บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาและพัฒนาเรื่อง “การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม” นี้ ประกอบดวยรายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการที่กอใหเกิดความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและโปรแกรมวิชา โดยการใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูและ
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ผูเรียนและสถานการณ รวมทั้งความพยายามที่จะเชื่อมโยงองค
ความรูสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดถึงการบูรณาการกิจกรรมการสอน การวิจัยและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเขาดวยกัน
การจัดการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการประกันคุณภาพเพราะเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอน การใชสื่อและ
อุปกรณ การฝกประสบการวิชาชีพ การประเมินผลการเรียนของผูเรียนและการประเมินการสอน
ของผูสอน ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
และพัฒนายกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นและเปนที่ยอมรับมากขึ้น (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,
2540: 13)
2.2 ลักษณะทั่วไปขององคกร
(คูมือประกันคุณภาพการศึกษา, 2548 : 5) สํานักสงเสริมวิชาการไดรับการแบงสวน
ราชการครั้งแรกของวิทยาลัยครูเชียงใหม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในวิทยาลัยครูเชียงใหม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530
งานทางดานทะเบียนและวัดผล กอนหนานี้มีการแบงงานการรับผิดชอบของงานทะเบียน
และวัดผลขึ้นอยูกับสํานักงานอธิการบดีเรียกวา “แผนกทะเบียนและวัดผล” ขึ้นตรงกับรอง
อธิการบดีฝายบริหาร สวนงานบริหารหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
หนวยวัดผลการศึกษา และหนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการขึ้นตรงกับ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
จนกระทั่งวันที่ 12 มีนาคม 2530 มีการประกาศแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูเชียงใหม ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ไดแบงสวนราชการของ
วิทยาลัยครู เปน 10 หนวยงาน และมีสํานักสงเสริมวิชาการเปนสวนราชการ โดยมีอาจารยทัศนีย
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ยอดอินทร เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการคนแรก โดยมีการแบงหนวยงานยอยออกเปนฝาย
ตาง ๆ 6 ฝาย คือ ฝายเลขานุการ ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายเทคโนโลยีการศึกษา ฝายหลักสูตรและ
แผนการสอน ฝายหองสมุด และฝายเอกสารตํารา
ปการศึกษา 2532 ไดมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงเดิมจากผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานัก
ส ง เสริ ม วิ ช าการ และได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู บ ริ ห ารสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการมาเป น ดร.มงคล
เอี่ยมสําอางค ไดมีการขยายการทํางานเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มงานขึ้นอีก 4 งาน คือ งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ งานสถิติและขอมูลผลการศึกษา งานศูนยขอมูลเพื่อการศึกษา งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
เพื่อชวยเสริมวิชาการ
ในปการศึกษา 2533 ไดมีการปรับระบบงานภายในใหกระชับโดยลดงานที่เพิ่ม 4 งาน ให
เหลือเพียง 2 งาน คือ งานฝกประสบการณวิชาชีพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในลักษณะของ
คณะกรรมการประสานงานการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ และคงงานสวั ส ดิ ก ารและข อ มู ล ผล
การศึกษาไวตามเดิม
ป ก ารศึ ก ษา 2534 มี ก ารประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ ปรั บ องค ก รให ชั ด เจน โดยมี ผู ช ว ย
ศาสตราจารยวัฒน สมประเสริฐ เปนหัวหนาสํานักสงเสริมวิชาการ โดยแบงกลุมออกเปน 3 ดาน
คือ ดานวิทยบริการ ดานธุรการวิชาการ และดานโครงการและงานเฉพาะกิจ
• ดานวิทยบริการ ประกอบดวย ฝายหอสมุด ฝายเทคโนโลยีและฝายเอกสารตํารา
• ดานธุรการวิชาการ ประกอบดวยฝายเลขานุการ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน
ฝายทะเบียนและวัดผล
• ดานโครงการและงานเฉพาะกิจ ประกอบดวยสํานักงานคณะกรรมการประสาน
การฝกประสบการณวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสรรหาอาจารยพิเศษ
โครงการรณรงคทางวิชาการเพื่อสรรหานักศึกษา
ในการดําเนินการดังกลาวมีการประสานการทํางานอยางเปนระบบมีการจัดประชุมสัมมนา
เพื่อสรางการความเขาใจในการทํางานรวมกัน ซึ่งถือวาเปน “ยุคทองของสํานักสงเสริมวิชาการ” ทีม่ ี
การกระจายการทํางานมีการสรางสรรคงานใหม ๆ อยางมากมาย
ปการศึกษา 2537 ผูชวยศาสตราจารยสมผิว ชื่นตระกูล ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักสงเสริม
วิชาการ
ปการศึกษา 2538 อาจารยมนตรี ศิริจันทรชื่น เปนหัวหนาสํานักสงเสริมวิชาการ และในป
การศึกษา 2538 มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏทําใหมีการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการ
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ปการศึก ษา 2543 สํ านั ก สงเสริ มวิ ชาการได มีการปรับปรุง หน ว ยงานให มีก ารแยกงาน
วิทยบริการออกไปเปนศูนยวิทยบริการ มีงานเทียบเทาคณะมีการบริหารงานอยางอิสระ สํานัก
สงเสริมวิชาการคงเหลือภารกิจที่สําคัญ 3 ดาน คือ งานเลขานุการ งานทะเบียนและวัดผล และงาน
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ปการศึกษา 2543 ผูชวยศาสตราจารยวสันต จินดารัตนาภรณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการ
ปการศึกษา 2548 อาจารยพวงทอง พรอมไท ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงสรางการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแสดงไดตามแผนภาพตอไปนี้

รูปที่ 2.1 โครงสรางการบริหารและการแบงสวนราชการของสํานักสงเสริมวิชาการ
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โครงสร า งการแบงส ว นราชการสํ านั ก สง เสริมวิ ช าการและงานทะเบีย นแสดงได ต าม
แผนภาพตอไปนี้

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กลุมทะเบียนและประมวลผล

ฝายทะเบียน
งานบริการหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียน
งานตรวจสอบหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียน
งานลงทะเบียนเรียน
งานทําบัตรนักศึกษา

กลุมสํานักงานเลขานุการ

ฝายธุรการ คลังและพัสดุ
ฝายนโยบายและแผน
ฝายพัฒนาระบบและ
โปรแกรมสารสนเทศ
ฝายรับนักศึกษา

กลุมบริการการศึกษา

ฝายการบริหารหลักสูตร
งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน
งานจัดตารางสอน
และตารางสอบ
งานวางแผนเตรียม
หองเรียนและหองสอบ
ฝายประสานงานการจัด
การศึกษาโครงการพิเศษตาง ๆ

ฝายประมวลผล
งานเตรียมและบันทึก
ขอมูลผลการสอบ
งานรับรองผล
สําเร็จกรศึกษา
งานตรวจสอบ
ผลการศึกษา
งานบริการผลการศึกษา

รูปที่ 2.2 โครงสรางการบริหารและการแบงสวนราชการของสํานักสงเสริมวิชาการ
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2.2.1 ลักษณะระบบงาน
ขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อยูภ ายใตการบริหารจัดการของสํานัก
สงเสริ มวิ ชาการและงานทะเบีย นซึ่งมี ห นาที่ในการจัด การและรับผิ ดชอบขอมูลของนั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแตนักศึกษาเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
โดยสามารถแบงภาระงานหลัก ๆ ไดดังนี้
2.2.1.1 การจัดการขอมูลนักศึกษาใหม
• รับรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา โดยนักศึกษาจะกรอกขอมูลทะเบียนประวัติ
สวนตัวและประวัติการศึกษาเดิมลงในใบรายงานตัว
• กําหนดรหัสโปรแกรมวิชาและหมูเรียน
• กําหนดรหัสนักศึกษาโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซลและนําขอมูลรหัส
นักศึกษาลงฐานขอมูล
• บันทึกขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาลงสูฐานขอมูล
• พิมพรายงานตาง ๆ เชน ใบรายชื่อนักศึกษาทั้งหมูเรียนเพื่อสงใหอาจารยที่
ปรึกษา หรือขอมูลจํานวนนักศึกษาแยกตามคณะหรือสาขาวิชา
• เขียนสมุดทะเบียนประวัติโดยคัดลอกจากใบรายงานตัวการเปนนักศึกษา
2.2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
• จัดปฏิทินวิชาการการศึกษา
• เตรียมขอมูลรายวิชาที่เปดสอน อาจารยผูสอน และจัดวัน – เวลาสอบโดยฝาย
หลักสูตรและแผนการเรียน
• เปดระบบลงทะเบียนเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม ถอน รายวิชาตามกําหนด
ชวงเวลาของแตละชั้นป
• รับลงทะเบียนการโอน ยกเวน ยกเลิกรายวิชา
• ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา
• กําหนดชวงเวลารับชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โดยใหชําระผานธนาคาร
ไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ
• พิมพรายงานที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน เชน ใบรายชื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแตละหมูเรียน ใบกรอกผลการเรียนสงใหอาจารยผูสอน เปนตน
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2.2.1.3 ประเมินผลการศึกษา
• อาจารยผูสอนสงผลการศึกษาถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผาน
ระบบอินเตอรเน็ตตามชวงเวลาที่กําหนด
• บันทึกผลการศึกษา
• ประมวลผลและตรวจสอบผลการศึกษา
• ประกาศผลการศึกษา
• พิมพรายงานตาง ๆ เชน ใบแจงผลการศึกษาแตละภาคเรียนสงถึงผูปกครอง
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ประกาศผลการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา รายงานสรุปจํานวน
ผูที่สําเร็จการศึกษา เปนตน
2.3 ขอมูลและสารสนเทศ
(1) ความหมายของขอมูล
ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริง หรือเหตุการณที่เกีย่ วของกับสิ่งตาง ๆ เชน คน สัตว สิ่งของ
สถานที่ ขอมูล จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการ รวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ดังจะเห็นจาก กระบวนการเลือกตั้ง หลายพรรค การเมือง มีการ
ใชเทคโนโลยีรวบรวมขอมูล หาวิธีการที่จะใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว และเมื่อ สถานการณหรือ
เหตุการณบางอยางเกิดผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแกสถานการณ จะดําเนินการไดอยาง
ทันทวงที (http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html, 2550)
ขอมูล หมายถึง กลุมอักขระที่เมื่อนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หมายถึงคําที่ใชอธิบาย หรือขอความที่กลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขอความนั้นอาจจะเปนตัวเลขหรือ
สัญลักษณ ซึ่งสามารถนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรได (เกษมชาติ ทองธา, 2541 : 118)
ขอมูล (Data) คือขอเท็จจริงขั้นตนซึ่งอาจจะเรียกวาเปนวัตถุดิบของสารสนเทศ
(Information) เมื่อขอมูลถูกนํามาประมวล (เรียงลําดับ แยกประเภท เชื่อมโยง หรือสรุปผล) และ
จัดใหอยูในรูปแบบที่ใชประโยชนได (จรณิต แกวกังวาล, 2540 : 10)
(2) ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) หมายถึงขอมูลที่ถูกนํามาประมวลผล (เรียงลําดับ แยกประเภท
เชื่อมโยง คํานวณ หรือสรุปผล) (จรณิต แกวกังวาล, 2540 : 10)
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขาวสารที่ไดจากการนําขอมูลดิบ (Raw data) มา
คํานวณทางสถิติหรือประมวลผลอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขาวสารที่ไดออกมานั้นจะอยูในรูปที่สามารถ
ไปใชงานไดทันที (วาสนา สุขกระสานติ, 2540: 22)
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คําวา สารสนเทศ ซึ่งมีความหมายกวาง ๆ วา ขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ ที่มีการบันทึก
อยางเปนระบบตามหลั ก วิ ชาการเพื่อนํามาเผยแพรและใชง านทุก ๆ สาขา (สานิตย กายาผาด,
2542: 2)
สารสนเทศ หมายถึง ขอความรูที่ประมวลไดจากขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น จนได
ขอสรุปที่เปนประโยชนและทําใหเกิดความรูความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูใหและผูรับ (สาทิพย
ธรรมชีวีวงศ, 2544: 2)
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ไดจากการประมวลผลแลว ซึ่งในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเปน
ขอมูลเพื่อการประมวลผลใหไดขอสนเทศอีกอยางหนึ่งก็ได เชน คะแนนสอบของนักศึกษาเปน
ข อ มู ล เมื่ อ ผ า นกระบวนการตั ด เกรดจะได เ กรดเป น สารสนเทศ และเมื่ อ นํ า เกรดนั ก ศึ ก ษาไป
คํานวณหาคาเฉลี่ย เกรดของนักศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศที่ได คือ เกรดเฉลี่ย (GPA)
(ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล, 2544: 17)
สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผลแลว อาจใชวิธี
งาย ๆ เชน หาคาเฉลี่ย หรือใช เทคนิคขั้นสูง เชนการวิจัยดําเนินงาน เปนตน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพ
ขอมูลทั่วไปใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธ หรือ มีความเกี่ยว ของกัน เพื่อนําไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจหรือตอบปญหาตาง ๆ ได สารสนเทศ ประกอบดวยขอมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพ
ตาง ๆ แตจัดเนื้อเรื่องใหอยูในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไมใชจํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอยาง
เดียวเทานั้น (http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html, 2550)
ระบบสารสนเทศ(Information system) ในดานเทคนิคหมายถึง กลุมของระบบงานที่
ประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ทําหนาที่
รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจายขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุม
ภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะหปญหา การ
สรางแบบจําลองวัตถุที่มีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหม ๆ ระบบสารสนเทศ
ประกอบดวยบุคคล สถานที่และสิ่งของภายในองคกรนั้นหรือสิ่งแวดลอมขององคกร คําวา
ขาวสาร (Information) หมายถึง ขอมูลที่ไดรับการประมวลผลหรือปรุงแตงเพื่อใหมีความหมาย
และเปนประโยชนตอผูใช สวนคําวา ขอมูล (data) เปนเพียงขอเท็จจริงที่ไดรับการรวบรวมหรือ
ปอนเขาสูระบบ ซึ่งอาจใชแทนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในองคกรหรือสิ่งแวดลอม กอนที่จะถูกนําไป
จัดการใหเหมาะสมตอการนําไปใชงานในโอกาสตอไปในปจจุบันระบบสารสนเทศไดเขามาแทนที่
กระบวนการทํางานแบบเดิมอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําใหเกิดเปน กระบวนการทํางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Workflow) ซึ่งชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานขององคกรลงได
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เปนอยางมาก และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหสูงขึ้นดวย (เลาดอน เคนเนท และ
เลาดอน จีนส, 2545 : 6)
(3) ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี ซึ่งไดแบงออกเปน5 ลักษณะ ดังนี้
1. เปนปจจุบนั (Current) ขอมูลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปไดเรื่อยตามกาลเวลา
ระบบสารสนเทศที่ดีจะตองสามารถยืดหยุน มีการปรับเปลี่ยนคาใหเปนปจจุบัน และ/หรือ คงคาเกา
เก็บไวเพื่อประโยชนการใชงานตาง ๆ กัน
2. ทันเวลา (Timely) สารสนเทศที่มีคุณคาทางเวลา ถาไมไดสารสนเทศในเวลาที่
ตองการอาจจะเกิดการสุญเสียโอกาส ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบที่จะตองจัดสรร
ใหไดสารสนเทศเมื่อผูใชตองการในเวลาที่ตองการ
3. มีคาเที่ยงตรง (Relevant) ผูใชตองการสารสนเทศที่ตรงกับงานของเขา ถาผูใช
ไดขอมูลที่ไมสมบูรณ หรือมีรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ผูใชก็จะทํางานในสวนของตนไดไม
เต็มที่ ยิ่งสารสนเทศที่ไดรับตรงตามความตองการของผูใชแตละคนมากเทาใด ระบบสารสนเทศนั้น
ก็จะถูกจัดวาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทานั้น
4. มีความคงที่ (Consistent) ในหลายกรณี สารสนเทศเองกอใหเกิดความขัดแยง
ขอมูลในหลายที่อาจไมตรงกัน วิธีการประมวลผลที่ตางกัน อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนใน
ผลลัพธที่ได จุดมุงหมายหลักของระบบสารสนเทศขอหนึ่งคือ พยายามทําใหเกิดความขัดแยงนอย
ที่สุด ขอมูลมีความคงที่มากที่สุดเทาที่จะทําได
5. นําเสนอรูปแบบที่มีประโยชน (Presented in Usable Form) ถึงแมระบบจะมี
ลักษณะทั้ง 4 ประการขางตน แตถานําเสนอผลลัพธในรูปแบบที่ผูใชนําไปใชประโยชนไมได
ระบบดังกลาวก็จะมีคานอยเต็มที ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบที่มีความยืดหยุนใน
การนําเสนอสารสนเทศใหกับผูที่ตองการใชสารสนเทศนั้น ๆ (จรณิต แกวกังวาล, 2540 : 11)
2.4 ระบบเครือขาย (Network Concept)
ในปจจุบนั มีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชงานในหนวยงานประเภทตางๆ มากมายซึ่งมี
ผลทํ า ให ก ารทํ า งานในองคก รหรือหน ว ยงาน สามารถทํา งานไดอย า งเป น ระบบ และสามารถ
พัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่อง ซึ่งการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในองคกรหรือหนวยงานก็เริ่มมี
การพั ฒ นาขึ้ น แทนที่ จ ะใช ใ นลั ก ษณะหนึ่ ง เครื่ อ งต อ หนึ่ง คน ก็ ใ ห มี ก ารใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
อุปกรณ และขอมูลตางๆรวมกัน โดยนําคอมพิวเตอรมาตอเชื่อมกัน ซึ่งเรียกสิ่งนี้วา “ระบบแลน”
ความจริงแลวระบบแลนถูกนํามาใชเปนเวลานานแลว แตจะจํากัดการใชงานอยูในเฉพาะกลุมคน
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บางกลุมเทานั้น แตในปจจุบันระบบแลนถูกนํามาใชอยางแพรหลายมากขึ้น จึงจําเปนตองมีการ
จัดระบบการใชงาน นิยามความหมายของเนตเวิรกสามารถจํากัดไดมากมายหลายวิธี เชน
• ตามขนาด แบงเปน Workgroup, LAN, MAN และ WAN
• ลักษณะการทํางาน แบงเปน peer-to-peer และ client-server
• ตามรูปแบบ แบงเปน Bus, Ring และ Star
• ตาม bandwidth แบงเปน baseband และ broadband หรือวาเปน megabits และ
Gigabits ตอวินาที
• ตามสถาปตยกรรม แบงเปน Ethernet หรือ Token-Ring
• แบงตามขนาด
การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนระบบเครือขายเนตเวิรก จึงมีการนํามาใช
กันมาก ซึ่งจะแบงไดเปน 3 ระบบ คือ
1. ระบบเครือขายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)
2. ระบบเครือขายเนตเวิรกระยะกลาง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)
3. ระบบเครือขายเนตเวิรกระยะใกล (Local Area Network หรือ LAN)
ซึ่งระบบ LAN จะเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ภายในชั้น ภายในตึก หรือระหวางตึก
ที่อยูในบริเวณเดียวกันหรือในสํานักงานทั่วไป ระบบเนตเวิรกระยะใกลหรือแลน สามารถติดตั้งได
งาย สงขอมูลไดดวยความเร็วสูง มีขอผิดพลาดนอย และลงทุนนอยกวาระบบเนตเวิรกระยะไกล
และระยะกลาง ซึ่งตองลงทุนสูงเนื่องจากเปนระบบใหญ ใชติดตอกันในระดับประเทศ
LAN แบงลักษณะการทํางานไดเปน 2 ประเภทคือ peer to peer และ client-server
1. แบบ peer to peer เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสามารถแบงทรัพยากรตางๆ ไม
วาจะเปนไฟลหรือเครื่องพิมพซึ่งกันและกันภายในเนตเวิรก เครื่องแตละเครื่องจะทํางานในลักษณะ
ที่ทัดเทียมกัน การเชื่อมตอแบบนี้มักทําในระบบที่มีขนาดเล็กๆ เชน หนวยงานขนาดเล็กที่มีเครื่อง
ที่ทําการเชื่อมตอกันประมาณไมเกิน 10 เครื่อง เนตเวิรกประเภทนี้สามารถจัดตั้งไดงาย ๆ ดวย
ซอฟตแวรธรรมดา ๆ เชน Windows 95 และ 98 โดยเครื่องคอมพิวเตอรในระบบจะสามารถ
เปนไดทั้งเครื่องลูกขาย (client) และเครื่องผูใหบริการ (server) โดยขึ้นอยูกับวาขณะใดขณะหนึ่ง
เครื่องไหนเปนผูรองขอทรัพยากรหรือวาเปนผูแบงปนทรัพยากร
2. แบบ client-server เปนระบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง ตอเขากับคอมพิวเตอร
อีกเครื่องหนึ่งเปนอยางนอย ซึ่งเครื่องที่เชื่อมตอดวยนี้จะมีขนาดใหญ มีโปรเซสเซอรตั้งแตหนึ่งตัว
ขึ้นไป ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งเครื่องในระดับ Pentium หรือ RISC (Reduced Instruction Set
Computing เชน DEC Alpha AXP) แลวก็ใชระบบปฏิบัติการที่เปนเนตเวิรก (NOS หรือ
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โดยเฉพาะ เชน Windows NT Server ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูง
กวา Windows 95 และ 98 อีกทั้งยังไดรับการออกแบบและปรับแตงมาเพื่อการทํางานในระบบ
สภาวะแวดลอมแบบเนตเวิรกโดยเฉพาะอีกดวย หนาที่ของเครื่องแมขายไดแก การควบคุมความ
ปลอดภั ย ในระบบจั ด การความคั บ คั่ ง ในระบบเนตเวิ ร ก หยิ บ ยื่ น ทรั พ ยากรต า งๆ เช น ข อ มู ล
โปรแกรม หรือการขอใชอุปกรณรวมตางๆ ตามแตเครื่องลูกขายจะรองขอ สําหรับเครื่องลูกขาย จะ
เปนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ(ไมใชพวกเทอรมินัล) ซึ่งก็จะใช OS ธรรมดา เชน Windows 95
,Windows 98 ,windows NT Workstation ซึ่งเครื่องลูกขายเหลานี้โดยปกติจะใชความสามารถ
ดานการประมวลผลของตัวเองเพื่อจัดการกับขอมูลที่ไดรับมาจาก server และในการทํางานรวมกัน
ระหวาง client กับ server นี้
เราจะเรียกการทํางานที่ดานของเครื่องลูกขายวา Front-end Processing และเรียกการ
ทํางานในสวนของ server วา Back-end Processing หลักการ client-server จะมีความยืดหยุน
สูง เพราะนอกเหนือจากการเชื่อตอเขาดวยกันตามปกติแลว ยังสามารถเลือกที่จะเชื่อมตอทั้งระบบ
เขากับเครื่องในระดับ minicomputer หรือ mainframe ไดอีกดวย โดยเครื่องที่ทําหนาที่ Frontend จะยังคงสามารถใชงานในสภาวะแวดลอมและโปรแกรมที่เราคุนเคยไดดี ในขณะที่ผูใชงาน
สามารถเลือกทํางานไดทั้งงานในรูปแบบเครื่องเดี่ยว (stand alone) หรือแบบที่ประสานงานกับ
ผูใชรายอื่น รวมไปถึงการทํางานโดยอาศัยขอมูลจํานวนเก็บอยูในเครื่อง mainframe อีกดวย
Network Operating System)

(http://www.benjama.ac.th/ebooks/network/network.html, 2543)

ไคลเอ็นต/เซิรฟเวอร
ระบบไคลเอ็นต/เซิรฟเวอร วาเปนการพัฒนาเพื่อตอบสนองแนวความคิดการลดขนาด
(Downsizing) ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากกวาระบบการแบงปนเวลา (Time
Sharing) ของเครื่องเมนเฟรม ซึ่งไคลเอ็นต/เซิรฟเวอร มีการประมวลผลแบบกระจาย
(Distributed Processing) โดยจะมีการแบงกันประมวลผลระหวางเครื่องลูกขายและเครื่องแม
ขาย โดยแบงแอพพลิเคชั่นที่ทํางานบนเครื่องแมขายมาทํางานในเครื่องลูกขายดวย เมื่อเครื่องลูก
ขายตองการผลลัพธของขอมูลจะสงความตองการไปยังเครื่องแมขายและเครื่องแมขายจะสงขอมูล
มาใหเครื่องลูกขายชวยในการคํานวณอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการทํางานลักษณะนี้ทําใหองคกรประหยัด
คาใชจายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบเมนเฟรมและมินิลงไดมาก
ระบบไคลเอ็นต/เซิรฟเวอร จะมีการแยกสวนของแอพพลิเคชั่นฐานขอมูลและสวนแสดง
ผลออกจากกัน เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานจึงมีสถาปตยกรรม N-Tier ซึ่งมีอยู 2 แบบดวยกัน
คือ สถาปตยกรรมแบบทูเทียร (Two Tiered) และทรีเทียร (Three Tiered) (บัณฑิต จามรภูติ,
2542: 7)
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รูปที่ 2.3 แสดงสถาปตยกรรมแบบทูเทียร

รูปที่ 2.4 แสดงสถาปตยกรรมแบบทรีเทียร
อินทราเน็ต (Intranet)
อินทราเน็ต (Intranet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงการสื่อสารดวยระบบ
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่งเปนระบบโปรโตคอลในการสื่อสารของเครือขายอินเทอรเน็ต
(Internet) ดังนั้นโปรแกรมเพื่อการสื่อสารบนเครือขายอินทราเน็ต จึงเปนซอฟตแวรชนิดเดียวกับที่
ใชใ นการสื่ อ สารบน เครือ ขา ยอิ น เทอรเ น็ ต ส ว นความแตกตา งที่ ชั ด เจนระหว า งเครื อ ข า ย
อินทราเน็ตกับเครือขายอินเทอรเน็ต คือ อินเทอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรเพียงหนึ่งเดียวของ
โลก ดังนั้นชื่อของอินเทอรเน็ต (Internet) จึง ขึ้นตนดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญเสมอ สวน
อินทราเน็ตเปนเครือขายภายใน ซึ่งมีจํานวนมากมาย ดังนั้น ชื่อของอินทราเน็ต (intranet) จึงมัก
เขียนดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ความแตกตางระหวางเครือขายอินทราเน็ตกับอินเทอรเน็ตอีก
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ประการหนึ่ งคื อ อิ น เทอรเ น็ต ไม มีใ ครเป น เจ าของอยา งแท จ ริง และไม มี ใ ครสามารถควบคุ ม
เครือขายอินเทอรเน็ตได แตสําหรับเครือขายอินทราเน็ตมีเจาของแนนอนและถูกควบคุมโดยองคกร
หรือบุคคลผูเปนเจาของ เครือขายอินทราเน็ต เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร
ภายในองคกรหรือระหวางองคกร โดยการเชื่อมตอกันเปนเครือขายทองถิ่นหรือเครือขายแลน
(LAN) และเครือขายตางทองถิ่นหรือเครือขายแวน (WAN) การสื่อสารบนเครือขายอินทราเน็ตที่
สําคัญ ๆ ไดแก การสื่อสารโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – mail) การสื่อสารระบบเว็บ
(Web) ระบบการโอนยายไฟล (FTP) และระบบฐานขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอรที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรจากตางชนิดและตาง
แบบเขาเปนเครือขายขนาดใหญ (Internetworking) เปนหนึ่งเดียวกันดวยชุดโปรโตคอลทีซีพี/ไอ
พี ผานระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งแบบใชสายสัญญาณและไรสายเครือขายตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเขา
หากันจนครอบคลุมไปทั่วโลกนี้เปนไดทั้งระดับเครือขายระดับ LAN, MAN และ WAN รูปแบบ
Ethernet, Token-Ring, Token-Bus, ARC net, FDDI, UNIX และรูปแบบอื่น ๆ
สําหรับเครือขายอินทราเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงกันระหวางคอมพิวเตอร และ/หรือระหวางเครือขายคอมพิวเตอรที่เหมือนกันหรือตางชนิด
ตางแบบกัน สื่อสารขอมูลกันดวยโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เชนเดียวกับเครือขายอินเทอรเน็ตและ
นําเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาประยุกตใชในการรับ-สงขอมูล อินทราเน็ตตางจากอินเทอรเน็ต
เพียงที่ขอบเขตของการสื่อสารขอมูลจะเนนหนักอยูภายในเครือขายขององคกรเปนหลัก (ดร.วิทยา
เรืองพรวิสุทธิ์, 2542: 118)
2.5 ระบบฐานขอมูล ( Database System)
ระบบฐานขอมูล ( Database System) ฐานขอมูลจะเปนแหลงหรือศูนยรวมของขอมูลที่
มีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผนซึ่งกอใหเกิดฐานขอมูลที่เปน
แหลงรวมของขอมูลจากแผนกตาง ๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายในฐานขอมูลชุดเดียวกัน
ผูใชงานตาง ๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางนี้เพื่อนําไปประมวลผลรวมกันได และ
สนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกันทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในขอมูล ดังเชนระบบแฟมขอมูลและ
แนวคิดของฐานขอมูลนั้นสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลดวยวิธี
แฟมขอมูลได
ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) คือโปรแกรม
ที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวยฟงกชั่นหนาที่ตาง ๆ ในการจัดการกับ
ขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช
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เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูล รวมทั้งการจัดการการ
เขาถึงฐานขอมูล ซึ่งถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูล เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมมีสิทธิ
การใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางได นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาที่ใน
การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูลและการเรียกคืนขอมูลในกรณี
ที่ขอมูลเกิดความเสียหาย
ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS เปนโปรแกรมที่ใชโตตอบกับผูใชงานทั้งบน
แอบพลิเคชันโปรแกรมและฐานขอมูล ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล
ชนิดขอมูล รวมทั้งการอนุญาตใหขอมูลที่กําหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซึ่งในสวน
นี้เรียกวา Data Definition Language (DDL)
2. อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพิ่ม (insert) ปรับปรุง (update) ลบ (delete) และ
เรียกใช (Retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซึ่งในสวนนี้เรียกวา Data Multipulation Language
(DML)

3. สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล เชน
• ความปลอดภัยของระบบ (security system) โดยผูที่ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ในฐานขอมูล จะไมสามารถเขามาใชงานขอมูลในฐานขอมูลได
• ความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันใน
การจัดเก็บขอมูล
• มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system)
กลาวคือ สามารถแชรขอมูลเพื่อบริการในการเขาถึงขอมูลพรอม ๆ กัน จากผูใชงานในขณะเดียวกัน
ไดโดยไมกอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล
• การกูคืนระบบ (recovery control system) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดใน
กรณีที่ฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่เกิดความเสียหาย
• การเขาถึงรายการตาง ๆ (user-accessible) ผูใชสามารถเขาถึงรายการ หรือ
รายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลในฐานขอมูลได (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2546: 28-30)
2.6 ระบบรักษาความปลอดภัย
ในการถายทอดขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตนั้น ตองมีมาตรฐานในการ
รักษาความปลอดภัยเพราะระบบเครือขายสาธารณะขนาดใหญมีความเปราะบางเปนอยางมากโดย
เฉพาะอยางยิ่งการเปนระบบที่เปดใหบริการขอมูลแกบุคคลโดยทั่วไป
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การเขารหัสขอมูล

เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลโดยใช กุญแจ
เขารหัส (Encryption Key) ซึ่งขอมูลที่เขารหัสจะถูกเปดอานไดเฉพาะเมื่อมีการถอดรหัสขอมูล
(Decryption) โดยใชกุญแจถอดรหัส (Decryption Key) ที่ตรงกันเทานั้น โดยทั่วไปการเขารหัส
ที่นิยมใชผานเครือขายอินเทอรเน็ต คือ เอสเอสแอล (SSL : Secure Sockets Layer) และ
เอส-เอชทีทีพี (S-HTTP : Secure HyperText Transport Protocol) การเขารหัสสวนตัว
(Private Key) หรือการเขารหัสสาธารณะ (Public Key)
การทํางานผานเว็บไซตวาจะใชโปรโตคอล HTTP ซึ่งปกติจะไมมีการเก็บรักษาขอมูลหรือ
สถานะแตละเพจไว แตในการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นที่มีความซับซอน เชน การสราง
แบบฟอรมการรับขอมูลหลาย ๆ หนาและตองนําขอมูลทั้งหมดที่รับไปบันทึกลงฐานขอมูล เปนตน
และเนื่องจากการที่ผูใชมีอิสระอยางมากในการเรียกดูเว็บเพจ โดยสามารถพิมพ URL และระบุ
พารามิเตอรตาง ๆ ลงไปไดเอง ซึ่งหากผูใชทราบรายละเอียดในการเรียกใชตัวแปร จะมีผลทําให
เพจที่ถูกเรียกสรางตัวแปรและกําหนดคาตามที่ผูใชระบุไวได ดังนั้นหากไมสามารถตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันผูใชไดแลว ผูใชอาจทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่สําคัญ ๆ ได จากปญหาดังกลาว สามารถนํา
เซสชั่น (Session) มาแกปญหา โดยใชหมายเลขประจําตัวเซสชั่น (Session ID) ซึ่งเปนหมายเลข
ที่เว็บเซิรฟเวอรกําหนดใหแกบราวเซอรและจะมีคาไมซ้ํากัน (unique) สําหรับผูใชแตละราย เพื่อ
ยืนยันผูใชรายนั้น ๆ แมผูใชจะเปดหนาเพจหลาย ๆ หนาก็ตาม เปนการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลไดระดับหนึ่ง หมายเลขเซสชั่น คือ ตัวอักษรและตัวเลข (Alphanumeric) ขนาด 32 ไบต ที่
เว็บเซิรฟเวอรกําหนดใหแกบราวเซอร เพื่อชวยเว็บเซิรฟเวอรจําแนกผูใชแตละราย ซึ่งในการพัฒนา
นั้นสามารถสงผานหมายเลขเซสชั่นได 2 วิธี คือ การใชคุกกี้และการสงผาน URL (สมศักดิ์ โชคชัย
ชุติกุล, 2547 : 229)
(Encryption)
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2.7

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาขอมูลการคนควาและวิจยั ที่เกี่ยวของ ผูเขียนไดพบงานวิจัยที่ตรงกับงาน
คนควาของผูวิจัยดังนี้
ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ (2542) ไดศึกษาคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธเรื่อง “ระบบ
สารสนเทศดานนักศึกษา สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม” มี
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานนักศึกษา สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อศึกษาทฤษฎีพื้นฐานดานระบบสารสนเทศรวมถึงทฤษฎีการพัฒนาระบบ
เชิงวิศวกรรมซอฟตแวรและนํามาประยุกตใชกับงานจริง ในงานคนควานี้ ไดระบบสารสนเทศที่
สามารถทําการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในมุมมองหลายมิติ โดยสามารถทําการแสดงผลใน 3
รูปแบบ ไดแก การแสดงผลรายงานในรูปตารางทางจอภาพ การแสดงผลรายงานในรูปตารางทาง
เครื่องพิมพและการแสดงผลแผนภูมิทางจอภาพ ระบบไดพัฒนาใหทํางานภายใตระบบเครือขาย
โดยมีเครื่องแมขายสารสนเทศทําหนาที่จัดเก็บฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ ผูใชสามารถเขาใชงาน
เครือขายไดโดยผานทางเครื่องลูกขาย เพื่อเรียกใชขอมูลสารสนเทศ
ธฤษ เรือนคํา (2547) ไดศึกษาคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธเรื่อง “ระบบสารสนเทศ
งานทะเบียน สถาบันราชภัฏเชียงใหม” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะ ความตองการ ดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษาถึงปญหาอุปสรรค ขอจํากัดตาง ๆ รวมถึงแนวทางในการแกปญหา
และเพื่อใหสามารถนําการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ไปประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ
ตลอดจนหาแนวทางการแกไขปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นตอไป ในการคนควาแบบ
อิสระนี้ พบวา ระบบสามารถทําการเพิ่มขอมูลหลักบนฝง เซิรฟเวอร สามารถจัดตารางสอน ตาราง
สอบ และทําตารางรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนในระบบปกติ โดย
ระบบสามารถใหขอมูลรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียน หองเรียน ผูสอน ชนิดของการลงทะเบียน (เพิ่ม
ถอนหรือโอนยายกระบวนวิชา) และขอมูลการชําระเงิน นอกจากนั้นระบบยังจัดทํารายงานตาง ๆ
ใหดวย
นิติรัฐ สาลี (2547) ไดศึกษาคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
ทะเบียนและวัดผล โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
โปรแกรมทะเบียนและวัดผลพรอมทั้งคูมือการใชงาน จากการวิจัยนี้พบวา โปรแกรมสามารถใช
งานไดงายกวาเดิมและสามารถแสดงรายงานไดครอบคลุมตามที่งานทะเบียนและวัดผลตองการ
และผลการทํางานของโปรแกรมอยูในเกณฑที่นาพอใจ

