวน์โหลดไฟลจ์ดหมายขอความอนุเค ราะห์ศึกษาดูงานท่ีผูก้รอก
ขอ้มูลส่งไปให ้สามารถสืบคน้ขอ้มูล สามารถดูรายงานองคก์รภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์ศึกษา
ดูงานในคณะฯ ได ้
 4. ผูบ้ริหาร สามารถเขา้ดูรายงานองคก์รภายนอกท่ีขอ ความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงาน  ใน
คณะฯ ได ้
 รายละเอียดการท างานของระบบ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบยอ่ย ไดด้งัน้ี 

1. ระบบบริหารจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ระบบท่ีท าหนา้ท่ีในการน าเขา้ขอ้มูล ตรวจสอบ  
แกไ้ข และลบขอ้มูลพื้นฐานของระบบ ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ระบบบริหารขอ้มูลศึกษาดูงาน ซ่ึงประกอบดว้ยระบบบนัทึกขอ้มูล   การแกไ้ข 
ขอ้มูล การลบขอ้มูล และดูรายละเอียดของขอ้มูลศึกษาดูงาน  
 1.2 ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ซ่ึงระบบสามารถท าการบนัทึกขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล 
ลบขอ้มูล และดูรายละเอียดของขอ้มูล 
 2. ระบบตรวจสอบสิทธ์ิในการเขา้ระบบ   ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการใช้
งานระบบ ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย ดงัน้ี 
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 2.1 ส่วนเลือกบทบาทในการท างาน ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 2.1.1 ผูดู้แลระบบ  (Admin) เป็นผูดู้แลระบบการท างานของโปรแกรมและ
ขอ้มูลในส่วนของผูใ้ช ้คือ สามารถเพิ่มขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูลผูใ้ช ้
 2.1.2 ผูใ้ชข้อ้มูล (User) เป็นเจา้หนา้ท่ีงานพฒันาคุณภาพ ท าหนา้ท่ี ในการ
จดัเก็บขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ และสามารถแกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูลการศึกษาดูงานได ้
 2.1.3 ผูป้ระสานงาน ของภาควชิา /หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ ในดา้น
การศึกษาดูงานของภาควชิา /หน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู ่ซ่ึงสามารถเปิดดูขอ้มูลการศึกษาดูงานและ
ดาวน์โหลดไฟลจ์ดหมายขอความอนุ เคราะห์ศึกษาดูงานท่ีผูก้รอกขอ้มูลส่งไปให ้สามารถสืบคน้
ขอ้มูล สามารถดูรายงานองคก์รภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในคณะฯ ได ้
 2.1.4 ผูบ้ริหาร สามารถเขา้ดูรายงานองคก์รภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์
ศึกษาดูงานในคณะฯ ได ้
 3. ระบบรายงาน คือ ระบบท่ีช่วยสร้างรายงานผ ลต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่น
ระบบสามารถเรียกดูขอ้มูลการศึกษาดูงานจากองคก์รภายนอกได ้
  
4.2 การออกแบบระบบ  

4.2.1 การออกแบบกระบวนการท างาน  
 กระบวนการท างานของระบบใหม่ ในการศึกษาระบบการศึกษาดูงาน ของงานพฒันา
คุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล  โดยการใช ้ Use Case Diagram มา
ท าการวเิคราะห์ ซ่ึงจะท าใหเ้ห็น ระบบยอ่ยต่าง ๆ สามารถแสดง ความสัมพนัธ์กบั ระบบอยา่งไร 
ผูใ้ชง้านมีใครบา้ง  การท างานของระบบจะท างานผา่นระบบเครือข่ายขององคก์ร  (LAN) โดย
ท างานบนระบบ  Web-based ซ่ึงผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถเรียกใชง้านระบบผา่นทาง โปรแกรม 
Internet Explorer ซ่ึง Use Case Diagram ระบบการรับศึกษาดูงาน  ของงานพฒันาคุณภาพ ฯ 
ประกอบไปดว้ย  3 ระบบงานยอ่ย โดยมีความสัมพนัธ์ดงัภาพท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.2 Use Case Diagram ของระบบศึกษาดูงาน งานพฒันาคุณภาพ คณะ แพทยศาสตร์ศิริ
 ราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  
 จากภาพแสดงความสัมพนัธ์ภายในระบบฯ    สามารถแสดงบทบาทในการท างาน โดย
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 
 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นบุคลากรของงานพฒันาคุณภาพ ซ่ึงดูแลระบบโดยรวม  มี
หนา้ท่ีในการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช ้จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ แสดงดงัภาพท่ี 4.3 
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 1.1 ก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านแต่ละระบบ (User Permission) ไดแ้ก่ การก าหนด สิทธ์ิ
ใหก้บัผูใ้ชร้ะบบ ผูป้ระสานงานของภาควชิา /หน่วยงานภายในคณะฯ และผูบ้ริหาร  ในการเขา้ใช้
งานในระบบ สามารถดูรหสัผา่นและขอ้มูลของผูใ้ชง้านในระบบ ขอ้มูลการศึกษาดูงานในระบบได ้ 
 1.2 ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ ซ่ึงสามารถเรียกดู 
 1.2.1 รายละเอียดผูใ้ชร้ะบบ (View User)  
 1.2.2 การสร้างขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Add User) 
 1.2.3 การปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Update User) 
 1.2.4 ลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Delete User) 

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

           

Generate Password

Change Password

User Permission

Create User

Reset Password

<<include>>

<<include>>

List User

View User

Update User

Delete User

                          

 
ภาพท่ี 4.3 Use Case Diagram ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ช้  
 
 2.  ผู้ใช้ระบบ (User) เป็นเจา้หนา้ท่ีของงานพฒันาคุณภาพ ซ่ึงดูแลระบบจดัการขอ้มูล
การศึกษาดูงาน แสดงดงัภาพท่ี 4.4 
  2.1  ระบบจดัการขอ้มูลศึกษาดูงาน 
 2.1.1 รายละเอียดขอ้มูลศึกษาดูงาน (View Data)  
 2.1.2 การสร้างขอ้มูลศึกษาดูงาน (Add Data) 
 2.1.3 การปรับปรุงขอ้มูลศึกษาดูงาน (Update Data) 
 2.1.4 ลบขอ้มูลขอ้มูลศึกษาดูงาน (Delete Data) 
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<<extend>>          

List Data

View Data

Update Data

Delete DataAdd Data

                          

<<extend>>

<<extend>>

Information Visiting

 
 
ภาพท่ี 4.4 Use Case Diagram ระบบจดัการขอ้มูลศึกษา ดูงาน  
 
 3. ผู้ประสานงานภาควชิา /หน่วยงานภายในคณะฯ สามารถเรียกดูขอ้มูลการศึกษาดู
งานและดาวน์โหลดไฟลจ์ดหมายขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานท่ีผูก้รอกขอ้มูลส่งไปให ้สามารถ
สืบคน้ขอ้มูล สามารถดูรายงานจดหมายขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากองคก์รภายนอกท่ีขอ
ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในคณะฯ ได ้
 4. ผู้บริหาร (executive) เป็นผูรั้บรายงานจากผูดู้แลระบบ  ระบบรายงานเป็นระบบท่ี
ช่วยสร้างรายงาน ผลของขอ้มูลการศึกษาดูงาน ซ่ึงสามารถส่งใหแ้ก่ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวชิาการ เป็นตน้ ซ่ึงท าใหท้ราบขอ้มูลดงัน้ี 

1.1  จ านวนสถาบนัท่ีขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 
1.1.1  รัฐบาล 
1.1.2  เอกชน 

1.2  จ านวนผูศึ้กษาดูงาน 
1.2.1  รัฐบาล 
1.2.2  เอกชน 

1.3  จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการรับศึกษาดูงาน 
1.3.1  รัฐบาล 
1.3.2  เอกชน 
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 4.2.2  การออกแบบฐานข้อมูล 
 เป้าหมายหลกัของการสร้างคลาสจะไดจ้ากรายการของคลาสท่ีอา จเป็นส่วนประกอบ
ของระบบ ท่ีเรียกวา่ คลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นท าการก าหนดวา่คลาสใดท่ีระบบ
ตอ้งการใชใ้นการท างานและคลาสใดบา้งท่ีอยูภ่ายนอกระบบคลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการก าหนดเป็นคลาสได ้โดยปกติจะประกอบไปดว้ยค านามทุก ๆ ค าท่ีปรากฏใน
เอกสารประกอบการก าหนดความตอ้งการของระบบ ซ่ึงในวธีิการเชิงวตัถุจะไดแ้ก่ค าอธิบาย
รายละเอียดยสูเคสนัน่เอง การวเิคราะห์ระบบตามความสัมพนัธ์สามารถใช้  Class Diagram แสดง
ความสัมพนัธ์ของระบบศึกษาดูงาน แสดงดงัภาพท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5  Class Diagram ระบบศึกษาดูงาน 

has 1 

1 

download 

0..n 

1..1 

0..n 

input 

1..1 

Member 
-user_id 
-username 
- password 
- uname 
- surname 
- sex 
- dept  
- tel 
- email 

use 

1 

1 

Province 
- pro_id 
- pro_name 

1 

has 

1 

document 
- id 
- name 
- tel 
- email 
- address 
- province 
- date 
- time 
- numpeople 
- money 
- dept 
 

Dept 
- dept_id 
- dept_name 

Status 
- Status_id 
- Status_user 

report 
- id 
- name 
- dept 
- money 
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 4.2.3  การออกแบบ User Interface 
การออกแบบหนา้จอ User Interface ไดน้ าโปรแกรม  Macromedia Dreamweaver  มา

ใชใ้นการพฒันา การออกแบบ จะแบ่งตามสิทธ์ิการใชง้าน คือ หนา้จอของผูดู้แลระบบและหนา้จอ
ของผูใ้ชง้านทัว่ไป โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งล็อกอินในสิทธ์ิท่ีไดรั้บก่อนท่ีจะเขา้ไปใชง้านในระบบได ้
ในส่วนของผูดู้แลระบบ ไดมี้การแบ่งเมนูออกเป็นเมนูหลกั  ๆ คือ เมนูหนงัสือศึกษาดูงาน  เมนูแบบ
ตอบกลบัขอ้มูลศึกษาดูงาน  เมนูขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  ซ่ึงแต่ละเมนูหลกันั้นจะประกอบ
ไปดว้ยเมนูยอ่ย  คือ เมนูคน้หาขอ้มูล เมนูบนัทึกขอ้มูล เมนูแกไ้ขขอ้มูล เมนูออกรายงาน ในส่วน
ของจะประกอบไปดว้ยเมนูหลกัต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ แต่จะแตกต่างจากหนา้จอของผูดู้แลระบบ  
ผูป้ระสานงานของภาควชิา/หน่วยงาน สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดหนงัสือศึกษาดูงาน ตอบแบบตอบ
รับศึกษาดูงาน และตอบแบบขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 

 หนา้จอแสดงขอ้มูล  จะประกอบไปดว้ยส่วน ท่ีใช้ป้อนขอ้มูลและแสดง ผลขอ้มูล ใน
ส่วนหนา้จอท่ีใชป้้อนขอ้มูลจะมีการแสดง หนา้จออยา่งเป็นสัดส่วน เพื่อใหง่้ายต่อการป้อนขอ้มูล
ของผูใ้ชง้าน ในการป้อนขอ้มูลบางส่วนจะมีการตรวจสอบเง่ือนไข เช่น หากป้อนขอ้มูลไม่ครบ
ตามท่ีระบบก าหนดไวก้็จะไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มูลใหค้รบถว้นก่อน เป็นตน้ 
ส่วนหนา้จอแสดงผลขอ้มูล  จะเป็นการแสดงผลลพัธ์ท่ี ไดจ้ากการคน้หาหรือการออกรายงาน  โดย
ผลลพัธ์ท่ีแสดง สามารถตรวจสอบไดง่้าย ท าใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้าน 
 การออกแบบจอภาพเป็นการออกแบบส่วนน าเขา้ขอ้มูลและส่วนท่ีใชแ้สดงผลใน
ระบบศึกษาดูงาน ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบหนา้จอหลกั เน่ืองจากในระบบศึกษาดูงาน มีการท างานลกัษณะเวบ็เบส 
จึงไดจ้ดัวางหนา้จอหลกั โดยผูเ้ขียนไดท้  าการออกแบบส่วนติดต่อระบบโดยวางเคา้โครงของหนา้
จอแสดงผล แสดงดงัภาพท่ี 4.6 
   

 ส่วนของเมนู 
 
 
 

ส่วนของการแสดงผลขอ้มูล 
 
 

 
ภาพท่ี 4.6 หนา้จอการป้อนขอ้มูลผูใ้ชก่้อนเขา้สู่ระบบ 
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 จากภาพ 4.6 สามารถอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนหวัของหนา้จอ 
 หมายเลข 2 แสดงหนา้จอเพื่อเขา้สู่ระบบ 

2. หนา้จอเพื่อเขา้สู่ระบบ จะแสดงในส่วนท่ี 2 ของหนา้จอหลกั ใชส้ าหรับเขา้สู่
ระบบเพื่อตรวจสอบวา่ผูใ้ชมี้สิทธิในการเขา้ใชโ้ปรแกรมหรือไม่ แสดงดงัภาพท่ี 4.7  
 
 
5.1  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.7 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
  
 จากภาพท่ี 4.7 สามารถอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของการใส่ User name ของผูใ้ชง้านในท่ีน้ีใหใ้ส่ รหสัพนกังาน 
 หมายเลข 2 แสดงส่วนของการใส่รหสัผา่นของผูใ้ชง้าน 
 หมายเลข 3 แสดงปุ่มค าสั่ง “เขา้ระบบ” 
 

3. หนา้จอในส่วนของผูใ้ชง้านระบบทั้งหมด และหนา้จอในส่วนของการรายงาน 
เม่ือผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบการเขา้ไดโ้ดยใชร้หสัผา่น ผูใ้ช้ งานในระบบจะไดเ้มนูตามสิทธ์ิการใช้
งาน และจะไดห้นา้จอในลกัษณะเดียวกนั แสดงดงัภาพท่ี 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือผูใ้ชง้าน 

 รหสัผูใ้ชง้าน 

 เขา้ระบบ 
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ภาพท่ี 4.8  หนา้จอการท างานในส่วนของผูใ้ชง้านในระบบทั้งหมด และหนา้จอการท างานในส่วน  
ของการคน้หาและรายงาน 

 
 โดยสรุปโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน ระบบศึ กษาดูงาน งานพฒันาคุณภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล จะประกอบไปดว้ย โปรแกรมระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL การออกแบบจดัท าหนา้เวบ็เพจโดยใชโ้ปรแกรม  Macromedia 
Dreamweaver การใชโ้ปรแกรมสคริปตจ์ดัท าส่วนติดต่อผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูล โดยใช ้ PHP 
ติดต่อกบัฐานขอ้มูล  MySQL ผา่นเวบ็เซิ ร์ฟเวอร์ Apache บราวเซอร์ท่ีใชใ้นการทดลองแสดงผลใน
ขั้นตอนพฒันาคือ อินเทอร์เน็ตเอก็ซ์โพลเรอร์ (Internet Explorer)  
 

 

 ส่วนหวั 

 
 
 
 

ผูใ้ชร้ะบบ 
 
 
 

 

 
 
 

 
เป็นส่วนท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูล 
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บทที ่ 5 

ผลการจดัท าและการทดสอบระบบ 

 
5.1  การจัดท าระบบ 
 ฐานขอ้มูลระบบศึกษาดูงานจะเก็บรายละเอียด ของขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจดหมาย
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ขอ้มูล ของสมาชิก  ขอ้มูลของภาควชิา / หน่วยงานภายในคณะฯ ท่ี
รับศึกษาดูงาน โดยฐานขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยตาราง 6 ตาราง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. ตารางสมาชิก (Member) เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลของผูป้ระสานงาน  ของภาควชิา /
หน่วยงานภายในคณะฯ ซ่ึงประกอบดว้ย  ล าดบัท่ี ช่ือเขา้ระบบ รหสัเขา้ระบบ  ช่ือสมาชิก  นามสกุล 
แผนกท่ีสังกดั เบอร์โทรศพัท ์อีเมลล ์แสดงดงัตารางท่ี 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 โครงสร้างตารางสมาชิก (ขอ้มูลสมาชิกของภาควชิา / หน่วยงานภายในคณะฯ) 
 
ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด รายละเอยีด คีย์ 

1 id int 10 ล าดบัท่ี PK 
2 username Varchar 20 ช่ือเขา้ระบบ  
3 password Varchar 20 รหสัเขา้ระบบ  
4 uname Varchar 50 ช่ือสมาชิก  
5 surname Varchar 50 นามสกุล  
6 dept Varchar 10 ภาควชิา/หน่วยงานท่ีสังกดั  
7 tel Varchar 150 เบอร์โทรศพัท ์  
8 email Varchar 30 อีเมลล ์  

 

 2. ตารางขอ้มูลศึกษาดูงาน (Data) เป็นตารางท่ีสร้างขอ้มูลการศึกษาดูงานจากจดหมาย
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงา นจากองคก์รภายนอก  ซ่ึงประกอบดว้ย ล าดบัท่ีจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ช่ือองคก์รภายนอก เบอร์โทรศพัท ์ช่องทางการติดต่อ ท่ีอยู ่วนัท่ีศึกษาดูงาน 
ท่ีอยูอ่งคก์รภายนอก จงัหวดั เวลาท่ีขอศึกษาดูงาน ภาควชิา /หน่วยงานภายในท่ีถูกรับศึกษา  ดูงาน 
จ านวนผูศึ้กษาดูงาน แสดงดงัตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 โครงสร้างตารางขอ้มูลศึกษาดูงาน  (ขอ้มูลจดหมายขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงานจาก
 องคก์รภายนอก) 
 
ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด รายละเอยีด คีย์ 

1 id Varchar 10 รหสัจดหมายขอความอนุเคราะห์
ศึกษาดูงาน 

PK 

2 Name Varchar 50 ช่ือองคก์รภายนอก   
3 Tel Varchar 10 เบอร์โทรศพัท ์  
4 email Varchar 50 อีเมลล ์  
5 Address Varchar 100 ท่ีอยูต่ามหวัจดหมาย  
6 Province Varchar 30 จงัหวดัขององคก์รภายนอก  
7 Date Varchar 30 วนัท่ีขอศึกษาดูงาน  
8 Time Varchar 30 เวลาท่ีขอศึกษาดูงาน  
9 Dept Varchar 50 ภาควชิา/หน่วยงานท่ีถูกรับดูงาน  

10 Numpeople Varchar 10 จ านวนผูศึ้กษาดูงาน  
11 Money Varchar 30 จ านวนเงินค่าธรรมเนียมใน

การศึกษาดูงานท่ีตอ้งช าระ 
 

 

 3. ตารางขอ้มูลจงัหวดั  (Province) ประกอบดว้ย  รหสัจงัหวดั ช่ือจงัหวดั  แสดงดงั
ตารางท่ี 5.3 
 

ตารางท่ี 5.3  โครงสร้างตารางขอ้มูลจงัหวดั (ขอ้มูลจงัหวดัท่ีขอศึกษาดูงาน) 
 
ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด รายละเอยีด คีย์ 

1 Pro_id Varchar 15 รหสัจงัหวดั PK 
2 Pro_name Varchar 50 ช่ือจงัหวดั  

 

 4. ตารางรายงานการ ศึกษาดูงาน  (Report) ประกอบดว้ย รหสั รายงาน ช่ือ องคก์ร
ภาย นอก ท่ีขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  ช่ือองคก์ร /หน่วยงานภายในคณะฯ จ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บไดจ้ากการศึกษาดูงาน ดงัตารางท่ี 5.4 
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ตารางท่ี 5.4  โครงสร้างตารางรายงานขอ้มูลศึกษาดูงาน 
 
ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด รายละเอยีด คีย์ 

1 id Varchar 10 รหสัรายงาน PK 
2 Name Varchar 50 ช่ือองคก์รภายนอก  
3 Dept Varchar 50 ช่ือหน่วยงานภายในคณะฯ  
4 Money Varchar 30 จ านวนเงินค่าธรรมเนียมใน

การศึกษาดูงาน 
 

 

 5. ตารางขอ้มูลภาควชิา /หน่วยงาน (Dept) ประกอบดว้ย  รหสัภาควชิา ช่ือภาควชิา  
แสดงดงัตารางท่ี 5.5 
 
ตารางท่ี 5.5  โครงสร้างตารางขอ้มูลภาควชิา/หน่วยงาน  
 
ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด รายละเอยีด คีย์ 

1 Dept_id Varchar 15 รหสัจงัหวดั PK 
2 Dept_name Varchar 50 ช่ือจงัหวดั  

 
 6. ตารางสถานะของผูใ้ชง้านในระบบ (Status) ประกอบดว้ย  เพื่อก าหนดขอบเขตของ
ผูใ้ชง้านในระบบซ่ึงประกอบดว้ย ล าดบัท่ีสถานะ สถานะผูใ้ชง้านในระบบ แสดงดงัตารางท่ี 5.6 
 
ตารางท่ี 5.6  โครงสร้างตาราง status (ขอ้มูลสถานะของผูใ้ชง้านในระบบ) 
 
ล าดับ ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด รายละเอยีด คีย์ 

1 Status_id Varchar 15 ล าดบัท่ีสถานะ PK 
2 Status_user Varchar 50 สถานะผูใ้ชง้านในระบบ  
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5.2  การทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบ ท าการทดสอบการท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ของระบบ วา่สามารถท างานได้

ตามท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ การบนัทึกขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล การออกรายงาน ซ่ึง
รายการท่ีก าหนดไว้ ไดแ้ก่  ขอ้มูลองคก์รภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์ศึกษาดู งาน จ านวนของผู ้
ศึกษาดูงาน จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการตอ้นรับดูงานจ านวนขององคก์รภายนอกท่ีขอความ
อนุเคราะห์ยกเวน้ค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการระบุช่ือ
และรหสัผา่นก่อนท่ีจะเขา้ไปใชง้านในระบบ แสดงดงัภาพท่ี 5.1 

 

 
 
ภาพท่ี 5.1 หนา้จอการระบุช่ือและรหสัผา่นก่อนเขา้ใชร้ะบบ   
 

 ใหผู้ใ้ชง้าน ในระบบท าการกรอกรหสัผูใ้ชง้าน  และรหสัผา่น  แลว้ท าการคลิกท่ี
ปุ่ม “Login” หาก เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ระบบจะยนิยอมใหผู้ใ้ชง้านเข้ าสู่ระบบได ้แต่ถา้หากไม่
ครบถว้นหรือใส่ขอ้มูลผดิ ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถเขา้สู่ระบบศึกษาดูงานได ้แสดงดงัภาพท่ี 5.2 
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ภาพท่ี 5.2  ขอ้ผดิพลาดเม่ือผูใ้ชร้ะบบใส่ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือใส่ขอ้มูลผดิ  
 
 5.2.1  หน้าจอหลกัระบบศึกษาดูงาน 

เม่ือผูใ้ชร้ะบบสามารถกรอกช่ือและรหสัผา่นของตนเองไดแ้ลว้ โปรแกรมก็จะเขา้สู่  
ระบบศึกษาดูงาน  แสดงดงัภาพท่ี 5.3 

 
 

 
 
ภาพท่ี 5.3 หนา้จอหลกัระบบศึกษาดูงาน 
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 5.2.2  ค าช้ีแจงการศึกษาดูงาน 
  ผูใ้ชง้านระบบ สามารถดูค าช้ีแจงการศึกษาดูงาน เพื่อช้ีแจงองคก์รภายนอกท่ีตอ้งการ
ศึกษาดูงานภาควชิา/หน่วยงานภายในคณะฯ แสดงดงัภาพท่ี 5.4  
 

 
 
ภาพท่ี 5.4 ค าช้ีแจงการศึกษาดูงานดา้นการพฒันาคุ ณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวทิยาลยัมหิดล 
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 5.2.3 ระบบการสมัครสมาชิก  
 ในส่วนน้ีเจา้หนา้ท่ีของภาควชิา /หน่วยงานภายในคณะฯ  สามารถสมคัรสมาชิกเพื่อ 
เขา้ใชง้านในระบบ ในการเรียกดูรายงานการศึกษาดูงานได ้แสดงดงัภาพท่ี 5.5 
 

 
 
ภาพท่ี 5.5 ระบบการสมคัรสมาชิก 
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 5.2.4 ระบบจัดการข้อมูลศึกษาดูงาน 
  ผูใ้ชร้ะบบท าการเพิ่มขอ้มูลศึกษาดูงานเขา้ไปในระบบ เม่ือคียข์อ้มูลทั้งหมดท าการกด 
ยนืยนั เพื่อบนัทึกขอ้มูลเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ซ่ึงในส่วนน้ีเจา้หนา้ท่ีภาควชิา /หน่วยงาน ไม่สามารถ
เขา้ไปในระบบจดัการขอ้มูลศึกษาดูงานได ้แสดงดงัภาพท่ี 5.6  
 

 
 
ภาพท่ี 5.6 ระบบจดัการขอ้มูลศึกษาดูงาน 
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5.2.5  ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก  
 ในส่วนน้ี admin สามารถท าการดูขอ้มูล แกไ้ข และลดข้ อมูลสมาชิกได ้แสดงดงัภาพ
ท่ี 5.7 
 

 
 
ภาพท่ี 5.7  ระบบจดัการขอ้มูลสมาชิก 
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 5.2.6 ค าช้ีแจงการช าระเงิน 
  ผูใ้ชง้านระบบ สามารถดูค าช้ีแจงการช าระเงิน การเก็บค่าธรรมเนียมดูงานแก่องคก์ร
ภายนอก เพื่อช้ีแจงองคก์รภายนอกทราบก่อนเขา้ศึกษาดูงานภาควชิา/หน่วยงานภายในคณะฯ แสดง
ดงัภาพท่ี 5.8 
 

 
  
ภาพท่ี 5.8  ค าช้ีแจงการเก็บค่าธรรมเนียมศึกษาดูงานแก่องคก์รภายนอก 
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 5.2.7 ระบบรายงานข้อมูลศึกษาดูงาน 
 ผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในระบบศึกษาดูงาน สามารถเรียกดูรายงานการศึกษาดูงาน
ได ้แสดงดงัภาพท่ี 5.9 
 

 
 
ภาพท่ี 5.9 ระบบรายงานขอ้มูลศึกษาดูงาน 
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บทที ่ 6 

สรุปผลการวจิยั 

 
6.1  สรุปผลการวจัิย 

การพฒันาตน้แบบโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบการศึกษาดูงาน งานพฒันา
คุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นการคน้ควา้อิสระโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาระบบศึกษาดูงานใหอ้ยูใ่นรูปแบบอิเล็คโทรนิคไฟล ์มีการอนุมติัผา่นระบบ ตามเส้นทางการ
ไหลเวยีนของเอกสาร การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ราบถึงอุปสรรคแ์ละขอ้จ ากดัต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการ
แกปั้ญหาในการพฒันาระบบศึกษาดูงาน  จากการออกแบบ ระบบศึกษาดูงาน ในส่วนของการ
ออกแบบ User Interface นั้น ไดน้ าโปรแกรม Macromedia Dreamweaver  มาจดัท าหนา้ Webpaage 
สรุปผลการพฒันาโปรแกรมไดด้งัน้ี 
 6.1.1  ด้านโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
 1. มีความเหมาะสมในการออกแบบหนา้จ อเพื่อติดต่อกบัผูใ้ชง้าน การวาง
ต าแหน่งของเมนูและวตัถุประสงคก์ารใชง้านของเมนู สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ขอ้ความท่ีใชส่ื้อสารกบั
ผูใ้ช ้โทนสีพื้นหลงั และสีในส่วนต่าง ๆ ของจอภาพ 
 2. มีความสะดวกในการใชง้านบนัทึก แกไ้ข ลบ เรียกดู ขอ้มูล 
 3. มีความครอบคลุมงานระบบศึกษาดูงาน 
 4. มีค  าอธิบายเพิ่มเติมขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมท่ีชดัเจน 
 6.1.2  ด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูล 
 1. มีความปลอดภยัในการป้องกนัฐานขอ้มูล 
 2. มีความปลอดภยัในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลในแต่ละระดบัผูใ้ช้ 
 6.1.3  ด้านความสะดวกเมื่อเทยีบกบัระบบงานเดิม 
 1. ลดระยะเวลาและมีความสะดวกในการท างาน 
 2. ลดความผดิพลาดในการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร 
 3. การคน้หาท าไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
 4. การรายงานของระบบครอบคลุมตามความตอ้งการ 
 5. มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ 
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบ วา่ การพฒันาตน้แบบระบบ ศึกษาดูงาน  งานพฒันาคุณภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยใชห้ลกั การ
ท างานแบบ Client-Server และการน าระบบฐานขอ้มูลมาใชบ้ริหารจดัการขอ้มูล  ผูใ้ชง้านระบบ
สามารถเรียกใชง้าน สามารถดึงขอ้มูลจากระบบได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งสอบถามจากผูดู้แลระบบ ท า
ใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วในการใชง้านและความถูกตอ้งของขอ้มูล  

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบดงักล่าวมาขา้งต้ น ผูว้จิยั จึงขอเสนอแนะในการ
พฒันาและปรับปรุงเพื่อใชง้านระบบในอนาคต ดงัน้ี 

การพฒันาตน้แบบระบบศึกษาดูงาน  งานพฒันาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบศึกษาดูงาน ซ่ึง
ระบบน้ีสามารถน าไปประยกุตก์บั ระบบ เอกสารต่าง ๆ  ภายในองคก์รได ้  แต่การท างานยงัไม่
สมบูรณ์แบบมากนกั ตอ้งมีการน าไปพฒันาในส่วน อ่ืน ๆ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการและเพื่อใหร้ะบบมีความสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของความปลอดภยั
ของขอ้มูล และการเช่ือมโยงของขอ้มูลใหมี้มากยิง่ข้ึ น และยงัตอ้งศึกษาถึงกระบวนการท างาน
เพิ่มเติมเพื่อใหร้ะบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้งานระบบศึกษาดูงาน งานพฒันาคุณภาพ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 คู่มือการใชง้าน ระบบศึกษาดูงาน งานพฒันาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  เป็นส่วนท่ีอธิบายวธีิการใ ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ช้ ระบบ (User) สามารถใช้
งานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยรายละเอียดของคู่มือการใชง้าน แสดงการ
ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการใชง้าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  
ก.1  การติดตั้งโปรแกรม AppServ 
 1. ขั้นตอนแรกตอ้งเขา้ไป ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ เวอร์ชัน่  AppServ 2.5.10 
โดยสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.appservnetwork.com แลว้ท าการติดตั้ง  ขั้นตอน  
แสดงดงัภาพท่ี ก.1 ดงัน้ี 
 1. ดบัเบิ้ลคลิกไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมา ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้ ง 
 2. ท่ีขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งติดตั้ง ในท่ีน้ีจะใชค้่าดีฟอลตคื์อ C:\AppServ 
 3. เลือกโปรแกรมท่ีจะติดตั้ง ในท่ีน้ีจะเลือกทั้งหมด 
 

 

ภาพท่ี ก.1 ไฟลต์วัติดตั้ง Appserv-win32-2.5.10 
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2. เม่ือดบัเบิ้ลคลิกไฟลต์วัติดตั้ง Appserv-win32-2.5.10.exe จะปรากฏหนา้ต่าง แสดงดงั
ภาพท่ี ก.2    

 

 
 
ภาพท่ี ก.2 แสดงการเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม Appserv-win32-2.5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 64 

 3. จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม Next จะปรากฏหนา้ต่าง Choose Destination Location แสดงดงั
ภาพท่ี ก.3 เพื่อใหเ้ราเลือกต าแหน่งท่ีจะติดตั้งโปรแกรม AppServ โดยทัว่ไปเราจะคลิกปุ่ม Next  
 

 
 
ภาพท่ี ก.3 หนา้ต่าง Choose Destination Location 
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 4. จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง Apache http Server แสดงดงัภาพท่ี ก .4 โดยก าหนด 
Server Name เป็น localhost และใส่อีเมลลใ์นช่อง Administrator’s Email Address และก าหนด 
HTTP Port ซ่ึงโดยปกติก็คือ Port 80 จากนั้นคลิกปุ่ม Next 
 

 
 
ภาพท่ี ก.4 หนา้ต่าง Apache http Server 
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5. จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง MySQL Database  ใหเ้ราป้อน  User Name  และ Password ท่ี 
เราตอ้งการ จากนั้นเลือก Charset เป็น tis620 เพื่อใชภ้าษาไทย แลว้คลิกปุ่ม Next แสดงดงัภาพท่ี ก.5 
 

 
 
ภาพท่ี ก.5 หนา้ต่าง MySQL Database   
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 6. รอจนกระทัง่ติดตั้งโปรแกรม AppServ เสร็จเรียบร้อย จะปรากฏหนา้ต่าง Finished 
แสดงดงัภาพท่ี ก.6 
 

 
 
ภาพท่ี ก.6 หนา้ต่าง MySQL Database   
 
 7. หากตอ้งการใหเ้ร่ิมใชง้าน Apache และ MySQL ก็เลือก Start Apache และ Start 
MySQL จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เพื่อส้ินสุดการติดตั้งโปรแกรม AppServ 
 หลงัจากนั้น Apache Web Server ก็จะเร่ิมท างาน ท าการเปิดโปรแกม Internet 
Exploror แลว้พิมพ ์http://localhost หรือ http://127.0.0.1 ก็จะปรากฏรายละเอียด แสดงดงัภาพท่ี   
ก.7 
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ภาพท่ี ก.7 หนา้แรกของโปรแกรม AppServ 
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