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สารสนเทศ โดยใหจัดเก็บในรูปของดิจิตอล 

 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   ปการศึกษา 2551 
ลายมือช่ือนักศึกษา          
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ 

50405310 : MAJOR : ENGINEERING MANAGEMENT 

KEY WORD : ADMINISTRATION DATA INDUSTRY SYSTEM 

VERAPON  MANATARENART :  INFORMATION SYSTEM FOR INDUSTRIAL DATA 

MANAGEMENT. THESIS ADVISOR :  NATAPOL SIRISAWANG, D.Eng.  79 pp. 

 

 

Administration data industry system of The Office of Industrial Economics this the 

system has that to study and invent for is a tool help in the work, administration data industry side, 

which, be the organization where dare to at pillar responsibility, for being the part of data industry 

administration of the organization, by system computer lead comes to use replace bingmade of 

hand, for increase efficiency in the work and using resource that exist worthwhilely, system 

development does by designing and make administration data industry system by use a program 

VB.Net and ASP.Net, give can manage in the sense of document data such as  registering 

document, grabbing tests and separate the industry, investigation, the supervision and follow, and 

the arrangement does a report for uses to are a tool in the making a decision next. 

 

By get do system modifying data test from hand picture to the letter, (Optical Character 

Recognition: OCR), for use in step keying industry reduction appeared the database, which, in 

system modifying data test from hand picture to the letter, (Optical Character Recognition: OCR), 

meet that, cannot usable effectively with arrangement system collects data of Thailand industry, 

both of in the format of the number, and the character, then get do applicability system manages 

side other information, for, store in a picture of the digital 
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บทที่1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการสํารวจขอมูลการผลิตรายปของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม มีการสํารวจผูประกอบการจํานวน 4,000 โรงงานตอปนับแตป 2544 จนถึงปจจุบันทั้งส้ิน 
4,000 เลม ๆ ละ 32 หนา ตองใชพ้ืนที่ในการจัดเกบ็เอกสารเพิ่มข้ึนทุกป 

การจัดเก็บเอกสารในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเก็บเอกสารที่สําคัญไวเปน
จํานวนมาก ปญหาที่พบคือทําใหยากตอการดูแลและการคนหา  นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายในการจัดเก็บ
และไมมีความปลอดภัยตอเอกสาร รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของเอกสารใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
นานที่สุด 

ดังน้ันจึงเห็นวาระบบการจัดการขอมูลอุตสาหกรรม โดยนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชจะ
เปนการเหมาะสมสําหรับงานดานการจัดการขอมูล ซ่ึงเปนสวนสําคัญของสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมมาก เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพงานและเกิดการคุมคาในการใชพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร คิดเปนพ้ืนที่ 124.2 ตารางเมตรใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งเปนสวนหน่ึงที่ชวย
สนับสนุนการดําเนินการตาง ๆ ไดมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือนําขอมูลการผลิตรายปไปจัดเก็บเขาเครื่องคอมพิวเตอร ใชวิธีสแกนขอมูลเก็บเปน
ไฟลภาพ ในระดับโรงงาน และระดับกลุมอุตสาหกรรม 

2.2. ศึกษารายละเอียดเบื้องตนของการแปลงขอมูลจากภาพกราฟกใหเปนตัวอักษร (Optical 
Character Recognition: OCR) 

2.3. ศึกษาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดเก็บและการคนหาเอกสารโดยจะชวยลดคาใชจายในการ
จัดเก็บ และทําใหการคนหาเอกสารมีประสิทธิภาพ 

2.4. สรางระบบความปลอดภัยตอเอกสาร ใหไดตามความเหมาะสมสําหรับผูใช 
2.5. เพ่ือชวยลดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 
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3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
3.1. ใชขอมูลเอกสารที่จะตองจัดเก็บของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
3.2. ทําทั้งส้ิน 3 ป ต้ังแตป 2547 ถึง 2549  คิดเปนปละ 4,000 เลม หน่ึงโรงงานเทากับ 1 เลม 

จํานวน  4,000 เลม ๆ  ละ 32 หนา 
3.3. ศึกษาสแกนในรูปแบบขาว-ดํา 
3.4. ในการศึกษาครั้งน้ี จะทําการทดลองการทํางานของการแปลงขอมูลจากภาพกราฟกใหเปน

ตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) 
3.5. ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของระบบโดยการศึกษาลักษณะและขั้นตอนการ

ดําเนินงานปจจุบันรวมทั้งปญหาตางๆท่ีเก่ียวของจากเอกสารและสอบถามเจาหนาท่ีเกี่ยวของ 
3.6. การนําเขา (Input) เอกสารเขาสูระบบเอกสารเขาสูระบบเอกสารนั้นจะอยูในลักษณะของ

ไฟลรูปภาพที่ผานการสแกนกอนแลว 
3.7. การทํางานของระบบครอบคลุมการจัดเก็บ คนหา  
3.8. ในการเขาสูระบบผูใช (User) แตละคนจะมีรหัส (Password) และ Login สวนตัว 

 
4. นิยามศัพทเฉพาะ 

4.1. เอกสารหมายถึง เอกสารไดแก จดหมายโตตอบ ฟอรมตางๆ หนังสือรายงาน แผนภูมิ
ตางๆ ใบรับรองคุณวุฒิ สัญญา ภาพถาย แคทตาลอก คูมือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งทําขึ้นหรือใชโดยหนวยงาน
ในการดําเนินงานและมีคาทางกฎหมาย ทางสัญญา ทางการคลัง การเงิน หรือทางประวัติศาสตร 

4.2. ระบบบริหารงานเอกสาร หมายถึง ระบบที่เปลี่ยนจากการใชเอกสารในรูปแบบของ
กระดาษไปเปนรูปภาพในระบบคอมพิวเตอรและสามารถคนหาเอกสารไดภายในเวลาอันรวดเร็ว 

4.3. การควบคุมเอกสาร  หมายถึง การควบคุมในการผลิต การจัดเก็บ และการกําจัดหรือทําลาย
เอกสารเมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชอีกตอไป 

4.4. ISIC (International Standard Industrials Code) หมายถึง รหัสโรงงานที่กําหนดใหอยูใน
กลุมเปนมาตรฐานการกําหนดที่ใชกําหนดเหมือนกันทั่วไป 

4.5. โอซีอาร (Optical Character Recognition: OCR) การแปลงขอมูลจากภาพกราฟกใหเปน
ตัวอักษร หมายถึง ซอฟตแวรอยางหน่ึงที่ออกแบบเพื่อใหแปลความหมายที่ปรากฏในไฟลรูปภาพ ไปเปน
ขอมูลที่สามารถประมวลผลได โดยปกติการนําเขารูปภาพเพื่อเขาสูกระบวนการแปลสามารถใชเครื่อง
สแกนเนอรหรือกลองดิจิตอล หรืออุปกรณที่ออกแบบมาเฉพาะทาง 
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5. วิธีการดําเนินงาน/ข้ันตอนการดําเนินงาน  
5.1. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของหรือตองใชตางๆ 
5.2. ศึกษาและวิเคราะหระบบ 
5.3. วิเคราะหและออกแบบระบบ 
5.4. ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชในการเขียนโปรแกรม  
5.5. ทดสอบและแกไขโปรแกรมเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ และทดสอบติดต้ัง

โปรแกรม 
5.6. การรายงานผลการดําเนินงาน ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมทั้งหมด 
5.7. จัดทําเอกสารและคูมือการใชโปรแกรม 

 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1. เพ่ือความสะดวกในการนําขอมูลเก็บไวใหรวดเร็ว 
6.2. อํานวยความสะดวก แบงเบาภาระเจาหนาที่จากขั้นตอนการทํางานดวยมือ และใช

คอมพิวเตอรแทนเพิ่มประสิทธิภาพในงานมากขึ้น 
6.3. มีระบบการสืบคน ไดอยางรวดเร็ว ลดปญหาความลาชาและการสูญหายเอกสาร 
6.4. สามารถควบคุมดูแล และจัดการเอกสาร ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.5. เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารใหมีความถูกตองและเชื่อถือได 
6.6. สามารถนําไปใชกับการเก็บขอมูลของหนวยงานตางๆได 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางกวางขวางในทุกวงการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญของการทํางานทุกดาน นับต้ังแตทางดานการศึกษา พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดานการเมืองและราชการ อันที่จริง
แลวจะเห็นวาไมมีงานดานใดที่ไมมีผูคิดประยุกตหรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปชวยใหการทํางาน
น้ัน ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

1.1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองดานหลัก ๆ  
ที่ประกอบดวยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน เพ่ือ
ใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหวขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และ
ความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน 

1.2. ขอมูลกับสารสนเทศ 
ขอมูล (Data) หมายถึง กลุมตัวอักขระที่เม่ือนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใดอยางหน่ึง

และมีสําคัญควรคาแกการจัดเก็บเพ่ือนําไปใชในโอกาสตอๆ ไป ขอมูลมักเปนขอความที่อธิบายถึงส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง อาจเปนตัวอกัษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได 

สารสนเทศหมายถึง ขอมูลขาวสาร ความรูตางๆที่ไดรับการสรุป การคํานวณ การจัดเรียง 
หรือประมวลแลวจากขอมูลตางๆที่เก่ียวของอยางเปนระบบตามหลักวิชาการจนไดเปนขอความรูเพ่ือ
นํามาเผยแพรและใชประโยชนในงานดานตาง ๆ 

ขอมูลและสารสนเทศนับวามีประโยชนตอการนําไปใชบริหารงานดานตางๆ มากมาย อาทิ 
เชนดานการวางแผนสามารถนําสารสนเทศไปใชในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการองคการ การบริหาร 
งานทรัพยากรมนุษย กระบวนการผลิตสินคา การตลาด เปนตน 
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1. ดานการตัดสินใจ สามารถนําสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางหรือ
ทางเลือกที่มีปญหานอยที่สุดในการแกปญหาตางๆ การมีสารสนเทศที่สมบูรณทันสมัยและครบถวนจะชวย
ใหการตัดสิน ใจถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ดานการดําเนินงาน สามารถนําสารสนเทศไปใชในการดําเนินงานตางๆ เชน ใชเพ่ือควบคุม
หรือติดตามผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบ วัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ 

1.3. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มี 5 ประการไดแก 
ประการแรก การสื่อสารถือเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ส่ิงสําคัญที่

มีสวนในการพัฒนากิจกรรมตางๆ ของมนุษยประกอบดวย Communications media, การสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวยผลิตภัณฑหลักที่มากไป
กวาโทรศัพทและคอมพิวเตอร เชน แฟกซ อินเทอรเน็ต และอีเมล ทําใหสารสนเทศเผยแพรหรือกระจาย
ออกไปในที่ตาง ๆ  ไดสะดวก 

ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลใหการใชงานดานตางๆ มีราคาถูกลง 
ประการที่ส่ี เครือขายส่ือสาร (Communication networks) ไดรับประโยชนจากเครือขาย

ภายนอก เน่ืองจากจํานวนการใชเครือขาย จํานวนผูเชื่อมตอและจํานวนผูท่ีมีศักยภาพในการเขาเช่ือมตอ
กับเครือขายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น 

ประการที่หา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหฮารดแวรคอมพิวเตอร และตนทุน
การใช ICT มีราคาถูกลงมาก 

1.4. องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกลาวไดวาประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม สําหรับรายละเอียดพอสังเขปของแตละ
เทคโนโลยีมีดังตอไปนี้ คือ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจดจําขอมูลตางๆ และปฏิบัติตามคําสั่งที่บอก 

เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่งให คอมพิวเตอรน้ันประกอบดวยอุปกรณตางๆ ตอเชื่อมกัน
เรียกวา ฮารดแวร (Hardware) และอุปกรณฮารดแวรน้ีจะตองทํางานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือที่
เรียกกันวา ซอฟตแวร (Software)  

ฮารดแวร ประกอบดวย 5 สวน คือ 
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อุปกรณรับขอมูล (Input) เชน แผงแปนอักขระ (Keyboard), เมาส, เคร่ืองตรวจกวาดภาพ 
(Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เคร่ืองอานบัตรแถบแมเหล็ก 
(Magnetic Strip Reader), และเครื่องอานรหัสแทง (Bar Code Reader) 

อุปกรณสงขอมูล (Output) เชน จอภาพ (Monitor), เคร่ืองพิมพ (Printer), และเทอรมินัล 
หนวยประมวลผลกลาง จะทํางานรวมกับหนวยความจําหลักในขณะคํานวณหรือประมวลผล 

โดยปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังของโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการดึงขอมูลและคําส่ังที่เก็บไวไวใน
หนวยความจําหลักมาประมวลผล 

หนวยความจําหลัก มีหนาที่เก็บขอมูลท่ีมาจากอุปกรณรับขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณ และ
ผลลัพธของการคํานวณกอนที่จะสงไปยังอุปกรณสงขอมูล รวมทั้งการเก็บคาํสั่งขณะกําลังประมวลผล 

หนวยความจําสํารอง ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลและโปรแกรมขณะยังไมไดใชงาน เพ่ือการใชใน
อนาคต ซอฟตแวร เปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนมากในการควบคุมการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร 

ซอฟตแวรสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่หนึ่ง ซอฟตแวรระบบ มีหนาที่ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร 

และเปนตัวกลางระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรหรือฮารดแวร ซอฟตแวรระบบสามารถแบงเปน 3  
ชนิดใหญ คือ 

1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใชควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกัน ในปจจุบัน เชน UNIX, DOS, Microsoft Windows 

2. โปรแกรมอรรถประโยชน ใชชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในระหวาง
การประมวลผลขอมูลหรือในระหวางที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกันในปจจุบัน เชน 
โปรแกรมเอดิเตอร (Editor)  

3. โปรแกรมแปลภาษา ใชในการแปลความหมายของคําสั่งที่เปนภาษาคอมพิวเตอรใหอยูใน
รูปแบบที่เคร่ืองคอมพิวเตอรเขาใจ และทํางานตามที่ ผูใชตองการ 

ประเภทที่สอง ซอฟตแวรประยุกตเปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือทํางานเฉพาะดานตามความ
ตองการ ซ่ึงซอฟตแวรประยุกตน้ีสามารถแบงเปน 3 ชนิด คือ 

1. ซอฟตแวรประยุกตเพ่ืองานทั่วไป เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพื่อใชงานทั่วไปไมเจาะจง
ประเภทของธุรกิจ ตัวอยาง เชน Word Processing, Spreadsheet, Database Management เปนตน 

2. ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน เปนซอฟตแวรท่ีสรางข้ึนเพื่อใชในธุรกิจเฉพาะ ตามแต
วัตถุประสงคของการนําไปใช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7 

 

3. ซอฟตแวรประยุกตอ่ืนๆ เปนซอฟตแวรที่เขียนข้ึนเพ่ือความบันเทิง และอื่นๆ นอกเหนือจาก
ซอฟตแวรประยุกตสองชนิดขางตน ตัวอยาง เชน Hypertext, Personal Information Management และ
ซอฟตแวรเกมตาง ๆ  เปนตน 

 

 
 
ภาพที่ 1  แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศ 
 

2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ใชในการติดตอส่ือสารรับ/สงขอมูลจากที่ไกลๆ เปนการสง

ของขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือที่อยูหางไกลกัน ซ่ึงจะชวยใหการเผยแพรขอมูลหรือ
สารสนเทศไปยังผูใชในแหลงตางๆ เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตองครบถวน และทันการณ ซ่ึงรูปแบบ
ของขอมูลที่รับ/สงอาจเปนตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)  

เทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีที่ใชในระบบ
โทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไรสาย เชน ระบบโทรศัพท, โมเด็ม, แฟกซ, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง, 
วิทยุโทรทัศน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง คล่ืนไมโครเวฟ และดาวเทียม เปนตน สําหรับกลไกหลักของการสื่อสาร
โทรคมนาคมมีองคประกอบพื้นฐาน 3 สวน ไดแก ตนแหลงของขอความ (Source/Sender), ส่ือกลางสําหรับ
การรับ/สงขอความ (Media), และสวนรับขอความ (Sink/Decoder) ดังแผนภาพตอไปน้ี คือ 

สําหรับกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองคประกอบพื้นฐาน 3 สวน ไดแก ตน
แหลงของขอความ (Source/Sender), ส่ือกลางสําหรับการรับ/สงขอความ (Media), และสวนรับขอความ 
(Sink/Decoder) ดังแผนภาพตอไปนี้ คือ 

 

 
 
ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคม 
 

นอกจากน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการใชงานไดเปน 6 รูปแบบ 
ดังน้ีตอไปนี้ คือ 
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1. เทคโนโลยีที่ใชในการเก็บขอมูล เชน ดาวเทียมถายภาพทางอากาศ, กลองดิจิทัล, กลองถาย 
วีดีทัศน, เคร่ืองเอกซเรย ฯลฯ 

2. เทคโนโลยีที่ใชในการบันทึกขอมูล จะเปนสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน เทปแมเหล็ก,  
จานแมเหล็ก, จานแสงหรือจานเลเซอร, บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 

3. เทคโนโลยีที่ใชในการประมวลผลขอมูล ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร และ
ซอฟตแวร 

4. เทคโนโลยีที่ใชในการแสดงผลขอมูล เชน เครื่องพิมพ, จอภาพ, พล็อตเตอร ฯลฯ 
5. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดทําสําเนาเอกสาร เชน เครื่องถายเอกสาร, เคร่ืองถายไมโครฟลม 
6. เทคโนโลยีสําหรับถายทอดหรือส่ือสารขอมูล ไดแก  ระบบโทรคมนาคมตาง ๆ เชน 

โทรทัศน, วิทยุกระจายเสียง, โทรเลข, เทเล็กซ และระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งระยะใกลและไกล 
1.1. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถอธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในดานที่มีผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตาง ๆ ของผูคนไวหลายประการดังตอไปนี้ (จอหน ไนซบิตต อางถึงใน  
ยืน ภูวรวรรณ) 

ประการที่หน่ึง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปน
สังคมสารสนเทศ 

ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแหงชาติไปเปน
เศรษฐกิจโลก ท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือขาย
สารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัฒน 

ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบ
แนวราบมากขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหนวยธุรกิจอื่นเปนเครือขาย การดําเนิน
ธุรกิจมีการแขงขันกันในดานความเร็ว โดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

ประการที่ส่ี เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถ
ตอบสนองตามความตองการการใชเทคโนโลยีในรูปแบบใหมท่ีเลือกไดเอง 

ประการที่หา เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการทํางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา 
ประการที่หก เทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้ง

ยังทําใหวิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดละเอียดขึ้น 
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กลาวโดยสรุปแลว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สําคัญในทุกวงการ มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโลกดานความเปนอยู สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาตาง ๆ 

1.2. ปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
จากงานวิจัยของ Whittaker พบวา ปจจัยของความลมเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการ มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ไดแก 
1. การขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงไมดีพอ  

ย่ิงองคการมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเสี่ยงยอมจะมีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําให
คาใชจายดานน้ีเพ่ิมสูงข้ึน 

2. การนําเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคการ
จําเปน ตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องคการดําเนินอยู หากเลือกใชเทคโนโลยี
ที่ไมสอดรับกับความตองการขององคการแลวจะทําใหเกิดปญหาตางๆตามมาและเปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณโดยใชเหตุ 

3. การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เขามาใชงานในองคกร หากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแลวก็ถือวาลมเหลวต้ังแตยังไมได
เริ่มตน การไดรับความมั่นใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยางที่สําคัญและจําเปนที่จะทําใหการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการประสบความสําเร็จ 

สําหรับสาเหตุของความลมเหลวอ่ืนๆ ที่พบจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เชน  
ใชเวลาในการดําเนินการมากเกินไป (Schedule overruns), นําเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยหรือยังไมผานการ
พิสูจนมาใชงาน (New or unproven technology), ประเมินแผนความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไมถูกตอง, ผูจัดจําหนายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vendor) ที่องคการซื้อมาใชงานไมมีประสิทธิภาพและ
ขาดความรับผิดชอบ และระยะเวลาของการพัฒนาหรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจนเสร็จสมบูรณ 
ใชเวลานอยกวาหน่ึงป 

นอกจากน้ี ปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไมประสบความสําเร็จ 
ในดานผูใช งานนั้น อาจสรุปไดดังน้ี คือ 

1.  ความกลัวการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ผูคนกลัวที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งกลัววาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามาลดบทบาทและความสําคัญในหนาที่การงานที่รับผิดชอบของ
ตนใหลดนอย ลงจนทําใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. การไมติดตามขาวสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากเทคโนโลยี
สาร สนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไมมั่นติดตามอยางสม่ําเสมอแลวจะทําใหกลายเปนคนลาหลังและ
ตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไมทั่วถึง ทําใหขาดความ
เสมอภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ ทําใหเปนอุปสรรคในการ
ใชงานดานตาง ๆ ตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
 
2. แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

คําที่ใชเรียกระบบขอมูลเพ่ือการบริหารหรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และอาจพบคํา
วา ระบบขอมูลเพ่ือการจัดการ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับภาษาอังกฤษนั้นอาจจะเห็นได
ทั้งคําวา Management Information System (MIS) หรือ Computer-Based Information Systems หรือ 
Information Systems 

ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารเปนแนวคิดที่เปนพ้ืนฐานตางๆ และเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรที่เก่ียวของกับระบบขอมูล และเอื้ออํานวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการนําคอมพิวเตอร
เขามาชวยในการประมวลผลขอมูลและบริหารงาน ดังน้ันจึงมีชื่อวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System) หรือ หรือ Computer-Based Information Systems หรือ Information 
Systems  

ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารเปนระบบที่ประมวลขอมูลไวเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานและ
บริหารงานในระดับ แตสําหรับธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงมีจํานวนมากในปจจุบัน ประกอบกับมีการแขงขันที่
รุนแรง การบริหารงานจึงมีความยุงยากและตองการระบบขอมูลที่ดีอยางมาก ที่เขามาชวยวางแผน และ
ควบคุมและตัดสินใจ ทั้งยังจะตองทันเวลาอีกดวย จึงเปนการหลีกเลี่ยงไมไดเลยที่คอมพิวเตอร จะตองเขา
มาเปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบขอมูล เพ่ือการบริหารที่จะชวยใหสามารถประมวลขอมูลจํานวน
มากใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถนําไปใชไดอยางทันเวลา ฉะนั้นเมื่อมีการกลาวถึงระบบ
ขอมูลเพ่ือการบริหารจึงมักหมายถึงระบบขอมูลที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผลขอมูล 

การที่มีคอมพิวเตอรเกิดขึ้นชวยทําใหแนวคิดเกี่ยวกับระบบขอมูลที่มีอยูด่ังเดิม สามารถนํามา
ปฏิบั ติให เปนจริงได  ความกาวหนาของคอมพิวเตอร เปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง  ที่จะกําหนด
ความกาวหนาของระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร ฉะนั้นความกาวหนาของระบบขอมูล เพ่ือการบริหารจึง
จําเปนตองอยูภายใตขอบเขตความเปนไปไดทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรดวยระบบสารสนเทศ 

การประมวลขอมูล หรือการบริหารขอมูลในดานความรู (Knowledge Work) หรือ การ
ตัดสินใจ  เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงานและเทคโนโลยี ส่ือสาร  (Communication 
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Technology) เพ่ือการสนับสนุนงานดานธุรกิจก็เปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดวย
เชนเดียวกัน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนั้น นับวามีประโยชนตอบุคคลหลายฝาย เชน ผูออกแบบ  
ผูปฏิบัติ ผูจัดการระบบสารสนเทศ และผูกําหนดความตองการสารสนเทศ และยังชวยนักวิเคราะหระบบ 
(System Analyst) ใหเขาใจสารสนเทศที่ตองการในการวางแผนการจัดการ และผูใช (User) ใหเขาใจ
สารสนเทศที่เขาตองการวาเหมาะสมกับระยะอยางไร 

วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) เปนศาสตรที่สําคัญตอระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเปนการนําเอาวิธีการคํานวณ ซอฟตแวรและโครงสรางขอมูล มารวมไวดวยกันจึงถือวาเปนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีของวิทยาการคอมพิวเตอรกับสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ 

สวนประกอบการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศในการประมวลผล หรือผลลัพธของระบบ
ประกอบดวย ทางกายภาพ ไดแก 

1. ฮารดแวร หมายถึง เปนเครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนโครงรางสามารถมองเห็นดวยตา
และสัมผัสได เชน จอภาพ คียบอรด เคร่ืองพิมพ เมาส เปนตน ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสวนตางๆ  
ตามลักษณะการทํางาน ได 4 หนวย คือ หนวยรับขอมูล (Input Unit) หนวยประมวลผลกลาง (Central 
Processing Unit : CPU) หนวยแสดงผล (Output Unit) หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage) โดย
อุปกรณแตละหนวยมีหนาที่การทํางานแตกตางกัน 

2. ซอฟทแวร   หมายถึง  เปนโปรแกรมหรือชุดคําส่ัง ที่ ถูกเขียนขึ้นเพ่ือ  ส่ังใหเคร่ือง 
คอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงเปนเหมือนตัวเช่ือมระหวางผูใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอร ถาไมมีซอฟตแวรเรา ก็ไมสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทําอะไรไดเลย 

3. ฐานขอมูล หมายถึง แหลงท่ีใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงอยูในรูปแฟมขอมูลมารวมไว 
ที่เดียวกัน รวมทั้งตองมีสวนของพจนานุกรมขอมูล (data dictionary) เก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสราง 
ของฐานขอมูล และเนื่องจากขอมูลที่จัดเก็บน้ันตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันทําใหสามารถสืบคน 
(retrieval) แกไข (modified) ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสราง ขอมูล (update) และจัดเรียง (sort) ไดสะดวกขึน้
โดยในการกระทําการดังท่ีกลาวมาแลว ตองอาศัยซอฟตแวรประยุกตสําหรับจัดการฐานขอมูล 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เปนการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ (Format) เปนหนังสือคูมือการ
ปฏิบัติงาน ในการบันทึกขอมูลเขาหรือดึงขอมูลมาดูเพ่ือตองการใชผลรายงาน 

การประมวลผล เปนการทํางานของระบบสารสนเทศในแงของหนาที่ในการประมวลผล 
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การประมวลผลรายการ (Process Transaction) 
 

 
 
ภาพที่ 3  แสดงการประมวลผล 
 

การประมวลผลรายการ (Process Transaction) หมายถึง การดําเนินในกิจกรรมในองคกรหรือ 
ภายนอกองคกรเปนการบันทึกรายงาน (Record) จากรายการ (Transaction) เพ่ือ 

1. กําหนดรายการนําเขา เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลกําหนดราคา 
2. ออกผลรายงานขอมูลลูกคา รายการรับจายของราน 
3. การติดตอส่ือสารระหวางรายการใชงานของลูกคา และกําหนดราคา ที่ตองการเพื่อใชบันทึก

รายการเปนสารสนเทศ เปนตน 
 
การดูแลแฟมขอมูลหลัก (Maintain Master Files) 

 

 
 
ภาพที่ 4  การรักษาแฟมขอมูล 
 

เปนการเพื่อตองการสรางและการดูแลรักษาแฟมขอมูลในแฟมขอมูลหลัก (Master File) เปน
การเก็บขอมูลถาวร เชน ขอมูลการใชงานของลูกคา เปนตน รายการในแฟมขอมูลหลักจะถูกปรับปรุงให
เปนปจจุบัน 
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การออกแบบรายงาน (Product Reports) 
 

 
 
ภาพที่ 5  การออกรายงาน 
 

นับวามีความสําคัญตอระบบสารสนเทศ เปนงานที่อยูในกําหนดการ แตบางครั้งระบบ
สารสนเทศจะตองสามารถออกรายงาน สําหรับงานเรงดวนอยางรวดเร็วได 

 
กระบวนการโตตอบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Process Interactive Support Application) 
 

 
 
ภาพที่ 6  การโตตอบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

การใชคอมพิวเตอรทําการประมวลผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยผานตัวแบบในระบบ
สารสนเทศ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลนําเขา จนกระทั่งคําตอบเปนที่นาพอใจ 

รายงานที่ผูใชตองการ เปนระบบสารสนเทศที่ผูใชตองการรายงานหรือผลลัพธ (Output) ที่ได
จากการประมวลผลขอมูลนําเขา (Input) ตองมีประโยชนตอการใชงาน กะทัดรัด เขาใจงายสะดวกตอการ
นําไปใชงาน และสะดวกหรืองายตอผูใชที่ออกรายงาน 

ฐานขอมูล (Database) 
การจัดการฐานขอมูล (Database Management) คือ การบริหารแหลงขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวม

ไวที่ศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองตอการใชของโปรแกรมประยุกตอยางมีประสิทธิภาพและลดการซ้ําซอน
ของขอมูล รวมทั้งความขัดแยงของขอมูลที่เกิดขึ้นภายในองคการ ในอดีตการเก็บขอมูลมักจะเปนอิสระ
ตอกันไมมีการเชื่อมโยงของขอมูลเกิดการสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการเก็บขอมูล เชน องคการหนึ่งจะมีแฟม
บุคคล (Personnel) แฟมเงินเดือน (Payroll) และแฟมสวัสดิการ (Benefits) อยูแยกจากกัน เวลาผูบริหาร
ตองการขอมูลของพนักงานทานใดจําเปนจะตองเรียกดูแฟมขอมูลทั้ง 3 แฟม ซ่ึงเปนการไมสะดวก จงทํา
ใหเกิดแนวความคิดในการรวมแฟมขอมูลทั้ง 3 เขาดวยกันแลวเก็บไวที่ศูนยกลางในลักษณะฐานขอมูล 
(Database) จึงทําใหเกิดระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management system (DBMS)) ซ่ึงจะตอง
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อาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสรางและบํารุงรักษา (Create and Maintenance) ฐานขอมูลและสามารถที่จะ
ใหผูใชประยุกตใชกับธุรกิจสวนตัวไดโดยการดึงขอมูล (Retrieve) ข้ึนมาแลวใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น
สรางงานขึ้นมาโดยใชขอมูลที่มีอยูในฐานขอ มูลแสดงการรวมแฟมขอมูล 3 แฟมเขาดวยกัน 

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ปญหาที่เกิดข้ึนกับขอมูลจํานวนมากก็คือ การจัดการ
เรื่องขอมูลท่ีใชกับโปรแกรมประยุกตตางๆ ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการติดตามรายการขอมูล เชน ขอมูลถูก
นําไปใชที่ไหน แหลงตนตอของขอมูล ชื่อโปรแกรมประยุกตที่เรียกไปใช เปนตน ส่ิงที่พบเห็นใน
พจนานุกรมขอมูลระบุไวในโปรแกรมฐานขอมูล เชน ชื่อขอบเขตขอมูลทั้งหมดของฐานขอมูลพรอมชื่อ
โปรแกรมที่ใช 

พจนานุกรมขอมูลจะเปนตัวบอกคุณลักษณะของขอมูลท่ีใชในองคกร และเปนตัวสําคัญ
สําหรับนักวิเคราะหระบบ ในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัวชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึง
ขอมูลตัวเดียวกัน เมื่อขอมูลน้ันอยูในสถานการณท่ีตางกัน เชนอยูคนละแผนกแตใชขอมูลตัวเดียวกัน 
 เปนตน 

การเขียน พจนานุกรมขอมูลน้ัน เขียนขึ้นเพื่อใชตรวจสอบและอธิบายรายละเอียดของขอมูล 
การเขียน พจนานุกรมขอมูล เพ่ืออธิบาย data flow และ data store ควรจะอธิบายถึงโครงสรางของขอมูล 
(data structure) และสมาชิกของขอมูล (data elements) 

พจนานุกรมมีประโยชนหลายอยางดวยกัน  
1. ในระบบที่ใหญจะมีปริมาณขอมูลที่ไหลไปมา ระหวางระบบงานมากมาย และทุกระบบจะ

ทํางานตลอดเวลาเปนไปไมไดท่ีผูใชจะจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับระบบไดทั้งหมด บางครั้งอาจจะลืมสมาชิก
ตัวสําคัญไป ดังนั้นพจนานุกรมขอมูลจะชวยจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดเหลานี้ได  

2. พจนานุกรมจะชวยใหผูใชระบบทุกคนเขาใจสมาชิกของขอมูล และกิจกรรมของระบบใน
ความ หมายเดียวกัน  

3. ใชเปนคูมือที่อํานวยความสะดวก ในการวิเคราะหลักษณะตาง ๆ ของระบบ  
 
3. การแปลงขอมูลจากกราฟฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) 

การรูจําตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) เปนการแปลงขอมูลรูปภาพ
ตัวอักษรที่ไดมาจากการสแกนภาพใหมาเปนขอมูลตัวอักษรหรือขอมูลตัวเลข ที่ระบบคอมพิวเตอร
สามารถนําขอมูลน้ันไปใชงานไดทันทีเชน ทําการแกไขขอมูลเพ่ิมหรือ ลบขอมูล หรือทําการคนหาขอมูล
จากโปรแกรมประยุกตที่ใชได เปนตน 

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบการแปลงขอมูลรูปภาพตัวอักษร (Optical Character Recognition: 
OCR) น้ันเกิดขึ้นเน่ืองจากมีความตองการที่จะจัดเก็บเอกสารเขาไวใหอยูในรูปของขอมูลคอมพิวเตอร   
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เชน ขอมูลในหนังสือหรือสิ่งพิมพตาง ๆ ซ่ึงแตเดิมอาจตองใชวิธีการพิมพขอมูลเหลาน้ันเขาไป ซ่ึงเรา
จะตองใชเวลาในการพิมพอยางมาก จึงทําใหมีผูคิดพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา 

เทคนิคเบื้องตนของการเก็บขอมูลเหลาน้ีคือการใชเครื่องสแกนเนอรในการเก็บขอมูล ใหอยู
ในรูปของภาพกราฟก อยางไรก็ตามขนาดของขอมูลที่ไดจะมีขนาดใหญ และขอมูลน้ันๆ ก็ไมสามารถ
นําไปจัดการแกไขได เพราะขอความที่ไดน้ันจะอยูในรูปของกราฟกของตัวอักษรขอความไมใชขอความ
จริงๆ ดังน้ัน การแปลงขอมูลรูปภาพตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) จึงมีหนาที่ในการ
แปลงภาพกราฟกตัวอักษรเหลาน้ัน ใหอยูในรูปของแฟมขอมูลที่เปนขอความจริงๆ และขอความที่ไดน้ี
สามารถนําไปใชงานตอไดทันที เชน นําไปจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลหรือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การทํางานอื่น ๆ บนระบบคอมพิวเตอรตอไป 

3.1. วิธีการทํางานของระบบการแปลงขอมูลรูปภาพตัวอักษร (Optical Character 
Recognition: OCR) 

ในสวนน้ีจะกลาวถึงเฉพาะในสวนของการประมวลผลกอนการรูจําตัวอักษรเทาน้ัน  โดยเริ่ม
จากการนําขอมูลเขาดวยการสแกนภาพเอกสารที่เปนตัวอักษรหรือขอความทั้งหมดดวยเครื่องสแกนเนอร  
โดยเรากําหนดคาเริ่มตนของการสแกนรูปภาพใหเปนภาพแบบขาว-ดํา และทําการเก็บภาพที่ไดจากการ
สแกนเปนสกุล BMP จากนั้นจึงนําเอกสารที่ไดมาทําการรูจําตัวอักษรตอไป ซ่ึงในกระบวนการนี้จะ
ประกอบดวยการประมวลผลภาพขั้นตน (Image Preprocessing) และการประมวล ผลภาพขั้นสุดทาย 
(Image Processing) จากนั้นเราก็จะไดขอความที่ผานกระบวนการรูจําตัวอักษรซึ่งก็เปนขอความที่เรา
สามารถนําไปใชงานไดจริง 

โดยท่ัวไปกระบวนการรูจําตัวอักษรมีรูปแบบดังน้ี  คือ  การนําเขาของขอมูล   (Data 
Acquisition) การประมวลผลภาพเบื้องตน (Image Preprocessing) จะมีการแยกลักษณะเฉพาะของ
ตัวอักษร และการประมวลผลภาพขั้นสุดทาย (Image Processing) จะนําตัวอักษรที่แยกไดน้ันมาทําการรูจํา
ตัวอักษรเพื่อใหไดผลลัพธออกมา 

เปนการแปลงสัญญาณนอกระบบใหเขาสูระบบดวยวิธีการที่แตกตางกัน เพ่ือใหไดขอมูลภาพ
ในลักษณะ บิทแมพกราฟก 2 มิติ โดยการแปลงสัญญาณภาพเอกสารใหเปนสัญญาณดิจิตอลสูเครื่อง
คอมพิวเตอร   เชน สแกนเนอร  กลองถายภาพดิจิตอล และวีดีโอ เปนตน 

 
สัญญาณดิจิตอลที่อานเขามาจะแปลงเปนบิตแมพภาพ 2 มิติ แสดงดวยจุดภาพสี หรือภาพ

ขาวดํา 
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ภาพที่ 7  แสดงการแปลงสัญญาณภาพเปนบิทแมพภาพ 
 
4. ฐานขอมูล 

มนุษยนําขอมูลเก็บบันทึกไวเพ่ือใชประโยชนตอไป ชนิดของขอมูลมีหลายแบบ เชน ขอมูลที่
เปนขอความ ขอมูลรูปภาพ ขอมูลเชิงจํานวน ขอมูลท่ีมีคุณภาพดี คือขอมูลที่มีความถูกตองและสอดคลอง
ใหตรงกับปจจุบัน เน้ือหาและรูปแบบถูกตองตรงกับการใชงาน และตองมีการบริหารการจัดการขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยแฟมขอมูลประกอบดวย เรคอรด ฟลด ไบต และบิต 
ตามลําดับ การจัดเก็บขอมูลดวยแฟมขอมูลยังมีขอจํากัดอยูมาก จึงไดมีแนวความคิดในการจัดเก็บขอมูล
ดวยฐานขอมูลมาใชแทน 

การจัดเก็บขอมูลดวยฐานขอมูลน้ันจะตองมีองคประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูล คือ
สวนตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนฐานขอมูล ภาษาท่ีใชกําหนดโครงสรางฐานขอมูล การแปลงระดับของ
ขอมูล ภาษาที่ใชคนคืนขอมูล 

ฐานขอมูลที่ใชเก็บขอมูลน้ันมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวาขอมูลที่จัดเก็บอยูในฐานขอมูลน้ันถูก
จัดเก็บอยูในรูปแบบใด 

ฐานขอมูล (database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลทั้งหมดน้ีจะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟมขอมูล น่ันก็คือการเก็บขอมูลในฐานขอมูลน้ันเราอาจจะเก็บทั้งฐานขอมูล โดยใชแฟมขอมูลเพียง
แฟมขอมูลเดียวกันได หรือจะเก็บไวในหลายๆ แฟมขอมูล ที่สําคัญคือจะตองสรางความสัมพันธระหวาง
ระเบียนและเรียกใชความสัมพันธน้ันได มีการกําจัดความซ้ําซอนของขอมูลออกและเก็บแฟมขอมูล
เหลาน้ีไวที่ศูนยกลาง เพ่ือที่จะนําขอมูลเหลาน้ีมาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมื่อผูตองการใชงานและผูมี
สิทธิ์จะใชขอมูลน้ันสามารถดึงขอมูลที่ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอื่นได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17 

 

แตบางสวนผูมีสิทธ์ิเทาน้ันจึงจะสามารถใชได โดยทั่วไปองคกรตาง ๆ จะสรางฐานขอมูลไวเพ่ือเก็บขอมูล
ตาง ๆ ของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลของลูกคา ขอมูลของสินคา ขอมูล
ของลูกจาง และการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใชฐานขอมูลน้ัน เปนเรื่องที่ยุงยากกวาการใช
แฟมขอมูลมาก เพราะเราจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลควรจะเปนเชนไร การเขียน
โปรแกรมเพื่อสรางและเรียกใชขอมูลจากโครงสรางเหลาน้ี ถาโปรแกรมเหลาน้ีเกิดทํางานผิดพลาดขึ้นมา 
ก็จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของขอมูลทั้งหมดได เพ่ือเปนการลดภาระการทํางานของผูใช จึงไดมี
สวนของฮารดแวรและโปรแกรมตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงและจัดการขอมูลในฐานขอมูลน้ัน เรียกวา ระบบ
จัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system) ระบบจัดการฐานขอมูล คือซอฟตแวรที่
เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาที่ชวยให
ผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล 
การแกไขฐานขอมูล หรือการตั้งคําถามเพื่อใหขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเก่ียวกับรายละเอียด
ภายในโครงสรางของฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรม ตาง ๆ ที่เก่ียวของ
กับการใชฐานขอมูล 

 
4.1. ความจําเปนที่ทําใหเกิดการใชงานโดยระบบฐานขอมูล 
หลังจากที่มนุษยเร่ิมรูจักใชคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผลแลวก็เริ่มมีการพัฒนาภาษา

โปรแกรมสําหรับใชในการประมวลผลขอมูล เชน ภาษาฟอรแทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL)  
พีแอลวัน (PL/I) เบสิก (BASIC) ปาสคาล (Pascal) และเริ่มพัฒนาแนวความคิดในการจัดเก็บขอมูลเปน
แฟมขอมูลประเภทตางๆ แฟมขอมูลมีขอจํากัดในการใชงานหลายประการ ในระบบฐานขอมูลก็
เน่ืองมาจากเหตุผลดังน้ี 

1. การประมวลผลกับระบบแฟมขอมูลยุงยาก 
การดําเนินงานกับแฟมขอมูลในระบบคอมพิวเตอรน้ันจําเปนจะตองเขียนคําส่ังตางๆ ใน

โปรแกรมเพื่อสรางแฟมขอมูล ใชเรคคอรดในแฟมขอมูล และปรับปรุงแฟมขอมูลใหเปนปจจุบัน รูปแบบ
ของคําส่ังเหลาน้ีถูกกําหนดไวในภาษาคอมพิวเตอรตางๆแลว สวนโปรแกรมก็จะตองพัฒนาขึ้นให
สอดคลองกับขอ กําหนดของภาษา เชนหากภาษาคอมพิวเตอรที่ใชน้ันกําหนดวาจะตองระบุช่ือแฟมขอมูล
ในโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมก็ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

การใชแฟมขอมูลในแบบที่กลาวมานี้มีลักษณะจํากัดอยางหน่ึงคือจะตองระบุรายละเอียดของ
แฟม วิธี การจัดแฟมขอมูล และรายละเอียดของเรคคอรดที่อยูในแฟมเอาไวในโปรแกรมอยางครบถวน 
หากกําหนดรายละเอียดผิดไปหรือกําหนดไมครบก็จะทําใหโปรแกรมทํางานผิดพลาดได 

2. แฟมขอมูลไมมีความเปนอิสระของขอมูล 
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ระบบแฟมขอมูลถามีการแกไขโครงสรางขอมูลจะกระทบถึงโปรแกรมดวย เน่ืองจากในการ
เรียกใชขอมูลที่เก็บอยูในระบบแฟมขอมูลน้ัน ตองใชโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือเรียกใชขอมูลในแฟมขอมูล
น้ันโดยเฉพาะ เชน เม่ือตองการรายชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 100,000 บาทตอเดือน 
โปรแกรมเมอรตองเขียนโปรแกรมเพื่ออานขอมูลจากแฟมขอมูลพนักงานและพิมพรายงานที่แสดงเฉพาะ
ขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแฟมขอมูลขอมูลเชน ใหมีดัชนี 
(index) ตามชื่อพนักงานแทนรหัสพนักงาน สงผลใหรายงานที่แสดงรายชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 
100,000 บาทตอเดือนซึ่งแตเดิมกําหนดใหเรียงตามรหัสพนักงานน้ันไมสามารถพิมพได ทําใหตองมีการ
แกไขโปรแกรมตามโครงสรางดัชนี (index) ที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะแบบนี้เรียกวาขอมูลและโปรแกรม
ไมเปนอิสระตอกัน 

สําหรับระบบฐานขอมูลน้ันขอมูลภายในฐานขอมูลจะเปนอิสระจากโปรแกรมที่เรียกใช 
สามารถแกไขโครงสรางทางกายภาพของขอมูลไดโดยไมกระทบตอโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลจาก
ฐานขอมูล เน่ืองจาก ระบบฐานขอมูลมีระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่แปลงรูป (mapping) ใหเปนไป
ตามรูปแบบที่ผูใชตองการ 

3. แฟมขอมูลมีความซ้ําซอนมาก 
เน่ืองจากการใชงานระบบฐานขอมูลน้ันตองมีการออกแบบฐานขอมูลเพ่ือใหมีความซ้ําซอน

ของขอมูลนอยที่สุด จุดประสงคหลักของการออกแบบฐานขอมูลเพ่ือการลดความซ้ําซอนนั่นเองสาเหตุที่
ตองลดความซ้ําซอน เน่ืองจากความยากในการปรับปรุงขอมูล กลาวคือถาเก็บขอมูลซํ้าซอนกันหลายแหง 
เม่ือมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงขอมูลไมครบทําใหขอมูลเกิดความขัดแยงกันของขอมูลตามมา และ
ยังเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บขอมูลดวย เน่ืองจากขอมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซํ้ากันหลายแหงน่ันเอง 

ถึงแมวาความซ้ําซอนชวยใหออกรายงานและตอบคําถามไดเร็วขึ้น แตความซ้ําซอนทําให
ขอมูลมีความขัดแยงกัน ถาขอมูลไมถูกตองและมีความขัดแยงกันแลว การออกรายงานจะทําไดเร็วเทาใด
น้ันจึงไมมีความหมายแตอยางใด ดังน้ันจึงตองมีวิธีการออกแบบฐานขอมูลเพ่ือลดความซ้ําซอนของขอมูล
ใหมากที่สุด ขณะที่การออกรายงานชาน้ันใชความสามารถของฮารดแวรชวยได 

4. แฟมขอมูลมีความถูกตองของขอมูลนอย 
เน่ืองจากแฟมขอมูลไมสามารถตรวจสอบกฎบังคับความถูกตองของขอมูลใหได ถาตองการ

ควบคุมขอมูลผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบตางๆ เองทั้งหมด ถาเขียน
โปรแกรมครอบคลุมกฎระเบียบใดไมครบหรือขาดหายไปบางกฎอาจทําใหขอมูลผิดพลาดไดซ่ึงตางจาก
ระบบฐาน ขอมูลที่ระบบจัดการฐานขอมูลจะมีกฎบังคับความถูกตอง โดยนํากฎเหลาน้ันมาไวที่ฐานขอมูล 
ซ่ึงถือเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลที่จะจัดการเรื่องความถูกตองของขอมูลใหแทน และยังชวย
ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมดวยเน่ืองจากระบบจัดการฐานขอมูลจัดการใหน่ันเอง 
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5. แฟมขอมูลมีความปลอดภัยนอย 
ในระบบฐานขอมูล ถาหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลทั้งหมด

ได อาจกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลได และขอมูลบางสวนอาจเปนขอมูลที่ไมอาจเปดเผยไดหรือเปน
ขอมูลเฉพาะของผูบริหาร หากไมมีการจัดการดานความปลอดภัยของขอมูล ฐานขอมูลก็จะไมสามารถใช
เก็บขอมูลบางสวนได 

ระบบฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ดังน้ี  
- มีรหัสผูใช (user) และรหัสผาน (password) ในการเขาใชงานฐานขอมูลสําหรับผูใชแตละคน 
- ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator; DBA) สามารถสรางและจัดการตารางขอมูล

ทั้งหมดในฐานขอมูล ท้ังการเพิ่มผูใช ระงับการใชงานของผูใช อนุญาตใหผูใชสามารถเรียกดู เพ่ิมเติม ลบ
และแกไขขอมูล หรือบางสวนของขอมูลไดในตารางที่ไดรับอนุญาต 

- ผูบริหารฐานขอมูล (DBA) สามารถใชวิว (view) เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลไดเปนอยางดี โดยการสรางวิวท่ีเสมือนเปนตารางของผูใชจริงๆ และขอมูลที่ปรากฏในวิวจะเปน
ขอมูลที่เก่ียวของกับงานของผูใชเทานั้น ซ่ึงจะไมกระทบกับขอมูลจริงในฐานขอมูล 

- ระบบฐานขอมูลจะไมยอมใหโปรแกรมใดๆ เขาถึงขอมูลในระดับกายภาพ (physical) โดยไม
ผาน DBMS 

- มีการเขารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพ่ือปกปดขอมูลแกผูที่ไมเก่ียวของ เชน 
มีการเขารหัสขอมูลรหัสผาน ซ่ึงในสวนตางๆเหลานี้ในระบบแฟมขอมูลจะไมมี 

6. ไมมีการควบคุมจากศูนยกลาง 
ระบบแฟมขอมูลจะไมมีการควบคุมการใชขอมูลจากศูนยกลาง เน่ืองจากขอมูลท่ีหนวยงาน

ยอยใชสามารถใชขอมูลไดอยางเสรีโดยไมมีศูนยกลางในการควบคุม ทําใหไมทราบวาหนวยงานใดใช
ขอมูลในระดับใดบาง ใครเปนผูนําขอมูลเขา ใครมีสิทธิแกไขขอมูล และใครมีสิทธิเพียงเรียกใชขอมูล 

 
4.2. การประยุกตใชฐานขอมูลในงานตางๆ 

4.2.1. การประยุกตใชฐานขอมูลในงานบุคลากร 
ในปจจุบันเน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจเกือบทุกประเภท ทําใหองคกรหลายแหงตอง

ประสบกับภาวะ การแขงขันในการดําเนินงานทางธุรกิจสูงมาก ในขณะที่ผูบริหารของแตละองคกรตางก็
ตองการขอมูลหรือสารสนเทศที่มีความถูกตองและรวดเร็วเพ่ือใชในการวางแผนและตัดสินใจ แตปญหาที่
ประสบในองคกรหลายแหงก็คือ การไดมาอยางยากยิ่งซ่ึงขอมูลหรือสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็วอัน
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางมากในระบบงาน ทําใหเกิดปญหาตามมาในการบริหารจัดการธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีสาเหตุของปญหาดังกลาวอาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ไดแก 
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1. ขอมูลที่ใชเพ่ือการดําเนินงานอยูในสภาพกระจัดกระจาย ขาดการเก็บรวบรวมอยางเหมาะสม 
ทําใหเกิดความไมสะดวกในการคนหาเมื่อตองการใชขอมูลน้ัน ๆ 

2. ขอมูลที่ใชเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจไมเพียงพอ หรือไมอาจคนหาขอมูลที่ตองการ
ไดทันเวลา ทําใหตองเสียโอกาสทางการตลาดหรือทําใหการตัดสินใจบางเรื่องตองผิดพลาดเสียหาย 

3. การเก็บขอมูลที่ซํ้าซอนกันภายในหนวยงาน ตัวอยางเชน การเก็บบันทึกขอมูลของพนักงาน
คนเดียวกันในองคกร อาจปรากฏขอมูลของพนักงานคนเดียวกันนั้นซ้ําซอนในหลายฝาย เม่ือตองการ
ปรับปรุง ขอมูลใหเปนปจจุบัน จึงตองยุงยากเสียเวลาในดําเนินการหลายแหงและอาจทําไดไมครบถวนหรือ
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นไดงาย ตัวอยางเชน หากตองการเปลี่ยนแปลงแกไขนามสกุลของพนักงาน อาจตอง
กระทําทั้งที่ฝายบุคคลและฝายการเงิน 

4. ขอมูลขาดความเปนเอกภาพเนื่องมาจากการเก็บขอมูลที่ซํ้าซอนกัน ทําใหปรากฏขอมูลเร่ือง
เดียวกันในหลายที่หลายฝายและขอมูลดังกลาวไมสอดคลองกัน การเลือกใชขอมูลที่ผิดพลาดหรือไม
เหมาะสมเนื่องจากขาดการตรวจทานตรวจสอบในเวลาที่เรงรีบ อาจทําใหเกิดผลเสียหายตอการวางแผนและ
ตัดสินใจไดโดยงาย 

5. การขาดการประสานงานและความหยอนประสิทธิภาพในการทํางานของผูท่ีปฏิบัติงานกับ
ขอมูล ทําใหการจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ การคนหาขอมูลจึงเปนไปอยางลาชา เปนผลใหองคกรไมมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทาที่ควร 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหองคกรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชกับระบบงานที่ทําอยู เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและจัดการองคกร ทํา
ใหผูบริหารไดรับขอมูลและสารสนเทศที่จะนํามาใชประโยชนเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว ทั้งน้ี เน่ืองจากความสามารถของคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง
และแมนยํา การจัดเก็บและคนหาขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรโดย
ใชเทคนิคการจัดระบบฐานขอมูล ทําใหความซ้ําซอนและการกระจัดกระจายในการจัดเก็บขอมูลลดลง ทํา
ใหการเรียกใชขอมูลสามารถทําไดอยางถูกตองทันเวลา เกิดความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชกับการทํางานไดเกือบทุกประเภท ไมวาจะเปนงานดาน
วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรซ่ึงตองมีการคํานวณที่สลับซับซอน งานทางดานธุรกิจลักษณะตาง ๆ ที่
ตองมีการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก ซึ่งในหัวขอน้ีจะกลาวถึงเฉพาะการประยุกตใชฐานขอมูลในงาน
บุคลากร 

เน่ืองจากบุคคลเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอการดําเนินงานและปฏิบัติงานขององคกร ในการเก็บ
บันทึกประวัติบุคลากรของหนวยงานแตละแหง ประวัติของบุคคลหนึ่งคนจึงประกอบดวย 
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- ขอมูลเก่ียวกับตนเองและครอบครัว เชน ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด สถานภาพสมรส ชื่อ-
นามสกุลของสามีหรือภรรยา จํานวนบุตร ที่อยู เบอรโทรศัพท เปนตน 

- ขอมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษาในระดับตาง ๆ เชน ระดับการศึกษาสูงสุด สถานศึกษาที่จบ 
เกรด เฉลี่ย การทํากิจกรรมพิเศษตาง ๆ เปนตน 

- ขอมูลเก่ียวกับประวัติการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เชน วัน/เดือน/ป/ที่เขารับการฝก   
อบรม/สัมมนา/ดูงาน สถานที่เขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เปนตน 

- ขอมูลเก่ียวกับประวัติการทํางานและการไดรับเลื่อนตําแหนง เชน วัน/เดือน/ปที่เริ่มทํางาน 
สถานที่ทํางาน อัตราเงินเดือน จํานวนวันหยุด/วันลา เปนตน 

- ขอมูลเก่ียวกับความสามารถพิเศษตาง ๆ เชน ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถ
ทางดานคอมพิวเตอร เปนตน 

การใชแรงงานคนจัดทําดวยมือเพ่ือเก็บบันทึก จัดเก็บ และคนหาขอมูลเอกสารประวัติบุคคล
เพียงคนเดียวเพ่ือนําใชงานนั้นเปนเรื่องที่ไมยุงยากมากนัก หากทวาในหนวยงานตาง ๆ มักประกอบดวย
บุคคลที่สังกัดฝายตาง ๆ แผนกตาง ๆ จํานวนมาก แตละคนตางก็มีขอมูลประวัติของตนเองและ
ความสามารถตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป การจัดเก็บบันทึกขอมูลเอกสารประวัติบุคลากรใหเปนระเบียบ 
เพ่ือจะไดสะดวกตอการคนหา/เรียกใชเพ่ือนําขอมูลลับมาใชใหทันเวลา จึงคอนขางเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญและจําเปนมากทีเดียว 

ดังน้ัน การจัดการขอมูลดังกลาวจึงจําเปนตองใชเทคนิคระบบการจัดการฐานขอมูลเขามาชวย
ในการดําเนินการแตละกิจกรรม ไมวาจะเปนการเก็บบันทึก การคนหา และการแกไข/เปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงขอมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานและผูตองการใชขอมูลในเรื่องบุคลากร 

ทั้งน้ีความสําคัญและประโยชนของการประยุกตใชฐานขอมูลในงานบุคลากรอาจจําแนกตาม
ระดับการทํางานไดดังน้ี 

1. ระดับบริหาร 
โดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงจะเปนผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงานขององคกร สวน

ผูบริหารระดับกลางจะเปนผู รับนโยบายเหลาน้ันมามอบหมายใหผูบริหารระดับปฏิบัติการนําไป
ดําเนินงาน ซ่ึงผูบริหารแตละระดับจําเปนตองใชฐานขอมูลทางดานบุคลากรเพ่ือการวางแผน การตัดสินใจ 
การจัดสายงาน การอํานวยการ และการควบคุมงานใหเหมาะสมในเรื่องตางๆ เชน การจัดสรรบุคลากร
เพ่ือการปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ตามความรูและความสามารถ การวางแผนอัตรากําลังในหนวยงาน
ขององคกรเพ่ือรองรับ การขยายงาน การพิจารณาเงินเดือน/เล่ือนขั้น/ความดีความชอบจากผลการ
ปฏิบตัิงานและวันหยุด/วันลา เปนตน 
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2. ระดับปฏิบัติการและบริการ 
การใชขอมูลเพ่ือการทํางานของเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการโดยสวนใหญจะเปนไปตาม

หนาที่และสายงาน ซ่ึงการใชฐานขอมูลทางดานบุคลากรจะมีบทบาทในดานการปฏิบัติงาน การ
ติดตอส่ือสารภายใน การควบคุมงาน และการติดตามงาน เชน การคิดภาษีเพ่ือหักจากเงินเดือน ณ ที่จาย
จําเปนตองทราบอัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และจํานวนบุตร การแกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูลช่ือ-
นามสกุล การบันทึกขอมูล การเพิ่มวุฒิ/การฝกอบรม การติดตอส่ือสารเพื่อติดตามงานระหวางหนวยงาน
ในองคกร เปนตน 

 
4.3. สวนอื่น ๆ 
การใชฐานขอมูลทางดานบุคลากรในสวนอ่ืนๆ จะมีบทบาทครอบคลุมถึงงานที่มี

ความสัมพันธกับสองสวนแรก โดยมักจะเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกองคกร ไดแก คูแขงหรือคูคาของ
กิจการ หนวยงาน อื่น ๆ ในภาครัฐหรือเอกชน เชน งานที่เก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐที่ดูแลในเรื่องภาษี
อากร การจางงาน สวัสดิการ รวมท้ังกฎหมาย/ขอบังคับที่เก่ียวกับบุคคลและการดําเนินงานทางธุรกิจ 

4.3.1.  การประยุกตใชฐานขอมูลในงานทะเบียนนักศึกษา 
ปจจุบันสถานศึกษาหลายแหงนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อ/อุปกรณเพ่ือประกอบการเรียนการ

สอนในลักษณะตางๆ เชน การใชวีดิทัศน เคร่ืองฉายภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมทั้งมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในงานบริหารจัดการตางๆ ในสถานศึกษา เชน การจัดทําทะเบียนประวัตินิสิตและ
อาจารย การคิดคะแนนและผลการสอบ การจัดทําตารางเรียน การใชคอมพิวเตอรในงานหองสมุด เปนตน 

การนําคอมพิวเตอรมาใชในสถานศึกษาทําใหเกิดการประยุกตใชฐานขอมูลในงานทะเบียน
นักศึกษา ซ่ึงเปนงานที่ยุงยากและสลับซับซอนเปนอยางมาก หากตองดําเนินการในงานที่เก่ียวของกับ
ขอมูลดังกลาวดวยการใชแรงงานคนทําดวยมือ 

เน่ืองจากสถานศึกษาแตละแหงตางก็มีนักศึกษาจํานวนมาก ไมวาจะเปนนักศึกษาเกาและ
นักศึกษาใหมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกวา รวมทั้งในสถานศึกษาบางแหงยังมีนักศึกษาภาคพิเศษ
และภาคสมทบในลักษณะอื่นอีกดวย สํานักทะเบียนของแตละสถานศึกษาจะตองดําเนินการรับ
ลงทะเบียนนักศึกษาแตละคนในทุกภาคและทุกปการศึกษาภายในชวงระยะเวลาที่คอนขางจํากัด ซ่ึง
ลักษณะของการลงทะเบียนยังอาจจําแนกไดเปนการลงทะเบียนเรียนปกติ การลงทะเบียนลาชา การลาพัก
การศึกษา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา ฯลฯ 

หากพิจารณาเฉพาะการลงทะเบียนเรียนตามปกติจะพบวา การเก็บบันทึกขอมูลในเรื่อง
เก่ียวกับ ใบลงทะเบียนของนักศึกษาในสถานศึกษาแตละแหงประกอบดวย 

- ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา เชน รหัสประจําตัว ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชาเอก คณะ เปนตน  
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- ขอมูลเก่ียวกับอาจารยที่ปรึกษา เชน รหัสอาจารยที่ปรึกษา ช่ืออาจารย เปนตน  
- ขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่ลงทะเบียน เชน ภาคการศึกษา ปการศึกษา รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 

จํานวนหนวยกิต คาลงทะเบียน เปนตน  
นอกจากนี้ ขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษายังเก่ียวของเช่ือมโยงและสัมพันธกับเรื่องอื่น ๆ 

อีก เชน จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียน จํานวนชุดวิชาที่เปดสอนในแตละภาค
การศึกษา หองเรียน/ช้ันเรียนที่ใชในการเรียนการสอน อาจารยที่ทําการสอนในแตละชุดวิชา ฯลฯ 

ดังน้ัน ความสําคัญและประโยชนของการประยุกตใชฐานขอมูลในงานทะเบียนนักศึกษาอาจ
จําแนกตามผูเก่ียวของไดดังน้ี 

3. นักศึกษา 
โดยทั่วไปในสถานศึกษาตางๆ นักศึกษาจะเปนผูมีความตองการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อ

ทําการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องการเรียนอยางมาก เชน ผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่
ผานมา ขอมูลการเรียนเกี่ยวกับวัน/เวลา/ชุดวิชาที่เปดสอน/จํานวนหนวยกิต/ชุดวิชาท่ีมีการจํากัดจํานวน 
ผูเรียน ใบรายงานผลการศึกษา/รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ฯลฯ 

4. อาจารย 
สําหรับความสําคัญและประโยชนของการประยุกตใชฐานขอมูลในงานทะเบียนนักศึกษาตอ

อาจารยน้ันจะเกี่ยวของกับการวางแผนและการปฏิบัติงานในเรื่องการเรียนการสอน เชน รายช่ือนักศึกษา
ใน การปรึกษา จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละชุดวิชา การคิดคะแนนและผลการสอบ ฯลฯ 

4.3.2. การประยุกตกับการคาปลีก 
งานซื้อขายสินคาในซุปเปอรสโตรเปนงานหนึ่งที่มีความยุงยากและสลับซับซอนเปนอยาง

มาก หากตองดําเนินการใชแรงงานคนจัดทําดวยมือในงานที่เก่ียวของกับขอมูลตาง ๆ เชน ระบบบัญชี
เจาหนี้ ระบบบัญชีสินคาคงคลัง เปนตน ทั้งน้ี เน่ืองจากงานซื้อขายสินคาในซุปเปอรสโตรเปนงานที่
เก่ียวของสินคาจํานวนหลายรายการ ซ่ึงทําการสั่งซ้ือมาจากบริษัทขายสงหลายแหง และนํามาทําการ
จําหนายในลักษณะการขายปลีกใหแกลูกคาโดยทั่วไป 

การประยุกตใชฐานขอมูลในงานซื้อขายสินคาในซุปเปอรสโตรจึงเปนการประยุกตใช
ฐานขอมูลในงานตาง ๆ ไดแก การขายปลีก ระบบบัญชีเจาหน้ี และระบบบัญชีสินคาคงคลัง เปนตน ซ่ึง
การประยุกตใชฐานขอมูลกับการขายปลีก ทําใหองคกรสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหแกลูกคาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง ทําใหสามารถจัดทํารายงานการขายประจําวันไดอยางรวดเร็ว 

ทั้งน้ีในงานซื้อขายสินคาในซุปเปอรสโตร ระบบบัญชีเจาหน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อองคกรมีการสั่งซ้ือ
สินคาเขามา การบันทึกขอมูลใบสั่งซ้ือสินคาดวยการใชเทคนิคระบบจัดการฐานขอมูลจะทําใหสามารถ
พิมพรายงานเรียงตามลําดับวันที่คางชําระได ซ่ึงรายงานนี้จะเปนประโยชนตอการนํามาใชเพ่ือการบริหาร
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จัดการการเงินขององคกรใหมีประสิทธิภาพได และยังสามารถพิมพเช็คชําระหน้ีรวมทั้งบันทึกรายการ
ชําระหนี้ได จึงทําใหสามารถจัดทํารายงานสรุปการจายเงินในแตละวันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

สําหรับการประยุกตใชฐานขอมูลในงานซื้อขายสินคาในซุปเปอรสโตรในสวนที่เก่ียวของกับ 
การบริหารสินคาคงคลัง จะเปนการบริหารเพื่อใหสินคาคงเหลือในคลังมีมูลคาต่ําสุด แตในขณะเดียวกัน
จะตองมีสินคาในคลังมากเพียงพอที่จะนํามาจําหนายใหแกลูกคาไดโดยไมทําใหเสียโอกาสในการขาย ซ่ึง
จากการประยุกตใชฐานขอมูลกับการขายปลีกและการบริหารสินคาคงคลัง จะทําใหไดรายงานการขาย
สินคา การรับ-สงสินคาซึ่งทําใหสามารถจัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือของสินคาแตละชนิด รายงาน
แสดงรายการสินคา ณ จุดส่ังซ้ือ รวมทั้งสามารถนํามาใชในการพยากรณยอดขายสินคารายการตางๆ ได 
ซ่ึงทําใหสามารถบริหารจัดการสถานภาพของสินคาคงคลังไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังน้ัน การประยุกตใชฐานขอมูลในงานซื้อขายสินคาในซุปเปอรสโตรจึงชวยใหผูบริหารของ
องคกรสามารถหาคําตอบในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ได เชน ความตองการสินคาของลูกคาเพ่ิมมากขึ้นหรือ
ลดลง สินคาชนิดใดที่ไดรับความนิยม/เส่ือมความนิยม องคกรเปนหน้ีการคาหนวยงานบริษัทใดบาง เปน
จํานวนเงินมากนอยเพียงใด เปนตน จากตัวอยางที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา หากองคกรมีการประยุกตใช
ฐานขอมูลในการดําเนินงานแลว ผูบริหารจะสามารถทําการวางแผนและตัดสินใจเพ่ือตอบสนองตอ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา และถูกตอง 

 
4.4. เทคโนโลยีฐานขอมูล 
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วท้ังในสวนฮารดแวร (Hardware) และ

ซอฟตแวร (Software) โดยเฉพาะในสวนของฮารดแวรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีการ
เพ่ิม ความเร็วในการประมวลผลและสามารถที่จะรองรับงานไดทั้งในสวนการประมวลขอมูล (Data 
Processing) การประมวลคํา (Word processing) การประมวลผลภาพ (Image processing) ทําใหโปรแกรม
ที่ใชในการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลขาวสาร จะทําใหผูใชสามารถเรียก
ขอมูลขาวสารนั้นไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถทํากรรมวิธีตางๆ เชน การเลือก การจัดกลุม การ
ปรับปรุงฯลฯ ไดอีกดวยในการนําขอมูลเขาและออก จึงทําใหตองมีโปรแกรมเพื่อจัดขอมูลเหลาน้ัน ซ่ึง
เรียกวา ระบบการจัดการ ฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) เทคโนโลยีเหลาน้ีไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นิยมเลือกใชระบบการจัดการฐาน ขอมูลที่เปนแบบ 
RDBMS (Relational Database Management System) ซ่ึงจะจัดการในสวนของ Back-end ของระบบงานฯ 
ทั้งหมด ในปจจุบันมีผูผลิต Relational RDBMS ที่มีประสิทธิภาพสูงมากมาย ถานักพัฒนาระบบงานฯ 
สามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับแตละระบบงานฯ ก็จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในดาน
การพัฒนาระบบ งานคอมพิวเตอร การใชงาน ความพอใจของผูใชงานรวมทั้งตนทุนในการลงทุนอีกดวย 
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การจัดการขอมูล (Data management) ขอมูล คือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นของกิจกรรมใดกิจกรรม
หน่ึง โดยการสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณและการออกแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดมานั้นยังคงเปนขอมูล
ดิบ ไมสามารถที่จะนํามาใชในการตัดสินใจในการกระทําในเชิงการจัดการและขอมูลทีร่วบรวมมามกัจะไมมี
การจัดระเบียบอาจจะมีการซ้ําซอนของขอมูลหรือขอมูลชนิดเดียวกันอาจจะขัดแยงกันก็ได ดังน้ันองคการ
จะตองมีการวางแผนในการจัดการบริหารฐาน ขอมูลที่ดีจึงจะไดประโยชนจากขอมูลที่จัดเรียบเรียงไว 

คํานิยามของฐานขอมูลจึงมีความหมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลของผูใชและสามารถที่จะนํา
ขอมูลน้ันออกมาใชรวมกันไดโดยไมมีการซ้ําซอนของขอมูลหรือความขัดแยงของขอมลู โดยทั่วไปขอมูล
มักจะประกอบดวยขอมูลยอยหลายๆ สวน (Field) โดยที่แตละสวนจะไมมีความหมาย เชน ชื่อนิสิต ชี่อ
วิชา หรือเกรด แตถาเอาหลายสวนมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น เชน นิสิตคนนี้ชื่ออะไร ลงทะเบียนวิชา
อะไรและไดเกรดเทาไร การที่เราเอาขอมูลของหลายสวนมารวมกันจะเกิดเปนรายการ (Record) และใน
กรณีที่เอาหลายๆรายการมารวมกันจะเกิดเปนแฟมขอมูล (File) แตถาหากเอาหลายแฟมขอมูลมารวมกัน
จะเกิดเปนฐานขอมูล (Database) ดังน้ันจะเห็นไดวาฐานขอมูลจะเกิดจากบิต (Bit) หรือเลขฐานสอง มา
รวมกัน 8 บิต เพ่ือกอใหเกิดไบต (Byte) หรือตัวอักษร (Character) ขึ้นมาจากนั้นจึงกลายเปนฟลดของ
ขอมูล แสดงลําดับขั้นในการเกิดฐานขอมูล 

 
4.5. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลแบบนี้แสดง การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของตาราง ที่มี

ลักษณะเปนสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน (Column) ซ่ึงในการเชื่อมโยงกันระหวางขอมูลในตาราง 
2 ตาราง หรือมากกวา จะเชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวตที่มีอยูในตารางที่ตองการเชื่อมโยงขอมูลกัน โดยที่
แอททริบิวตจะแสดงคุณสมบัติของรีเลชั่นตาง ๆ ซ่ึงรีเลช่ันตาง ๆ ไดผานกระบวนการทํารีเลชั่นใหเปน
บรรทัดฐาน (Normalized) ในระหวาง การออกแบบเพื่อละความซ้ําซอน เพ่ือใหการจัดการฐานขอมูล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวอยาง เปนตารางรายชื่อนักศึกษาและตารางโปรแกรมวิชา ถาตองการทราบวานักศึกษารหัส 
441031138 เปนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาใด ก็ตองนํารหัสโปรแกรมวิชาในตารางนักศึกษาไป
ตรวจสอบกับตารางโปรแกรมวิชา ซ่ึงมีรหัสของโปรแกรมวิชาซึ่งเรียกวาเปนดรรชนี และดึงขอมูลออกมา 

ฉะนั้นสามารถสรุปโครงสรางขอมูลหลักที่สําคัญๆ ของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ในสวนที่
เก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูลและการคนหาในฐานขอมูล ดังน้ี 

1. ตารางเรคคอรดและฟลด ขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บและนําเสนอในรูปแบบของ
ตาราง โดยในตารางหนึ่งๆ จะจัดเก็บรวบรวมขอมูลประเภทเดียวกันเขาไวดวยกัน ในแตละแถวและคอลัมน 
ซ่ึงในศัพทของฐานขอมูลจะเรียกฟลด ในแตละแถวของตารางก็ คือ ขอมูลหน่ึงชุดหรือขอมูล 1 เรคคอรด 
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ในแตละแถวหรือเรคคอรดจะประกอบดวยฟลดหรือคอลัมนที่เปนสวนยอยท่ีแสดงแอททริบิวตของขอมูล
ในแตละเรคคอรด 

2. ดรรชนี ถาตารางขอมูลมีนักศึกษาเก็บอยูจํานวนมากการที่จะคนหาขอมูลที่ตองการของ
นักศึกษาคนใดคนหนึ่งจะตองเสียเวลาอยางมาก เพราะจะตองทําการคนทีละเรคคอรด ในตารางไปจนกวาจะ
ครบ ขอมูลของนักศึกษาที่ตองการ เพ่ือชวยใหการคนหาขอมูลที่ตองการทําไดรวดเร็วข้ึนฐานขอมูลทั่วไปจึง
มีโครงสรางอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา ดรรชนีเพ่ือสนับสนุนการคนหาใหรวดเร็วขึ้น โดยปกติแลวในแตละตาราง
จะมีฟลดหรือหลายฟลดประกอบกันที่จะสามารถบอกถึงความแตกตางของขอมูลในแตละแถวได ฟลดหรือ
คอลัมนดังกลาวเรียกวาเปนดรรชนีหลัก ของตาราง 

3. ความสัมพันธของตารางฐาน ขอมูลแบบตารางสัมพันธสวนใหญแลว จะประกอบไปดวย
ตารางขอมูลตาง ๆ  หลายตาราง แตละตารางจะมีความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

 
4.6. ฐานขอมูลแบบกระจาย  
ในระบบฐานขอมูลแบบรวมศูนย องคประกอบตาง ๆ ของระบบจะรวมอยูที่คอมพิวเตอร

เพียงเครื่องเดียว ทั้งขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล ดิสกสําหรับเก็บขอมูล เทปสําหรับสํารองขอมูล เปน
ตน ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะกระจายขอมูลไปเก็บไวหลาย ๆ เครื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล เพ่ิมความนาเช่ือถือของขอมูล เพ่ือกระจายการใชงานขอมูลอยางเหมาะสม ดังน้ันจึงเกิด
แนวความคิดของระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการเหลาน้ัน 

ในระบบฐานขอมูลแบบกระจาย ขอมูลจะถูกจัดเก็บไวในหลาย ๆ เครื่อง และจะเชื่อมตอเขา
ดวยกันผานระบบเครือขาย โดยแตละที่จะมีระบบจัดการฐานขอมูลเปนของตนเอง และสามารถที่จะทํางาน
ไดดวยตนเอง หรือรวมกันทํางานก็ได โดยที่คอมพิวเตอรแตละเคร่ือง จะเรียกวาไซตหรือโหนด ตามรูปที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8  แสดงลักษณะทางกายภาพของระบบฐานขอมูลแบบกระจาย 
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สถาปตยกรรมไคลเอนท-เซิฟรเวอร(Client-Server Architecture) เปนระบบคอมพิวเตอรที่
ประกอบไปดวยเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนหลายๆ เครื่อง ทั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคล เวิรคสเตชัน เครื่อง
ใหบริการแฟมขอมูล เครื่องใหบริการการพิมพ ฯลฯ โดยมีการเชื่อมตอกันผานระบบเครือขาย โดยแบง
ออกเปนสองสวนคือเคร่ืองที่ขอใชบริการ(Client) และเคร่ืองใหบริการ(Server) ในเร่ืองของระบบ
ฐานขอมูลจะแบงโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลออกเปนสองระดับ คือ ไคลเอนท และเซิฟรเวอร บาง
ไซตจะรันเฉพาะโปรแกรมไคลเอนท และบางไซตจะรันเฉพาะโปรแกรมเซิฟรเวอรเทาน้ัน ตัวอยางเชน 
ในการประมวลผลคําสั่ง SQL ดําเนินการระหวางไคลเอนทและเซิฟรเวอร จะมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ไคลเอนทวิเคราะหคําสั่ง และแยกคําสั่งออกเปนหลาย ๆ คําสั่งตามจํานวนของเซิฟรเวอรไซต
ที่จะทําการสืบคนขอมูล จากนั้นก็จะสงคําสั่งไปยังแตละเซิฟรเวอรไซตน้ัน  

2. เซิฟรเวอรแตละตัวจะประมวลผลคําสั่งในเครื่องตนเอง และสงผลลัพธกลับไปยังไคลเอนท  
3. ไคลเอนทรวบรวมผลลัพธที่ไดรับกลับมาจากไซตตาง ๆ แลวสรางเปนผลลัพธสุดทาย  
จากแนวทางนี้เครื่องที่ทําหนาที่ประมวลผลคําสั่งจะเรียกวา database processor (DP) หรือ

เครื่อง back-end และเครื่องไคลเอนทจะเรียกวา application processor(AP) หรือเครื่อง front-end 
ในระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจาย(Distributed Database Management System : 

DDBMS) จะแบงออกเปนสามระดับคือ 
1. โปรแกรมสวน Server รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขอมูลที่ ซ่ึงจะเหมือนกับโปรแกรม 

DBMS แบบรวมศูนย  
2. โปรแกรมสวน Client รับผิดชอบเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลที่อยูใน DDBMS catalog และทํา

การรองขอการใชบริการขอมูลไปที่ไซตอื่น  
3. โปรแกรมสวน Communication จะสนับสนุนการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย ซ่ึงจะถูก

ใชงานโดยโปรแกรมสวน Client เพ่ือทําการสงคําสั่งและขอมูลไปยังไซตที่ตองการ  
Client จะทําหนาที่ในการสรางแผนการสืบคนขอมูลแบบกระจาย ควบคุมใหการทําทราน

แซกชันมีคุณสมบัติ ACID อยูเสมอ และหนาที่ที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือมีความสามารถที่จะซอน
รายละเอียดของการกระจายของขอมูลจากผูใชได น่ันคือผูใชงานในไซตตางๆ ก็สามารถที่จะเขาถึงขอมูล
ไดโดยไมจําเปนจะตองรูวาขอมูลเก็บอยูที่ไหนเราเรียกคุณสมบัติน้ีวา distribution transparency ดังรูปที่ 
13.2 โดย DDBMS จะตองบอกไดวาขอมูลท่ีจัดเก็บน้ันอยูท่ีไซตไหนบาง 
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ภาพที่ 9  แสดงสถาปตยกรรมไคลเอนท-เซิฟรเวอรสําหรับระบบฐานขอมูลแบบกระจาย 
 

4.6.1. ลักษณะของฐานขอมูลแบบกระจาย 
ในระบบฐานขอมูลแบบกระจาย ขอมูลจะถูกจัดเก็บไวในหลาย ๆ ไซต แตละไซตมีระบบ

จัดการฐานขอมูลของตนเอง และจะตองมีคุณสมบัติ transparent โดยเฉพาะคุณสมบัติตอไปน้ี 
1. ความเปนอิสระของการกระจายของขอมูล(Distributed Data Independent) น่ันคือผูใชสามารถ

ที่จะสอบถามขอมูลไดโดยไมตองระบุวา รีเลชัน หรือสําเนาของรีเลชัน หรือสวนของรีเลชัน อยูที่ไหน ซ่ึง
เปนลักษณะของความเปนอิสระทางกายภาพของขอมูล และความเปนอิสระทางตรรกของขอมูล อยางหนึ่ง 
และในการสอบถามขอมูลก็จะมีการพิจารณาถึงคาใชจายตาง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล  

2. ความถูกตองในการประมวลผลทรานแซกชันแบบกระจาย (Distributed transaction 
atomicity) น่ันคือผูใชสามารถสรางทรานแซกชันที่สามารถเขาถึงขอมูลและปรับปรุงขอมูลที่อยูที่ไซต 
อื่น ๆ ได โดยการสรางทรานแซกชันที่ไซตของตนเองเทาน้ัน โดยเฉพาะการทําทรานแซกชันที่มีการ
เขาถึงขอมูลจากหลาย ๆ ไซต ทรานแซกชันนั้นจะตองมีคุณสมบัติ ACID ดวย  

ถาขอมูลมีการกระจายออกไปที่ไซตตางๆ และไซตเหลาน้ันมีระบบจัดการฐานขอมูลตัว
เดียวกัน เราเรียกระบบฐานขอมูลน้ันวา Homogeneous distributed database system นอกนั้นเราจะเรียกวา 
Heterogeneous distributed database system หรืออาจเรียกไดอีกชื่อหน่ึงวา Multidatabase System หลักใน
การสราง heterogeneous system ตองอาศัยมาตรฐานที่เรียกวา gateway protocols ในที่น้ี gateway 
protocols จะหมายถึง API (Application Programming Interface) ซ่ึงทําหนาท่ีเช่ือมตอระหวาง DBMS 
และโปรแกรมตาง ๆ เชน ODBC และ JDBC เปนตน 

4.6.2. คุณสมบัติของฐานขอมูลฐานขอมูลแบบกระจาย  
ฐานขอมูลแบบกระจายทําใหการออกแบบระบบ และการจัดการดูแลฐานขอมูลมีความยุงยาก

มากขึ้น รวมทั้งระบบจัดการฐานขอมูลที่จะนํามาใชกับฐานขอมูลขอมูลแบบกระจาย ก็จะมีความซับซอน
มากขึ้นกวาระบบจัดการฐานขอมูลแบบศูนยกลาง กลาวคือตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังน้ี 
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1. เรียกใชขอมูลที่อยูหางไกลออกไปบนโหนดตาง ๆ โดยผานทางเครือขายสื่อสารได 
2. เลือกตัวสินใจไดวาควรจะเรียกขอมูลจากที่ใดมาใชงานบาง 
3. จัดการดูแลการเรียกดูขอมูลที่ตาง ๆ ได 
4. ถาระบบใดระบบหนึ่งมีปญหาไมวาจะดวยสาเหตุใด เชน เครื่องมีปญหา หรือเกิดปญหากับ

สารสื่อสาร ระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจายจะตองสามารถฟนฟูฐานขอมูลไดเอง 
4.6.3. ปจจัยที่เหมาะสมกับการเลือกใชระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  

การเลือกใชงานฐานขอมูลแบบใดแบบหนึ่ง จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซ่ึงตองทําการ
พิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพขององคการ โดยปจจัยที่ทําใหองคกรใดองคกรหน่ึงอาจพิจารณา
เลือกใชฐานขอมูลแบบกระจาย คือ 

1. ขอมูลบางประเภทจะมีความเหมาะสมกับการการใชฐานขอมูลแบบกระจาย เพราะโดย
ธรรมชาติของขอมูลน้ันอยูบนที่ตาง ๆ กันอยูแลว เชน บริษัทที่มีสาขาอยูในจังหวัดตาง ๆ หรือธนาคารที่มี
หลาย ๆ สาขา และแตละสาขาอยูคนละแหงในที่ไกลกันออกไป บริษัทหรือธนาคารดังกลาวอาจตองการเก็บ
ขอมูลของแตละสาขาไวที่สาขาเหลานั้น เน่ืองจากงานการเรียกใชขอมูลสวนมากจะเกิดขึ้นโดยพนักงาน หรือ
ลูกคาที่สาขา  น้ันๆ โดยมีโอกาสที่จะเรียกใชขอมูลขามสาขานอยมาก แตขณะเดียวกันผูบริหารที่สํานักงาน
ใหญอาจตองการเรียกใชขอมูลจากหลาย ๆ สาขา เพ่ือดูขอมูลสรุปบางอยางดวย 

2.  เพ่ือเพ่ิมความเชื่อถือไดของขอมูลและความมีประโยชนของขอมูล เพราะการเรียกใชขอมูล
จะไดขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองอยูเสมอ ไมวาขอมูลน้ันจะจัดเก็บอยูในที่ใดๆ ก็ตาม และหากเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือระบบจัดการฐานขอมูลในโหนดอื่นจะยังคงใชงานไดเหมือนเกิด แตถาใชระบบฐานขอมูล
ศูนยกลางแลว หารเครื่องที่ศูนยกลางเกิดปญหา ก็จะทําใหไมสามาระเรียกดูขอมูลไดทั้งระบบ 

3.  ทําใหสามารถใชขอมูลรวมกัน ในขณะที่การดูแลขอมูลน้ันแยกจากกันในแตละโหนด 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เน่ืองจากการกระจายฐานขอมูลที่มีขนาดใหญไปในหลาย ๆ 

แหง ทําใหการเรียกใชขอมูลของแตละแหงสามารถทําไดเร็วขึ้น เพราะขอมูลไดถูกแบงออกเปนสวน ๆ 
นอกจากนี้ การประมวลของแตละโหนดก็จะอิสระจากกัน ทําใหสามารถทําการประมวลผลพรอม ๆ กันได 

 
4.7. การออกแบบฐานขอมูลและฐานขอมูลแบบกระจาย 
การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) การใชงานฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และตรง

กับความตองการของผูใชน้ัน ตองมาจากการออกแบบฐานขอมูลที่มีการวางแผนที่ดี 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
1. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
2. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
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3. การศึกษาความตองการของผูใช (User Requirement Study) 
4. การพิจารณาความเหมาะสม 
5. การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 
6. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Implementation) 
7. การทําเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 
การศึกษาความตองการขอมูลของผูปฏิบัติงาน และความตองการสารสนเทศของผูบริหาร

เพ่ือใหสามารถออกแบบระบบใหมใหตรงกับความตองการของบุคลากรในองคกรมากที่สุด 
1. ศึกษาระบบการทํางานขององคกร 

- ระบบการบริหาร แบงออกเปนกี่ฝาย งานแตละฝายเปนอยางไร 
- ระบบการจัดเก็บขอมูล มีระบบอะไร ใชแฟมขอมูลใดบาง 
- กฎเกณฑและขอบังคับตางมีการกําหนดขอบังคับใดบาง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
- สัมภาษณผูที่จะใชฐานขอมูล 
- ดูที่รายงาน แบบฟอรม บันทึกตางๆ 
- การใชแบบสอบถาม 
- สํารวจความตองการขององคกร 

3. ลักษณะขอมูลที่รวบรวมได 
- ขอมูลเก่ียวกับ Entity แตละตัว 
- ขอมูลเก่ียวกับ Attibuit 
- ความสัมพันธระหวาง Entity 
- การประมวลผลสารสนเทศ 

4. การพิจารณาความเหมาะสม  
- ขอบเขตของฐานขอมูลที่จะสราง คือ ลักษณะที่นําฐานขอมูลมาใชในงานสวนใด 
- ความสามารถของโปรแกรมประยุกตที่จะสรางขึ้น คือ การนําเสนอ การจัดเก็บขอมูล 
- อุปกรณทางดานฮารดแวรซอฟตแวรที่จะมีการใช คือ พอเพียงตอจํานวนผูใชงาน 

ความเหมาะสมกับฐานขอมูล 
การวางแผนในการออกแบบฐานขอมูล การลงมือเขียนโปรแกรม การแกไขและพัฒนา

โปรแกรมจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของเวลา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามความตองการที่
กําหนด 

4.7.1. การออกแบบฐานขอมูล (Database Design)  มีขั้นตอนดังน้ี 
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4.7.1.1. เปลี่ยนรูปแบบของความตองการใหอยูในรูปลักษณะความสัมพันธ 
(Relation) 

1. สราง Relationขึ้นมาสํารวจ Entity แตละตัว 
2. พิจารณาวา Relation แตละตัวควรจะใชฟลดใดเปนคียหลัก 
3. พิจารณาคุณสมบัติของ Entity แตละตัว 
4. พิจารณา Relation ระหวางแตละ Entity 

4.7.1.2. ลดความซ้ําซอนของขอมูล 
1. การขจัดกลุมที่ซํ้ากัน (Repeating Groups) 
2. สะดวกในการแกปญหา 
3. การเชื่อมโดยตารางเขาดวยกัน 

4.7.1.3. กําหนดฟลดที่จะเปน คียตางๆ และคุณสมบัติของคียแตละตัว 
4.7.1.4. พิจารณาขอกําหนดและกฎเกณฑอ่ืนๆ  
4.7.1.5. นําผลที่ไดจากการออกแบบมาผนวกกัน 

4.7.2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Implementation) 
นําลักษณะการกําหนดตางๆ ในขอ 5 (นําผลที่ไดจากการออกแบบมาผนวกกัน) มาออกแบบ

ในโปรแกรมที่พิจารณา เม่ือทําการออกแบบเสร็จแลว จะตองมีการนําโปรแกรมดังกลาวมาผานการ
ตรวจสอบข้ันตอน เพ่ือดูลักษณะการทํางานและหาขอผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือที่จะไดแกปญหา
น้ัน สวนใหญจะทดลองใชโปรแกรมพรอมกับการทํางานระบบเดิมระยะหนึ่ง เพ่ือจะไดพัฒนาตอไปอีก 

 
4.8. การทําเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 
การอธิบายในรายละเอียดของโปรแกรมวาจุดประสงคของโปรแกรมคืออะไร มีวิธีการใช  

ขอควรปฏิบัติ สวนประกอบของโปรแกรม เปนตน ซ่ึงเอกสารประกอบโปรแกรมจะมีอยู 2 แบบคือ 
4.8.1. เอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูใช (User Documentation) 

1. โปรแกรมนี้ทําอะไร ใชงานดานไหน 
2. ขอมูลที่จะเขามามีลักษณะอยางไร 
3. ขอมูลออกหรือผลลัพธมีลักษณะอยางไร 
4. การเรียกใชโปรแกรมทําอยางไร 
5. คําสั่ง หรือขอมูล เริ่มทํางานอยางไร 
6. อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรม 

4.8.2. เอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูเขียนโปรแกรม (Technical Documentation) 
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1. สวนที่เปนคําอธิบายหรือหมายเหตุในโปรแกรม 
2. สวนที่เปนคําอธิบายดานเทคนิค 
 

5. SQL Application Program Interfaces 
SQL เปนภาษาสอบถามเชิงโครงสรางที่มีความใกลเคียงภาษาเขียนของมนุษยมาก จึงมีการนํา

รูปแบบของภาษา SQL ไปใชรวมกับภาษาโปรแกรมมิ่ง ซ่ึงจะมีอยู 2 รูปแบบ คือ 
1. Embedded SQL (ISO standard) 
2. SQL CLI (Call-Level Interface) 
ESQL เปนมาตรฐานไอโซ SQL-92 ที่กําหนดรูปแบบการฝงขอความสั่ง SQL ลงไปในภาษาซี 

(C) ภาษาปาสคาล (PASCAL) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาฟอรแทน (FORTRAN) ภาษา พีแอล/วัน (PL/1) 
ภาษา (ADA) ฯลฯ สวน SQL CLI เปนมาตรฐานของหนวยงาน SAG (SQL Access Group) ที่กําหนดฟงกชัน
ในการเรียกใชภาษา SQL ไดโดยตรงจากโปรแกรมประยุกต จึงไมมีการฝงสวนภาษา SQL ลงไป 

 

 
 

ภาพที่ 10  แสดง SQL APIs : ESQL (Embedded SQL) and CLI (Call Level Interface) 
 

สถาปตยกรรม SQL Server 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ SQL Server มีโครงสรางสถาปตยกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารการ

เช่ือมตอ และการบริหารระบบ ทําใหผูใชและผูดูแลระบบ สามารถจัดการฐานขอมูลไดอยางคลองตัวโดย
จะแบงออกเปน 3 สวน คือ 

1. Communication 
2. Application Development 
3. Administrator 
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ระบบการสื่อสาร (Communication) ของ SQL Server จะใชช้ันสถาปตยกรรม Communication 
ในการแยกออกจากชั้นของเน็ตเวิรก และโปรโตคอล สถาปตยกรรมการสื่อสาร จะชวยใหแอพพลิเคชั่น
เดียวกันอยูบนสภาพแวดลอมเน็ตเวิรกที่ตางกันได 

Application Development สวนสําคัญในการติดตอกับแอปพลิเคช่ันของ SQL Server เพ่ือใน
การพัฒนาแอปพลิเคช่ันคือ การพัฒนาแอปพลิเคช่ัน จะชวยใหการติดตอระหวาง ผูใชงาน (Front end) 
และเอนจิน ฐานขอมูล (Back end) SQL Server สนับสนุน API ฐานขอมูลในการเชื่อมตออยู 2 ตัว OLE 
DB และ ODBC 

Administrator การบริหารฐานขอมูล SQL Server สามารถจะทําใหหลายทางทั้งการพิมพคอม
มานลาย หรือผานกราฟฟกอินเตอรเฟช ขึ้นอยูกับความชํานาญและความสะดวกของผูใชระบบ SQL 
Server Administrator ผูบริหารระบบสามารถจะควบคุมหรือจัดการฐานขอมูลได 3 แบบคือ Batch 
Utilities, Graphic Administrator และ Component Object Model 

 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

6.1. จากงานวิจัยของวรพจน พีระวิทย (2548) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําการวิจัยเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรูจําตัวอักษรภาษาไทย โดยการซอมแซมตัวอักษรไมสมบูรณ ซ่ึงเอกสาร
เปนแหลงที่มาสําคัญของความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่เกาซ่ึงบรรจุขอมูลความรูที่สําคัญในอดีต 
หนวยงานสวนใหญใชวิธีการสแกนหรือถายภาพเอกสารเพื่อเก็บสําเนาเอกสารเหลาน้ีใหอยูในสภาพคงเดิม
มากที่สุดในรูปแบบรูปภาพของเอกสาร โดยแหลงที่มาของเอกสารมีทั้งเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบกระดาษ
และไมโครฟลม และเพื่อความสะดวกในการสืบคนเอกสารจึงแปลงรูปภาพเอกสารเหลาน้ีใหอยูในรูปแบบ
ขอความโดยอาศัยระบบรูจําตัวอักษร ปญหาหลักที่ปรากฏในระบบรูจําตัวอักษร ไดแก รูปภาพเอกสารมี
ความละเอียดไมเพียงพอ เอกสารเอียง เงาดําบริเวณขอบของรูปภาพเอกสาร สัญญาณรบกวนและจุดขาว
และจุดดํา และตัวอักษรไมสมบูรณ จึงจําเปนตองมีสวนการประมวลผลกอนการรูจําเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของรูปภาพเอกสาร ทําใหระบบรูจําตัวอักษรมีความถูกตองสูงขึ้น ซ่ึงปญหาตัวอักษรไมสมบูรณมี
ผลกระทบตอความถูกตองของระบบรูจําตัวอักษรภาษาไทยเปนอยางมาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนในการ
ออกแบบ และพัฒนาซอฟตแวร สําหรับซอมแซมตัวอักษรภาษาไทยที่ไมสมบูรณ 

ระบบนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก วิเคราะหบรรทัดหลักและขอบเขตของตัวอักษร
ประกอบดวยการใชคาสถิติของจุดดําในแนวนอน เพ่ือแบงระดับของตัวอักษร และคาสถิติของจุดดําใน
แนวตั้ง การเติมตัวอักษรโดยใช  Closing Algorithm และ Heuristic Information ของตัวอักษร คือ ความ
กวางของตัวอักษร เพ่ือระบุขอบเขตของตัวอักษร ข้ันตอนที่สอง วิเคราะหรูปแบบและแบงกลุมตัวอักษร
โดยวิเคราะหลักษณะของขอบนอกของตัวอักษร ดวยคาสถิติของจุดดําในแนวตั้งและแนวนอนของ
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ตัวอักษร ข้ันตอนที่สาม ซอมแซมตัวอักษรโดยวิเคราะหจุดเชื่อมตอของตัวอักษรจากโครงรางของ
ตัวอักษรซึ่งสังเคราะหดวยวิธี k-Segment Principal Curve และขั้นตอนที่ส่ี ปรับปรุงคุณภาพของตัวอักษร
ภายหลังการซอมแซม โดยวิธี Morphological Analysis เพ่ือปรับแตงขอบเขตของตัวอักษรและเติม
ชองวางภายในตัวอกัษรเพ่ือใหคุณภาพของตัวอักษรมีความสมบูรณมากขึ้น 

 
6.2. จากงานวิจัยของสะอิ้ง โอนตึ่ง (2546) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ไดทําวิจัยเร่ืองระบบการจัดการเอกสาร ของ กองกลาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  ในการศึกษานี้เปนระบบที่ไดศึกษาและพัฒนาข้ึนสําหรับเปนเครื่องชวยในการทํางาน ดานการ
จัดการงานเอกสารภายในสวนงานของกลาง ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักๆ ในการเปน
สวนกลางการรับสงเอกสารขององคกร โดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชแทนระบบเดิมที่ทํางานดวยมือ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการใชทรัพยากรทีมีอยูอยางคุมคา การพัฒนาระบบยึดตามแนวทาง
ของ SDLC ( System Development Life Cycle) โดยออกแบบและจัดทําระบบการจัดการเอกสารโดยใช
โปรแกรม Visual Basic 6.0 Microsoft Access และ Crystal Report ใหสามารถจัดการในดานขอมูลเอกสาร 
เชน การลงทะเบียนรับสงเอกสาร การตรวจสอบและแยกประเภทงานการสืบคน การควบคุมและติดตาม 
รวมทั้งการจัดทํารายงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจตอไป 

 
6.3. จากงานวิจัยของดวงเพ็ญ เจตนพิพัฒนพงษ (2545) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําวิจัย

เร่ือง การวิเคราะหและตัดแยกตัวอักษรลายมือภาษาไทยโดยใชขอมูลสําคัญของตัวอักษร งานวิจัยน้ีเสนอ
วิธีการวิเคราะหและตัดแยกตัวอักษรที่ติดกันในลายมือภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบรูจํา
ลายมือ ลักษณะการติดกันของตัวอักษรภาษาไทยมีความซับซอนกวาในภาษาอื่นเนื่องจากอักษรภาษาไทยมี
การเขียนหลายระดับทําใหเกิดการติดกันไดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง โดยเฉพาะลายมือจะมี ลักษณะการ
ติดกันของเสนที่เกิดจากการซับซอนและเหลื่อมกันมากวาตัวพิมพทําใหการแยกอักษรเกิดความซ้ําซอนมาก
ขึ้น งานวิจัยน้ีแบงเปนสองสวนคือการวิเคราะหลักษณะการติดกันและการตัดแยกตัวอักษร 

การวิเคราะหลักษณะการติดกันมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกลุมตัวอักษรที่มีการติดในลักษณะ
เดียวกันไวดวยกันเพ่ือใชวิธีตัดแยกที่เหมาะสมสําหรับแตละกลุม การวิเคราะหลักษณะการติดกัน 
แบงเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก หาแนวระดับอักษร ซ่ึงมีทั้งหมด 5 กลุม เชน อักษรระดับบน, อักษร
ระดับกลาง เปนตน ขั้นตอนที่สองวิเคราะหหาลักษณะการติดกันในแนวนอนและแนวตั้งในแตละระดับ 
ซ่ึงมีท้ังหมด 14 กลุม เชน อักษรระดับบนติดกับอักษรระดับบนในแนวนอน อักษรระดับบนติดกับอักษร
ระดับกลาง เปนตน สําหรับขั้นตอนแรกยังพบปญหาแนวระดับอักษรลายมือที่ไมเปนเสนตรงงานวิจัยน้ีจึง
ไดพัฒนาเทคนิคการโปรเจคชันตําแหนงเสนขอบภาพ (Image boundary projection) เพ่ือทําใหการ
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วิเคราะหหาระดับอักษรมีความถูกตองยิ่งขึ้น สําหรับการวิเคราะหหาลักษณะการติดกันไดใชขอมูลสําคัญ
ของตัวอักษรไดแกความกวาง ความสูง เสนตรง พ้ืนที่วางเปนตน สวนการแยกตัวอักษรหมายถึงการหา
ตําแหนงตัดแยกตัวอักษรที่ติดกันใหถูกตอง โดยนําเทคนิคการโปรเจคชันจุดภาพ (pixel  projection) มา
ประยุกตใชในการตัดแยกตัวอักษรระดับบนที่ติดกันในแนวนอน และเทคนิคการโปรเจคชันขอบภาพ 
(profile projection) ประยุกตใชในการตัดแยกตัวอักษรระดับบนที่ติดกันในแนวตั้ง รวมทั้งการใชคา
อนุพันธอันดับหน่ึงสําหรับตัดแยกตัวอักษรที่ติดกันระหวางแนวระดับ นอกจากนี้ยังไดพัฒนาวิธีโปรเจก
ชันและอัลกอริทึมเพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการตัดแยกลายมือในกลุมอักษรระดับกลางติดกับอักษร
ระดับกลาง ไดแก การโปรเจคชันจุดภาพอยางนอยที่สุด (minimized pixel projection) และฟงกชั่นการหา
คาจุดตัดวิกฤตแบบประยุกต (extended breakpoint criterion function) 
 

6.4. จากงานวิจัยของนุชรัตน นุชประยูร (2545) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ไดทําวิจัยเร่ือง ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับองคกรรัฐ กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหการจัดการ
เอกสารในองคกรรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการรับ-สง 
คนหา และจัดเก็บเอกสารในองคกรรัฐ ระบบไดถูกพัฒนาข้ึนดวยโปรแกรม Visual Basic  6 สวนของการ
เก็บขอมูลใช SQL Server 7 โดยทําการเชื่อมตอกับฐานขอมูลผาน ODBC และทํางานภายใต
ระบบปฏิบัติการ Windows 98/2000 โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถรับ-สงเอกสารไปยังผูใชที่อยูใน
ระบบตรวจสอบเอกสารที่มีการรับเขามาและสงออกไปของผูใชในระบบ 

ผลการดําเนินงานแบงการทดสอบออกเปน 5 ดาน คือ ดานการติดตอระหวางโปรแกรมกับ
ผูใชอยูในระดับดี ดานการประมวลผลโปรแกรมอยูในระดับปานกลาง ดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมอยู
ในระดับดี ดานความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการของผูใชอยูในระดับดีและดานการ
ตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูโปรแกรมอยูในระดับดี 
 

6.5. จากงานวิจัยของชัยนาท วงคถาปน (2545) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําวิจัยเรื่องการ
รูจําตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยตัวโดดแบบออพไลนดวยวิธีไอซแลนดเบสโปรเจคชันรวมกับวิธีการ
ทางสถิติ ในอดีตที่ผานมามีงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ไดใชลักษณะพิเศษในตัวอักษรภาษาไทยเชน ลักษณะหัว
วงกลม รอยหยัก เสนปลายของตัวอักษรและอื่นๆ เปนลักษณะสําคัญของตัวอักษรภาษาไทย ทั้งน้ีก็เพ่ือเพ่ิม
อัตราการรูจําของระบบการรูจําตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยแตอยางไรก็ตามในลายมือเขียนทั่วไป พบวา
ลักษณะพิเศษเหลาน้ีไมไดปรากฏอยางสมบูรณสม่ําเสมออันเนื่องจากความแตกตางของลายมือเขียน 
ตัวอักษรภาพมีคุณภาพต่ํา ลายมือเขียนไมดี ตัวอักษรติดกันและเสนขาด เปนตน ความไมสมบูรณของ
ลักษณะพิเศษในตัวอักษรภาษาไทยเหลาน้ี พบวาทําใหระบบที่ใชลักษณะพิเศษเหลาน้ีเปนหลักมีอัตราการ
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รูจําลดลง เพ่ือแกไขปญหาขางตนในงานวิทยานิพนธน้ี จึงเสนอวิธีการดึงลักษณะสําคัญแบบใหมช่ือวาไอซ
แลนดเบสโปรเจคชัน ที่ไมจําเปนตองใชลักษณะพิเศษขางตนแตอยางใด และการใชวิธีการทางสถิติที่ชื่อวา
แบบจําลองอินเตอรโปเลตเทคเอ็น-แกรมและแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ เพ่ือรูจําตัวอักษรลายมือเขียน
ภาษาไทยตัวโดดแบบออฟไลน จากการทดลองวิธีการที่นําเสนอกับลายมือเขียนตัวบรรจงและลายมือเขียน
ปกติของตนจํานวน 25 คน รวม 23400 ตัวอักษร พบวาอัตราความถูกตองของการรูจําตัวอักษรอยูใน
ระดับสูงดังน้ันวิธีการที่นําเสนอ จึงเหมาะสมในการแกปญหาการรูจําตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยตัว
โดดแบบออฟไลนที่มีลักษณะพิเศษไมสมบูรณ 
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บทที่ 3 
วิธีวิจัย 

 
1. ขั้นตอนการศึกษาระบบงาน 

1.1. การศึกษาระบบงานเดิมของการจัดเก็บขอมูล ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวามี
การทํางานอยางไรบาง ในแตละการทํางานมีขั้นตอนการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปวิเคราะหและออกแบบ
ระบบใหครอบคลุมการทํางานตอไป 

1.2. ทดลองกับภาพทดสอบของภาพอักษรภาษาไทยที่เอกสารการสํารวจขอมูลการผลิตรายป 
จากสํานักงานอุตสาหกรรม 

1.3. สรุปผลงานวิจัย และจัดทําวิทยานิพนธ 
 
2. ขั้นตอนการกําหนดปญหาของระบบ 

ผลการศึกษาระบบงานเดิมทําใหสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
2.1. การพิมพขอมูลผานทางคียบอรด ซ่ึงอาจมีขอผิดพลาดงายและเสียเวลา 
2.2. การยากตอการดูแลดูแลรักษาเอกสาร  เน่ืองจากมีตนทุน และยากตอการคนหา เกิดจาก

การจัดเรียงเอกสารที่ไมเปนระบบ 
2.3. ความปลอดภัยตอเอกสาร 
2.4. การใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารจํานวนมาก   

 
3. ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 

จากการศึกษาระบบงานเดิม และไดทําการกําหนดปญหาของระบบงานเดิมแลว เราสามารถ
วิเคราะหระบบและออกแบบ โดยนําเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งเปนแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวของกับระบบขอมูล และเอื้ออํานวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการนํา
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการประมวลผลขอมูลและการบริหารงานโดยขั้นตอนการทํางาน สามารถแบง
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1  

1. เปนสวนของการสรางและแกไขขอมูลผูใช สําหรับผูใชในที่น้ี หมายถึงเจาหนาที่ ซึ่งผูใช 
แตละคนมีสิทธิ์การใชงานที่แตกตางกันเพื่อใชในการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงฐานขอมูลและตรวจสอบ 
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ความรับผิดชอบของผูใชงานในระบบ โดยผูมีสิทธิการใชงานเปน ผูดูแลระบบ จะสามารถแกไข คนหา
ขอมูลของผูใชทุกคนในระบบได 

2. เปนสวนที่เก่ียวกับการจัดการเอกสารลงในฐานขอมูล โดยกอนที่เราจะทําการจัดเก็บ
รายละเอียดของแบบการสํารวจขอมูลการผลิต ลงในฐานขอมูล เราจะตองทราบกอนวาขอมูลใดบางสามารถ
จัดเก็บลงแฟม การประมวลผลขั้นตน  การประมวลผลขั้นสุดทาย  และขอมูลที่นําไปใชงานไดจริง 

3. เปนสวนของการสืบคนขอมูลของโรงงาน เพ่ือใชในการเรียกดูขอมูลของโรงงานที่ไดทําการ
จัดเก็บลงแฟมเรียบรอยแลว ซ่ึงสามารถเขียนเปนข้ันตอนไดดังนี้ 

- ทําการสํารวจสิทธิของผูใชกอนวามีสิทธิขอดูขอมูลหรือไม 
- ทําการประมวลผลเพื่อคนหาขอมูลที่ตองการ 
- แสดงผลการคนหา ถาพบก็จะแสดงขอมูลน้ันออกมา 
การพัฒนาการจัดการขอมูลอุตสาหกรรม ไดใชภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ใน

การวิเคราะหระบบ แผนภาพกระแสขอมูลเปนความสัมพันธระหวางกระบวนการทํางานของขอมูลและ
ออกจากกระบวนการทํางาน โดยแบงออกเปนระดับตางๆ เริ่มตนจากแผนภาพกระแสขอมูลระบบสูงสุด 
(Context Diagram) แสดงเสนทางของขอมูลที่เขาและออกจากแหลงที่มีผลกระทบตอระบบ และแผนภาพ
กระแสขอมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) แสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบและขอมูล
ที่เขาและออกจากกระบวนการทํางานตางๆ และจะแสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางานตางๆ ใน
แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 2 

 
แผนภาพแสดงการไหลของขอมูลหรือ DFDs สามารถแสดงไดดังน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 11  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Context Diagram 
 

จากภาพที่ 11  Administrator จะเปนผูนําขอมูลการสํารวจการผลิต เขาสูระบบ จากนั้นระบบ
จะทําหนาที่สงขอมูลไปยัง ผูใช ตางๆ ที่อยูในระบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39 

 

Administrator

User

ขอมูลสมาชิก

1

รายการเอกสาร

3

คนหาเอกสาร

4

ขอมูลสมาชิก

ตรวจสอบสิทธิผูใชงาน

2

ขอมูลเอกสาร

ขอมูลที่ใชคนหา

ขอมูลเอกสารที่คนหา

รายการเอกสารทั้งหมดในแฟม

User valid

Login/Password

ขอมูลสมาชิก

 
 
ภาพที่ 12  แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่1 (DFD-Level 1) 
 

จากภาพที่ 12  ระบบจัดการเอกสาร สามารถแบงกระบวนการทํางานระบบออกเปน 4 
กระบวนการหลัก ๆ  คือ  

กระบวนการ 1  จัดการขอมูลสมาชิก เปนกระบวนการทํางานที่เก่ียวของกับขอมูลสมาชิก 
ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางานไดดังภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 (DFD-Level 2) 

กระบวนการ 2  การตรวจสอบสิทธิผูใชงาน เปนกระบวนการทํางานที่เก่ียวของกับการใช
เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือตรวจสอบสิทธิผูใชงาน โดยเมื่อผูใชงานตองการจะเขาใชงานโปรแกรมจะตองใส 
Login และ Password ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลและสิทธิการใชงานของผูใชวามีขอมูลในระบบ
หรือไมและมีสิทธิการใชงานแบบใดในระบบ ซ่ึงแสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางานไดดังภาพ
กระแสขอมูลระดับที่ 2 (DFD-Level2) 

กระบวนการ 3  รายการเอกสาร เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับรายการเอกสาร ทําการจัดเก็บ
เอกสารที่ไดรับแลวลงแฟมแยกตามชื่อรหัสของเอกสารซึ่งจะแสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางานได
ดังภาพกระแสขอมูล ระดับที่ 2 (DFD-Level2) 

กระบวนการ 4  สืบคนขอมูลเอกสาร เปนกระบวนการที่ ผูดูแลระบบ ทําการตรวจคนเอกสาร
ที่จัดเก็บลงแฟมเอกสารแยกตามชื่อเรื่องเรียบรอยแลว สามารถแสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางาน
ไดดังภาพกระแสขอมูล ระดับที่ 2 (DFD-Level2) 
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ภาพที่ 13  แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่2 (DFD-Level 2) : กระบวนการ 1 ขอมูลสมาชิก 
 

จากภาพที่ 13  แสดงกระแสขอมูลใน กระบวนการ 1 ขอมูลสมาชิก สมาชิก หมายถึง ผูใชซ่ึง
ประกอบดวย ผูดูแลระบบ และ ผูใชในกระบวนการ 1 จะแบงกระบวนการทํางานเปน 4 กระบวนการ 
ยอยๆ คือ กระบวนการ 1.1 การบันทึกขอมูล กระบวนการ 1.2 การคนหาขอมูล กระบวนการ 1.3 แกไข
ขอมูล และ กระบวนการ 1.4 ลบขอมูล 

กระบวนการ 1.1  บันทึกขอมูลเจาหนาที่ ผูดูแลระบบ จะทําหนาที่บันทึกขอมูลเจาหนาที่เขาสู
ระบบ จากนั้นจะทําการบันทึกขอมูลเจาหนาท่ีลงแฟมขอมูลสมาชิก 

กระบวนการ 1.2  คนหาขอมูลเจาหนาที่ ผูดูแลระบบ จะทําการใสชื่อผูที่ตองการคนหา 
จากนั้นระบบจะนําชื่อผูใชที่เปนผูดูแลระบบ กรอกไปทําการเปรียบเทียบในแฟมขอมูลสมาชิกแลวนํา
รายละเอียดขอมูลผูใชที่มีชื่อตรงกับที่ ผูดูแลระบบ กรอกขึ้นมาแสดง 

กระบวนการ 1.3  แกไขขอมูลเจาหนาที่ ท่ีเปนผูดูแลระบบ จะทําการใสชื่อผูที่ตองการจะ
แกไขขอมูลจากนั้นระบบจะนําชื่อผูใชที่เปนผูดูแลระบบ กรอกไปทําการเปรียบเทียบในแฟมขอมูล
สมาชิกแลวนํารายละเอียดขอมูลของผูใชที่มีช่ือตรงกับที่ ผูดูแลระบบกรอกขึ้นมาแสดง เพ่ือให ผูดูแล
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ระบบ ทําการแกไขและเมื่อแกไขเรียบรอยแลว ระบบจะนําขอมูลสมาชิกใหมที่แกไขเรียบรอยแลวไป
บันทึกลงในแฟมสมาชิก 

กระบวนการ 1.4  ลบขอมูลเจาท่ี ที่เปนผูดูแลระบบจะทําการใสชื่อผูที่ตองการจะลบขอมูล 
จากนั้นระบบจะนําช่ือผูใช ท่ีผู ดูแลระบบกรอกไปทําการเปรียบเทียบในแฟมขอมูลสมาชิกแลวนํา
รายละเอียดขอมูลของผูใชที่มีชื่อตรงกับที่ผูดูแลระบบกรอกขึ้นมาแสดง เพ่ือใหทําการตรวจสอบดูใหแนใจ
วาเปนผูใชคนที่ตองการจะลบจริง เม่ือทําการลบระบบจะทําการปรับปรุงขอมูลในแฟมสมาชิกเสียใหม 
 

 
 
ภาพที่ 14  แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่2 (DFD-Level 2) : กระบวนการ 2 ตรวจสอบสิทธิผูใชงาน 
 

จากภาพที่ 14  แสดงกระแสขอมูลใน กระบวนการ 2 ตรวจสอบสิทธิผูใช โดยกอนที่ผูใชเขา
ใชงานโปรแกรมจะตองใส Login และ Password กอน เพ่ือใหระบบทําการตรวจสอบสิทธิการใชงานของ
ผูใชแตละคน ใน กระบวนการ 2 จะแบงกระบวนการทํางานเปน 2 กระบวนการ ยอย คือ กระบวนการ 2.1 
ตรวจสอบสมาชิก กระบวนการ 2.2 สิทธิการใชงาน 

กระบวนการ 2.1  ตรวจสอบสมาชิก ผูใชจะทําการใส Login/Password กอนเขาสูระบบ 
จากนั้นระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลจากแฟมสมาชิกวา Login/Password ที่กรอกนั้นถูกตองหรือไม ถา
ไมถูกตองจะแจงกลับไปยังผูใช หากถูกตองจะทําการตรวจสอบสิทธิการใชงาน 

กระบวนการ 2.2  ตรวจสอบสิทธิการใชงาน เมื่อทําการตรวจสอบแลววาผู ท่ีใส 
Login/Password เปนสมาชิกจริง ก็จะนําขอมูลสมาชิกไปตรวจสอบในแฟมสมาชิกอีกวา สมาชิกคนน้ันมี
สิทธิการใชงานระดับใด ผูดูแลระบบ หรือ ผูใช 
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ภาพที่ 15  แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่2 (DFD-Level 2) :  กระบวนการ 2 รายการเอกสาร 
 

จากภาพที่ 15  แสดงกระแสขอมูลใน กระบวนการ 3 รายการเอกสาร ในสวนน้ีจะแสดง
รายการเอกสาร ซ่ึง Admin จะเปนผูเริ่มตนนําเอกสาร ตางๆ เขาสูระบบ สําหรับ กระบวนการ 3 น้ีแบงเปน 
2 กระบวนการ ยอย คือ กระบวนการ 3.1 บันทึกขอมูลเอกสาร กระบวนการ 3.2 แฟมเอกสาร 

กระบวนการ 3.1  บันทึกขอมูลเอกสาร ผูดูแลระบบ จะทําหนาที่บันทึกขอมูลเอกสารตางๆ ลง
ในระบบ 

กระบวนการ 3.2  แฟมเอกสาร ระบบจะนําขอมูลของเอกสารสงมาทําการบันทึกขอมูลแลว
ตรวจสอบดูวาเอกสารนั้น บันทึกเรียบรอย 

 

 
 

ภาพที่ 16  แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่2 (DFD-Level 2) :  กระบวนการ 2 สืบคนขอมูลเอกสาร 
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จากภาพที่ 16  แสดงกระแสขอมูลใน กระบวนการ 4 สืบคนขอมูลเอกสาร ในสวนนี้จะแสดง
การสืบคนขอมูลเอกสาร โดยเอกสารจะถูกจัดเก็บลงแฟมแบงตามชื่อรหัสของเอกสารแตละฉบับ สําหรับ
ใน กระบวนการ 4 น้ีจะแบงกระบวนการทํางานออกเปน 2 กระบวนการ ยอย คือ กระบวนการ 4.1 Get 
Information, กระบวนการ 4.2 Valid Information 

กระบวนการ 4.1  Get Information เปนสวนของการรับขอมูลเพ่ือใชในการสืบคน โดย ผูดูแล
ระบบ จะเปนผูใสชื่อแฟมเก็บเอกสารที่ตองการสืบคน 

กระบวนการ 4.2  Valid Information เปนสวนของการตรวจสอบ เพ่ือเปรียบเทียบวาขอมูลที่
ผูใชปอนตรงลงกับเอกสารใดที่ตองการคนหา แลวจึงนํารายละเอียดขอมูลหนังสือทั้งหมดขึ้นมาแสดง 
 
4. ขั้นตอนการออกแบบระบบ 

เมื่อไดทําการวิเคราะหระบบ โดยใช Data Flow Diagram ทําใหทราบถึงการไหลของขอมูลที่
มีอยูในระบบทั้งหมด ขั้นตอนตอไปจะเปนขั้นตอนของการออกแบบระบบ ในลําดับแรกตองทําการ
ออกแบบหนาจอของโปรแกรม ซ่ึงทําใหทราบถึงการทํางานของโปรแกรม กอนที่นําไปสูข้ันตอนการ
พัฒนาระบบตอไป ภาพที่ 3-7 ถึงภาพที่ 000000 จะแสดงตัวอยางการออกแบบหนาจอ เมนูหลัก การ
จัดการขอมูลเจาหนาที่ การสงเอกสาร สถานะเอกสาร แฟมจัดเก็บเอกสาร และหนาจอผูใชประเภท ผูใช  

 
5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

จากขั้นตอนการวิเคราะหและการออกแบบ ทําใหเราทราบถึงกระบวนการทํางานของ
โปรแกรมมากยิ่งข้ึน สําหรับข้ันตอนการพัฒนาระบบนี้เปนข้ันตอนการเขียนโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น เขียนโปรแกรมดวย VB.NET ซ่ึงเขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามที่ไดทําการออกแบบไว 
โดยโครงสรางขอมูลของระบบทําการ Normalization 

การ Normalization เปนวิธีการลดความซ้ําซอนของขอมูลที่อาจเกิดข้ึนได มักใชในการ
ออกแบบฐานขอมูลท่ีเปนแบบ Relational Database ซ่ึงการทํา Normalization น้ีจะชวยใหความซ้ําซอน
ของขอมูลลดลง และลดโอกาสที่ทําใหเกิดความผิดพลาดจากการประมวลผลขอมูลในตารางตางๆ ซ่ึง
หลักการทํา Normalization น้ี ทําการแบงตารางที่มีความซ้ําซอนของขอมูลออกมาเปนตารางยอยๆ และใช 
Foreign Key เปนตัวเช่ือมความสัมพันธระหวางตารางขอมูลที่ซํ้าซอนกัน 

 
5.1. อุปกรณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร Pentium 3.4GHz หนวยความจํา 1.0 GB  1  เคร่ือง 
2. เครื่องสแกนเนอร (Scanner) ที่มีความละเอียด 300 จุดตอน้ิวขึ้นไป 1  เคร่ือง 
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3. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP    1  ชุด 
4. แบบการสํารวจขอมูลการผลิตรายป กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

6. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน การแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical Character 
Recognition: OCR) 

การอินพุตดวยรูปภาพ 
รูปที่ใชในงานทางดานคอมพิวเตอรคือแบบการสํารวจขอมูลการผลิตรายป โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม  
ภาพที่อานไดจะผานการกําหนดเปนจุดขอมูล ดังน้ันหากภาพหนึ่งมีรายละเอียดและ

สแกนเนอรใหความละเอียดได 300 จุดตอน้ิว  
จากการสแกนเนอรเม่ือเก็บภาพได ภาพที่ไดจะเปนตัวอักษรและมีซอฟแวรแปรคาใหเปน

ตัวอักษรทีรูจักกันดี เราเรียกระบบน้ีวา การแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical 
Character Recognition: OCR) คือ ระบบรูจําตัวอักษร ระบบน้ีไดถูกพัฒนาใหดีข้ึนเปนลําดับ อยางไรก็ตาม 
ระบบนี้ยังมีขอยุงยากทางทฤษฏี และการแปรคาความถูกตองการแปรความหมายอันเปนเร่ืองสําคัญย่ิง 

 
6.1. ข้ันตอนการดําเนินงานของการแปลงขอมูลกราฟกใหเปนตัวอักษร 
ขั้นตอนการเตรียมประมวลผล (Preprocessing) 
1. ข้ันตอนการเตรียมการประมวลผลนั้นเปนการรับแฟมรูปภาพเอกสารที่ไดจากการสแกนเขา

มา ซ่ึงแฟมรูปภาพเอกสารที่สามารถนํามาเปดไดแก รูปแบบไฟลนามสกุล .BMP, .JPG  
2. ข้ันตอนการรูจํา (Recognition Processing) 
3. การอานตัวอักษรหรือรูจําตัวอักษรจากแฟมภาพเอกสารที่ไดจากการสแกนภาพ เพ่ือทําการ

ประมวลผลใหไดคาตัวอักษรท่ีมีความใกลเคียงมากที่สุด เพ่ือนําไปใชในขั้นตอไป 
4. ข้ันตอนหลังการประมวลผล (Post Processing) 
5. การอานคาตัวอักษรที่ไดจากการประมวลผลแฟมภาพเอกสารที่ไดรับมา และทําการ

ประมวลผลแลว มาทําการสรางแฟมขอความเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 
 
6.2. อุปกรณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร Pentium 3.4GHz หนวยความจํา 1.0 GB 1  เครื่อง 
2. เครื่องสแกนเนอร (Scanner) ที่มีความละเอียด 300 จุดตอน้ิวขึ้นไป 1  เคร่ือง 
3. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 1  ชุด 
4. ซอฟแวรแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร 1  ชุด 
5. แบบการสํารวจขอมูลการผลิตรายป กระทรวงอุตสาหกรรม 
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บทที่ 4 
ผลการทดสอบระบบ 

 
1. ผลการทดสอบโปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมรายป 

กระบวนการทดสอบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยานิพนธ “ระบบสารสนเทศสําหรับ การจัดการขอมูล
อุตสาหกรรม” ซ่ึงมีการแบงการทดสอบระบบออกเปน 5 สวนดวยกัน คือ 

1. การติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใช 
2. การประมวลผลของโปรแกรม 
3. ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม 
4. ความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการของผูใช 
5. การตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูโปรแกรม 

 
ตารางที่ 1  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน 

ระดับเกณฑการใหคะแนน ความหมาย 
5 โปรแกรมสามารถทํางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับดีมาก 
4 โปรแกรมสามารถทํางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับดี 
3 โปรแกรมสามารถทํางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับปานกลาง 
2 โปรแกรมสามารถทํางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับนอย 
1 โปรแกรมสามารถทํางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับนอยมาก 
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จากนั้นนําแบบประเมินที่ไดทําการออกแบบไวไปใหผูประเมินทําการประเมินระบบ  
ผูที่ทําแบบประเมินแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมที่ 1  ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและความสามารถในเรื่องโปรแกรม 
กลุมที่ 2  ผูที่ทํางานเก่ียวของกับการจัดการเอกสารภายในองคกร (เลขานุการ/ธุรการ) 
จากนั้นจะเก็บรวบรวมผลที่ไดจากแบบประเมินวิทยานิพนธในแตละการทดสอบมา แลวใช

หลักการทางสถิติเขามาชวยในการสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารนิพนธที่ไดพัฒนาขึ้น ซ่ึงเรา
จะตองทําการคํานวณหาคาเฉลี่ยของแตละหัวขอของแตละการทดสอบเพื่อสรุปผลการประเมินวาสาร
นิพนธที่ไดพัฒนามานี้มีประสิทธิภาพในดานตาง ๆ อยูในระดับใด ซ่ึงจะแบงไดตามระดับเกณฑที่เราได
กําหนดไว 
 

1.1. ผลการทดสอบระบบดานตางๆ ของผูเช่ียวชาญและผูที่ทํางานเกี่ยวของกับระบบ 
จากการที่ เราไดนําระบบสารสนเทศสําหรับ  การจัดการขอมูลอุตสาหกรรม  เ พ่ือหา

ประสิทธิภาพของระบบที่ไดพัฒนาขึ้นแลว จะทําใหเราไดทราบถึงผลการทดสอบดานตาง ๆ โดยแบง
ออกเปนการทดสอบระบบทั้งหมด 5 ดาน ดังน้ี คือ  
 
ตารางที่ 2  ดานการติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใช 

ประสิทธิภาพ 

ดานที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย
เชิงปริมาณ 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน
เชิงคุณภาพ 

1. การแบงเมนูของโปรแกรมสามารถเขาใจงาย 4.2 0.44 ดี 
2. ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ 4.6 0.59 ดี 
3. ความสวยงามของโปรแกรม 4.2 0.83 ดี 
4. สามารถใชงานโปรแกรมไดสะดวก 4.6 0.59 ดี 
รวม 4.4 0.026 ดี 

 
จากผลการทดลองระบบดานการติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใช ผลการทดสอบที่ไดแสดง

ใหเห็นวา เม่ือเรานําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาผานระเบียบวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉล่ีย และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จะพบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.4 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.026 ดังน้ันระบบที่ได
พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพในดานการติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใชอยูในระดับดี 
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ตารางที่ 3  ดานการประมวลผลของโปรแกรม 
ประสิทธิภาพ 

ดานที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย
เชิงปริมาณ 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน
เชิงคุณภาพ 

1. สามารถประมวลผลดานการคนหาได 4.2 0.44 ดี 
2. สามารถประมวลผลดานการเพ่ิม ลบและแกไข
ขอมูลทําไดรวดเร็ว 

4.0 0 ดี 

3. สามารถประมวลผลด านการตรวจสอบ
สถานะภาพเอกสารและรายละเอียดตาง ๆ  ได
รวดเร็ว 

3.6 0.54 ปานกลาง 

รวม 3.933 0.0825 ปานกลาง 
 

จากผลการทดลองระบบดานการประมวลผลของโปรแกรม ผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็น
วา เม่ือนําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาผานระเบียบวิธีการสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จะพบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 3.933 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.0825 ดังน้ันระบบที่ได
พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพในดานการประมวลผลของโปรแกรมอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4  ดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม 

ประสิทธิภาพ 
ดานที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย

เชิงปริมาณ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมินเชิง
คุณภาพ 

1. ผลลัพธที่ไดมีความถูกตองและสมบูรณ 4.0 1 ดี 
2. ผลลัพธที่ไดตรงตอความตองการผูใช 4.2 0.44 ดี 
3. ผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชงานไดจริง 3.8 0.88 ปานกลาง 
รวม 4 0.086 ดี 

 
จากผลการทดลองระบบดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม ผลการทดสอบที่ไดแสดงใหเห็นวา 

เมื่อเรานําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาผานระเบียบวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน จะพบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูท่ี 4 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.086 ดังน้ันระบบที่ไดพัฒนาขึ้นน้ี 
มีประสิทธิภาพในดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมอยูในระดับดี 

 
ตารางที่ 5  ดานความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการผูใช 

ประสิทธิภาพ 
ดานที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย

เชิงปริมาณ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน
เชิงคุณภาพ 

1. โปรแกรมสามารถจัดทําฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลเจาหนาที่ที่ใชงาย 

4 0.7 ดี 

2. โปรแกรมสามารถดูไฟลเอกสารที่แนบมาได 4.2 0.83 ดี 
3. โปรแกรมแสดงรูปภาพเอกสารได 4.4 0.54 ดี 
4. โปรแกรมสามารถเก็บเอกสารลงแฟมเอกสารที่
แยกตามชื่อได 

4.6 0.89 ดี 

5. โปรแกรมสามารถคนหาเอกสารได 5 0 ดีมาก 
6. โปรแกรมสามารถจัดการกับฐานขอมูลใชงานได  3.6 0.54 ปานกลาง 
รวม 4.2 0.027 ดี 

 
จากผลการทดสอบระบบดานความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการของผลการ

ทดสอบที่ไดแสดงใหเห็นวา เม่ือเรานําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาผานระเบียบวิธีการทางสถิติเพ่ือหา
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.2 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.027 
ดังน้ันระบบที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพดานความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการของ
ผูใชอยูในระดับดี 
 
ตารางที่ 6  การตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลท่ีปอนเขาสูโปรแกรม 

ประสิทธิภาพ 
ดานที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย

เชิงปริมาณ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน
เชิงคุณภาพ 

1. โปรแกรมสามารถตรวจสอบการปอนขอมูล
ที่เปนตัวเลขหรือตัวอักษรได 

4.0 0.7 ดี 
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ประสิทธิภาพ 
ดานที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย

เชิงปริมาณ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน
เชิงคุณภาพ 

2. โปรแกรมมีการเตือนเมื่อพบขอผิดพลาดใน
การปอนขอมูลเขาสูระบบ 

4.0 1 ดี 

รวม 4 0.045 ดี 
 

จากผลการทดสอบระบบดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลท่ีปอนเขาสูโปรแกรม  
ผลการทดสอบที่ไดแสดงใหเห็นวา เมื่อเรานําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาผานระเบียบวิธีการทางสถิติ 
เพ่ือหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.0 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 
0.045 ดังน้ันระบบที่ไดพัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสู
โปรแกรมอยูในระดับดี 

 
2. ผลการทดลองการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical Character Recognition :OCR) 

เพ่ือทดสอบวิธีการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร โดยใชเอกสารแบบการ
สํารวจขอมูลการผลิตรายป กระทรวงอุตสาหกรรม  จึงใชโปรแกรมการรูจําตัวอักษรเพ่ือทดสอบการรูจํา 
แบงการทดสอบเปนสองครั้งคือ การทดลองครั้งที่1 แบบหนึ่งหนากระดาษ   การทดลองครั้งท่ี 2 แบบ
ตัวอักษรเปนลายมือเขียน 

วัตถุประสงคการทดลอง 
1. เพ่ือทดสอบการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร ในหนึ่งหนากระดาษ ของแบบ

การสํารวจขอมูลการผลิตรายป 
2. เพ่ือทดสอบการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร เฉพาะกลุมขอมูลแบบ

ตัวอักษรลายมือเขียนของแบบการสํารวจขอมูลการผลิตรายป 
ขอบเขตการทดลอง 
1. ทดสอบกับตัวอักษรภาษาไทย และตัวเลข (ภาพผนวก ค.) 
2. ทดสอบกับตัวอักษรเปนลายมือเขียน 
3. ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Desktop) รุน Pentium 3.4 กิกะเฮิรต 

หนวยความจํา 1.0 กิกะไบต  และระบบปฏิบัติวินโดวส XP 
 

2.1. การทดลองและผลการทดลองครั้งที่ 1 
การทดสอบตัวอักษรกับระบบรูจําตัวอักษร ArnThai 2.5 ทําการทดสอบกับชุดตัวอักษรแบบ

หน่ึงหนากระดาษ โดยจะมีตัวอักษร 
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ตารางที่ 7  ผลของการรูจําตัวอักษรภาษาไทยดวยโปรแกรมอานไทย รุน 2.5 
ตัวอักษรผิด คําผิด ท้ังหมด 

(ตัวอักษร / คํา) จํานวน คิดเปน (%) จํานวน คิดเปน (%) 
265/79 33 12.4% 23 29.11% 

 
รูปแบบของการรูจําผิด การรูจําสระที่อยูดานบนตัวอักษรและวรรณยุกตตกหลน เชนคําวา  

“ปริมาณ” “เชื้อ” “ใช” “ชั่วโมง” กลายเปน “๕รมาณ” “เชือ” “ใช” “ชวโมง” ทั้งหมด 12 คํา คิดเปน 
52.17% การรูจําสระดานลางตกหลน เชนคําวา “มูล” “ทุน” กลายเปน “ขล”  “ภน”  ท้ังหมด 3 คํา คิดเปน 
13.04%  การรูจําตกหลนในแนวระดับ เชนคําวา  “เพลิง” “เซล” “เบน” กลายเปน “&พลิง” “Aซล” “[บน” 
ทั้งหมด 5 คํา  คิดเปน 21.73%   การรูจําตัวอักษรที่ผิดพลาดแบบแทนที่กัน เชนคําวา “สํารวจ” “ผลิต” 
“ราย” ทั้งหมด 3 คํา คิดเปน 13.04%  
 
ตารางที่ 8  รูปแบบของคําผิดที่พบจากการทดลอง 

คําผิด รูปแบบการรูจําตัวอักษรท่ีผิดพลาด 
จํานวน คิดเปน% 

1. การรูจําสระที่อยูดานบนตัวอักษรและวรรณยุกตตกหลน 12 52.17% 
2. การรูจําสระดานลางตกหลน 3 13.04% 
3. การรูจําตกหลนในแนวระดับ 5 21.73% 
4. การรูจําตัวอักษรที่ผิดพลาดแบบแทนที่กัน 3 13.04% 

 
2.2. การทดลองผลการทดลองครั้งที่ 2 
การทดสอบตัวอักษรกับระบบรูจําตัวอักษร ArnThai 2.5 ทําการทดสอบกับชุดตัวอักษรแบบ

ลายมือเขียนภาษาไทย และตัวเลข ตัวอยางอักษรที่ใชในการทดลองไดมาจาก แบบสํารวจขอมูลการผลิต
รายป โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา 0.5 เซนติเมตร สแกนดวยความละเอียด 300 
จุดตอน้ิว อักษรลายมือรวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 228 ตัว พบตัวอักษรที่ติดกัน 83 ตัว คิดเปน 36.40% 
จากตัวอักษรทั้งหมด รายละเอียดตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  รูปแบบของคําผิดที่พบจากการทดลอง 
รายละเอียดตัวอยาง จํานวน 

แบบสํารวจขอมูลการผลิตรายป 1 
ลักษณะลายมือ หวัดและมีบรรจง 
ขนาดอักษร >0.5 เซนติเมตร 
ความละเอียดของภาพ 300 จุดตอน้ิว 
จํานวนบรรทัดท่ีได 11 บรรทัด 
จํานวนตัวอักษรทั้งหมด 228 ตัวอักษร 
จํานวนตัวอักษรเด่ียว 127 ตัวอักษร 
จํานวนตัวอักษรติดกัน 83 ตัวอักษร 

 
จากตารางที่ 9  พบวามีจํานวนตัวอักษรติดกัน และวิเคราะหประเภทถูกตอง ดังแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  แสดงผลที่ไดจากขั้นตอนในการตัดแยกตัวอักษร 

ประเภทอักษร จํานวนตัวอักษร คิดเปน 
แยกบรรทัดไดถูกตอง 228 100% 
ตัดแยกตัวอักษรไดถูกตอง 12 5.26 % 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดสอบระบบ และขอเสนอแนะ 

 
ระบบการจัดเก็บขอมูล สําหรับการจัดการขอมูลอุตสาหกรรม ท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใช

ในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร  ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางาน  และสามารถเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บขอมูลเอกสาร ดวยการกระทําโดยตัวบุคคลมาเปนการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ทําใหผูบริหารสามารถติดตามการดําเนินการไดตลอดเวลาโดยไมตองรอใหผูปฎิบัติรายงาน 
สะดวกในการตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการ จากการศึกษาและวิเคราะหระบบงาน การจัดทําระบบ
แบบใหมที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานพบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการดังน้ี 

1. ระบบคอมพิวเตอรสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บลง 
เมื่อนําโปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมรายปมาใช  ทําใหวิธีการ

คนหาจากเอกสารเปลี่ยนเปนการคนหาเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร  สามารถลดคาใชจายโดยการ
เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บเอกสาร จากเขตราชเทวี กรุงเทพฯ เปนติวานนท จังหวัดนนทบุรี  สําหรับพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บเอกสารเดิม พ้ืนที่ที่ใช 124.2 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บเอกสารไดจํานวน 20,000 เลม  และ
พ้ืนที่ต้ังอยูในเขตราชเทวี กรุงเทพฯ  พ้ืนที่เทากับ 124.2 ตารางเมตร คิดเปนตารางวาเทากับ 31 ตารางวา 
คิดเปนมูลคาท่ีดิน 150,000 บาทตอตารางวา ราคาเทากับ 4,650,000 บาทตอป  เม่ือเปลี่ยนสถานที่ที่ใชใน
การจัดเก็บเปน ติวานนท จังหวัดนนทบุรี พ้ืนที่เทากับ 31 ตารางวา คิดเปนมูลคาที่ดิน 30,000 บาทตอ
ตารางวา ราคาเทากับ 930,000 บาทตอป คาใชจายลดลงคิดเปน 20% ตอป  การประเมินราคาอางอิงจาก
สํานักที่ดินกรุงเทพมหานคร ป 2551-2554   

2. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บมาใชใหเปนประโยชนได เชน การคนหาขอมูลของ
โรงงานอุตสาหกรรม แตละประเภทอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบ
ฐานขอมูล เปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ใหมีความพรอมสําหรับการทํางานที่ตองการความรวดเร็ว และ
การแขงขันสูง 

4. ชวยลดระยะเวลาในการบันทึกขอมูล การคนหาขอมูล ตลอดการตรวจสอบติดตามการดําเนิน
ของผูบริหารระดับสูง 
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1. ขอเสนอแนะ 
1.1. การบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรอาจใชเวลามากวาการเขียน เฉพาะกรณีที่ผูปฏิบัติงานบาง

คนมีความสามารถในการปอนขอมูลต่ํา จึงตองมีการฝกอบรมและใหเวลาในการฝกฝนทักษะของผูปฏิบัติงาน 
1.2. ผูใชงานไมคุนเคยกับการบันทึกขอมูลทําใหการทํางานผิดพลาดเกิดขึ้นบาง จึงตองมีการ

จัดทําคูมือการใชงานเพื่อใหผูใชไดทราบและปฏิบัติไดถูกตองตามคําแนะนํา 
1.3. เพ่ือใหการใชงานและการดูแลระบบฐานขอมูลเปนไปดวยดีควรมีการฝกอบรมวิธีการงาน

กับผูใช 
1.4. เพ่ือใหการใชงานเปนไปอยางถูกตอง และสําหรับผูดูแลฐานขอมูลจะสามารถนําไป

ปรับปรุงแกไขฐานขอมูลไดในอนาคต 
 
2. สรุปผลการทดลองการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) 

งานวิจัยน้ีนําเสนอวิธีการแปลงขอมูลเอกสารการสํารวจขอมูลการผลิตรายป  โดยแปลงภาพ
ตัวอักษร ใหเปนขอมูลตัวอักษร ปรากฏวาการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษรมีทั้งผลดี 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังน้ี 

2.1. ปญหาและอุปสรรค 
2.2. กรณีตนฉบับเปนลายมือเขียนไมใชตัวพิมพ ยังไมสามารถทําการแปลงเอกสารที่เปน

ลายมือได 
2.3. ตนฉบับมีส่ิงรบกวน ซึ่งอาจเกิดไดหลายสาเหตุ เชน เกิดจากการที่เอกสารสกปรก โดน

รอยเปอนตางๆ เกิดจากการที่เอกสารสงผานเครื่องโทรสาร (FAX) เปนตน 
2.4. เอกสารที่ผานการสแกนเอียง ซ่ึงซอฟตแวรโอซีอาร มีฟงกช่ันใหผูใชงานสามารถปรับ

หนากระดาษที่สแกนมาเอียงใหตรงได  โปรแกรมหาองศาโดยอัตโนมัติ แตอยางไรก็ตาม การใชฟงกชั่น
ดังกลาว ทําใหเสียเวลาในการทํางานพอสมควร ดังน้ันผูใชงานควรพยายามสแกนเอกสารใหตรงมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได 

2.5. ตนฉบับเปนตัวอักษรติดกัน มักเกิดจากการสแกนเอกสารที่พิมพ หรือเกิดจากการถาย
เอกสารตนฉบับเดิมหลายครั้งจนทําใหเกิดมีตัวอักษรติดกัน 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical Character 
Recognition: OCR) ปจจุบันกรมสรรพากรไดนําเทคโนโลยีโอซีอาร มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล และลดขั้นตอนการทํางานใหรวดเร็ว ตองการลดตนทุน โดยจัดตั้งเปนโครงการพัฒนาระบบ
ภาษีเงินได เพ่ือนํามาใหบริการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล ตองพบกับ
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ปญหาอุปสรรค ในเรื่องของการแปลงขอมูลตัวอักษรภาษาไทย ดังการทดลองครั้งที่ 1 และการทดลองครั้ง 
2 ที่ผานมาเชนกัน  

1. การรูจําสระที่อยูดานบนตัวอักษรและวรรณยุกตตกหลน 
2. การรูจําสระดานลางตกหลน 
3. การรูจําตกหลนในแนวระดับ 
4. การรูจําตัวอักษรท่ีผิดพลาดแบบแทนที่กัน 
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1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
1.1. สําหรับเครื่องแมขาย (Server) 

1.1.1. ติดต้ังโปรแกรม SQL Server 2000 
1.1.2. ติดต้ังโปรแกรม VB.Net 
1.1.3. ทําการเชื่อมตอฐานขอมูล 
1.1.4. ติดต้ังโปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมรายป 

1.2. สําหรับเครื่องลูกขาย (Client) 
1.2.1. ทําการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
1.2.2. ติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมราย 

 
2. วิธีการใชงานโปรแกรม 

เมื่อผูใชทําการดับเบิลคลิกโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อใหผูใชยืนยันวาจะเขาสู
โปรแกรม ดังภาพที่ ก-1 หากทานยืนยันการเขาสูโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อใหผูใชเขาสู
ระบบ (Login) และเขารหัส (Password) จากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบวารหัสผานที่ใสถูกตองหรือไม
และมีระดับสิทธิการเขาใชงานแบบใด 
 

 
 
ภาพที่ 17  หนาจอแสดงการกรอกรหัสผานเขาสูโปรแกรม 
 
3. การใชงานโปรแกรมเครื่องลูกขาย (Client) 

เมื่อผูใชทําการปอน Login และ Password เรียบรอยแลว โปรแกรมจะทําการตรวจสอบสิทธิ
การใชงาน สําหรับผูใชท่ีเปน User โปรแกรมจะนําผูใชสูหนาจอหลัก ซ่ึงประกอบดวย 3 สวนคือ การ
สแกนภาพ การคนหาเอกสาร การจัดการผูใชงาน 
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ภาพที่ 18  หนาจอหลักผูใช 

 
การจัดการผูใชงาน เปนสวนสําหรับ การกําหนดผูใชงานประเภท ผูใชงาน (User)  ผูดูแล

ระบบ (Admin) การเพิ่มขอมูลผูใช การแกไขผูใช และยกเลิกผูใชงาน ดังภาพที่ 19 
 

 
 
ภาพที่ 19  หนาจอการจัดการผูใชงาน 
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การคนหาเอกสาร  เปนเมนูสําหรับใชสืบคนเอกสาร โดยเอกสารที่ผานกระบวนการของ
ระบบจัดการเอกสารจะถูกเก็บตามชื่อแฟม 

หากผูใชตองการคนหาเอกสาร ใหใสขอมูลของเอกสารที่ตองการคนหา ในชองวาง (ผูใช
สามารถใสขอมูลที่ใชในการคนหามากกวาหน่ึงชอง) จากนั้นคลิกที่ปุมคนหา ดังภาพที่ 20 โปรแกรมจะ
แสดงรายการของเอกสาร ที่ถูกเก็บไวในแฟม ดังภาพที่ 21 
 

 
 
ภาพที่ 20  หนาจอแสดงการใสขอมูลเอกสารที่ตองการคนหา 
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ภาพที่ 21  หนาจอแสดงรายการเอกสารที่คนหาพบ 
 

การสแกนเอกสาร เปนเมนูสําหรับใชการสแกนเอกสาร โดยเอกสารที่ผานการสแกนของ
ระบบจัดการเอกสารจะถูกเก็บตามชื่อแฟม  
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ภาพที่ 22  หนาจอการสแกนเอกสาร 
 

 
 
ภาพที่ 23  หนาจอการกําหนดคาเครื่องสแกนเอกสาร 
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เมื่อนําเอกสารสแกนผานเครื่องสแกนจะไดผลดังภาพ 24 
 

 
 
ภาพที่ 24  หนาจอการสแกนเอกสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินหาประสิทธิภาพ 

โปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมรายป 
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แบบประเมินหาประสิทธิภาพ 
โปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมรายป 

คําช้ีแจง : 
แบบประเมินชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชใน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอใหทานทําแบบประเมินชุดน้ีตามความจริง คําตอบของทานจะเปน
ประโยชนอยางย่ิงตอการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูลอุตสาหกรรม” 
และการทําแบบประเมินนี้จะไมกระทบกระเทือนตอทานแตอยางใด 

แบบประเมินชุดน้ีไดประเมินหาประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการ
ภาวะอุตสาหกรรมรายป ในดานตางๆดังน้ี 

1. การติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใช 
2. การประมวลผลของโปรแกรม 
3. ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม 
4. ความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการของผูใช 
5. การตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูโปรแกรม 

 
ระดับเกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

5 โปรแกรมสามารถทํ างานเกี่ ยว กับงานนั้นๆ  ได อย า งมี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

4 โปรแกรมสามารถทํ างานเกี่ ยว กับงานนั้นๆ  ได อย า งมี
ประสิทธิภาพในระดับดี 

3 โปรแกรมสามารถทํ างานเกี่ ยว กับงานนั้นๆ  ได อย า งมี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

2 โปรแกรมสามารถทํ างานเกี่ ยว กับงานนั้นๆ  ได อย า งมี
ประสิทธิภาพในระดับนอย 

1 โปรแกรมสามารถทํ างานเกี่ ยว กับงานนั้นๆ  ได อย า งมี
ประสิทธิภาพในระดับนอยมาก 
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แบบประเมินหาประสิทธิภาพ 
โปรแกรมระบบบันทึกเอกสารโครงการภาวะอุตสาหกรรมรายป 

 
1. ดานการติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใช 

ระดับ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง นอย นอย

มาก ดานที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. การแบงเมนูของโปรแกรมสามารถเขาใจงาย      
2. ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ      
3. ความสวยงามของโปรแกรม      
4. สามารถใชงานโปรแกรมไดสะดวก      

  
2. ดานการประมวลผลของโปรแกรม 

ระดับ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง นอย นอย

มาก ดานที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. สามารถประมวลผลดานการคนหาได      
2. สามารถประมวลผลดานการเพิ่ม ลบและแกไข
ขอมูลทําไดรวดเร็ว 

     

3. สามารถประมวลผลดานการตรวจสอบสถานะภาพ 
เอกสารและรายละเอียดตาง ๆ  ไดรวดเร็ว 
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3. ดานผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม 
ระดับ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง นอย นอย

มาก ดานที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ผลลัพธที่ไดมีความถูกตองและสมบูรณ      
2. ผลลัพธที่ไดตรงตอความตองการผูใช      
3. ผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชงานไดจริง      

 
4. ดานความสามารถของโปรแกรมตรงตอความตองการผูใช 

ระดับ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง นอย นอย

มาก ดานที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. โปรแกรมสามารถจัดทําฐานขอมูลสําหรับ
จัดเก็บขอมูลเจาหนาที่ที่ใชงาย 

     

2. โปรแกรมสามารถดูไฟลเอกสารที่แนบมาได      
3. โปรแกรมแสดงรูปภาพเอกสารได      
4. โปรแกรมสามารถเก็บเอกสารลงแฟมเอกสารที่
แยกตามชื่อได 

     

5. โปรแกรมสามารถคนหาเอกสารได      
6. โปรแกรมสามารถจัดการกับฐานขอมูลใชงานได       
7. โปรแกรมสามารถจัดทําฐานขอมูลสําหรับ
จัดเก็บขอมูลเจาหนาที่ที่ใชงาย 

     

8. โปรแกรมสามารถดูไฟลเอกสารที่แนบมาได      
9. โปรแกรมแสดงรูปภาพเอกสารได      
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5. การตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลท่ีปอนเขาสูโปรแกรม 
ระดับ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง นอย นอย

มาก ดานที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. โปรแกรมสามารถตรวจสอบการปอนขอมูลท่ี
เปนตัวเลขหรือตัวอักษรได 

     

2. โปรแกรมมีการเตือนเม่ือพบขอผิดพลาดใน
การปอนขอมูลเขาสูระบบ 

     

 
ขอเสนอแนะ 
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ซอฟตแวรระบบรูจําตัวอักษรท่ีใชงาน 
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1. ซอฟตแวรระบบรูจําตัวอักษรท่ีใชงานจริง 
การวิจัยระบบรูจําอักษรไทยนั้นมีทั้งสําหรับแบบตัวพิมพและตัวเขียน สําหรับตัวเขียน

สามารถจําแนกไดเปนแบบออนไลนและออฟไลน ซ่ึงผลการวิจัยในประเทศไทยก็ถือไดวาสําเร็จในระดับ
หน่ึง และมีซอฟตแวรเชิงพาณิชยออกสูตลาดแลว แตทั้งหมดยังเนนหนักไปที่ตัวพิมพและยังคงจํากัด
รูปแบบตัวอักษรที่ใช โดยความถูกตองอยูในชวง 90-99% 

ในปจจุบันซอฟตแวรรูจําภาษาไทยที่ไดออกสูตลาดที่เปนที่รูจัก ไดแก 
อานไทยเวอรชั่น 2.5  อานไทยเปนซอฟตแวรรูจําตัวอักษรภาษาไทย พัฒนาโดยหนวย

ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษาและซอฟตแวร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ(เนคเทค) สามารถแปลงขอมูลรูปภาพตัวอักษรไทย และอังกฤษ ใหเปนขอความเอียงของเอกสาร
อัตโนมัติได และเลือกพ้ืนที่การสแกนได โดยไดผลลลัพธเปนแฟมขอความสามารถนําไปใชกับเวิรด โดย
มีอัตราการรูจําเฉลี่ยสําหรับรูปภาพเอกสารไทย คือ 95% และมีอัตราการรูจําเฉลี่ยสําหรับรูปภาพเอกสาร
ไทยและอังกฤษปนกันคือ 90%  โดยสามารถใชภาพเอกสารได คือ BMP, JPG, TIF และ PCX ทั้งแบบสี สี
เทา และขาวดํา ซอฟตแวรน้ีใชไดดีกับภาพอักษรที่มีความละเอียด 200-300 จุดตอน้ิว ขนาดตัวอักษรตั้งแต 
10 พอยต BrowalliaUPC, CodiaUPC, DilleniaUPC, EucrosiaUPC, FreesiaUPC, IrisUPC, JasmineUPC  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอยางการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร 

(Optical Character Recognition :OCR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72 

 

ตัวอยางการแปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) 
 

 
 
ภาพที่ 25  แปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษร ทั้งหนา 
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ภาพที่ 26  แปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษรแบบลายมือ เฉพาะคําที่กําหนด 
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ภาพที่ 27  แปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษรแบบตัวพิมพ ทั้งหนา 
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ภาพที่ 28  แปลงขอมูลจากกราฟกใหเปนขอมูลตัวอักษรแบบตัวพิมพ เฉพาะคําที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ระบบเครือขายของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสและการกําหนด IP Addres 
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1. ระบบเครือขายของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสและการกําหนด IP Address 
ในปจจุบันระบบเครือขายขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน มักใชระบบเครือขายทองถิ่นหรือ 

LAN เพ่ือชวยในการติดตอส่ือสาร ขาวสาร ขอมูล หรือรูปภาพระหวางอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกันในสวนตางๆ ขององคกรที่มีที่ตั้งอยูบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียง
กัน ไมวาจะอยูในชั้นเดียวกันของอาคาร โดยไมจําเปนจะตองพ่ึงพาระบบการสื่อสารขอมูลแบบอื่น เชน 
ระบบการสื่อสารโทรศัพท 

วัตถุประสงคของการใชระบบเครือขายทองถ่ินก็คือ การติดตอรวมกันของเทอรมินอล 
เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในสํานักงานอื่นๆ เพ่ือสามารถแชรการใชขอมูล 
ซอฟตแวร และฮารดแวร เพ่ือเปนการใช “ทรัพยากร” ที่มีอยูใหคุมคาและเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
ของงาน นอกจากจะใหบริการขอมูลกันภายในเครือขายไดแลว ยังสามารถติดตอส่ือสารขอมูลกับ
เครือขายอ่ืนๆ ที่อยูไกลออกไปไดอีกดวย 

สําหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอรหลายเคร่ือง จําเปนตองมีระบบจัดการบริหารการใชงานใน
เครือขาย โดยมีคอมพิวเตอรเคร่ืองหนี่งที่ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของเครือขาย เรียกวา “เซิรฟเวอร” 
(Server) สวนเครื่องของผูใชงานจะเรียกวา “ไคลเอนต” (Client) โดยผูใชสามารถขอแชรขอมูล ขอใชงาน
ฐานขอมูล หรือติดตั้งโปรแกรมที่ตองการจากเครื่องเซิรฟเวอรลงเคร่ืองลูกขายไดทันที 

เราสามารถใชเครื่องที่ลงซอฟตแวรประเภทอินเตอรเน็ตแชรวิ่ง (Internet Sharing) เพ่ือทํา
หนาที่หมุนโทรศัพทไปเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต และตอใหเคร่ืองพีซีไดอีกหลายเครื่อง โดยไมจําเปนตอง
เสียคาใชจายเพ่ิมเติมแตอยางไร โดยลักษณะโครงสรางของเครือขายระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
จะมีลักษณะที่ใกลเคียงกันซึ่งสวนใหญจะเปนดงัรูป  
 

 
 
ภาพที่ 29  โครงสรางเครือขายแบบ Client/Server 
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การกําหนด IP Address ในแอดเดรสขนาด 32 บิตน้ัน มีการแยกสวนประกอบออกเปน 2 
สวนหลักคือ สวนของเน็ตเวิรกกับสวนของโฮสตแตการกําหนดวาบิตใดอยูในสวนประกอบใดนั้น จะไม
เหมือนกันในทุกๆ คาแอดเดรส โดยจํานวนของบิตท่ีเปนสวนเน็ตเวิรกและสวนของโอสตน้ันจะขึ้นอยูกับ
คลาส (Class) ของแอดเดรสนั้นๆ คลาสหลักๆ ที่ใชกันในระบบ TCP/IP  มีอยูดวยกัน 3 คลาส คือ A, B 
และ C การบอกวาแอดเดรสใดอยูในคลาสใดนั้น ทําไดดวยการดูที่บิตตนๆ ของคาแอดเดรสและเมื่อทราบ
คลาสแลวก็จะทราบถึงโครงสรางภายในของแอดเดรสนั้นๆ  

แอดเดรสที่มีบิตแรกเปน 0 จะเปนแอดเดรสในคลาส A ซ่ึงใช 8 บิตแรกเปนสวนของเน็ตเวิรค
และ 24 บิต ที่เหลือเปนสวนของโฮสต แอดเดรสในคลาส B  จะขึ้นตนดวย 10 และแบงสวนของเน็ตเวิรค
กับโฮสตอยางละ 16 บิต สวนคลาส C จะขั้นตนดวย 110 และใช 24 บิตแรกเปนสวนเน็ตเวิรคกับ 8 บิต 
หลังเปนสวนของโฮสต การอธิบายเชนนี้ทําใหมีความรูสึกวาแอดเดรสเหลาน้ีมีความซับซอน แตสําหรับ
การใชงานจริงก็มีวิธีที่ทําใหตัวเลขแตละตัวใชแทนขอมูล 1 ไบต (อาจจะเขียนไดดวยวิธีอื่นๆ เชน เขียน
เปนเลขฐาน 16 แตวิธีน้ีจะนิยมใชมากที่สุด) 

แอดเดรสสงวน แอดเดรสที่กลาวมาแลวน้ัน แมวาจะมีการจัดแบงเปนคลาสตางๆ แลวแตก็ไมได
ถูกนํามาใชงานทั้งหมด แตจะมีบางแอดเดรสที่สงวนไวสําหรับใชงานเฉพาะตางๆ ดวยแอดเดรสชุดแรกที่ถูก
สงวนไวคือแอดเดรสทีมีไบตแรกมากกวา 223 ดังที่กลาวไปแลวนอกจากนั้นก็ยังมีเน็ตเวิรคในคลาส A อีก 2 ชุด
คือ 0 และ 127 ที่สงวนไว กลาวคือเน็ตเวิรค 0.0.0.0 ถูกกําหนดเอาไวใชเพ่ือเปน default route (เพ่ือกําหนดทิศทาง
ที่จะสงแพ็กเกจออกไปผานทาง default gateway) เพ่ือใหสามารถจัดการกําหนดเสนทาง IP ไดงายขึ้น สวน
เน็ตเวิรค 127.0.0.0 เปน Loopback Address เพ่ือใหแอพพลิเคชั่นบนเน็ตเวิรกสามารถอางอิงถึงเครื่องโฮสตที่
ทํางานอยูในรูปแบบเดียวกันกับโฮสตอื่นๆ การติดต้ัง และปรับแตงโฮสตแตละเครื่องจะตองใชเน็ตเวิรคเหลาน้ี 

แอดเดรสสงวน สําหรับ Private Network ที่ตองการเชื่อมตอกับ Internet คือ นอกเหนือจาก
การสงวนตัวเลขหมายเลขประจําเครื่อง (IP Address) เพ่ือนํามาใชงานดานตางๆ ดังที่กลาวไวขางตน เพ่ือ
ความคลองตัวในการจัดสรรหมายเลขประจําเคร่ือง (IP Address) ขององคกรตางๆ หนวยงานหน่ึงที่ทํา
หนาที่ดูแลจัดการ Internet ไดแก Internet Assigned Number Authority (IANA) จึงไดกําหนดใหมีชวง IP 
Address ในทุกๆคลาสไดสงวนไวใชงานสําหรับเครือขายภายในขององคกร โดย IP Address ท่ีอยูในชวง
น้ีจะถูกใชเพ่ือจัดสรร IP Address ใหกับเครือขายภายใน (Private) ของแตละองคกรไดตามจํานวนเครื่องที่
มีอยู โดย โปรโตรคอล TCP/IP จะสามารถจํากัดขอบเขตการใชงานแอดเดรสสงวนเหลาน้ีใหสามารถใช
งานไดแบบ “เครือขายภายใน” ที่จะไมสามารถติดตอไปสู Internet ไดโดยตรง แตจะตองเช่ือมตอโดยผาน 
Gateway ที่มีอยางนอย 2 Interface หรือ 2 IP Addresss โดยมี IP ชุดแรกเปนเลขในชุด Private และ IP อีก
ชุดหนึ่งเปน IP Address ที่สามารถใชงานไดบน Internet ท่ัวๆ ไป (Pubic Internet) แอดเดรสคลาส A, B 
และ C  ที่ไดสงวนไวสําหรับการใชงาน Private Network ไดแก 

10.0.0.0      – 10.255.255.255 
172.16.0.0  – 172.32.255.255 

192.168.0.0 – 192.168.255.255 
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