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.................................................................................................... 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แบบสอบถามแบบงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพใน

จังหวัดสมุทรสงครามแบบปลายเปด  2. แบบประเมินคาความสอดคลองวัตถุประสงคของ

แบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  ขอบเขตงานวิจัยที่ใชในการดําเนินการวิจัยใชพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงครามทั้งจังหวัด  ผลการวิจัยพบวา 1.  มีสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งสิ้น 16 แหง ตั้งอยูในอําเภอทั้งหมด โดยสํารวจไมพบในอําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที     2. 

สถานประกอบการทั้งหมดเปนการดําเนินธุรกิจแบบเจาของคนเดียว   3.  สถานประกอบการทั้งหมด

เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
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Abstract 

 
 Research Title   :  Publishing Industrail Database of Samut Songkhram  

   Province.  

Author     :  Mr. Wat  Ploysri  

   Mr.Weera  Chotitammaporn   

 Year    :  2011 

................................................................................................. 

The objectives of this project were to construct the publishing Industrail database 

of Samut Songkhram province. The research tools were: 1) open-ended query of 

publishing Industrail of Samut Songkhram province 2) consistency index evalution form for 

specialist of 5. The Scope of research were the whole area of Samut Songkhram province.  

The research results were 1) Samut Songkhram province have print shop of 16. The  

location of print shop Muang district of 16, Ampawa distric and Bangkontee distric havn’t 

print shop 2) The whole print shop in Samut Songkhram province were 

business owners only and 3) The whole print shop in Samut Songkhram province were 

Small industry. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม

สําเร็จได เนื่องจากบุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา 

ความคิดเห็น ชวยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของเครื่องมือ เพื่อให

งานวิจัยมีความตรงเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันไดแก ผูเชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดและสํานักอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม สถานประกอบการ ที่ให

ขอมูลในการทําวิจัย 

 สุดทายนี้ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่อุปการะสงเสริมสนับสนุน การอบรมสั่ง

สอนเลี้ยงดูแล และเกื้อหนุนในทุก ๆ ดาน และใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ จนทําใหวิจัยในชั้นเรียนนี้

สําเร็จเรียบรอยดวยดี คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงจะเกิดจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอ

มอบเปนกตัญุตาแก บิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารยของผูวิจัยและผูมีพระคุณทุกทาน 

 

 

             คณะผูวิจัย 

                                          พฤษภาคม  2554 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ธุรกิจการพิมพ เปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเปนการผลิตสิ่งพิมพที่ชวย

ใหคนในประเทศไดมีโอกาสรับรูขาวสารขอมูล ไดศึกษาหาความรู ซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต พัฒนางานอาชีพ ใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรม ตลอดทั้งมีทักษะความรูในดานตาง ๆ นอกจากนี้ธุรกิจการพิมพยังเปนตัวบงชี้ถึงอัตรา

การรูหนังสือของประชากรและพื้นฐานการศึกษาของประชากรในประเทศอีกดวย ในสวนของการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจการพิมพจะมีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการจางงานแลว ยังจะชวยสงเสริม กระตุนใหเกิดการขยายตัว 

อุตสาหกรรมการพิมพในดานอื่น ๆ  อีกดวย เชน อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลทางดานการพิมพ อุตสาหกรรมสนับสนุนการพิมพ เปนตน    จาก

การศึกษาผลผลิตของอุตสาหกรรมการพิมพไทยในแตละปพบวามีอัตราการเติบโตและการ

ขยายตัวในธุรกิจการพิมพสูงขึ้นเกือบทุกป (รังคสิมา  มโนปญจสิริ, 2543: 33-36)  

 ในระยะแรกธุรกิจโรงพิมพมีเงินลงทุนไมสูงมากนัก มีปริมาณงานพิมพไมมาก ระบบการ

พิมพที่ใชมักเปนแบบเลตเตอรเพรส (Letterpress) ตอมามีการนําเทคโนโลยีระบบการพิมพ

ออฟเซต (Offset) ซึ่งเปนระบบที่นําใชพิมพหนังสือและสิ่งพิมพทั่วไป นอกจากนี้ยังมีระบบการ

พิมพอ่ืน ๆ เชน การพิมพกราเวียร (Gravure) การพิมพเฟลกโซกราฟ (Flexography) การพิมพ พื้น

ฉลุลายผา (Screen) การพิมพแพด (Pad) เปนตน 

 ธุรกิจโรงพิมพที่ดําเนินการในปจจุบันสวนใหญเปนโรงพิมพสิ่งพิมพทั่วไปที่รับจางพิมพ

งานทั่วไปหลากหลายชนิด เชน นามบัตร บัตรเชิญ หนังสือเลม นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ 

แผนพับ โปสเตอร ปฏิทิน กระดาษหอของขวัญ เปนตน ซึ่งลักษณะการดําเนินธุรกิจ  โรงพิมพ

ประเภทนี้จะเปนการรับจางพิมพงานตามความตองการของลูกคาที่ส่ังพิมพเปนหลักนับวาธุรกิจ

โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปเปนธุรกิจโรงพิมพที่มีจํานวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโรงพิมพประเภท
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อ่ืน ไดแก ธุรกิจการพิมพบรรจุภัณฑ ธุรกิจโรงพิมพสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ ธุรกิจโรงพิมพผา ธุรกิจ

การพิมพปายโฆษณาขนาดใหญ  

 ปจจุบันพบวา ขอมูลของธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม ทางกรม

โรงงานอุตสาหกรรม และทางอุตสาหกรรมจังหวัดไมมีขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของ

แฟมขอมูล เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมีสวนที่สําคัญกวาการจัดเก็บขอมูลใน

รูปของแฟมขอมูลดังนี้ 1. ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน  2. รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจาก

ฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียว 3. การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยาง

สะดวก การปองกันและรักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของ

เทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาไปใชฐานขอมูลได  4. สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบ

ฐานขอมูลจะเปนที่เก็บรวบรวมขอมูลทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถที่จะใชขอมูลในระบบได

ทุกขอมูล 5. มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสรางขอมูลนั้นขึ้นมาใชใหมได โดย

ไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูล (http://www.culi. chula. ac.th/Tic/detail47.html, 2547) 

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะสรางฐานขอมูลของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพใน

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไดฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพเกี่ยวกับขอมูลของลักษณะธุรกิจ

สิ่งพิมพที่ผลิต ขนาดของโรงงาน เครื่องจักรในการผลิต ใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคล

ทั่วไป สามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัด

สมุทรสงคราม  

 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 เพื่อเก็บรวบรวมฐานขอมูลลักษณะสิ่งพิมพที่ผลิต ขนาด ประเภทของอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ เครื่องจักรในการผลิตในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทําเปนฐานขอมูลในการเผยแพรใหแก

ผูบริโภคในการเลือกสถานประกอบการธุรกิจส่ิงพิมพใหเหมาะกับงานทางการพิมพของผูบริโภค 

และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน  
 
 1.3.1  พื้นที่ศึกษา 

 จัดเก็บรวบรวมฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งจังหวัด แบง

ออกเปน 3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมูบาน  

 1.3.1.1 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

40.57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  

 1.3.1.2 อําเภออัมพวา มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40.84 ของ

พื้นที่ทั้งจังหวัด  

 1.3.1.3 อําเภอบางคนที มีเนื้อที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.59 ของ

พื้นที่ทั้งจังหวัด  

 
 1.3.2   ตัวแปรที่ศึกษา 
   1.3.2.1  ตัวแปรตน คือ ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 

   1.3.2.2  ตัวแปรตาม คือ  ลักษณะสิ่งพิมพที่ผลิต ขนาด ประเภทของอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ เครื่องจักรในการผลิตในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 1.3.3  โปรแกรมในการจดัทําฐานขอมูล   
  จัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงครามโดยใชโปรแกรม Microsoft 

Access 2007 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

 1.4.1   ไดฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 1.4.2  หนวยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป สามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ รวมไปถึงแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  
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1.5  นิยามศัพท 
 
  ฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม โดย

อยูในรูปของแฟมขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2007 เปนโปรมแกรมในจัดทํา

ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามของงานทําวิจัย   

 

  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับส่ิงพิมพภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในป พ.ศ.2554 โดยธุรกิจส่ิงพิมพดังกลาว

นับรวมรูปแบบที่มีอยูในการผลิตทั้ง 3 กระบวนการในการผลิตสิ่งพิมพอันไดแก งานกอนพิมพ งาน

พิมพ งานหลังพิมพ  
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

โดยสามารถแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังนี้ 

 2.1  หลักการและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดทําฐานขอมูล 

 2.2  หลักการและทฤษฎีเกีย่วกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

 2.3  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล 
  
 2.1.1  ความหมายของฐานขอมูล (Database) นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของ

ฐานขอมูลไวใกลเคียงกัน ดังที่ปรากฏในหนังสือความรู เกี่ยวกับฐานขอมูล ไวดังนี้ 

 รวิวรรณ (2543 : 6) กลาววา ฐานขอมูล คือ การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางมีระบบ ซึ่ง

ผูใชสามารถเรียกใชขอมูลในลักษณะตางๆ เชน การขอขอมูล การแกไขขอมูล การเพิ่มเติมหรือการ

ลบขอมูล เปนตน โดยทั่วไปแลวการจัดการเก็บขอมูลมักจะนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการ

จัดเก็บฐานขอมูล เพื่อใหทันตอความตองการใชและถูกตองตรงตามความเปนจริง 

 เลาดอน (2545 : 171) กลาววา ฐานขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมากไว

อยางเปนระเบียบ ชวยใหการบริหาร จัดเก็บ และคนหาขอมูลโดยโปรแกรมประยุกตทั้งหลายเปนไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรวมขอมูลทั้งหมดเขามาเก็บไวในที่เดียวกันและลดการซ้ําซอนของ

ขอมูล ผูใชจึงมองเห็นขอมูลทั้งหมดไดจากสถานที่เดียวคือฐานขอมูล เชน แทนที่จะเก็บขอมูลของ

พนักงานไวในแฟมขอมูลของแผนกบุคลากร แผนกจายคาตอบแทน และแผนกผลประโยชน ดังที่

กลาวมาแลว องคกรสามารถรวมขอมูลทั้งหมดไวในฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลเพียงแหงเดียว 

 ณัฏฐพันธ และไพบูลย (2545 : 108) กลาววา ฐานขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล

เขาไวดวยกันอยางมีแบบแผน ณ ที่ใดที่หนึ่งในองคการ เพื่อที่ผูใชจะสามารถนําขอมูลมาประมวลผล

และประยุกตใชงานตามที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน องคการจะมีฐานขอมูลของ

บุคลากรซึ่งเก็บขอมูลของพนักงานไวรวมกัน แทนที่จะแยกออกเปนแฟมขอมูลประวัติพนักงาน 
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แฟมขอมูลเงินเดือน การฝกอบรมและสัมมนาเก็บไวตามหนวยงานตางๆ ภายในองคการ ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความคลาดเคลื่อน ขาดเอกภาพ ความปลอดภัยต่ํา และขาดประสิทธิภาพในการใชงาน 

 
 2.1.2  ความสําคัญของฐานขอมูล 
 การจัดการขอมูลใหเปนระบบ ฐานขอมูล เปนเรื่องที่องคกรตางๆ ในปจจุบันตระหนักถึง

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากระบบฐานขอมูลทําใหการจัดการสารสนเทศขององคกรมี

คุณลักษณะที่ดีหลายประการ (รังสรรค มัณยานนท, 2551: 16-17) ดังนี้ 

  2.1.2.1   ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน เนื่องจากการใชงานระบบฐานขอมูลตองมีการ

ออกแบบฐานขอมูลไมใหมีการเก็บขอมูลซํ้าซอนกันหลายแหง เพื่อปองกันการปรับปรุงขอมูลไมครบ

แลวจะทําใหเกิดความขัดแยงกันของขอมูลตามมา และยังเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บขอมูลดวยการ

ออกแบบฐานขอมูลดังกลาวจึงทําใหขอมูลในฐานขอมูลเกิดความซ้ําซอนกันนอยที่สุด 

  2.1.2.2   รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งเปน

องคประกอบดานซอฟตแวรของระบบฐานขอมูล มีความสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ไดเปนอยางดี โดยถือเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล ที่จะจัดการเรื่องความถูกตองของขอมูล

ในฐานขอมูล เชน ในกรณีที่มีขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูลเดียวกัน ขอมูล

เหลานี้จะตองตรงกัน ถามีการแกไขขอมูลนี้ทุกๆ แหงที่ขอมูลปรากฏอยู ระบบจัดการ ฐานขอมูลจะ

แกไขใหถูกตองตรงกันหมดโดยอัตโนมัติ 

  2.1.2.3 การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก 

เนื่องจากระบบฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยจะใหสิทธิ์เฉพาะผูที่

เกี่ยวของเทานั้นเขาไปใชฐานขอมูลได ซึ่งตองมีการกําหนดสิทธิ์ไวกอนลวงหนาและในการเขาใชงาน

ฐานขอมูลสําหรับผูใชแตละคน ผูใชจะเห็นขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลตามสิทธิ์ที่ไดรับจากรหัส

ผูใช (User) และรหัสผาน (Password) ของตนเอง 

  2.1.2.4  สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากระบบฐานขอมูลจะเปนศูนยกลางที่เก็บ

รวบรวมขอมูลของหนวยงานยอยๆ ภายในองคกรไวดวยกัน ผูใชแตละคนจึงสามารถเขาถึงขอมูลที่

เกี่ยวของของหนวยงานอื่นๆ ไดผานระบบฐานขอมูล แตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับสิทธิ์ที่ไดรับดังกลาวขางตน 

  2.1.2.5  มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอมูลหรือ

นําขอมูลมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสรางขอมูลนั้นขึ้นมาใช

ใหมได โดยไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะไม
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กระทบตอโครงสรางที่แทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือการใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความ

เปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

 
 2.1.3  องคประกอบของระบบฐานขอมูล  
  2.1.3.1  ฮารดแวร (Hardware) ฮารดแวรในที่นี้หมายถึงคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบ

ขาง (Peripherals) โดย DBMS และแอปพลิเคชั่นจะเกี่ยวของกับฮารดแวรที่ใชงานดวยฮารดแวรท่ี

จะนํามาใชงานกับ DBMS นั้น สามารถเปนไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชงานคนเดียว

เมนเฟรมคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันเปนเครือขายซึ่ง

ฮารดแวรดังกลาวจะเปนรูปแบบใดก็ขึ้นอยูกับความตองการขององคการหรือหนวยงานเปนหลัก 

  2.1.3.2  ซอฟตแวร (Software) ซอฟตแวรในที่นี้หมายถึงระบบปฏิบัติการ (Operating 

Systems) ซอฟตแวรการจัดการฐานขอมูลรวมทั้งแอปพลิเคชั่นโปรแกรมและโปรแกรมยูทิลิตี้ตาง ๆ 

  2.1.3.3  ขอมูล (Data) ในบางครั้งอาจกลาวไดวาสิ่งที่สําคัญที่สุดของสภาพแวดลอม

ใน DBMS โดยพิจารณาจากผูใชงานที่ตองการแสดงในสิ่งที่ตองการ นั่นก็คือ “ขอมูล” ซึ่งขอมูล

เปรียบเสมือนกับสะพานที่เชื่อมระหวางสวนประกอบของเครื่องมือ (Machine) และมนุษย (Human) 

ฐานขอมูลจะบรรจุไปดวยสวนของขอมูลปฏิบัติการ (Operational Data) และสวนอธิบายขอมูล ซึ่งก็

คือขอมูลที่บรรยายคุณลักษณะของขอมูล (Meta-Data) โดยโครงสรางของฐานขอมูลจะเรียกวา   

สคีมา (Schema) 

  2.1.3.4  โพรซีเยอร (Procedure) คือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับชุดคําสั่ง 

(Instruction) กฎเกณฑในการออกแบบและการใชงานฐานขอมูล ผูใชงานจะจัดการกับฐานขอมูล

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวในคูมือหรือเอกสาร วาจะใชงานหรือส่ังใหระบบทํางานได

อยางไร ซึ่งอาจจะประกอบดวยชุดคําสั่งและขั้นตอนที่ใชในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

   1)  การเขาหรือการล็อกอินเขาสูระบบ DBMS 

   2)  การใชงาน DBMS หรือใชแอปพลิเคชั่นโปรแกรม 

   3)  การเริ่มตนทํางานหรือจบการทํางานของ DBMS 

   4)  การสํารองฐานขอมูล 

   5)  การกูคืนฐานขอมูลในกรณีเกิดความเสียหายในขอมูล 

   6)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตาราง การเปลี่ยนอุปกรณจัดเก็บขอมูล การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการจัดเก็บขอมูลไปยังแหลงจัดเก็บขอมูลสํารอง 

 

www.ssru.ac.th



 

 

8 

  2.1.3.5  บุคลากร (People) สวนประกอบทายสุดก็คือบุคลากร ซึ่งจําเปนตองของ

เกี่ยวกับระบบอยูตลอดเวลา โดยบุคลากรที่ของเกี่ยวกับระบบนั้นจะประกอบดวยบุคลากรที่มีหนาที่

ในการจัดการฐานขอมูลตางๆ กัน เชน ผูบริหารขอมูลและฐานขอมูล (Data And Database 

Administrators) นักออกแบบฐานขอมลู (Database Designers) นักเขียนโปรแกรมประยุกต 

(Application Programmers) และผูใชงาน (End Users) 

 
 2.1.4  โครงสรางขอมูลและฐานขอมูล 
 โอภาส (2550) ไดกลาววาโครงสรางฐานขอมูลประกอบไปดวย 

   2.1.4.1  บิท (Bit) เปนหนวยขอมูลที่เล็กที่สุด 

  2.1.4.2  ไบท (Byte) เปนกลุมของบิทที่แทนตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณพิเศษหนึ่ง

ตัว 

  2.1.4.3  ไอเท็ม (Item) คือขอมูลที่เกดิจากตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษมา

เรียงตอกัน และมีความหมาย เชน Anna แทนชื่อคนชื่อแอนนา 

  2.1.4.4  ฟลด (Field) คือขอมูลที่ประกอบดวย ไอเท็มต้ังแต 1 ไอเท็มข้ึนไป เชน ไอเท็ม 

วัน เดือน ป รวมเปนฟลดของวันเกิด 

  2.1.4.5  เรคคอรด (Record) คือกลุมของฟลดที่มคีวามสัมพันธกัน เชน เรคคอรดของ

พนักงาน ประกอบดวยฟลดรหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด เงินเดือน เปนตน 

  2.1.4.6  ไฟล (File) หรือแฟมขอมูล คือกลุมของเรคคอรดที่ขอมูลเปนเรื่องเดียวกัน เชน 

แฟมขอมูลสินคา แฟมขอมูลประวัติพนักงาน เปนตน 

  2.1.4.7  เอนทิตี้ (Entity) หมายถงึ สิ่งตางๆ ที่อางอิงในฐานขอมูล สิ่งเหลานั้นอาจ

เปนไดทั้งรูปธรรม คือ คน สัตว ส่ิงของ เชน เอนทิตี้พนักงาน เอนทิตี้สินคา เปนตน เอนทิตี้จึงหมายถึง

กลุมขอมูล ประเภทเดียวกันที่เปนสมาชิกของเอนทิตี้นั้นๆ เชน ถากลาวถึงเอนทิตี้พนักงานจะ

หมายถึงกลุมทั้งหมดที่เปนพนักงาน 

  2.1.4.8  แอททริบิวส (Attribute) คือส่ิงที่ใชบอกองคประกอบเนื้อหาของเอนทิตี้ เชน 

เอนทิตี้ พนักงานจะประกอบดวยแอททริบิวสตางๆ คือ รหัสพนักงาน ชื่อนามสกุล ที่อยู เงินเดือน 

เปนตน ซึ่งแสดงไดดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่  2.1  แสดงเอนทิตี้และแอททริบิวส 

แหลงที่มา : รังสรรค มัณยานนท, 2551: 19 

 
 2.1.5  ความสัมพันธภายในระบบฐานขอมูล (Relationship) 
 ความสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญในการออกแบบฐานขอมูล สามารถจําแนกได 3 รูปแบบ คือ

รูปแบบขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Data Model) รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย (Network 

Data Model) และรูปแบบขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Data Model) ดังตอไปนี้ 

  2.1.5.1  รูปแบบขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Data Model) มีแนวคิดเก่ียวกับ

ระเบียนขอมูล (Record) และความสัมพันธระหวางขอมูลเปนแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many) หรือ

ความสัมพันธระหวางแมกับลูก กลาวคือระหวางระเบียนสองประเภท จะมีขางหนึ่งเปนระเบียนแม

เพียงหนึ่งแหง และมีหลายดานเปนระเบียนลูก 

  2.1.5.2  รูปแบบขอมูลแบบเครือขาย (Network Data Model) เปนโครงสรางขอมูลที่

แสดงความสัมพันธซบัซอนกวาแบบลําดับข้ัน โดยโครงสรางประเภทนี้ จะมีความสัมพันธในลักษณะ

อ่ืนเขามาเกี่ยวของ เชน หลายตอหนึ่ง (Many-to-One) หรือหลายตอหลาย (Many-to-Many) ดังนั้น 

ระเบียนลูกจะมาจากตนกําเนิดไดมากกวาหนึ่งแหง 

  2.1.5.3  รูปแบบขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Data Model) เปนโครงสรางขอมูลที่

แสดงความสัมพันธของขอมูลในรูปตาราง 2 มิติ ทั้งความสมัพันธของขอมูลที่อยูในตารางเดียวกัน 

หรือตารางที่มีความเกี่ยวของกันดวยแนวคิดรูปแบบขอมูลแบบสัมพันธนี้ เปนการออกแบบที่

ใกลเคียงกับการรับรูของผูใช ในปจจุบันการจัดการฐานขอมูลใชรูปแบบเชิงสัมพันธ ซึ่งถือวาเปนการ

จัดโครงสรางในระดับสูงและเปนที่นิยมกันแพรหลายมาก 
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 2.1.6  ระบบการจัดการฐานขอมลู (Data Base Management System : DBMS) 
 2.1.6.1  ความหมายของระบบการจัดการฐานขอมูลระบบการจัดการฐานขอมูล 

หมายถึง ซอฟตแวรที่ใชจัดการฐานขอมูล ชวยในการสรางขอมูล เพิ่มขอมูล ลบขอมูล ตลอดจน

ควบคุมและดูแลระบบฐานขอมูล เพื่อชวยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล คัดเลือกขอมูล และสามารถ

นําขอมูลนั้นมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ DBMS จะทําหนาที่เปนตัวกลางชวย

ประสานงานระหวางโปรแกรมประยุกต และการใชขอมูลที่เก็บอยูบนสื่อบันทึกขอมูล ระบบจัดการ

ฐานขอมูลจึงชวยแบงเบาภาระของผูเขียนโปรแกรมประยุกตและผูใชทั่วไปทําใหไมตองเสียเวลาไป

กับการเรียนรูการจัดโครงสรางขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูลนั้นในสื่อบันทึก 

 2.1.6.2   องคประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูลระบบการจัดการฐานขอมูล 

ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญอยู 3 สวน ดังนี้ (ณัฏฐพันธ และไพบูลย, 2545 : 113) 

  1)  ภาษาสําหรับนิยามขอมูล (Data Definition Language : DDL) เปน

สวนประกอบที่โปรแกรมเมอรเขียนขึ้น เพ่ือกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาและโครงสรางของ

ฐานขอมูล โดยที่ภาษาสําหรับนิยามขอมูล จะทําหนาที่กําหนดความหมายของแตละสวนประกอบ

ขอมูล (Data Element) ในฐานขอมูลนั้น ๆ และผลใหไดจากการรวบรวมประโยคที่เขียนดวยภาษา

สําหรับนิยามขอมูลจะถูกนํามาใชสรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

  2)  ภาษาสําหรับการใชขอมูล (Data Manipulation Language : DML) เปน

ภาษาท่ีผูใชฐานขอมูลหรือโปรแกรมเมอรใชในการติดตอสั่งงานกับฐานขอมูล เพื่อนําขอมูลที่เก็บอยู

ในฐานขอมูลออกมาใชงาน 

  3) พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) เปนเครื่องมือที่จัดเรียบเรียง

ความหมายและอธิบายลักษณะที่สําคัญของขอมูลในฐานขอมูลไวดวยกันอยางเปนระบบ 

 2.1.6.3  หนาที่ของระบบการจัดการฐานขอมูลผูใชระบบฐานขอมูลไมจําเปนที่จะตอง

เขาไปเกี่ยวของกับรายละเอียด และขั้นตอนของการจัดการขอมูลที่เกิดขึ้น เนื่องจากระบบการจัดการ

ฐานขอมูลในปจจุบันถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานแกผูใชทั่วไป โดย DBMS 

สามารถปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

  1)  นิยามขอมูล DBMS ตองสามารถเขาใจภาษานิยามขอมูล โดยแปลภาษา

นิยามขอมลูใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได นั่นคือระบบการจัดการฐานขอมูล 

  2)  จัดการขอมูล DBMS ตองสามารถจัดการคํารองขอจากผูใชในการ

เลือกใช ปรับปรุง และลบขอมูลหรือจะเพิ่มขอมูลใหมในฐานขอมูลได 
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  3)  ดูแลความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล DBMS ตองตรวจสอบ

การรองขอจากผูใชและยกเลิกการรองขอที่ละเมิดความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

  4)  ฟนสภาพขอมูลและควบคุมภาวะพรอมกัน DBMS มีระบบในการฟน

สภาพขอมูลใหกลับสูสภาพที่สมบูรณได และสามารถควบคุมการใชขอมูลในสถานการณที่มีผูใช

พรอมกันหลายคน 

  5)  จัดทําพจนานุกรมขอมูล DBMS ตองสนับสนุนขอมูล คือ ตองมีการเก็บ

คําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของฐานขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูลที่เรียกวา พจนานุกรมขอมูล ซึ่งจะ

อธิบายรายละเอียดของขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูล 

 
 2.1.7  การทาํงานดวยระบบการจัดการฐานขอมูล 
 ผูใชระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS สามารถใช DBMS จัดการขอมูลในฐานขอมูล

โดยใชทํางานหลัก ๆ ไดแก การสรางตาราง การพิมพและแกไขขอมูล การดูขอมูลแบบการกรอง

ขอมูล การจัดเรียงขอมูล การคนหาขอมูล การสรางรายงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.1.7.1  การสรางตาราง การสรางตารางเปนขั้นตอนแรกของการสรางฐานขอมูล โดย 

DBMS ตารางฐานขอมูลประกอบดวยขอมูลที่ DBMS สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลได

ในการสรางตารางแตละตาราง ผูใชจะตองตัดสินใจวาจะเก็บขอมูลประเภทใดบาง โดยจะตอง

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเขตขอมูล ไดแก ชื่อ ชนิด และขนาดของเขตขอมูล 

 2.1.7.2  การพิมพและแกไขขอมูล เมื่อสรางตารางเรียบรอยแลว ผูใชสามารถพิมพ

ขอมูลเขาไปในระบบฐานขอมูลไดสวนใหญการกรอกขอมูลเปนการพิมพอักษรที่คียบอรด การกรอก

ขอมูลในตารางฐานขอมูลมีความคลายกับการกรอกขอมูลในโปรแกรมสเปรดชีท (Spreadsheet) 

หรือการกรอกแบบฟอรมเอกสาร กลาวคือจะมีชื่อเขตขอมูลที่ตองพิมพเขาไป และมีเครื่องมือ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หรือแปลงขอมูลใหเปนไปตามที่กําหนดไวแลวในการสรางตาราง 

ทําใหการพิมพและแกไขขอมูลโดยบุคคลหลายคนมีมาตรฐานตรงกัน ตัวอยางเชน ผูใชสามารถ

กําหนดเขตขอมูลของรหัสประเทศ เนื่องจากรหัสสามตัวของประเทศเปนตัวอักษรจะปรากฏในรูป

ของตัวพิมพใหญ (THA) โดยไมตองสนใจวาขอมูลจะถูกพิมพอยางไร (tha, Tha, THA) การกรอก

ขอมูลของเขตขอมูลหมายเลขโทรศัพทสามารถควบคุมในลักษณะเดียวกันนี้ คือ ผูใชพิมพหมายเลข

โทรศัพทเพียง 10 หลักเทานั้น ขอมูลนั้นก็จะถูกนํามาแสดงภายในเครื่องหมายวงเล็บ เวนชองวาง

และมีเครื่องหมายขีดคั่น เชน (038) 999-4321 
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 2.1.7.3  การดูขอมูลแบบการกรองขอมูล การดูขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในตารางทําใหได

ขอมูลมากเกินไป เพราะเปนการแสดงผลระเบียน ขอมูลทั้งฐานขอมูล ดังนั้น DBMS จึงมีวิธีการดู

ขอมูลแบบการกรองขอมูลหรือฟลเตอร (Filter) เปนการแสดงรายการที่ถูกเลือก หรือกลุมยอยของ

ระเบียนขอมูลจากตารางระเบียน ที่แสดงใหเห็นเปนระเบียนที่สอดคลองกับเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด

กระบวนการนี้จึงถูกเรียกวา การกรอง เนื่องจากเปนการบอกให DBMS แสดงเฉพาะระเบียนที่

สอดคลองกับเงื่อนไข และไมใหแสดงระเบียนที่ไมตองการ ตัวอยางเชน ผูใชตองการกรองขอมูลให

แสดงผลเฉพาะระเบียนที่มีขอมูลประเทศ เปนประเทศไทย 

 2.1.7.4  การจัดเรียงระเบียนขอมูล คุณลักษณะหนึ่งที่แสดงใหเห็นความมี

ประสิทธิภาพของ DBMS คือ ความสามารถในการจัดเรียงขอมูลไดอยางรวดเร็ว เพื่อนําขอมูลพิมพ

ออกรายงานหรือแสดงผลบนหนาจอ การจัดเรียงขอมูลตามเนื้อหาของเขตขอมูลหนึ่ง หรือมากกวา

หนึ่ง เชน ในตาราง หนังสือ ผูใชสามารถจัดเรียงเขตขอมูลรหัสหนังสือตามลําดับเลขเรียกหนังสือ 

(Call Number) หรือจัดเรียงเขตขอมูลของชื่อหนังสือตามลําดับอักษร ในขณะที่ทําการจัดเรียงขอมูล 

ส่ิงหนึ่งที่ควรคํานึงถึงคือ การกําหนดลําดับในการจัดเรียงการจัดเรียงแบบแอสเซนดิง (Ascending 

Sort Order) เปนการจัดเรียงอักษรหรือตัวเลขตามลําดับพื้นฐานของขอมูล เชน ถาตองการ

เรียงลําดับขอมูลในเขตขอมูลนามสกุล ขอมูลเรกคอรดที่ปรากฎจะจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร จาก 

ก ถึง ฮ, หรือ จาก A ถึง Z, หรือ จาก 0 ถึง 9 การจัดเรียงที่มีลักษณะตรงขามกับแบบแรกนี้คือ การ

จัดเรียงแบบดีเซนดิง (Descending Sort Order) เปนการจัดเรียงลําดับในทิศทางตรงขาม เชน จาก 

ฮ ถึง ก, หรือ จาก Z ถึง A, หรือ จาก 9 ถงึ 0 

 2.1.7.5  การคนหาขอมูล ผูใชสามารถสรางคําสั่งหรือขอกําหนดที่เหมาะสมในการ

คนหาขอมูล ไดดังนี้ 

   1)  ยอมให DBMS เจาะจงระเบียนขอมูลที่ตองการ 

   2) สรางความสัมพันธหรือการเชื่อมโยงระหวางตาราง เพื่อทําการ

เปลี่ยนแปลงระเบียนขอมูล 

   3)  แสดงรายการยอยของระเบียนขอมูล 

   4)  ทําการคํานวณ 

   5)  ลบระเบียนขอมูล 

   6)  ทําการจัดการขอมูลอ่ืน ๆ 

 การกระทําใด ๆ ที่อยูในลักษณะเดียวกันนี้ เรียกวา การคนหาหรือการคิวรี (Query) ซึ่งเปน

คําสั่งที่เขียนโดยผูใชเพื่อบอกวาตองการขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด เพื่อให DBMS สามารถดึง
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ขอมูลไดตรงตามความตองการและสรางขอมูลไดตามความตองการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา คิวรี

เปนการกรองประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนําเอาขอมูลจากหลาย ๆ ตารางในฐานขอมูล

เชิงสัมพันธมาแสดงรวมกันไดในเอกสารเดียวกัน 

 DBMS สวนใหญจะจัดเตรียมหนาจอพิเศษหรือแบบฟอรม สําหรบัระบุความตองการหรือ

สรางเงื่อนไขในการคนหา โดยทั่วไปจะมีหนาจอหรือแบบฟอรมที่เตรียมพื้นที่ไวใหเลือกตารางที่จะทํา

การคนหาเลือกชื่อเขตขอมูลที่ตองการคนหา และมีชองวางใหระบุคําหรือวลีที่ตองการคนหา 

 2.1.7.6  การสรางรายงาน ผลที่ไดจากการทํางานของ DBMS ไมจําเปนตองปรากฏที่

หนาจอทุกครั้ง เชน ฟอรม สามารถสรางจากการคนหาและสามารถสรางรายงานได รายงานเปนการ

พิมพขอมูลที่ไดจากผลของการคนหา เปนการรวบรวมขอมูลจากความตองการหรือขอกําหนดของ

ผูใช การสรางรายงานใน DBMS สวนใหญสรางจากผลการคนหารายงานสามารถกําหนดขอบเขต

จากรายการของระเบียนขอมูล เพื่อเจาะจงตามความตองการ เชน ใบส่ังซื้อ การสรางรายงาน

สามารถเลือกขอมูลและกําหนดการคํานวณโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดผลลัพธในขณะที่มีการพิมพ เชน 

ขอมูลที่มีความสัมพันธกันสามารถถูกใชในการคํานวณผลรวมยอยและผลรวมของใบสั่งซื้อ หรือ

ผลรวมสรุปยอดขาย โครงสรางรายงานจะคลายกับฟอรม คือ สามารถระบุขอบเขตขอมูลตาง ๆ และ

การควบคุมอ่ืน ๆ ที่ตองการนําเสนอ 

 
 2.1.8  ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมลูเชิงสัมพันธ 
 การออกแบบฐานขอมูลในองคกรขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอาจ

เปนเรื่องที่ไมยุงยากนัก เนื่องจากระบบและขั้นตอนการทํางานภายในองคกรไมซับซอน ปริมาณ

ขอมูลที่มีก็ไมมาก และจํานวนผูใชงานฐานขอมูลก็มีเพียงไมกี่คน หากทวาในองคกรขนาดใหญซึ่งมี

ระบบและขั้นตอนการทํางานที่ซับซอนรวม ทั้งมีปริมาณขอมูลและผูใชงานจํานวนมาก การออกแบบ

ฐานขอมูลจะเปนเรื่องที่มีความละเอียดซับซอน และตองใชเวลาในการดําเนินการนานพอควรทีเดียว

ทั้งนี้ฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม จะสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น เปนผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภายในองคกรการออกแบบ

ฐานขอมูลที่นําซอฟทแวรระบบจัดการฐานขอมูล มาชวยในการดําเนินการสามารถจําแนกหลักใน

การดําเนินการ ดังนี้ 

  2.1.8.1  การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูลในการออกแบบระบบ

ฐานขอมูลที่ดี ผูออกแบบควรตองทําการรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูลเพื่อ
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กําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตของการจัดทําระบบฐานขอมูลข้ึนเปนขั้นตอนแรกกอนลงมือทํา

การออกแบบฐานขอมูล ทั้งนี้การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูลประกอบดวย 

กิจกรรมตางๆ คือ การศึกษาและวิเคราะหองคกร การศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดการขอมูลเดิม

และการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของฐานขอมูล 

   1) การศึกษาและวิเคราะหองคกร เปนการศึกษานโยบาย วัตถุประสงค 

ตลอดจนโครงสรางและสภาพการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อใหมีความเขาใจใน

ระบบการทํางานขององคกรนั้น ๆ 

   2)  การศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดการขอมูลเดิม เปนการศึกษา

ขั้นตอนการทํางานในหนวยงานนั้น ๆ ถึงแหลงที่มา/ลักษณะ/คุณสมบัติและปริมาณของขอมูล ความ

ตองการในการเรียกใชและปรับปรุงขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูลในระบบงานตาง ๆ ตลอดจน

ทําการศึกษา/วิเคราะห ความถี่ในการประมวลผล การจัดทําเอกสารรายงานในรูปแบบตาง ๆ และทํา

การเก็บรวบรวมกฎเกณฑ เงื่อนไขและปญหา รวมทั้งขอจํากัดตาง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งใน

ข้ันตอนนี้ผูออกแบบฐานขอมูลอาจทําการศึกษา วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลไดจากเอกสาร

ตลอดจนรายงานที่มีในปจจุบัน ประกอบกับการสังเกตการณ สอบถาม สัมภาษณขอมูลจากผูใชงาน

และผูที่เกี่ยวของเพื่อจะไดทราบถึงโครงสรางพื้นฐานของระบบฐานขอมูล และทําการวิเคราะหความ

ตองการในการใชขอมูลไดละเอียดและครบถวนยิ่งขึ้น 

   3)  การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของฐานขอมูล เปนการนํา

รายละเอียดที่เก็บรวบรวมไวมาทําการกําหนดวัตถุประสงคของระบบฐานขอมูลที่จะจัดทําขึ้น เพื่อ

แสดงถึงความสามารถของระบบฐานขอมูลในการตอบสนองตอความตองการในการใชขอมูล ของ

ผูใชงานและผูเกี่ยวของรวมทั้งลักษณะการทํางาน ประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการกับ

ขอมูล ตลอดจนขอบเขตที่ครอบคลุมระบบงานภายในขององคกร การกําหนดสิทธิในการใชขอมูล

ของผูใชแตละระดับในองคกร และการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

  2.1.8.2  การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การพิจารณาเลือกระบบจัดการฐานขอมูลมี

หลายประการ ตัวอยางเชน ปจจัยทางดานเทคนิคปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนตน ซึ่งแตละองคกร

อาจพิจารณาใหความสําคัญกับปจจัยแตละดานแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามปจจัยที่มีบทบาท

สําคญัตอการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานขอมูลจะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 

ประการ คือ 

   1)  คาใชจายและผลประโยชนที่จะไดรับ ในการเลือกระบบจัดการฐานขอมูล

ที่จะนํามาใชสิ่งหนึ่งที่ทุกองคกรมักจะคํานึงถึง คือ ความคุมคาในการลงทุน โดยปจจัยทางดาน
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ตนทุนที่ควรนํามาพิจารณาประกอบดวยราคาของซอฟทแวรระบบจัดการฐานขอมูล ราคาของ

ฮารดแวรที่เกี่ยวของไมวาจะเปนการซื้อใหมหรือการจัดหามาเพื่อเพิ่มเติมจากที่มีอยูในปจจุบัน 

คาใชจายสําหรับการติดตั้งและดําเนินการ คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรที่

เกี่ยวของไมวาจะเปนการจัดจางบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ เพิ่มข้ึน หรือคาใชจายในการฝกอบรม

และคาใชจายในการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการขอมูลแบบเดิมมาเปนระบบฐานขอมูล ทั้งนี้ในสวน

ของผลประโยชนที่คิดวาองคกรจะไดรับนั้น บางครั้งไมอาจระบเุปนตัวเงินได ตัวอยางเชน การเปลี่ยน

จากระบบการจัดการขอมูลแบบเดิมมาเปนระบบฐานขอมูล ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื่องจากผูใชฐานขอมูลสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วหรือสะดวกขึ้น เปนตน 

   2) คุณสมบัติของซอฟทแวรระบบจัดการฐานขอมูล ตัวอยางเชน 

ความสามารถในการใชกับแพล็ทฟอรม (Platform) ตาง ๆ การมีเครื่องมือชวย (Features & Tools) 

ในการจัดทําและการเรียกใชฐานขอมูลทําใหผูใชสามารถใชงานไดงายและสะดวกขึ้น รวมทั้ง

ความสามารถและประโยชนใชสอยในดานอื่น ๆ ของซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล เชน การ

สรางรายงานใหม การสรางแผนภูมิการสื่อสาร เปนตน 

   3)  โครงสรางของฐานขอมูล ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเลือก

ระบบจัดการฐานขอมูลที่จะนํามาใชคือโครงสรางของฐานขอมูลที่ทําการออกแบบขึ้นมาตัวอยางเชน 

หากโครงสรางของฐานขอมูลที่ทําการออกแบบขึ้นมาเปนโครงสรางขอมูลเชิงสัมพันธ ระบบจัดการ

ฐานขอมูลที่ควรจะถูกพิจารณาเลือกนํามาใชจะไดแก ออราเคิลอินเกรสอินฟอรมิกซ (Oracle 

Ingress Informix) หรือไมโครซอฟทแอ็คเซส เปนตน 

  2.1.8.3 การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานขอมูลในระดับ

แนวคิด เปนขั้นตอนถัดมาจากการรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล เปนการ

ออกแบบโครงรางของฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Schema Design) เพื่อกําหนด

โครงสรางพื้นฐานของฐานขอมูลและรายละเอียดทั้งหมดของฐานขอมูล ไดแก ความสัมพันธ 

(Relation) ตาง ๆ ที่ควรจะเปนสวนประกอบของฐานขอมูลแอททริบิวต ที่ควรจะเปนคียหลัก 

(Primary Key) และคียนอก (Foreign Key) ในแตละความสัมพันธตลอดจนคุณสมบัติหรือรูปแบบที่

เปนบรรทัดฐานที่เหมาะสม ในแตละความสัมพันธที่ดีจะชวยลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลลง

ได ตัวอยางเชน การซ้ําซอนของขอมูลและความขัดแยงของขอมูล เปนตน นอกจากนี้การออกแบบ

โครงรางของฐานขอมูลในระดับแนวคิดยังครอบคลุมถึงการกําหนด และกฎเกณฑของขอมูล รวมทั้ง

การควบคุมความปลอดภัยของฐานขอมูลอีกดวยสิ่งสําคัญที่ผูออกแบบฐานขอมูลควรตองการศึกษา 

และวิเคราะหกอนออกแบบโครงรางของฐานขอมูลในระดับแนวคิด คือ ข้ันตอนการทํางานของ
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ระบบงานที่กําลังทําการออกแบบขอมูลที่เกี่ยวของกับ การทํางานในแตละขั้นตอน กระแสการไหล

ของขอมูล (Data Flow) รูปแบบและรายละเอียดในการประมวลผล รวมทั้งลักษณะการเก็บบันทึก

ขอมูล ซึ่งผลจากการศึกษาและวิเคราะหเร่ืองดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการกําหนด

คุณลักษณะและการออกแบบโปรแกรมประยุกตเพื่อการใชงานระบบฐานขอมูลกระบวนการ

ออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดนี้อาจกลาวไดวา เปนกระบวนการแบบทําซ้ํา (Iterative) 

มากกวาเปนกระบวนการที่ดําเนินไปตามลําดับ (Sequential) เนื่องจากในระบบฐานขอมูลขนาด

ใหญซึ่งประกอบดวยแอททริบิวตจํานวนมาก การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแอททริบิวต จะเปน

เร่ืองยุงยากมาก ดังนั้นในทางปฏิบตัิการออกแบบระบบฐานขอมูล จึงมักกระทําในลักษณะจําลอง

แบบในระดับบนหรือภาพรวมของการทํางานกอน โดยยังไมใหความสําคัญในเรื่องความสัมพันธ

ระหวางแอททริบิวต ซึ่งในการออกแบบโครงรางของฐานขอมูลในระดับแนวคิดนิยมนําแบบจําลองที่

เรียกวา อี-อารไดอะแกรม (Entity-Relationship Diagram) มาประยุกตใชเพื่อชวยในการออกแบบ

ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการออกแบบจะทําใหเห็นถึงเอนทิตี้ตาง ๆ ในระบบ 

รายละเอียดของความสัมพันธ ตลอดจนขอกําหนดและกฎเกณฑทางธุรกิจขององคกรโดยในระหวาง

ดําเนินการอาจมีการเพิ่มหรือลดเอนทิตี้ แอททริบิวตและความสัมพันธตาง ๆ ใน อี-อารไดอะแกรมได

ดวย แบบจําลองอี-อารไดอะแกรมขั้นพื้นฐานจึงไดรับการปรับปรุงใหชัดเจนถูกตองและสอดคลองกับ

องคประกอบขององคกรมากข้ึน โดยกระบวนการนี้จะทําซ้ําๆ กันไปจนกวาผูใชและผูออกแบบระบบ

จะมีความเห็นตรงกันวาเหมาะสม ดังนั้นลักษณะเดนของแบบจําลองอี-อารไดอะแกรม คือการแสดง

ใหเห็นขั้นตอนการทํางานขององคกร ไดอยางแทจริงและเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของทุกฝาย อยางไร

ก็ตามการออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดอาจจําแนกได 5 ข้ันตอน 

ตามลําดับ คือ 

   1)  การกําหนดรีเลชั่นความสัมพันธระหวางรีเลชั่น 

   2) การกาํหนดแอททริบิวต คียหลัก และคียนอกในแตละความสัมพันธ 

   3)  การทําใหความสัมพันธมีคุณสมบัติอยูในรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน 

   4) ลักษณะและขอบเขตของขอมูล รวมทั้งขอจํากัดและกฎเกณฑตาง ๆ ที่

ควรคํานึง 

   5)  การรวบรวมและทบทวนการออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

  2.1.8.4 การกําหนดรีเลชั่นและความสัมพันธระหวางรีเลชั่น ข้ันตอนนี้จะเปนการ

กําหนดรีเลชั่นตาง ๆ ที่ควรจะมีและความสัมพันธระหวางแตละรีเลชั่นในระบบฐานขอมูล ซึ่ง

ประกอบไปดวย การกําหนดเอนทิตี้ที่เกี่ยวของ การกําหนดความสัมพันธ ระหวางเอนทิตี้ การแปลง
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เอนทิตี้ใหเปนรีเลชั่น และการแปลงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้เปนความสัมพันธระหวางรีเลชั่น 

หลังจากศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดของระบบงานที่จะทําการออกแบบแลว ผูออกแบบ

ฐานขอมูลจะทําการกําหนดเอนทิตี้ตางๆ ที่ควรจะมี จากนั้นจึงทําการกําหนดความสัมพันธระหวาง

เอนทิตี้ ทั้งนี้วัตถุประสงคของการกําหนดความสัมพันธระหวางเอนทิตี้วาเปนความสัมพันธแบบหนึ่ง

ตอหนึ่ง (One to One Relationship) ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One to Many Relationship) 

หรือความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many to Many Relationship) ก็เพื่อประโยชนในการกําหนด

แอททิบิวตที่จะใชในการเชื่อมโยงอางอิงระหวางรีเลชั่นนั่นเอง 

 อยางไรก็ตามกฎเกณฑในการกําหนดความสัมพันธ ระหวางเอนทิตี้นั้นเปนสิ่งที่ไมมีการระบุ

ไวแนนอน เนื่องจากการดําเนินงานในแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน สถาบัน

หนึ่งอาจกําหนดใหหนึ่งชุดวิชามีอาจารยผูสอนเพียงคนเดียวเทานั้น ขณะที่สถาบันอีกแหงหนึ่งอาจ

กําหนดใหหนึ่งวิชามีอาจารยผูสอนไดมากกวาหนึ่งคน เปนตน ดังนั้นในการกําหนดความสัมพันธ

ระหวางเอนทิตี้ ผูออกแบบฐานขอมูลจึงจําเปนตองทําการศึกษา วิเคราะหและพิจารณาจากขอมูล

รายละเอียดตลอดจนลักษณะหนาที่งานของระบบที่ไดทําการเก็บรวบรวมมากอนหนานี้ 

 จากนั้นจึงทําการแปลงเอนทิตี้ใหเปนรีเลชั่นในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซึ่งสามารถทําไดโดย

การกําหนดชื่อของเอนทิตี้เปนชื่อของรีเลชั่น สวนการแปลงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้เปน

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง หรือความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุมสามารถแปลงความสัมพันธ

ระหวางเอนทิตี้เปนความสัมพันธระหวางรีเลชั่นไดทันที หากความสัมพันธระหวางเอนทิตี้เปน

ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม จะตองทําการแปลงความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธแบบ

หนึ่งตอกลุมโดยการสรางคอมโพสิทเอนทิตี้ (Composite Entity) ข้ึนมากอน จากนั้นจงึแปลง

คอมโพสิทเอนทิตี้ที่สรางขึ้นเปนรีเลชั่นในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยการกําหนดชื่อของคอมโพสิท

เอนทิตี้เปนชื่อของรีเลชั่น และแปลงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้แบบหนึ่งตอกลุม ที่เพิ่มข้ึนมาเปน

ความสัมพันธระหวางรีเลชั่น 

  2.1.8.5  การกําหนดแอททริบิวตตาง ๆ คียหลักและคียนอกในแตละรีเลชั่น หลังจาก

กําหนดรีเลชั่นและความสัมพันธระหวางรีเลชั่น ในระบบฐานขอมูลแลวขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนด

แอททริบิวตในแตละรีเลชั่น ซึ่งโดยทั่วไปมักไมนิยมกําหนดให ไดรแอททริบิวต (Derived Attribute) 

ปรากฎอยูในแตละรีเลชั่น เนื่องจากอาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความซ้ําซอนกันของขอมูลข้ึนได 

 จากนั้นจึงทําการกําหนดแอททริบิวตที่ทําหนาที่เปนคียหลักในแตละรีเลชั่น โดยแอททริบิวต

ที่มีคุณสมบัติเปนคียหลัก คือ แอททริบิวตที่มีคาเปนเอกลักษณหรือมีคาไมซ้ําซอนกัน ทําใหสามารถ

ระบุคาของแอททริบิวตอ่ืนในทูเพิล (Tuple) หนึ่ง ๆ ได ทั้งนี้แอททริบิวตที่ทําหนาที่เปนคียหลัก อาจ
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เปนคียผสม (Composite Key) หรือกลุมของแอททริบิวตที่นํามาประกอบกันเพื่อใหมีคาเปน

เอกลักษณก็ได หากทวาในหนึ่งรีเลชั่นอาจมีแอททริบิวตที่มีคุณสมบัติเปนคียหลักมากกวาหนึ่ง     

แอททริบิวตเพื่อทําหนาที่เปนคียหลัก ซึ่งแอททริบวิตที่ไมไดทําหนาที่เปนคียหลัก เรียกวา คียสํารอง 

(Alternate Key) 

 นอกจากการกําหนดแอททริบิวตและคียหลักแลว ผูออกแบบฐานขอมูลจําเปนตองทําการ

กําหนดคียนอก ที่สามารถเชื่อมโยงอางอิงถึงแอททริบิวตที่เปนคียหลักในอีกรีเลชั่นหนึ่งที่มี

ความสัมพันธกันได ซึ่งการกําหนดคียนอกของแตละรีเลชั่นสามารถทําไดโดยการพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางแตละรีเลชั่นดังนี้ 

 หากความสัมพันธระหวางรีเลชั่นเปนความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง ใหเพิ่มคียหลักของ      

รีเลชั่นหนึ่งลงไปเปนแอททริบิวตในอีกรีเลชั่นหนึ่ง 

 หากความสัมพันธระหวางรีเลชั่นเปนความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม ใหเพิ่มคียหลักของ

รีเลชั่นที่อยูดานความสัมพันธเปนหนึ่ง ไปเปนแอททริบิวตในอีกรีเลชั่นหนึ่งที่อยูดานความสัมพันธ

เปนกลุม ทั้งนี้กรณีของรีเลชั่นที่แปลงมาจากคอมโพสิทเอนทิตี้จะปรากฏแอททรบิิวตดังกลาวอยูแลว 

 หากรีเลชั่นมีความสัมพันธแบบรีเคอรซีพ (Recursive) ใหเพิ่มคียหลักของรีเลชั่นที่อยูดาน

ความสัมพันธเปนหนึ่งไปเปนแอทริบิวตในอีกรีเลชั่นหนึ่ง ที่อยูดานที่มีความสัมพันธเปนกลุมโดย

เปลี่ยนชื่อของแอททริบิวตใหมทั้งนี้ การกําหนดใหแอททริบิวตใดทําหนาที่เปนคียนอก ผูออกแบบ

ฐานขอมูลควรคํานึงถึงกฎแหงความบูรณภาพของการอางอิง (The Referential Integrity Rule) ดวย 

  2.1.8.6  การทําใหรีเลชั่นมีคุณสมบัติอยูในรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน ในการออกแบบ

ฐานขอมูล สิ่งสําคัญที่ผูออกแบบฐานขอมูลควรคํานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ การทําใหแตละรีเลชั่น

มีคุณสมบัติอยูในรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน (Normalization) ที่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปการทําใหแต

ละรีเลชั่นใหมีคุณสมบัติอยูในรูปแบบที่เปนบรรทัดฐานนั้น มักจะทําจนถึงรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน

ขั้นที่ 3 ก็เพียงพอ แตอาจมีบางในบางกรณีที่ผูออกแบบฐานขอมูลจําเปนตองดําเนินการใหรีเลชั่นนั้น 

มีคุณสมบัติอยูในรูปแบบที่เปนบรรทัดฐานขั้น 4 และ 5 ทั้งนี้วัตถุประสงคของการทําใหแตละรีเลชั่น

มีคุณสมบัติอยูในรูปแบบที่เปนบรรทัดฐานที่เหมาะสม คือ เพื่อขจัดปญหาความซ้ําซอนของขอมูลที่

อาจเกิดขึ้นในโครงสรางขอมูล ทําใหขอมูลมีความถูกตองและเชื่อถือได ซึ่งจะทําใหไมเกิดความ

ผิดพลาดกับฐานขอมูลข้ึนในภายหลัง 

  2.1.8.7  ลักษณะและขอบเขตของขอมูลขอจํากัดและกฎเกณฑตางๆ ที่ควรคํานึง

ข้ันตอนนี้เปนการนํารายละเอียดของระบบงานที่ทําการศึกษาและวิเคราะหแลว มาทําการพิจารณา

ถึงลักษณะและขอบเขตของขอมูลที่สามารถจัดเก็บไดในแตละแอททริบิวต ตัวอยางเชน ประเภทของ
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ขอมูล (Data Type) ขนาดของขอมูล (Data Length) รูปแบบของขอมูล (Format) และขอบเขตของ

ขอมูล (Data Range) เปนตน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงขอจํากัดและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเพิ่ม 

การลบ หรือการปรับปรุงขอมูลซึ่งจะมีผลกระทบตอการจัดเก็บขอมูลในแตละแอททริบิวตอีกดวย 

ตวัอยางเชน ในหนึ่งภาคการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต สมาชิกบัตร

เครดิตสามารถใชจายไดไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนตน 

 ดังนั้น ในการออกแบบโครงรางของฐานขอมูลในระดับแนวคิด ผูออกแบบฐานขอมูลควรทํา

การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตคาของขอมูล ที่สามารถจัดเก็บไดในแตละแอททริบิวต 

ตลอดจนเงื่อนไข ขอจํากัดและกฎเกณฑตาง ๆ รวมทั้งผลที่อาจเกิดขึ้นและแอททริบิวตที่จะไดรับ

ผลกระทบหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอจํากัด หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่มีการระบุไว 

  2.1.8.8  การรวบรวมและทบทวนการออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

วัตถุประสงคในการรวบรวม และทบทวนโครงรางจากการออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดคือ 

เพื่อตรวจทานและตรวจสอบสาระสําคัญตลอดจนความขัดแยง ความซ้ําซอนหรือความไมถูกตองที่

อาจเกิดขึ้น ทําใหโครงรางของฐานขอมูลในระดับแนวคิดมีความถูกตองสมบูรณมากข้ึน เนื่องจาก

ผูใชหลายคนที่มีสวนรวมในการออกแบบฐานขอมูล อาจมีมุมมองเกี่ยวกับขอมูลเดียวกันแตกตางกัน

ได ตัวอยางเชน ขอมูลของพนักงานอาจเกี่ยวของกับผูใชฐานขอมูลหลายคนจากหนวยงานตาง ๆ 

เชน ฝายบุคคล ฝายการเงิน และบัญชี ฯลฯ 

 นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ควรตองพิจารณาในขั้นตอนนี้ คือ ผลกระทบที่อาจเกิดจากปริมาณงาน

หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานในอนาคต ตัวอยางเชน หากมีรีเลชั่นใหมเกิดขึ้นในระบบ

ฐานขอมูลที่กําลังทําการออกแบบอยู อาจทําใหความสัมพันธระหวางเอนทิตี้เปลี่ยนแปลงไปและ

ปริมาณขอมูลในแตละรีเลชั่นอาจเพิ่มมากขึ้นดวย เปนตน 

  2.1.8.9  การนําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการฐานขอมูล

ขั้นตอนนี้เปนการแปลงโครงรางของฐานขอมูลที่ไดทําการออกแบบไว ในระดับแนวคิดเขาสูรูปแบบ

ของขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลที่เลือกใช โดยทําการกําหนดภาษาสําหรับนิยามขอมูลตาม

ระบบจัดการฐานขอมูลที่เลือกใชใหเปนไปตามโครงราง ของฐานขอมูลในระดับแนวคิดที่ออกแบบไว

แลว ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ การกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล และการกําหนดการอางอิง

ระหวางตารางขอมูล 

   1)  การกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล  การกําหนดโครงสรางของ

ฐานขอมูลเปนการกําหนดโครงสรางของขอมูล ในลักษณะของตารางสองมิติ (Two Dimension) ซึ่ง 
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ประกอบดวย สดมภ (Column) ซึ่งใชแทน แอททริบิวตและแถว ซึ่งใชแทนความสัมพันธระหวางแอ

ททริบิวต ไดแก คาที่เปนไปได ประเภทและขนาดของขอมูลที่จัดเก็บ ฯลฯ 

   2)  การกําหนดการอางอิงระหวางตารางขอมูล การกําหนดการอางอิง

ระหวางตารางขอมูล เปนการใชคําสั่งในระบบจัดการฐานขอมูลที่เลือกทําการกําหนดคียระหวาง

ตารางขอมูลที่เกี่ยวของกัน โดยตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของคีย คาของคียขอจํากัดและกฎเกณฑ

ของแอททริบิวตตาง ๆ เชน คียหลักและคียนอกโดเมนของแอททริบิวต ตลอดจนขอจํากัดเฉพาะของ

กฎเกณฑในการปฏิบัติงาน 

  2.1.9.10  การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ การออกแบบฐานขอมูลในระดับ

กายภาพ เปนการนําโครงสรางตารางขอมูลที่มีการกําหนดคุณสมบัติหลักไวแลว มากําหนด

รายละเอียดคุณสมบัติของโครงสรางที่ใชในการจัดเก็บขอมูลใหครบถวน กําหนดตําแหนงของ

ฐานขอมูลที่จะบันทกึลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส กําหนดวิธีในการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล ตลอดจน

กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ไดแก การกําหนดเนื้อที่ในหนวยความจําเพื่อจัดเก็บตารางตาง ๆ ใน

ฐานขอมูล กําหนดเวลาในการเขาถึงขอมูล การกําหนดความปลอดภัยในการเขาใชฐานขอมูล การ

ควบคุมการเรียกใช การแกไข การเพิ่มเติม และการกําหนดระดับสิทธิแกผูใชขอมูลในระบบแตละคน

ดวย รวมทั้งตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดวย เชน การกูสภาพเมื่อ

ระบบเกิดลมเหลว การปองกันการเกิดภาวการณใชพรอมกัน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการ

ฐานขอมูลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพการออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพจะมีรายละเอียดที่

แตกตางกัน ข้ึนอยูกับระบบจัดการฐานขอมูลที่เลือกใชและฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอรที่ใชใน

การจัดเก็บฐานขอมูล ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่จําเปนตองพิจารณาในการออกแบบระบบฐานขอมูลใน

ระดับกายภาพ ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ ความเร็วในการเรียกใชขอมูล, การใชเนื้อที่ในการ

จัดเก็บขอมูล และคาเฉลี่ยของจํานวนรายการที่ประมวลผลไดในหนึ่งนาที เปนตน 

  2.1.8.11  การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล หลังจากการออกแบบฐานขอมูล

ในระดับกายภายเสร็จสิ้นลง ซอฟทแวรระบบจัดการฐานขอมูลจะนําภาษาสําหรับนิยามขอมูลที่

ครบถวนสมบูรณ ไปสรางเปนฐานขอมูลและตารางขอมูลเพื่อบรรจุขอมูลลงในระบบฐานขอมูล

สําหรับการใชงานจริง เมื่อระบบจัดการฐานขอมูลทําการสรางรายละเอียดตางๆ ของฐานขอมูลที่ถูก

ออกแบบ เชน ตารางขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล แอททริบิวตในแตละตารางขอมูล ระดับสิทธิของ

ผูใชขอมูลแตละคน เปนตน เรียบรอยแลว ก็จะทําการจัดเก็บรายละเอียดตางๆ เหลานี้ไวใน

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซึ่งผูบริหารฐานขอมูลสามารถเรียกดูได ทั้งนี้การทํางานใน

ขั้นตอนนี้จะครอบคลุมถึงการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของฐานขอมูล (Performance) 
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และการทดสอบการทํางานของฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นกอนนําไปใชทํางานจริง จากนั้นจึงเปนการนํา

ฐานขอมูลมาใชงานจริงซึ่ง ไดแก การเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลผานภาษาสอบถาม (Query 

Language) และการจัดทํารายงานตาง ๆ ซึ่งผลจากการทํางานที่เกิดขึ้นจะมีการประเมินและ

ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแกไขและบํารุงรักษาฐานขอมูลในเรื่องตางๆ ไดแก การสํารองขอมูล การกู

ขอมูลหากระบบฐานขอมูลมีปญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของฐานขอมูลใหรวดเร็วขึ้น 

เปนตน 

 
 2.1.9 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  เครื่องมือที่ใชสําหรับการออกแบบระบบฐานขอมูลมีหลายรูปแบบแตกตางกัน แตที่นิยมใชมี

3 แบบ คอื Data Flow Diagram (DFD), Data Dictionary (DD) และ Entity Relationship 

Diagram (ERD) 

   2.1.9.1 Data Flow Diagram เปนเครื่องมือในการวิเคราะหระบบซึ่งเปนการมอง

ภาพรวมของระบบ สามารถแบงระบบใหเปนระบบยอยๆ ไดงายขึ้น DFD เปนภาพแสดงการไหลและ

การเปลี่ยนแปลงของขอมูล สัญลักษณที่ใชในการออกแบบสวนมากมีดังนี้ 

    1) Source เปนสัญลักษณรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส หรือส่ีเหลี่ยมผืนผาแสดงให

ทราบถึงแหลงที่มาของขอมูล ซึ่งอาจเปนคน กลุมคน หนวยงาน หรือสถานที่ 

    2)  Process เปนสัญลักษณรูปส่ีเหลี่ยมผืนผามน ๆ อธิบายถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับการทํางานในกระบวนการ 

    3)  Data Store เปนสัญลักษณรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาปลายเปด แสดงถึงแหลงที่

เก็บขอมูล 

    4)  Data Flow เปนสัญลักษณ แสดงถึงทิศทางการไหลของขอมูลการเขียน 

DFD จะมองขอบเขตของระบบจากจุดใหญๆ  ภายในระบบและมองลึกลงไปในรายละเอียดสวน   

ยอย ๆ เปนลําดับชั้น โดยลําดับที่ศูนยเปนการมองภาพรวมของระบบอยางกวาง ๆ ลําดับที่หนึ่ง สอง 

และสามเปนลําดับยอยที่ลึกลงไปตามลําดับ ตัวอยางการเขียน DFD แสดงใหเห็นตามภาพที่ 2.2 

เปน DFD ลําดับที่ศูนยของบริษัทเฟอรนิเจอร ซึงประกอบดวย 5 ฝาย คือ ฝายบัญชีและการเงิน ฝาย

ทรัพยากรมนุษย ฝายวิศวกรรมการผลิต ฝายการขายและการตลาด และฝายอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย สําหรับภาพที่ 2.3 เปน DFD ลําดับที่หนึ่ง ของฝายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประกอบดวยแผนกวางแผนและขอมูล แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และแผนกอาชีวอนา

มัย เมื่อเขียน DFD ของฝายตาง ๆ แลวสามารถเขียน DFD ของแผนก และของงานไดเปนลําดับชั้น 
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ภาพที่  2.2  DFD ลําดับทีศู่นยของบริษทัเฟอรนิเจอร 

แหลงที่มา : รังสรรค มัณยานนท, 2551: 32 

 

 
ภาพที่  2.3  DFD ลําดับทีห่นึง่ ของฝายอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

แหลงที่มา : รังสรรค มัณยานนท, 2551: 32 
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 2.1.9.2  Data Dictionary เปนการออกแบบ ในขั้นตอนของการวิเคราะหระบบจะ

บอกถึงชนิดของขอมูลที่เขาสูระบบ เชน ชื่อ ชนิด รูปแบบ การใชและการจัดการฐานขอมูล Data 

Dictionary จะถูกใชในการกําหนดตําแหนงขอมูล ภายใน Data Dictionary จะแสดงรายละเอียด

ของขอมูลสัญลักษณของบุคคล องคกร หรือระบบงาน ลักษณะของขอมูลที่ใช โดยทั่วไปจะมี 4 แบบ 

คือ ขอมูลยอย กลุมขอมูล ไฟลขอมูล และกระบวนการประมวลผล คุณสมบัติของ Data Dictionary 

มีดังนี้ คือ งายตอการดูแลรักษา ชื่อและความหมายมีความสมบูรณในตัวเอง สะดวกรวดเร็วในการ 

เก็บและเรียกใชขอมูล 

 2.1.9.3  Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) ประกอบดวยกลุมขอมูล

ยอยที่มีความสัมพันธกันในรูปตาราง (Table) แบบ 2 มิติ โดยแบงเปน Row และ Column โดยแตละ

แถวจะใชเก็บขอมูล 1 เรคคอรด แตละ Column จะใชเก็บคาของฟลดตางๆ ของขอมูล โดยที่แตละ

Table จะมีการระบุคียฟลด หรือคียหลัก (Primary Key) สําหรับใหคนหาขอมูลจาก Table และมี

การสราง Relation ระหวาง Table ตามภาพที่ 2.4 แสดง E-R Diagram ฐานขอมูลที่ใชสําหรับงาน

บํารุงรักษาถนน (Osama อางถึงในรังสรรค มัณยานนท, 2551: 33) 

 

 
 

ภาพที่  2.4  E-R Diagram  

แหลงที่มา : Osama, et al., 2005 : 33 
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 2.1.10  โปรแกรมไมโครซอฟตแอ็คเซส (Microsoft Access) โปรแกรมไมโครซอฟตแอ็ค

เซส ซึ่งเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลสําเร็จรูปสามารถสรางฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูล, รายงาน

ผลขอมูล, เรียกใชงานขอมูลตามรูปแบบที่เรากําหนดมีความสามารถในการจัดการขอมูลให

ปลอดภัย และใชงานขอมูลรวมกับขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ไดดวยไมโครซอฟตแอ็คเซส wดเพิ่ม

ความสามารถใหมอีกหลายประการลงไปรวมถึงการใชงานรวมกับอินเทอรเนต ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่

กาวหนาขึ้นมีองคประกอบที่สําคัญ (รังสรรค มัณยานนท, 2551: 34-36) ดังนี้  

   2.1.10.1  ตาราง (Table) หมายถึง แหลงสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธ

กันไวในที่เดียวกันเพื่อสืบคนขอมูลออกมาแสดง เพื่อเพิ่มขอมูลใหม เพื่อปรับปรุง แกไขขอมูล และ

เพื่อลบขอมูล ตารางประกอบดวย Column ซึ่งเปนแนวตั้งของตาราง และ Row เปนแนวนอนของ

ตารางขอมูล 1 รายการ ในแนวตั้งจะเรียกวา ฟลด (Field) สวนขอมูลแตละแถวในแนวนอนจะ

เรียกวา “เรคคอรด (Record)” ขอมูล 1 ตาราง ตองเปนขอมูลที่มีความสัมพันธกันแบบไมซับซอน

จนเกินไป 

   2.1.10.2  คิวร่ี (Query) หมายถึง แบบสอบถามสําหรับใชในการสืบคนขอมูลที่อยูใน

ฐานขอมูลซ่ึงอาจจะมาจาก 1 ตาราง หรือหลายๆ ตารางก็ไดโดยจะแสดงผลที่ไดรับใหอยูในรูปของ 

Datasheet นอกจากนี้เรายังใช คิวร่ี (Query) ในการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขอมูลในตาราง

ตาง ๆ ของฐานขอมูลเชน เพิ่ม/ลบฟลดในตาราง สราง/ลบตารางทั้งตาราง เปนตน 

   2.1.10.3  ฟอรม (Form) หมายถึง เครื่องมือที่ผูใชติดตอกับขอมูลในฐานขอมูลหรือ

เรียกอีกอยางวา “User Interface (สวนตดิตอผูใช)” ทําหนาที่รับขอมูลจากการปอนขอมูลของ

ผูใชงานซึ่งมักจะออกแบบใหเปนเหมือนแบบฟอรม ออกแบบใหงายตอการปอนขอมูล มีการควบคุม

ความถูกตองในการปอนขอมูลจากผูใชทําใหไมมีขอมูลที่ผิดพลาดเก็บอยูในฐานขอมูล และชวยใน

การทํางานดูงายขึ้นดวย 

   2.1.10.4  รายงาน (Report) หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการนําเสนอขอมูลหรือ

รายงานขอมูลที่อยูในฐานขอมูล สามารถกําหนดรูปแบบของการนําเสนอ (เชนตาราง, กราฟ, 

แผนภูมิอ่ืน ๆ) กําหนดรูปแบบของการพิมพรายงาน (เชน กําหนดขนาดกระดาษ หัวกระดาษ/ทาย

กระดาษ ฯลฯ) ชวยใหผูใชงานระดับตาง ๆ สามารถมองเห็น และใชงานขอมูลไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

   2.1.10.5  แมคโคร (Macro) หมายถึง ออบเจกต (Object) ที่ใชบันทึกคําสั่ง หรือการ

กระทําตาง ๆ เก็บรวมเอาไวใหเรียกใชไดสะดวกในครั้งเดียว โดยเราสามารถกําหนดรายละเอียดของ

คําสั่ง หรือการกระทําไดวาจะมอีะไรบาง มีลําดับการทํางานเปนอยางไร เชนชุดคําสั่งที่มีไวสําหรับ
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เขียน Application บนฐานขอมูล ซึ่งมีคําสั่งอยูจํานวนหนึ่ง สําหรับงานที่ไมซับซอน และตองการ

ความสะดวกรวดเร็วในการสราง Application การเขียนแมคโครทําใหผูใชพัฒนาโปรแกรมไดงาย 

สามารถเขียนไวใน Trigger ของฟอรมและรายงาน เพื่อความสะดวกไมตองเขียนโปรแกรม เชน ออก

แบบฟอรมใหมีการตรวจสอบเงื่อนไขบางอยางกอนที่จะเปดฟอรม (Open Form) สามารถเขียนแมค

โครไวในพรอมเพอตี้ (Properties) ของฟอรม (On Form) แลวตามดวยชื่อของแมคโคร ดังนั้นกอนที่

จะเปดฟอรมนี้ โปรแกรมจะทํางานตามลําดับคําสั่งของแมคโคร 

   2.1.10.6   โมดูล (Module) เปนออบเจกต (Object) ที่ใชเก็บโปรแกรมยอยที่เขียน

ดวยภาษา VBA (Visual Basic for Application) เพื่อรองรับกับการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้น

ตองการเขียนโปรแกรมมาควบคุมซ่ึงการเขียนโปรแกรมดวย VBA นั้น จะมีความสามารถสูงกวาการ

ใชงาน Macro โดยทุกคําสั่งภายใน Macro ก็สามารถนํามาเขียนเปนคําสั่งในออบเจ็กต Modules ได 

ดังนั้นกอนการใชงาน Modules เราตองเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมกอน 

 
 2.1.11  ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็คเซส 
   2.1.11.1  การเก็บรวบรวมรายละเอียดคือ ศึกษาและวิเคราะหรวบรวมความตองการ

ของผูใชเพื่อจะกําหนดโครงสรางและความตองการสําหรับระบบสารสนเทศ ที่ตองการทําขึ้นใชงาน

เพื่อที่จะไดทราบรายละเอียด จุดประสงคในการใชงาน สามารถสนับสนุนการวางแผน และชวยใน

การตัดสินใจ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวแลว ตองมีการรวบรวมเอกสารรายงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ นอกจากนี้ตองสังเกตและศึกษาการดําเนินงาน การวิเคราะห ชนิดของรายงาน การ

เปลี่ยนแปลง (Transaction) และความถี่ที่เกิดขึ้น รวมท้ังกระแสการไหลของขอมูล ขั้นตอนการเก็บ

รวบรวม รายละเอียดของงาน ดังนี้ 

    1)  เปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง 

    2)  ลักษณะของขอมูลแตละตัวเปนอยางไร เปนเลขกี่หลัก กี่ตัวอักษร 

    3)  วิธีการหรือความตองการใชงานขอมูลเปนแบบใด มีใครใชหรือ

ตองการเรียกดูขอมูลอยางไรบาง 

    4)  มีความสัมพันธระหวางหัวขอ (Subject) หรือเอนทิตี้ (Entity) ตาง ๆ 

แคไหน มี Attributed อะไรเปนตัวเชื่อมโยง 

   2.1.11.2  กําหนดโครงสรางของตาราง (Table) เปนการทดลองสรางตาราง (Table) 

ข้ึนมาเปนตนแบบกอน เพื่อจะไดนําไปใชในขั้นตอๆ ไป ผลที่ไดจากขั้นนี้จะเปนชุดของเอนทิตี้ 

(Entity) และ Attributed ทั้งหมดที่มีในฐานขอมูล 

www.ssru.ac.th



 

 

26 

   2.1.11.2   กําหนดคีย เปนการกําหนดคียแบบตาง ๆ เชน Primary Key, 

Composition Key, Secondary Key 

   2.1.11.3   กําหนดความสัมพันธ เปนการกําหนดความสัมพันธระหวางตาราง (Table) 

ในแบบตาง ๆ เชน ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One, 1:1 Relationship) ความสัมพันธ

แบบหนึ่งตอหลายหนวย (One to Many, 1:N Relationship) 

   2.1.11.3 การปรับปรุงแบบขอมูล เปนการนําเอาเอนทิตี้ (Entity) และ Attribute หรือ

โครงรางของเรคคอรดและฟลด ที่ออกแบบไวมาปรับปรุงรูปแบบและลดความซ้ําซอน เพื่อใหถูกตอง

ตามหลักการ เพื่อจะไดนําฐานขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 2.1.12  การทดสอบระบบ (System Testing) 
  การทดสอบระบบ เปนการทดสอบโปรแกรมที่ใชงานในระบบวา สามารถทํางานไดอยาง

ถูกตองหรือไม กอนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจรงิ การทดสอบระบบอาจมีการจําลอง

สถานการณ การดําเนินงานเพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ พรอมกับขอมูลที่ถูกจําลองขึ้นมาเพื่อใชงาน 

โดยในขั้นตอนการทดสอบระบบเปนการรับประกันความถูกตองในสวนของการตรวจสอบทางดาน 

  Verification คือ การตรวจสอบความถูกตองหลังจากยอมรับในรายละเอียดของระบบ 

  Validation คือ การตรวจสอบความถูกตองจากความตองการของผูใชงาน 

  การวิเคราะหระบบจําเปนตองมีความรูในระบบงานเปนอยางดี และสามารถเขียนแผนการ

ทดสอบวามีรายละเอียดอะไร ทดสอบอยางไร จุดสําคัญในการตัดสินใจวาระบบผานการทดสอบ

หรือไมผานการทดสอบ โดยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการ และขั้นตอนการทดสอบจะตอง

ยอมรับจากผูใชงานกอนที่จะทําการติดตั้งเพื่อใชงานจริงเสมอ 

 

2.2  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 
 2.2.1  ความเปนมาของธุรกิจโรงพิมพในประเทศไทย 
  ธุรกิจโรงพิมพเร่ิมตนขึ้นในประเทศไทยเมื่อไรนั้นไมปรากฎวามีหลักฐานที่แนชัด   แตพอจะมี

หลักฐานทางประวัติศาสตรวาไดมีการนําการพิมพเขามาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ซึ่งเปนชวงที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ จึงไดเร่ิมมีมิชชันนารี    เขามาเผยแพรศาสนา

คริสต โดยเมื่อป พ.ศ.2205 บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชื่อ หลุยส ลาโน (Luie Laneau) ไดแปลคําสอน

ศาสนาคริสตเปนภาษาไทยและไดสรางโรงพิมพข้ึนที่ตําบลเกาะมหาพราหมณ เหนือกรุงศรีอยุธยา 

(วรกาญจน  โกศลพิสิษฐกุล, 2539: 17-19) และไดมีการตั้งโรงพิมพขึ้นอีกหลายแหง เพื่อพิมพคํา
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สอนทางศาสนาคริสตเปนภาษาไทยโดยใชตัวอักษรโรมัน แตภายหลังชวงปลายรัชสมัยพระนารายณ 

เกิดขอพิพาท กับชาวฝรั่งเศส จึงไดขับไลบาทหลวงฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรไทย จึงสงผลให

กิจการพิมพตองหยุดชะงักและเปนที่นาเสียดายที่ไมปรากฏหลักฐานสิ่งพิมพในสมัยนั้นหลงเหลืออยู

เลย 

  ตอมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี ไดปรากฏวามชีาวตะวันตกกลับเขามาเผยแพรศาสนาอีกครั้ง ได

มีการตั้งโรงพิมพข้ึนที่วัดซางตาครูส ตําบลกุฎีจีน เพื่อพิมพคําสอนทางศาสนา ซึ่งหนังสือที่ปรากฏวา

พิมพสมัยนั้นที่ยังตกทอดถึงปจจุบัน คือ หนังสือคําสอนคฤศตัง ซึ่งระบุวาพิมพในป พ.ศ.2339 แต

ตัวอักษรยังคงใชตัวอักษรโรมัน และแมพิมพไดจากการแกะไม ตัวพิมพโลหะ ที่เปนตัวอักษรไทย

ไดรับการจัดทําขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2356 โดยนางแนนซี จัดสัน (Nancy Judson) มิชชันนารีชาว

อเมริกัน แตเปนตัวพิมพและการพิมพที่จัดทําขึ้นในประเทศพมา หนังสือที่พิมพข้ึน ดวยตัวพิมพไทย

ดังกลาวไมเหลือเปนหลักฐานปรากฏในปจจุบัน หนังสือที่พิมพดวยอักษรไทยเกาแกที่สุดเปน

หลักฐานปรากฏ คือ หนังสือ A Grammar of The Thai or Siamese Language ซึ่งพิมพที่เมือง

กัลกัตตา เมื่อป   พ.ศ.2317 

  สวนตัวพิมพโลหะที่เปนตัวอักษรไทยไดรับการหลอข้ึนในประเทศไทย โดยหมอบรัดเลย 

(Dan Beach Bradley M.D.) แมวาในระยะแรกยังหลอตัวพิมพและนําเขาเครื่องพิมพจากประเทศ

สิงคโปรตามบันทึกของหมอบรัดเล แตก็ไดมีการพิมพหนังสือไทยในประเทศไทยเปนครั้งแรกโดย

บาทหลวงชารลส โรบินสัน (Charies  Robinson) เพื่อเผยแพรศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับบัญญัติ 10 

ประการ จะเห็นวาการพิมพในประเทศไทยนั้น สวนใหญเกิดขึ้นไดจากชาวตะวันตกเปนผูนําเขา ดวย

วัตถุประสงคที่ไมใชเพื่อธุรกิจอยางแทจริง แตเปนวัตถุประสงคของการเผยแพรศาสนาเปนหลัก คน

ไทยคนแรกที่สนใจและเริ่มกิจการการพิมพ คือเจาฟามงกุฎ ในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว ตอมา เจาฟามงกุฎไดเสด็จครองราชยขึ้นเปนพระบาทสมเด็จพระ      จอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 พระองคไดจัดใหมีการสรางตัวพิมพอักษรไทยที่เปนตนแบบของ     ตัว

อักษรไทยในปจจุบัน และไดจัดตั้งโรงพิมพหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ชื่อ โรงพิมพอักษรพิมพ

การสิ่งพิมพชิ้นแรกที่จัดพิมพคือ หนังสือราชกิจจานุเบกษา ดวยเหตุที่พระองคเปนผูที่มีความสําคัญ

อยางมากตอการพิมพของไทย จึงไดรับการยกยองวาทรงเปนพระบิดาแหงการพิมพไทย 

  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิรูปการศึกษา มีการจัดตั้ง

โรงเรียนหลวงขึ้น ทําใหตองการหนังสือเรียนมากขึ้น ทําใหการพิมพไดเจริญเติบโตขึ้น แตตัวพิมพที่

ใชเกิดจากการแกะแมพิมพไมโดยชางแกะคนไทย และไดเจริญกาวหนาขึ้นอยางมากในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว มีจํานวนโรงพิมพเพิ่มมากขึ้น เพราะพระองคทรงสน
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พระทัยในการนิพนธหนังสือตาง ๆ มากมาย ซึ่งมีผลใหขาราชบริพารไดสรางบทประพันธที่สําคัญ ๆ 

ตาง ๆ ขึ้นมากมายดวยเชนกัน สิ่งพิมพในสมัยหลังนี้จะจัดพิมพขึ้นเพื่อการเรียน การสอนเปนหลัก   

พอชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการพิมพก็ตองซบเซาลงอีกครั้ง ตอเมื่อสงครามโลกสิ้นสุด สภาพ

เศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนแปลงไปสูยุคของสังคมอุตสาหกรรม  พฤติกรรมการดํารงชีวิตของ

ประชาชนเปลี่ยนแปลง จํานวนผูรูหนังสือมีมากข้ึน ความตองการรับรูขาวสาร     มากข้ึน จึงมีความ

ตองการใชส่ิงพิมพมากขึ้น วัตถุประสงคของการใชสิ่งพิมพก็หลากหลายมากขึ้น เชน ความตองการ

เผยแพรขาวสาร ความตองการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการ เปนตน จึงเปนการสนับสนุน

ใหเกิดโรงพิมพมากขึ้น ระยะแรกผูประกอบธุรกิจโรงพิมพ มีเงินทุนไมสูงมาก จะมีเครื่องพิมพขนาด

เล็ก ปริมาณการพิมพไมมากนัก  ระบบการพิมพที่เขามาในชวงแรก ๆ ยังเปนระบบการพิมพเลต

เตอรเพรส 

  ตอมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพเปนการใชระบบการพิมพออฟเซตมากขึ้น ซึ่งสวน

ใหญจะเปนการพิมพหนังสือพิมพและสิ่งพิมพทั่วไป และไดมีระบบการพิมพอ่ืน ๆ เชน การพิมพ     

เฟล็กโซกราฟ การพิมพกราวัวร การพิมพพื้นฉลุลายผา ซึ่งสวนใหญจะเปนการพิมพบนบรรจุภัณฑ  

ทําใหมีปริมาณการพิมพสูงขึ้น โรงพิมพขนาดเล็กจํานวนมากไดขยายกิจการใหใหญขึ้น พัฒนา

ส่ิงพิมพใหมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะสนองความตองการภายในประเทศแลว ยังขยายตลาด

ออกไปยังตลาดตางประเทศอีกดวย ธุรกิจโรงพิมพที่ดําเนินการในปจจุบันสวนใหญเปนโรงพิมพ

ส่ิงพิมพทั่วไป ที่รับจางพิมพงานทั่วไปหลากหลายชนิด และในขณะที่ธุรกิจโรงพิมพเจริญเตบิโตขึ้น ก็

มีธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของที่เจริญเติบโตตามมาดวย เชน ธุรกิจกระดาษ ธุรกิจพลาสติก ธุรกิจหมึกพิมพ 

และธุรกิจจัดจําหนายวัสดุอุปกรณทางการพิมพ  เปนตน 
 2.2.2  ความสําคัญของธุรกิจการพิมพและอุตสาหกรรมการพิมพ 
  ธุรกิจการพิมพ เปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทอื่น 

เพราะเปนการผลิตสิ่งพิมพที่ชวยใหคนในประเทศไดมีโอกาสรับรูขาวสารขอมูลไดศึกษา หาความรู 

ซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนางานอาชีพ ใหกับตนเอง ครอบครัวและสังคม ใหเปน

บุคคลที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดทั้งมี

ทักษะความรูในดานตาง ๆ นอกจากนี้ธุรกิจการพิมพยังจะเปนตัวบงชี้ถึงอัตราการรูหนังสือของ

ประชากรและพื้นฐานการศึกษาของประชากรในประเทศอีกดวย ไดมีสถาบันทางการศึกษา 

หนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจการพิมพ ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจการพิมพ และ

อุตสาหกรรมการพิมพไวอยางนาสนใจ  

www.ssru.ac.th



 

 

29 

  รองศาสตราจารยจรินทร  เทศวานิช (2539: 12-13, 355-363) ซึ่งกลาวไวในเอกสารการ

สอนหนวยที่ 1 เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ ชุดวิชาการจัดการทางการพิมพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจการพิมพและอุตสาหกรรมการ

พิมพ สรุปไดวาในระยะแรก ธุรกิจการพิมพเปนธรุกิจเล็ก ๆ ยังไมแพรหลายมากนัก และมีการกระจุก

ตัวอยูแตเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตอมากิจการการพิมพของไทยมีการขยายตัวมากขึ้นตามการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ ไดมีการพัฒนาจนเปนอุตสาหกรรม

การพิมพ และมีสวนชวยทางดานพัฒนาเศรษฐกิจทางหนึ่งของประเทศ ดังนี้   

   2.2.2.1  อุตสาหกรรมการพิมพเปนแหลงของการจางงาน เนื่องจากธุรกิจการพิมพใน

แตละแหงใชแรงงานเปนจํานวนมากพอสมควร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจการพิมพ ลักษณะของ

แรงงาน   ที่ใช ไดแก แรงงานในการจัดเตรียมตนฉบับ แรงงานในการทําอารตเวิรก แรงงานในการ

ถายฟลม  และทําแมพิมพ แรงงานพวกชางตัดกระดาษ ชางพิมพ ชางเก็บเลม เปนตน โรงพิมพหนึ่ง

อาจจะใชแรงงานตั้งแต 60-1000 คน ข้ึนอยูกับขนาดของกิจการ แตโรงพิมพขนาดเล็กอาจใชแรงงาน

ตั้งแต  3-20 คน จากการสํารวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในป พ.ศ.2534   

พบวา  มีสถานประกอบการพิมพจํานวน 2,276 แหง และมีการจางงานถึง 32,769 คน แรงงาน     

ดังกลาวเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2529 ซึ่งมีการจางงานเพียง 22,886 คน นับวาเมืองเศรษฐกิจของ

ประเทศขยายตัวอุตสาหกรรมการพิมพและแรงงาน ก็จะมีการขยายตัวตามไปดวย 

   2.2.2.2  อุตสาหกรรมการพิมพเปนแหลงสําคัญ ของการผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) จากการศึกษามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ คิด

ตามราคาคงที่ป พ.ศ.2531 ของอุตสาหกรรมการพิมพ  ในป พ.ศ.2532  มีมูลคาเทากับ 5,339 ลาน

บาท ตอมาในป พ.ศ.2534 และ 2536 เพิ่มสูงขึ้นเปน 6,388 และ 8,077 ลานบาท ตามลําดับ และ

มูลคาดังกลาว คิดเปนรอยละ 1.07 ของมูลคาสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมดจากตัวเลขดังกลาวสรุปได

วาอุตสาหกรรม การพิมพ เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมูลคาสูงขึ้นทุก ๆ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

เศรษฐกิจ      ขยายตัวเพิ่มข้ึน  ประชากรมีรายไดมากขึ้น  ความตองการสิ่งพิมพก็จะเพิ่มเปนเงาตาม

ตัว 

   2.2.2.3  อุตสาหกรรมการพิมพ เปนแหลงชวยพัฒนาสาขาการผลิตอื่น  ๆ 

อุตสาหกรรม การพิมพมีสวนเกี่ยวของสัมพันธเชื่อมโยงไปยังสาขาการผลิตอื่น ๆ อีกมาก โดย

อุตสาหกรรมการพิมพมีสวนกระตุนใหกิจกรรมการผลิตอื่น ๆ ขยายตัวออกไป ทั้งนี้เพราะการผลิต

สิ่งพิมพ จําเปนตองใชวัตถุดิบ จึงกระตุนใหมีการผลิตวัตถุดิบในประเทศ เปนตนวา อุตสาหกรรม
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กระดาษ เพื่อสนองความตองการโรงพิมพ อุตสาหกรรมหมึกพิมพและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ทางดานการพิมพ เปนตน 

   2.2.2.4  อุตสาหกรรมการพิมพ เปนแหลงผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา โรงพิมพเปน

กิจการที่มีสวนชวยเหลือทางดานการศึกษาของประเทศอยางมาก เนื่องจากเปนแหลงสําคัญในการ

ผลิตสิ่งพิมพ  เพื่อใหนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดมีโอกาสเลาเรียน 

  ปฐม สุทธาธิกุลชัย (2540: 31-33) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจการพิมพและ

อุตสาหกรรม  การพิมพ ไวอยางนาสนใจวาธุรกิจการพิมพของประเทศเติบโตไปพรอมกับอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ แมวาในปจจุบันจะมีการถดถอยของการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูบาง แตก็ยังมี

ผลกระทบตอธุรกิจการพิมพคอนขางนอย ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

   1)  อัตราการบริโภคสิ่งพิมพภายในประเทศ ยังมีการเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่องจากนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึนอีก 3 ป 

   2)  พฤติกรรมของผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาด การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ  ซึ่งหันมาใชส่ือส่ิงพิมพมากขึ้น สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางการตลาดไดอยาง

แมนยําและชัดเจน 

  สรุปไดวา ธุรกิจการพิมพ เปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเปนการผลิต

สิ่งพิมพที่ชวยใหคนในประเทศไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร ไดศึกษาหาความรู ซึ่งมีผลตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานอาชีพใหกับตนเอง ครอบครัวและสังคม ใหเปนบุคคลที่เปนสมาชิกที่

ดีของสังคม  นอกจากนี้ธุรกิจการพิมพยังเปนตัวบงชี้ถึงอัตราการรูหนังสือของประชากร และ พื้นฐาน

ทางการศึกษาของประชากรในประเทศอีกดวย 

 
 2.2.3  ธุรกิจโรงพิมพในประเทศไทย 
  ธุรกิจโรงพิมพในประเทศเปนธุรกิจบริการหรือเปน “ธุรกิจปลายน้ํา”  ที่มีความสําคัญตอ

ธุรกิจการผลิตสินคาตาง ๆ การศึกษา การบันเทิง และพาณิชยกรรม (ประภาศรี พงศธนาพาณิช และ 

วรรณา  สนั่นพานิชกุล, 2551: 1-6 ถึง 1-13)   ถาขาดธุรกิจโรงพิมพแลวสินคาตาง ๆ กไ็มสามารถ

วางขายตามรานคาตาง ๆ ไดโดยสะดวก การศึกษาก็ตองพึ่งพาอาศัยระบบการพิมพที่มีคุณภาพและ

ใหบริการที่รวดเร็วเพื่อที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนใหทันกับระยะเวลาเปนภาคการศึกษา รวมทั้ง

ผลิตสิ่งพิมพที่ใกลทั้งความรูและความบันเทิงสําหรับประชาชนทั่วไป เชน หนังสือเลม หนังสือพิมพ

รายสัน นิตยสารและวารสารตาง ๆ  ทั้งรายปกษ รายเดือน เปนตน  
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  ในประทศไทยมีโรงพิมพอยูประมาณ 2,200 แหง สวนใหญเปนโรงพิมพขนาดเล็ก              

ที่กระจัดการอยูในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ ๆ รับงานพิมพที่มีปริมาณไมมาก 

อยางเชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ ใบกํากับภาษี นามบัตร และซองตาง ๆ งานที่ทําจะเปนงานงาย ๆ 

สวนมากจะเปนงานสีเดียว หรือสองสี สวนโรงพิมพขนาดกลางสวนใหญจะอยูในกรุงเทพฯ  พิมพงาน

ทั่วไป มีการลงทุนสูง โดยเฉพาะดานที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และพิมพมีคุณภาพสูง เหมาะแกการเผยแพร 

สวนโรงพิมพขนาดใหญมีประมาณ 50 โรงขึ้นไปที่สามารถทรายไดเขาประเทศประมาณปละ 5,000 

ลานบาท (ป 2545-2546)  และตัวเลขการสงออกสิ่งพิมพมีโอกาสเติบโตอีกมาก  โรงพิมพขนาดใหญ

สวนมากอยูตามจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพฯ อาทิ สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี และ

สมุทรสาคร 

   2.2.3.1  ธุรกิจโรงพิมพสิ่งพิมพทั่วไป  โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป เปนธุรกิจโรงพิมพที่

ใหบริการพิมพหรือผลิตสิ่งพิมพทั่วไป หลากหลายประเภทรูปแบบ ขนาดและจํานวน โดยพบวา

ส่ิงพิมพทั่วไปมักผลิตดวยวัสดุประเภทกระดาษ สิ่งพิมพทั่วไปมีการใชระบบการพิมพหลายระบบใน

การพิมพเชน 

   1)  ระบบการพิมพเลตเตอรเพรสส ใชพิมพที่ไมตองการคุณภาพงานพิมพสูง

มากนัก และมีจํานวนพิมพไมมาก เชน นามบัตร บัตรเชิญ ปกวิทยานิพนธ เปนตน 

   2)  ระบบพิมพออฟเซต ในประเทศไทยเปนระบบการพิมพยอดนิยมในการใช

พิมพส่ิงพิมพทั่วไป ใชพิมพสิ่งพิมพทั่วไปทุกประเภท ทั้งสีเดียว หลายสีและสอดสี ทั้งจํานวนพิมพ

นอย ไปจนถึงจํานวนพิมพมาก หากจํานวนพิมพสูงมาก เชน หนังสือพิมพ นิตยาสาร กใ็ชเครื่องพิมพ

ปอนมวนในการพิมพ 

   3)  ระบบการพิมพเฟล็กโซกราฟและระบบการพิมพกราวัวร สําหรับส่ิงพิมพ

ทั่วไปที่มีจํานวนพิมพสูงมาก เชน หนังสือพิมพ นิตยาสาร หรือวารสาร นอกจากระบบการพิมพ

ออฟเซตและ มีการใชระบบการพิมพเฟล็กโซกราฟหรือระบบการพิมพกราวัวรพิมพดวย แตยังไม

ปรากฏวามีการนํามาใชพิมพในประเทศไทย 

   4)  ระบบการพิมพสกรีน มีการใชพิมพสิ่งพิมพทั่วไปนอยมาก พบไดบางกับ

ส่ิงพิมพที่ตองการลักษณะเฉพาะ เชน นามบัตร สติกเกอรที่ตองการเสนหนานูน เปนตน 

   5)  ระบบการพิมพไรแรงกด ในปจจุบนัมีการใชพิมพทั่วไปบางชนิดที่เคยพิมพ 

ออฟเซต เชน 

   5.1)  ส่ิงพิมพทั่วไปที่มีจํานวนพิมพไมมาก (Short-run Print) สวนมากจะ

มีจํานวนพิมพไมมากกวา 500 ชิ้น/ฉบับ เชน แผนพับ โปสเตอร เปนตน 
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   5.2) สิ่งพิมพทั่วไปที่ลูกคาสั่งพิมพตามจํานวนที่ตองใช (Print on-

demand) เชน เมนูอาหาร รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

   5.3)  สิ่งพิมพทั่วไปที่ตองการผลิตใหเฉพาะบุคคล (Personalized Print) 

เชน อัลบ้ัมรูปเฉพาะบุคคล วิทยานิพนธ เปนตน 

   5.4)  สิ่งพิมพทั่วไปที่พิมพแบบตอเนื่องดวยขอมูลไมซ้ํากัน (transaction 

and variable data) เชน ใบแจงหนี้ของสถาบันการเงิน ศูนยบัตรเคดิต การไฟฟา การประปา       

เปนตน 

   5.5)  ส่ิงพิมพเรงดวน (Fast Print) เชน นามบัตรดวน บัตรเชิญดวน      

เปนตน 

     นอกจากนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ที่มีระบบการทํางานที่งายขึ้น

ราคาถูกลงทําใหธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปมีการดําเนินงานในสวนของงานกอนพิมพกันมากขึ้น 

และดวยเครื่องจักรอุปกรณพื้นฐานบางชนิดที่โรงพิมพทุกแหงตองมี เชน เครื่องตัดกระดาษ ทําโรง

พิมพส่ิงพิมพทั่วไปแบบไมครบวงจรสามารถผลิตสิ่งพิมพทั่วไปบางประเภทได เชน นามบัตร บัตร

เชิญ แผนพับ โปสเตอร เปนตน หากแตยังคงอาศัยชางพับทํางานพับดวยมือ 

      2.2.3.2  ธุรกิจโรงพิมพบรรจุภัณฑ 

             โรงพิมพบรรจุภัณฑ เปนธุรกิจโรงพิมพที่ใหบริการพิมพและผลิตสิ่งพิมพบรรจุภัณฑตามที่ผู

จําหนายสินคาตองการ เพื่อสรางความแตตางระหวางสินคาโดยการพิมพภาพหรือขอความตาง ๆ 

บนบรรจุภัณฑ ซึ่งชวยใหผูบริโภคสินคาที่ตองการไดงายและลวดเร็วขึ้น บรรจุภัณฑสามารถจําแนก

เปนประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภทขึ้นกับเกณฑที่ใช เชน จําแนกตามวัสดุที่ใช แบงหลัก ๆ ไดเปน

บรรจุภัณฑกระดาษ บรรจุภัณฑพลาสติก บรรจุภัณฑโลหะ หรือจําแนกตามลักษณะการใชงาน แบง

ไดเปน 3 ลักษณะ คือ บรรจุภัณฑหลักหรือบรรจุภัณฑชิ้นแรกที่สัมผัสกับสินคาโดยตรง บรรจุภัณฑ

รองหรือบรรจุภัณฑชั้นที่สอง และบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง ยกตัวอยางเชน หลอดยาสีฟนอยูในกลอง

ยาสีฟน และกลองยาสีฟน 12 โหลบรรจุอยูในกลองกระดาษลูกฟูกนั่นคือหลอดยาสีฟนเปนบรรจุ

ภัณฑหลัก กลองยาสีฟนเปนบรรจุภัณฑชั้นที่สอง และกลองกระดาษลูกฟูกเปนบรรจุภัณฑเพื่อการ

ขนสง แตธุรกิจโรงพิมพบรรจุภัณฑสวนมากจําแนกตามประเภทของบรรจุภัณฑที่ผลิต เชน ธุรกิจโรง

พิมพกลองกระดาษแข็งมีทั้งกลองขึ้นรูปสําเร็จและกลองพับได ธุรกิจโรงพิมพซอง ถุง หรือบรรจุภัณฑ

ออนตัวชนิดตาง ๆ เปนตน เนื่องจากสายการผลิตโดยเฉพาะการขึ้นรูปของบรรจุภัณฑแตละประเภท

จะมีความแตกตางกันคอนขางมาก 
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           นอกจากนี้แมจะผลิตบรรจุภัณฑเพียงประเภทเดียว แตโรงพิมพบรรจุภัณฑอาจมีการใช

ระบบการพิมพหลายระบบ เชน ธุรกิจโรงพิมพกระปองโลหะ โรงพิมพอาจจะมีทั้งระบบออฟเซต 

ออฟเซตแหง ระบบสกรีน เปนตน 

           เนื่องจากธุรกิจโรงพิมพบรรจุภัณฑเปนธุรกิจสําคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งสราง

รายไดใหกับประเทศ โรงพิมพบรรจุภัณฑในบานเราจึงยังคงมีชองทางอยูมากทั้งตลาดในประเทศ

และตลาดตางประเทศ จุดแข็งของโรงพิมพบรรจุภัณฑ คือ การที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศ

ผูผลิตและสงออกอาหารที่สําคัญของโลกซึ่งทําใหความตองการบรรจุภัณฑอาหารยังคงมีความ

ตองการอยางตอเนื่อง 

2.2.3.3  ธุรกิจโรงพิมพสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ 

            จากความหมายของสิ่งพิมพลักษณะพิเศษที่ไดกลาวมาในเบื้องตน ธุรกิจโรงพิมพสิ่งพิมพ

ลักษณะพิเศษจึงหมายถึง ธุรกิจโรงพิมพที่ใหบริการพิมพหรือผลิตสิ่งพิมพตางๆ ท่ีไมใชสิ่งพิมพทั่วไป

หรือส่ิงพิมพบรรจุภัณฑซึ่งสิ่งพิมพลักษณะพิเศษมีความหลากหลายทั้งรูปและลักษณะและ

วัตถุประสงคการใชงานมีการผลิตเพื่อใชเองภายในประเทศและเพื่อการสงออกสิ่งพิมพลักษณะ

พิเศษบางชนิดในอดีตตองมีการสั่งพิมพมาจากตางประเทศซึ่งเปนจําพวกสิ่งพิมพปลอดปลอม เชน 

ตราไปรษณียากร หนังสือเดินทาง ใบหุน เปนตน แตปจจุบันสามารถผลิตไดเองในประเทศและโรง

พิมพมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะผลิตสงออกไดอีกดวย ธุรกิจโรงพิมพลักษณะพิเศษที่สําคัญๆ ที่

กลาวถึงในเรื่องนี้มี 2 ธุรกิจคือ 

   1)  ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพปลอดปลอม เปนธุรกิจโรงพิมพที่ใหบริการพิมพ

หรือผลิตสิ่งพิมพมีคาตองการความปลอดภัยจากการปลอมแปลงสูง เชน บัตรเคดิต ตั๋วแลกเงิน 

หนังสือเดินทาง เช็คธนาคาร เปนตน ธุรกิจโรงพิมพประเภทนี้สวนใหญจะใชระบบการพิมพออฟเซต 

และระบบเลตเตอรเพรสสเพื่อใชพิมพตัวเลข ตัวนูน นอกจากนี้มีการใชวัสดุทางการพิมพที่มีสมบัติ

พิเศษ เชน กระดาษที่มีลายน้ําในตัว หมึกพิมพที่มองเห็นวาวภายใตรังสียูวี (Fluorescent Ink) เปน

ตน ขึ้นอยูกับวาเปนสิ่งพิมพลักษณะพิเศษชนิดใด และตองการความปลอดภัยจากการปลอมแปลง

ระดับใด 

   2)  ธุรกิจโรงพิมพผา เปนธุรกิจโรงพิมพที่มีสวนชวยใหผามีมูลคาสูงขึ้ง 

ธุรกิจโรงพิมพผาและสิ่งทอเกือบทั้งหมดใชระบบการพิมพสกรีน ซึ่งมีทั้งการพิมพโดยระบบสกรีนและ

ระบบพนหมึกลงบนผา หรือาจพิมพบนรูปลอกดวยระบบสกรีน ระบบออฟเซตหรือกราวัวร ขึ้นอยูกับ

ปริมาณการผลิตจํานวนนอยหรือมาก จากนั้นนํารูปลอกออกมาถายโอนลงบนผาดวยลุกกลิ้งความ

รอนซึ่งโรงพิมพผาแบบรูปลอกนี้จะไมกอมลพิษของน้ําเสียเหมือนธุรกิจโรงพิมพผาวิธีอ่ืน ๆ หมึกพิมพ
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ที่ใชในการพิมพบนผาแตละชนิดยังมีความแตกตาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับโครงสรางและชนิดของเสนใยผา

สมบัติของสีหมึกพิมพที่ตองการ รูปแบบของการนําผาไปใชงาน และที่สําคัญขึ้นอยูกับความตองการ

ของลูกคา โรงพิมพผาที่มีการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย มีทั้งแบบพิมพผาหลาที่มีความยาวตอเนื่อง

เปนมวนและแบบผาชิ้นซึ่งหมายถงึผาที่มีการตัดจากมวนผาเปนชิ้นๆ พรอมสําหรับการตัดเย็บ หรือที่

ตัดเย็บเปนเสื้อผาสําเร็จรูปแลว ปจจัยที่สําคัญมากที่ธุรกิจโรงพิมพผาตองคํานึงถึงคือ ความ

ปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และบุคคลในชุมชนโดยรอบ การแบงพื้นที่ของโรงพิมพให

เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการควบคุมมลพิษที่

เขมงวดปญหาตางๆ จึงจะไมเกิดขึ้น 

 

 2.2.4  ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจโรงพิมพในประเทศไทย (เกียงไกร  เธียรนุกูล และคณะ, 

2552: 487-498) 

   2.2.4.1  ธุรกิจโฆษณาและออกแบบสิ่งพิมพ เปนธุรกิจที่เก่ียวของกับการกําหนด

รูปแบบและการสรางสรรคของสิ่งพิมพ  เพื่อทําใหชิ้นงานสวยงามและดึงดูดใจของผูบริโภค การ

ออกแบบที่ดีจะทําใหสิ่งพิมพมีความสวยงามและมีมูลคาเพิ่ม 

   2.2.4.2   ธุรกิจสํานักพิมพหรือธุรกิจการจัดพิมพ  เปนธุรกิจหนึ่งที่ดําเนินการเกี่ยวกับ

การสื่อสาร ซึ่งเปนสื่อกลางระหวางผูเขียนกับผูอาน  ธุรกิจสํานักพิมพเปนผูรวบรวมตนฉบับของ

ผูเขียนหนังสือ  แลวนํามาจัดเนื้อหาออกแบบรูปเลม จัดหาสถานที่พิมพ  รวมทั้งการจัดการทางดาน

ตลาด ธุรกิจสํานักพิมพแบงออกเปนหลายประเภท เชน สํานักพิมพที่จัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับ

การศึกษา สํานักพิมพที่จัดพิมพหนังสือเลมทั่วไป สํานักพิมพนิตยสาร และสํานักพิมพที่จัดพิมพ

หนังสือพิมพ เปนตน  ธุรกิจสํานักพิมพมีความสําคัญตอธุรกิจสํานักพิมพมีความสําคัญตอธุรกิจการ

พิมพยางมาก  เพราะธุรกิจสํานักพิมพเปนธุรกิจที่สรางสรรคชิ้นงานเพื่อที่จํานําชิ้นงานมาใหโรงพิมพ

จัดการผลิต เพื่อที่จะนาํไปเผยแพรหรือจัดจําหนายตอไป 

   2.2.4.3   ธุรกิจงานกอนพิมพ  เปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานขั้นตอนการเตรียมพิมพซึ่ง

เปนการเตรียมงานใหอยูจัดหนา  ธุรกิจถายฟลม  แยกสี และทําแมพิมพ 

   2.2.4.4   ธุรกิจงานหลังพิมพ  เปนธุรกิจที่ดําเนินการหลังจากกระชวนการพิมพดวยวธิี

ตาง ๆ เชน การพับ การเก็บเลม การทําเลมส่ิงพิมพ การปมทอง การเคลือบกระดาษ การขึ้นรูป

ชิ้นงาน ซึ่งจะทําใหชิ้นงานพิมพมีความสวยงามและสมบูรณมากขึ้น กระบวนการงานหลังพิมพมี

หลายรูปแบบ หลายขั้นตอน  และตองใชทักษะที่หลากหลานในการผลิตงานหลังการพิมพประเภท
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ตาง ๆ เนื่องจากเปนกระบวนการสุดทายและเปนสวนสําคัญในการทําใหงานพิมพเสร็จสมบูรณ

กอนที่จะสงใหลูกคา 

  วิธีการที่เหมาะสมในงานดานหลังพิมพสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับส่ิงพิมพไดอยาง

มากมาย  เชนการปมทอง  การเคลือบเงาเฉพาะจุด การปมขึ้นรูป  การทําเลมแบบปกแข็ง และการ

ทํากลองบรรจุสิ่งพิมพ เปนตน 

  ดังนั้น  ทุกขั้นตอนของกระบวนการงานหลังพิมพมีผลตอความสมบูรณของงานพิมพ ถา

ปราศจากการบวนการงานหลังพิมพแลวสิ่งพิมพจะดอยคุณคาลงมาก และบางครั้งอาจจะมาใชงาน

ไมได 

   2.2.4.5 ธุรกิจการขนสง   เปนธุรกิจที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการจัดหา   การ

เคลื่อนยาย  การจัดเก็บ  และการจัดสงสินคาที่ทําการผลิต โดยมีการบริการและการบริหารขอมูล

เปนปจจัยสนับสนุนที่ชวยทําใหการดําเนินตาง ๆดังกลาสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ องคประกอบตาง ๆ ของธุรกิจดานการขนสงเริ่มตนตั้งแตจากผูจัดสงวัตถุดิบไปสูการ

ผลิต ผานไปยังผูกระจายสินคา ผูขาย และผูบริโภคตามลําดับ 

   2.2.4.6   ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุทางการพิมพ  เปนธุรกิจ

ที่ทาํการผลิตจัดหาหรือจําหนายเครื่องจักร  อุปกรณ และวัสดุทางการพิมพ ซึ่งมีสวนชวยสนับสนุน

ธุรกิจโรงพิมพใหเจริญกาวหนา โดยทําการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในธุรกิจโรงพิมพ เชน กระดาษ 

หมึกพิมพ แผนโลหะที่ใชในการพมิพ สารเคมีตาง ๆ แผนฟลมและแผนพลาสติก เปนตน  วัสดุที่ผลิต

ไดในประเทศมีสวนชวยในการวางแผนและลดตนทุนในการผลิตสิ่งพิมพ เนื่องจากวัสดุที่ผลิตไดใน

ประเทศสามารถหาไดงายและราคาต่ํากวาวัสดุที่ตองสั่งเขามาจากตางประเทศเนื่องจากไมตองเสีย

คาขนสง คาประกันภัยระหวางเดินทาง คาภาษีอากรขาเขา และคาใชจายในการออกสิ้นคา 

 
 2.2.5  ขนาดของธุรกิจการพิมพ 
  ธุรกิจการพิมพที่กลาวมาขางตนมีทั้งธุรกิจที่ดําเนินการทางการผลิต  การใหบริการและ

การคาทั้งคาปลีกและคาสง  ซึ่งตามเกณฑของกระทรวงอุตสาหกรรม  ธุรกิจการพิมพมีท้ังขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง  และขนาดใหญ (ประภาศรี พงศธนาพาณิช และ วรรณา  สนั่นพานิชกุล, 2551)  ตาม

ลักษณะดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  ความสัมพันธระหวางขนาดของธุรกิจการพิมพกับสัดสวนการจางงานและมูลคา

สินทรัพยถาวร 

 

              ขนาด/ประเภทธุรกิจการพิมพ สัดสวนการจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร 

 การผลิต/การบริการ < 50คน < 50 ลานบาท 

ธุรกิจขนาดเล็ก การคาปลีก < 15คน < 30 ลานบาท 

 การคาสง < 25คน < 50 ลานบาท 

 การผลิต/การบริการ 50-200คน 50-200 ลานบาท 

ธุรกิจขนาดกลาง การคาปลีก 16-30คน 30-60 ลานบาท 

 การคาสง 25-30คน 50-100ลานบาท 

 การผลิต/การบริการ > 200 คน > 200 ลานบาท 

ธุรกิจขนาดใหญ การคาปลีก > 30คน > 60ลานบาท 

 การคาสง > 50 คน > 100 ลานบาท 

 

แหลงที่มา : ประภาศรี พงศธนาพาณิช และ วรรณา  สนั่นพานิชกุล, 2551 : 1-8 

 

   2.2.5.1  ธุรกิจขนาดเล็ก  ในกรณีที่เปนธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจใหบริการ  จะมีการจาง

งานไมเกิน  50  คน  หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไมเกิน 50 ลานบาท  ถาเปนธุรกิจคาปลีก  จะมีการ

จางงานไมเกิน  15 คน  หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไมเกิน 30 ลานบาท  และถาเปนธุรกิจคาสง  จะมี

การจางงานไมเกิน  25 คน  หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไมเกิน 50  ลานบาท 

   2.2.5.2  ธุรกิจขนาดกลาง  ในกรณีที่เปนธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจใหบริการ  จะมีการ

จางงานอยูระหวาง  50-200 คน  หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรเกิน  50 ลานบาทแตไมเกิน  200  ลาน

บาท  ถาเปนธุรกิจคาปลีก  จะมีการจางงานอยูระหวาง  16-30 คน  หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรเกิน  

30  แตไมเกิน  60  ลานบาท  และถาเปนธุรกิจคาสง  จะมีการจางงานอยูระหวาง  25-50  คน  หรือมี

มูลคาสินทรัพยถาวรเกิน  50  ลานบาทแตไมเกิน  100  ลานบาท 

   2.2.5.3  ธุรกิจขนาดใหญ  สําหรับธุรกิจขาดใหญก็จะมีทั้งการจางงานหรือมีมูลคา

สินทรัพยถาวรสูงกวาที่กําหนดไวสําหรับธุรกิจขนาดกลาง 
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2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทําฐานขอมูล 
 

     รังสรรค มัณยานนท (2551) ไดจัดทําฐานขอมูลงานเชื่อมทอโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

กรณีศึกษา การเชื่อมทอโลหะในอุตสาหกรรมปโตรเคมิคอลแหงหนึ่ง โดยใชโปรแกรม Microsoft 

Access 2003 ในการจัดการและจัดทําฐานขอมูลผลจากการศึกษาพบวา ระบบการจัดเก็บและ

สืบคนขอมูลการจัดทําใบรายงาน ทําไดงายสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดเวลาในการทําใบรายงานแต

ละวัน เฉลี่ยรอยละ 80.44 ชวยลดเวลาในการทําใบสรุปรายงาน เฉลี่ยรอยละ 98.84 ชวยลดเวลาใน

การคนหาขอมูลเกา เฉลี่ยรอยละ 86.85 และลดคาใชจายในการทําใบรายงานลง เฉลี่ยรอยละ 

66.67 ซึ่งสรุปไดวาระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหนือกวาระบบงานเกาอยางเห็นไดชัด 

 

 แทนทัศน  เพียกขุดทด (2544) จัดเก็บขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมลุมน้ําเพชรบุรี โดยเก็บรวบรวมระบบฐานขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 

แลวแปลงขอมูลดังกลาวใหสามารถแสดงผลบนโปรแกรมสําเร็จรูป AreView GIS หลังจากเก็บขอมูล

ตาง ๆ แลว สามารถเรียกมาใชประโยชนในการวิเคราะหเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงในดาน

ปริมาณของคุณภาพน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพของลุมน้ําเพชรบุรีได 

 

 ขวัญชัย  ไกรสร และคณะ (2542) ไดจัดทําฐานขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในเขตอําเภอ

บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก จัดทําฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 97 จากการ

สํารวจพบวา เกษตรกรในกลุมตัวอยางปลูกขาวนาปรัง ขาวนาป และผลไม 56 ครัวเรือน, 45 

ครัวเรือน และ 9 ครัวเรือนตามลําดับ เครื่องจักรกลที่เกษตรกรใชมากที่สุดคือ รถไถเดินตาม ปม

พญานาค ปมหอยโขง และรถแทรกเตอร 82 ครัวเรือน, 60 ครัวเรือน, 52 ครัวเรือน และ 51 ครัวเรือน 

ตามลําดับ และนําขอมูลขางตนไปสรางตอดวยโปรแกรม Macromedia Authorware 4.0 เพื่อที่จะ

สามารถใหบริการฐานขอมูลในรูปแบบของขอความ รูปภาพ และเสียง ที่ใชงานไดงายและสะดวกใน

การคนควาขอมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 

 

 นภดล เหลาแสงธรรม (2544) ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนโครงขาย

โทรคมนาคมดวยการสรางระบบฐานขอมูลการใชความถี่วิทยุของการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยใช

โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟตแอ็คเซส 97 เพื่อแกไขปญหาการวางแผนโครงขาย

โทรคมนาคมทางวิทยุ เพื่อจัดทําดวยมือที่มีความลาชาและผิดพลาดใหรวดเร็วขึ้น ผลท่ีไดระบบงาน
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ใหมสามารถลดระยะเวลาการคนหาขอมูลและจัดทํารายงานตางๆ ลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 91.66 

สามารถลดพนักงานปฏิบัติงานลงรอยละ 50 เมื่อเทียบกับระบบเดิม 

 

 เฉลิมพร ขลิบทอง (2545) ไดศึกษาการออกแบบระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการงานซอม

บํารุงระบบติดตามอากาศยาน โดยใชในการลงบันทึกและจัดทํารายงานดวยคอมพิวเตอร สําหรับ

งานซอมบํารุงภายใน โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟตแอ็คเซส เวอรชั่น 2000 

(Microsoft Access Version 2000) เพื่อแกไขปญหาดานการลงบันทึกรายงานประจําวัน และจัดทํา

รายงานประจําเดือนซึ่งสามารถลดเวลาในการลงบันทึกรายงานประจําวัน จากเดิม 28 นาที เหลือ

เพียง 17 นาที หรือประมาณรอยละ 40 และการจัดทํารายงานประจําเดือน จากเดิม 2 ชั่วโมง 35 

นาที เหลือเพียง 5 นาที หรือประมาณรอยละ 97 

 

 วีระ ปรีทอง (2545) ไดนําเสนอการจัดทําระบบฐานขอมูล เพื่อการจัดการระบบงาน

ฐานขอมูลของชุมสายโทรศัพท โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลไมโครซอฟตแอ็คเซส (Microsoft Access) 

และ Visual Basic 6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุมสายโทรศัพทในการจัดทําขอมูลแจงเหตุเสีย ขอมูล

การบํารุงรักษาอุปกรณชุมสาย การจัดทํารายงานประจําเดือน โดยการพัฒนาระบบงานตามวงจร

การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) สามารถแกไขปญหา โดยลด

ระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลแจงเหตุเสียของระบบโทรศัพทลงจากเดิมใชเวลาวันละ 25 นาที 

เปน 1 นาทีคิดเปนคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 96 และเวลาในการทํารายงานประจําเดือนลงจากเดิมใช

เวลา 30 นาทีเปน 3 นาที คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 99 และยังสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ จาก

ฐานขอมลูที่เก็บไวไดตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองตรวจสอบจากกระดาษพิมพรายงานของระบบ

ชุมสายโทรศัพททําใหลดการใชกระดาษพิมพแบบตอเนื่องลงได 100 เปอรเซ็นต 

 

 จากที่ผูวิจัยไดศึกษางานเอกสารงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงไดแนวทางในการสราง

ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็คเซส 2007  

ซึ่งโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็คเซส 2007 สามารถออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูลใหใชงานไดตาม

วัตถุประสงค เชน การจัดเก็บ การแกไขเปลี่ยนแปลง การเรียกใช และการคนหาขอมูลเกาทําได

สะดวกรวดเร็วและถูกตอง ดังนั้นผูศึกษาจึงมุงศึกษาการออกแบบฐานขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอ็คเซส 2007 โดยประมวลขอมูลจาก

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียด วิธีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

   3.1 ขอบเขตงานวิจัย 

    3.2  เครื่องมือที่ใชในวิจยั 

   3.3  วิธีการดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   3.4  วิธีการดําเนนิการวิจยัและเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.5  การวิเคราะหขอมูล 

    3.6  สถิติที่ใชวเิคราะหขอมูล 

 

3.1  ขอบเขตงานวิจัย 
 
  3.1.1  พื้นที่ศึกษา 

 จัดเก็บรวบรวมฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งจังหวัด แบง

ออกเปน 3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมูบาน  

  3.1.1.1  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

40.57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  

  3.1.1.2  อําเภออัมพวา มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40.84 ของ

พื้นที่ทั้งจังหวัด  

  3.1.1.3  อําเภอบางคนที มีเนื้อที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.59 ของ

พื้นที่ทั้งจังหวัด  
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 3.1.2   ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1.2.1  ตัวแปรตน คือ ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 

   3.1.2.2  ตัวแปรตาม คือ  ลักษณะสิ่งพิมพที่ผลิต ขนาด ประเภทของอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ เครื่องจักรในการผลิตในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 3.2.1  ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สรางดวยโปรแกรม Microsoft 

Access 2007 

 

 3.2.2   แบบสอบถาม ที่ใชในการสัมภาษณเพื่อนําขอมูลมาสรางเปนฐานขอมูล เปน

แบบสอบถามลักษณะปลายเปด (Open End) 
 

3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดการสราง  ดังนี้ 

 
 3.3.1  การสรางฐานขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม  
  ผูวิจัยไดยึดหลักการสรางตามแบบอยาง ของศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน (2550 : 1-18 ถึง 1-35)   

ดังนี้ 

  3.3.1.1   กําหนดวัตถุประสงคของฐานขอมูล โดยฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคในแตละสวนดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  วัตถุประสงคของฐานขอมูลในแตละสวน  

 

แบบสอบถาม วัตถุประสงคของฐานขอมลู 

สวนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของสถานประกอบการ 

1. ทําใหผูบริโภค (ผูใชงาน) สามารถทราบชื่อ และที่

อยูของสถานประกอบการวามีอยูในพื้นที่ที่ตองการหา

ได 

2.  ทําใหผูบริโภค (ผูใชงาน) สามารถติดตอกับสถาน

ประกอบการที่ตรงจามความตองการได 

สวนที่ 2  ขอมลูดานรูปแบบและขนาดของสถาน

ประกอบการ 

ทําใหสามารถบอกรูปแบบกิจการและขนาดชองสถาน

ประกอบการไดวาอยูในกลุมของ ขนาดใหญ ขนาด

กลาง หรือขนาดเล็ก 

สวนที่ 3  ประเภทและลักษณะของสถาน

ประกอบการ 

1.  ทําใหสามารถแยกลักษณะของสถานประกอบการ

ไดวาเปนสถานประกอบการโรงพิมพครบวงจร ไมครบ

วงจร และรานถายเอกสาร 

2.  ทําใหสามารถแยกลักษณะของสถานประกอบการ

ไดวาเปนสถานประกอบการธุรกิจส่ิงพิมพ หรือธุรกิจ

สนับสนุนธุรกิจส่ิงพิมพ 

3. ทําใหสามารถระบุไดวาสถานประกอบการนั้น ๆ 

พิมพส่ิงพิมพดวยระบบการพิมพประเภทใด 

สวนที่ 4  เครื่องจักรทีม่ีในสถานประกอบการ 

1. ทําใหสามารถแยกสถานประกอบการออกเปน

สถานประกอบการประเภทโรงพิมพแบบครบวงจร

หรือไมครบวงจร และระบบการพิมพ โดยอาศัยขอมูล

ของเครื่องจักร 

2. ทําใหสามารถบอกถึงศักยภาพและความสามารถ

ในการผลิตส่ิงพิมพของแตละสถานประกอบการได 

สวนที่ 5  สภาพทางธุรกิจ 

1.  ทําใหทราบวางานที่ไดไดมาโดยวิธีใดและมาจาก

แหลงใด รวมถึงมีการทําการตลาดหรือไม 

2.  สามารถทราบความสม่ําเสมอของความตองการ

ส่ิงพิมพวามีมากเพียงใด และมากสุดในชวงใด 
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 3.3.1.2   คนหาและจัดระเบียบขอมูลที่ตองการ รวบรวมขอมูลทุกชนิดที่ตองการบันทึก

ลง ในฐานขอมูล โดยนําแบบสอบถามลงไปสัมภาษณในพื้นที่ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 อําเภอ หลังจาก

นั้นเอาขอมูลที่ไดมาแยกออกเปน กลุมประเภท คือ กลุมสถานประกอบการโรงพิมพครบวงจร กลุม

สถานประการไมครบวงจร กลุมสถานประกกอบการสนับสนุน และสถานประกอบการรานดิจิทัลพร้ิน 

และแยกออกเปนขนาดของอุตสาหกรรม เปน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

  3.3.1.3 ลงมือสรางฐานขอมูลที่โปรแกรม Microsoft Access 2007 แบงขอมูลลงใน

ตารางตาง ๆ โดยแบงเปนรายการขอมูลออกเปนกลุม 4 สวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดขางตน  

  3.3.1.4 การปรับการออกแบบฐานขอมูลใหดียิงขึ้น วิเคราะหการออกแบบ เพื่อหา

ขอผิดพลาด จากนั้นปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

  3.3.1.5 สรางคูมือการใชงาน และนําไปใชงาน 
 
 3.3.2  การสรางแบบสอบถามเพื่อหาขอมูลมาสรางเปนฐานขอมูล 
 แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในครั้งนี้มีขั้นตอนและวิธีสรางดังนี้ 

 3.3.2.1 คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยใชตามขั้นตอนของสุวิมล  ติรกานันท 

(2551 : 17 – 46)  

 3.3.2.2 กําหนดจุดประสงคของแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ

งานวิจัย ตามที่กําหนดไวแนวตามตารางที่ 3.1  

3.3.2.3 กําหนดประเด็นของแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวนดังนี้ มีดังนี้ 

 1)  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

  2)  ขอมูลดานรูปแบบและขนาดสถานประกอบการ 

  3)  ประเภทและลักษณะของสถานประกอบการ 

  4)  เครื่องจักรที่มีในสถานประกอบการ 

 3.3.2.4 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม จากประเด็นที่ไดวิเคราะหออกมาเปน

รูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open End) ใชรูปแบบการสัมภาษณในการเก็บขอมูล 

 3.3.2.5 สรางแบบทดสอบฉบับราง 

 3.3.2.6 นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้น  ใหผู เชี่ยวชาญ  ตรวจแก และให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และครอบคลุมของเนื้อหา โดยการพิจารณาลงความเห็นในแต

ละขอคําถาม โดยใชความสอดคลองของวัตถุประสงคที่ตองการจะจากการถามเพื่อนําไปใชเปน

www.ssru.ac.th



 

 

43 

ฐานขอมูลนั้น คําตอบที่ไดในขอนั้นสามารถตามสิ่งที่ตองการตามวัตถุประสงคหรือไม โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนในแตละขอ ดังนี้ 

 +1  คือ   แนใจวาคําถามสามารถทําใหคําตอบที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของคําถามที่

กําหนดไวได  

 0    คือ   ไมแนใจวาคําถามสามารถทําใหคาํตอบที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของคําถามที่

กําหนดไวได  

 -1  คือ   แนใจวาคําถามไมสามารถทําใหคําตอบที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของคําถามที่

กําหนดไวได  

 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํามาคํานวณเพื่อหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) พบวา รายขอในแบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง 0.6 – 1.00 ซึ่งสามารถนํามาใช

เปนแบบสอบถามไดในคําถามนั้น ๆ    

 คณะผู วิจัยไดป รับปรุงแก ไขแบบสอบถามในบางขอคําถามตามคําแนะนําของ              

ผูเชี่ยวชาญ และนําคะแนนที่ไดจากการพิจารณาลงความเห็นในแตละขอคําถามของผูเชี่ยวชาญ        

ทั้ง 5 ทาน มีดังนี้ 

  1)   นางสาวเสาวลักษณ  แตชูตระกูล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ภาควิชา

เทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

  2)   นายศุภจิต  ผองใส หัวหนาแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัท รูเบีย

อุตสาหกรรม จํากัด 

  3)   อาจารยไกรพ  เจริญโสภา  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4)   อาจารยสุรชัย ขันแกว สาขาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

 5)  อาจารยอัครเดช ทองสวาง สาขาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

 3.3.2.8 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุง ตรวจสอบแกไข ตามคําแนะนะของ

ผูเชี่ยวชาญ ไปใชหาขอมูลเพื่อนําไปเปนฐานขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 
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3.4  วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมลู 
 
  การดําเนินการในการสรางฐานขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 

คณะผูวิจัยไดปฏิบัติตามแบบการวิจัยของแทนทัศน  เพียกขุนทด (2544: 22 – 25) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 
3.4.1 กําหนดประเภทขอมูลและรวบรวมแหลงขอมูล 

  คณะผูวิจัยรวมกันทําการกําหนดประเภทของขอมูลที่ตองการศึกษา และระยะเวลาที่

โครงการ  โดยการพิจารณาจากรายการขอมูลที่ตองการในกระบวนการศึกษา และระยะเวลาที่

ทําการศึกษา จากนั้นจึงทําการรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่ไดสอบถามขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไดแก สํานักพาณิชยจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และการทํา

โพกัสกลุมกับผูใชบริการธุรกิจการพิมพกับผูประกอบการ จากนั้นกําหนดสวนขอมูลที่ตองการทราบ

เปน 5 สวน พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของคําถามที่ตองการใหผูตอบตอบในสิ่งที่เราตองการ

ทราบ ตามตรางที่ 3.1 จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องที่ใชในการทําฐานขอมูล แลวทําการ

ปรับปรุงแกไข จากนั้นนําเอาแบบสอบถามไปลงสัมภาษณในพื้นที่ ๆ ตองการทําวิจัย เพื่อรวบรวม

ขอมูลที่ไดไปทําฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  การลงพื้นที่ภาคสนามจังหวัดสมุทรสงคราม 
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3.4.2 ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล 

  หลังจากรวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมดไวแลว  คณะผูวิจัยทําการศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ขอมูลแตละชนิดโดยละเอียด รวมทั้งคาดหมายแนวทางการประยุกตใชขอมูลแตละชนิด เพื่อนําไปใช

เปนเกณฑพิจารณาในการออกแบบโครงสรางการจัดเก็บขอมูลทั้งหลายลงในฐานขอมูลของระบบ

สารสนเทศ โดยผูวิจัยเลือกโปรแกรม Microsoft Access 2007  

 
3.4.3 นําเขาขอมูล 

  นําขอมูลของสถานประการโรงพิมพตาง ๆ ที่ไดทําการรวบรวมจากพื้นที่ ๆ ทําการศึกษา 

นํามาจัดเตรียมใหพรอมสําหรับการนําเขาสู ปอนขอมูลดังกลาวโดยผาน โปรแกรม Microsoft 

Access 2007 

 
3.4.4 ตรวจสอบและแกไขขอมูล 

  หลังจากนําเขาขอมูลแลว ก็นําไปตรวจสอบความถูกตอง และนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

จากนั้นทําตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จะไดฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
3.4.5 นําไปใชและเผยแพรฐานขอมูล 

  หลังจากไดไดฐานขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม นําไปใหผูบริโภค

ใชฐานขอมูล รวมถึงเผยแพร ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล  
 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลและกรรมวิธีวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหวาคําถาม

สามารถทําใหคําตอบที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของคําถามที่กําหนดไวได โดยผูเชี่ยวชาญ ใชสถิติ 

คือ คาความเที่ยงตรง (Index of Consistency : IOC)  
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3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 
 
  สถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองเที่ยงตรงวาคําถามสามารถทําใหคําตอบที่ไดตรงตาม

วัตถุประสงคของคําถามที่กําหนดไวได    โดยผูเชี่ยวชาญ   คือ   คาความเที่ยงตรง  (Index of 

Consistency : IOC) (สุวิมล  ติรกานันท 2551 :163-167) มีสูตรดังนี้ 

 

     IOC =     
 
 
 โดยที่     IOC  =  ดัชนีความสอดคลอง 

      R    =  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 

      N    =  จํานวนผูเชีย่วชาญ 

 

 การแปลคา IOC ไดดังนี ้

 ตั้งแต 0.50 – 1.00 คือ   คําถามสามารถทําใหคําตอบที่ไดตรงตามวัตถุประสงค 

    ของคําถามที่กําหนดไวได 

 ตั้งแต 0.00 – 0.49 คือ   คําถามไมสามารถทําใหคําตอบที่ไดตรงตามวัตถุประสงค 

    ของคําถามที่กําหนดไวได 

R 

N 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการสรางฐานขอมูลลักษณะสิ่งพิมพที่ผลิต ขนาด ประเภท

ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เครื่องจักรในการผลิตในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทําเปนฐานขอมูลในการ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดผลดังนี้ 

4.1  ผลขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม 

4.2  ผลการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

4.1  ผลขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม 
 

หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกอนนําขอมูลไปทําเปนฐานขอมูลอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการลงพื้นที่ทั้งจังหวัด ประกอบดวย 3 อําเภอ ผลที่ไดจากการ

สัมภาษณ มีดังนี้ 

 
 4.1.1  จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจงัหวัดสมุทรสงครามมีทั้งสิ้น 16 แหง โดย

แบงเปนอําเภอตาง ๆ ดังตาราง 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 จํานวนสถานประกอบการในแตละอําเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

อําเภอ จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

เมือง 16 

อัมพวา ไมพบ 

บางคนท ี ไมพบ 
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 จากการลงพื้นที่ตัวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพอยูในพื้นที่อําเภอเมืองทั้งหมด 

16 แหง สวนในอีก 2 อําเภอที่เหลือ คือ อําเภออัมพวาและอําเภอบางคนที ไมพบสถานประกอบการ 

โดยรายละเอียดแตละสถานประกอบการสามารถดูไดที่ภาคผนวก ข. 

 
 4.1.2  รูปแบบกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 รูปแบบสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 16 แหง เปน

กิจการแบบเจาของคนเดียว  

 
 4.1.3  ทุนจดทะเบียนของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 ทุนจดทะเบียนสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 16 แหง 

นั้น เนื่องจากเปนกิจการแบบเจาของคนเดียว จึงไมมีเงินทุนในการจดทะเบียนตั้งสถานประกอบการ 

 
 4.1.4  ขนาดอุตสาหกรรมของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 ขนาดอุตสาหกรรมของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 

16 แหง แบงตามเกณฑของประภาศรี พงศธนาพาณิช และ วรรณา  สนั่นพานิชกุล (2551 : 1-8) 

โดยมีขอมูลดังนี้ตามตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2  ขนาดอุตสาหกรรมสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ขนาด จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

ใหญ ไมพบ 

กลาง ไมพบ 

เล็ก 16 

 

 จากการลงพื้นที่ตัวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพทั้ง 16 แหง เปนอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก โดยรายละเอียดแตละสถานประกอบการสามารถดูไดที่ภาคผนวก ข. 
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 4.1.4  ประเภทและลักษณะของงานใหบริการ และความสามารถในการผลิตของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 ประเภทของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 16 แหง 

แบงกิจการออกเปน 3 ประเภทไดแก โรงพิมพ รานปายอิงเจ็ท รานงานพิมพดิจิตอล (รานถาย

เอกสาร) ตามตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  ประเภทและลักษณะงานที่ใหบริการสิ่งพิมพของสถานประกอบการในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 

ประเภท จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

โรงพิมพ 3 

รายทาํปายอิงคเจ็ท 4 

รานงานพิมพดิจิตอล 9 

 

 จากการลงพื้นที่ตัวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพทั้ง 16 แหง แบงเปนโรงพิมพ 3 

แหง, รานทําปายอิงคเจ็ท 4 แหง และรานงานพิมพดิจิตอล 9 แหง โดยรายละเอียดแตละสถาน

ประกอบการสามารถดูไดที่ภาคผนวก ข. 

 ความสามารถในการผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัด

สมุทรสงครามทั้ง 16 แหง สามารถแบงได ตามตารางที่ 4.4 โดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณและ

เครื่องจักรที่มีในสถานประกอบการ 

 

ตารางที่ 4.4  ความสามารถในการผลิตของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ความสามารถในการผลิต จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

กระบวนการพมิพครบวงจร 2 

งานพิมพ 1 

งานอิงคเจท็หนากวาง 4 

งานพิมพดิจิตอล 9 
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 จากการลงพื้นที่ตัวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพทั้ง 16 แหง แบงเปนสถาน

ประกอบการที่มีการผลิตครบวงจรตั้งแตงานกอนพิมพ งานพิมพ งานหลังพิมพ 2 แหง, สถาน

ประกอบการที่รับงานพิมพเพียงอยางเดียว 1 แหง, ทําปายอิงคเจ็ทหนากวาง 4 แหง และงานพิมพ

ดิจิตอล 9 แหง โดยรายละเอียดแตละสถานประกอบการสามารถดูไดที่ภาคผนวก ข. 

 ระบบการพิมพที่พบของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 

16 แหง สามารถแบงไดตามตารางที่ 4.5 โดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณและเครื่องจักรที่มีใน

สถานประกอบการ 

 

ตารางที่ 4.5  ระบบการพิมพของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ระบบการพมิพ จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

ออฟเซต 2 

เลตเตอรเพลส 1 

งานพิมพดิจิตอล 13 

มากกวา 1 ระบบ 1 

 

 จากการลงพื้นที่ตัวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพทั้ง 16 แหง แบงเปนสถาน

ประกอบการที่มีการผลิตงานพิมพออฟเซตอยางเดียว 1 แหง, ผลิตงานพิมพเลตเตอรเพลสเพียง

อยางเดียว 1 แหง, ผลิตงานพิมพดิจิตอล 13 แหง และผลิตงานพิมพมากกวาหนึ่งระบบมี 1 แหง 

(ออฟเซต, สกรีน, เลตเตอรเพลส และงานพิมพดิจิตอล) โดยรายละเอียดแตละสถานประกอบการ

สามารถดูไดที่ภาคผนวก ข. 

  
 4.1.5  สภาพทางธุรกิจของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 สภาพทางธุรกิจของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 16 

แหง เปนการบอกถึงลักษณะการรับงาน ความสม่ําเสมอของการผลิตงานพิมพ และชวงเวลาทีมีงาน

พิมพมากที่สุดของแตละสถานประกอบการ  

 จากการลงพ้ืนที่ตัวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพทั้ง 16 แหง สถานประกอบการ

ทั้งหมดมีลักษณะการรับงานโดยการที่ลูกคาเอางานมาใหเอง โดยมีลักษณะเปนลูกคารายยอย

เอกชน และมีงานในการผลิตสิ่งพิมพมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งป และชวงที่มีงานมากที่สุดในแตละ
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ประเภทสถานประกอบการนั้นไมเหมือนกัน  โดยมีชวงเวลาที่มีงานมากที่ของแตละสถาน

ประกอบการแตละประเภทดังตารางที่ 4.6 โดยรายละเอียดแตละสถานประกอบการสามารถดูไดที่

ภาคผนวก ข. 

 

ตารางที่ 4.6  ชวงเวลาที่มีงานมากที่สุดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 

ประเภท ชวงเวลา 

โรงพิมพ ตลอดทั้งป 

รายทาํปายอิงคเจ็ท ตลอดทั้งป 

รานงานพิมพดิจิตอล (ถายเอกสาร) ระหวางเปดภาคเรียน 

 

 จากตรารางที่ 4.6 ชวงที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพมีการผลิตมากที่สุดในแตละ

ประเภท มีดังนี้ คือ โรงพิมพมีงานสม่ําเสมอตลอดทั้งป รานทําปายอิงคเจ็ทมีงานพิมพสม่ําเสมอทั้งป 

และรานงานพิมพดิจิตอลหรือรานถายเอกสารมีงานมากที่สุดในชวงระหวางเปดภาคเรียน 

 
4.2  ผลการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณและสรุปขอมูลที่ตองการใชเปนฐานขอมูลแลว 

ผูวิจัยไดนําขอมูลไปทําเปนฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชโปรแกรม 

Microsoft Access 2007  ผลที่ไดมีดังนี้ 

 

 4.2.1  ตารางฐานขอมูล นําขอมูลไปปอนในตารางเพื่อทําเปนฐานขอมูล นําขอมูลของสถาน

ประกอบการณทั้ง 16 แหง ไปปอนเขาสูตารางฐานขอมูล ไดตารางฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  ตารางฐานขอมูล 

 

 4.2.2  แบบฟอรมฐานขอมูล หลังจากนําขอมูลของสถานประกอบการณทั้ง 16 แหง ไป

ปอนเขาสูตารางฐานขอมูลจนไดตารางขอมูลแลว ผูวิจัยนําขอมูลในตารางไปจัดทําในรูปแบบของ

แบบฟอรม ประโยชนในขอนี้คือสามารถอานไดงายกวาแบบตาราง ดังภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  แบบฟอรมฐานขอมูล 
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 4.2.3   รายงานฐานขอมูล หลังจากนําขอมูลของสถานประกอบการณทั้ง 16 แหง จากตาราง

ฐานขอมูลไปจัดทําในรูปแบบของแบบฟอรมแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลจากตารางฐานขอมูลไปทําแบบ

รายงานฐานขอมูลเชนกัน ประโยชนในขอนี้คือ สามารถนําเขาฐานขอมูลที่ไดพิมพออกมาใชงานได 

ดังภาพที่ 4.3 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  แบบรายงานฐานขอมูล 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม  สามารถ

สรุปผล  และขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป  ดังนี้ 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 

  5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

การสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม มีดังนี้ 

 

 5.1.1  จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพมีทั้งหมด 16 แหง ทั้งหมดตั้งอยูใน

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 5.1.2   รูปแบบและขนาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ทั้ง 16 แหงเปนแบบเจาของคนเดียว และ

เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

  

 5.1.3  ประเภทและลักษณะงานที่ใหบริการสิ่งพิมพของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม แบงออกเปน โรงพิมพ 3 แหง, รานทําปายอิงคเจ็ทหนากวาง 4 แหง 

และรานงานพิมพดิจิตอล (รานถายเอกสาร) 9 แหง 

 

 5.1.4 ความสามารถในการผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัด

สมุทรสงคราม แบงเปนสถานประกอบการที่มีการผลิตครบวงจรตั้งแตงานกอนพิมพ งานพิมพ งาน

หลังพิมพ 2 แหง, สถานประกอบการที่รับงานพิมพเพียงอยางเดียว 1 แหง, ทําปายอิงคเจ็ทหนากวาง 

4 แหง และงานพิมพดิจิตอล 9 แหง 
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 5.1.5 ระบบการพิมพของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงครามที่มี 

ไดแก ระบบออฟเซต, ระบบสกรีน, ระบบเลตเตอรเพลส และระบบดิจิตอล 

 

 5.1.6 สภาพทางธุรกิจ สถานประกอบการทั้งหมดมีการรับงานโดยรับจากลูกคานํามาเอง 

และเปนลูกคาลักษณะรายยอยเอกชน ความสม่ําเสมอของการผลิตงานพิมพมีตลอดทั้งป 

 
5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

หลังจากผูวิจัยไดทําการวิจัยการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม  

ผูวิจัยพบวามีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 

 5.4.1   ควรมีพัฒนาฐานขอมูลออกไปในรูปแบบของสื่ออ่ืนเพื่อนําไปใชประโยชนไดแพรหลาย

มากขึ้น เชน ฐานขอมูลออนไลน หนังสือ เปนตน 

 

 5.4.2 ควรมีการเพิ่มเติมภาพหนาราน หรือแผนที่ ลงไปในฐานขอมูลที่สรางขึ้น 

 

 5.4.3 ควรมีการทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในภาคตาง ๆ ใหครอบคลุมทั่วประเทศ ที่

ยังไมไดถูกรวบรวมเปนฐานขอมูล 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอง        และ/หรือ ตอบคําถามในชองวาง  

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................... 

ชื่อผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการ.................................................................................. 

ที่อยู ..................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท................................................................. โทรสาร ........................................... 

เว็บไชด.......................................................................... E-mail............................................. 
 
สวนที่ 2  ขนาดและรูปแบบของสถานประกอบการ 
1.   รูปแบบกิจการ           

เจาของคนเดียว            หางหุนสวน  

         บริษัทจํากัด           บริษัทมหาชนจํากัด 

  รัฐบาล    รัฐวิสาหกิจ 

 
2.  เงินทุนที่ใชดําเนินการ 
2.1 ทนุจดทะเบียน...........................................................................................................บาท 

2.2 ที่ดนิ ขนาด................................................ราคาประมาณ...........................................บาท 

2.3 อาคาร ขนาด.......................จาํนวนชั้น....................ราคาประมาณ..............................บาท 
3.  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจการพิมพของทาน 
............................................................................................................................................. 
4.  จํานวนบคุลากร 
.............................................................................................................................................. 
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สวนที่ 3  ประเภทและลักษณะของสถานประกอบการ 

ลักษณะประเภทของธุรกิจการพิมพ

..................................................................................................................................... 

3.1 � งานกอนพิมพ � ออกแบบสิง่พิมพ � แยกส ี  � ทาํแมพิมพ  

      � อ่ืน ๆ.................................... 

3.2 � งานพมิพ  � ออฟเซต  � เลตเตอรเพรส � สกรีน  

      � อ่ืน ๆ.................................... 

3.3 � งานพมิพดิจิตอล � เลเซอรพร้ินเตอร  � อิงคเจท็          �  โรเนียวดิจติอล 

      � อ่ืน ๆ.................................... 

3.4 � งานหลังพิมพ � เย็บลวด       � ไสสันทากาว  � เย็บกี ่  

      � อ่ืน ๆ.................................... 

3.5 � งานเพิม่มูลคา � ปมทอง       � ปมตัด   � ปมนนู    � เคลือบUV   � เคลือบPVC 

      � อ่ืน ๆ.................................... 

3.6 � จาํหนายวัสดุพิมพ       � กระดาษ      � หมกึพมิพ  � เคมีภัณฑ  

      � อ่ืน ๆ.................................... 

3.7 �  อ่ืน ๆ............................................................................................................... 

 

สวนที่ 4  เครื่องจักรทีม่ีในสถานประกอบการ 

เครื่องจักร/อุปกรณ จํานวน.........................................ราคาประมาณ.................................บาท 

4.1 เครื่องพิมพ จาํนวนจาํนวน....................................ราคาประมาณ.................................บาท 

4.2 เครื่องจักรอื่น จาํนวนจาํนวน.................................ราคาประมาณ.................................บาท 

4.3 คอมพวิเตอร จํานวนจํานวน..................................ราคาประมาณ.................................บาท 
 
เพ่ิมเติม

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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สวนที่ 5 สภาพทางธุรกิจ 

รายรับเฉลี่ยตอเดือน................................... กําไรคิดเปนรอยละของรายรับ............................... 
การรับงาน 
� ลูกคามาจางโดยตรง  � ผานคนกลาง   � ผานฝายขายของตนเอง  

� อ่ืน ๆ.......................................................... 

 
 แหลงทีม่าของงาน 
 � ลูกคารายยอย � เอกชน � หนวยงานรัฐ 

 � ลูกคาหนวยงาน � เอกชน � หนวยงานรัฐ 

 � อ่ืน ๆ....................................... 
ความสม่ําเสมอในการผลติ 
 � มีงานสม่ําเสมอตลอดทั้งป 

 � มีงานไมสม่ําเสมอตลอดทั้งป  
ชวงเวลาที่มปีริมาณงานมากทีสุ่ด เดือน
............................................................................................................................... 

 
บันทึกเพิม่เติม 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

........................................................................... 
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แบบประเมินแบบสอบถามงานวิจยั 
การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอง        และ/หรือ ตอบคําถามในชองวาง  
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

1.1 ทาํใหผูบริโภค (ผูใชงาน) สามารถทราบชื่อ และที่อยูของสถานประกอบการวามีอยูในพืน้ที่ที่

ตองการหาได 

 +1   0   -1 

1.2  ทําใหผูบริโภค (ผูใชงาน) สามารถตดิตอกับสถานประกอบการทีต่รงจามความตองการได 

 +1   0   -1 

 

สวนที่ 2  ขนาดและรูปแบบของสถานประกอบการ 

2.1  ทําใหสามารถบอกขนาดชองสถานประกอบการไดวาอยูในกลุมของ ขนาดใหญ ขนาดกลาง 

หรือขนาดเล็ก 

 +1   0   -1 

2.2  ทําใหสามารถบอกขนาดชองสถานประกอบการไดวาอยูในกลุมของ ขนาดใหญ ขนาดกลาง 

หรือขนาดเล็ก 

 +1   0   -1 
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สวนที่ 3  ประเภทและลักษณะของสถานประกอบการ 

3.1 ทาํใหสามารถแยกลักษณะของสถานประกอบการไดวาเปนสถานประกอบการโรงพิมพครบ

วงจร ไมครบวงจร และรานถายเอกสาร 

 +1   0   -1 

3.2 ทาํใหสามารถแยกลักษณะของสถานประกอบการไดวาเปนสถานประกอบการธรุกิจสิ่งพมิพ 

หรือธุรกิจสนบัสนุนธุรกิจสิง่พิมพ 

 +1   0   -1 

3.3  ทําใหสามารถระบุไดวาสถานประกอบการนัน้ ๆ พมิพสิ่งพิมพดวยระบบการพมิพประเภทใด 

 +1   0   -1 

 

สวนที่ 4  เครื่องจักรทีม่ีในสถานประกอบการ 

4.1 ทาํใหสามารถแยกสถานประกอบการออกเปนสถานประกอบการประเภทโรงพมิพแบบครบ

วงจรหรือไมครบวงจร และระบบการผลิตงานพิมพ โดยอาศัยขอมูลของเครื่องจักร 

 +1   0   -1 

4.2 ทาํใหสามารถบอกถงึศักยภาพและความสามารถในการผลิตสิ่งพมิพของแตละสถาน

ประกอบการได 

 +1   0   -1 

 

สวนที่ 5 สภาพทางธุรกิจ 

5.1  ทําใหทราบวางานที่ไดไดมาโดยวธิีใดและมาจากแหลงใด รวมถงึมีการทาํการตลาดหรือไม 

 +1   0   -1 

5.2  สามารถทราบความสม่ําเสมอของความตองการสิง่พิมพวามีมากเพียงใด และมากสุดในชวง

ใด 

 +1   0   -1 
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บันทึกเพิม่เติม 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

........................................................................... 
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ตารางที่ ก.1  แสดงคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในการจัดทําฐานขอมูล 

 
จุดประสงคที ่ คา IOC จุดประสงคที ่ คา IOC จุดประสงคที ่ คา IOC 
สวนที่ 1  สวนที่ 3  สวนที่ 4  

ขอ 1.1 1 ขอ 3.1 1 ขอ 4.1 1 

ขอ 1.2 1 ขอ 3.2 1 ขอ 4.2 0.8 

สวนที่ 2  ขอ 3.3  1 สวนที่ 5 1 

ขอ 2.1 1    ขอ 5.2 0.8 

ขอ 2.2 1   ขอ 5.1 1 
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: แปะโฆษณา

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: โรงพิมพครบวงจร

งานที่ใหบริการ: ปายอิงเจ็ต ส่ิงพิมพออฟเซต สกรีน เลตเตอรเพลส

เจาของกิจการ: คุณชาญชัย บุญปลอด

ท่ีอยู: 540/19 ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034712507

โทรสาร: 034715938

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องพิมพออฟเซต 1 เครื่อง เครื่องพิมพตีธง 1 เครื่อง เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 1 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: เครื่องอัดเพลท เครื่องเลเซอรพริ้นเตอร เครื่องตัดสติ๊กเกอร

จํานวนบุคคลกร: 8 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 24 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -

www.ssru.ac.th



อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: ปยะอักษร

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: งานพิมพเลตเตอรเพลส โรเนียวดิจิตอล

งานที่ใหบริการ: การด บิล ใบเสร็จ โรเนียวดิจิตอล

เจาของกิจการ: คุณมานิต ผลพิทักษ

ท่ีอยู: 455/1 ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034715529

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องพิมพเลตเตอรเพลส 1 เครื่อง เครื่องพิมพโรเนียว 2 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: แทนตัดกระดาษ

จํานวนบุคคลกร: 1 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 56 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: เมษายน ถึง มิถุนายน
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: เสียงอักษร

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: โรงพิมพออฟเชตครบวงจร

งานที่ใหบริการ: ส่ิงพิมพออฟเซตทุกชนิด

เจาของกิจการ: คุณอํานาจ แซโงว

ท่ีอยู: 61/18 ม.6 ถ.สมุทรสงครา-บางแพ ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034716951,0814592548

โทรสาร: 034718357

อีเมล: siangauksorn@windowslive.com

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องพิมพออฟเซต 2 เครื่อง เครื่องโรเนียวดิจิตอล 1 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: แทนตัด เครื่องอัดเพลท

จํานวนบุคคลกร: 2 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 10 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: ทีแม็กช ดีไซน

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: พิมพปายอิงคเจ็ท

งานที่ใหบริการ: ปายอิงคเจ็ทหนากวาง

เจาของกิจการ: -

ท่ีอยู: 73/8-9 ม.12 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 0837788669

โทรสาร: -

อีเมล: tmax.sc@gmail.com

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องพิมพอิงคเจ็ทขนาด 3..2 เมตร

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: 4 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 1 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: ช.อนโฆษณา

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: พิมพปายอิงคเจ็ท

งานที่ใหบริการ: ปายอิงคเจ็ทหนากวาง และปายตาง ๆ

เจาของกิจการ: คุณองอาจ นพจิราพงษ

ท่ีอยู: 7/24 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034713426, 0813640749

โทรสาร: -

อีเมล: ch-aonkosana@hotmail.com

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องพิมพอิงคเจ็ท

เครื่องจักรอื่น: เครื่องตัดสติ๊กเกอร

จํานวนบุคคลกร: 2 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 18 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: มนูศิลป อิงคเจ็ท

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: พิมพปายอิงคเจ็ท

งานที่ใหบริการ: ปายอิงคเจ็ทหนากวาง และปายตาง ๆ

เจาของกิจการ: คุณมนู มีศิริ

ท่ีอยู: 50/44 ม.6 ถ.สมุทรสงครา-บางแพ ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034725954, 0815723950

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องพิมพอิงคเจ็ทขนาด 3..2 เมตร

เครื่องจักรอื่น: เครื่องตัดสติ๊กเกอร

จํานวนบุคคลกร: 3 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 5 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: เทศกาลตาง ๆ

www.ssru.ac.th



อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: แสงนวลเซ็นเตอร

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: คุณไพบูลย ทรายทอง

ท่ีอยู: ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034711371, 0840852482

โทรสาร: 034711005

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร 2 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: 2 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 35 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานไมตลอดทั้งป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: เอกชัยเซ็นเตอรี่

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: คุณเดือนเพ็ญ ชื่นจิตต

ท่ีอยู: 69/9 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034720743, 034717693

โทรสาร: -

อีเมล: navy-29@hotmail.com

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร 3 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: 7 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 20 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: ชวงเปดภาคเรียน
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: หนิงก็อปปพริ้น เซนเตอร

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: คุณวชิรา สวนสําราญ

ท่ีอยู: 69/7 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 0870660017

โทรสาร: -

อีเมล: vachira_78@hotmail.com

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร 2 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: 2 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 6 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: ชวงเปดภาคเรียน
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: พัท เซลส แอนด เซอรวิส

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน ขายอุปกรณไอที

เจาของกิจการ: คุณพัทธนันท ทองระหง

ท่ีอยู: 69/8 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034717987

โทรสาร: 034718660

อีเมล: -

เว็บไซด: www.phatsale.net

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: 3 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: 10 ป

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: ชวงเปดภาคเรียน
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: นราภัณฑ

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: -

ท่ีอยู: 69/11 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034720074, 0876643725

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: -

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: -

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: วิริยะกอปปเซ็นเตอร

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: -

ท่ีอยู: 69/10 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034715149

โทรสาร: 034715149

อีเมล: ghostgle@gmail.com

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: -

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: -

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: เอกชัยกอปป

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: คุณสุพจน โพธิสุวรรณ

ท่ีอยู: 7/21 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034711651, 0860630174

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: -

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: -

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: แมกลองกอปป

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: รานถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: ถายเอกสาร เขาเลม ปริ้นงาน

เจาของกิจการ: -

ท่ีอยู: 7/18 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 034715299, 0819435824

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: -

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: -

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: หองภาพคุณเง็ก

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: นามบัตร ตรายาง สติ๊กเกอร ถายเอกสาร

งานที่ใหบริการ: นามบัตร ตรายาง สติ๊กเกอร

เจาของกิจการ: -

ท่ีอยู: ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: -

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: เครื่องถายเอกสาร

เครื่องจักรอื่น: เครื่องตัดสติ๊กเกอร

จํานวนบุคคลกร: -

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: -

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อสถานประกอบการ: ตองโฆษณา

รูปแบบธุรกิจ: เจาของคนเดียว

ประเภทสถานประกอบการ: ปายโฆษณา

งานที่ใหบริการ: พิมพเส้ือ ปายตาง ๆ ตัดสติ๊กเกอร

เจาของกิจการ: คุณสุพงษ ยศริปเน

ท่ีอยู: ม.6 ถ.สมุทรสงครา-บางแพ ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท: 0865170130

โทรสาร: -

อีเมล: -

เว็บไซด: -

เครื่องพิมพ: -

เครื่องจักรอื่น: -

จํานวนบุคคลกร: 1 คน

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ: -

การรับงาน: ลูกคาโดยตรง

แหลงท่ีมาของงานสวนใหญ: ลูกคารายยอย เอกชน

ความสม่ําเสมอของงาน: มีงานตลอดท้ังป ชวงเดือนที่มีงานมากที่สุด: -
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ภาพที่ ข.1  รานเอกชัยกอปป 

 

 

 

ภาพที่ ข.2  รานแมกลองกอปปเซอรวิส 
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ภาพที่ ข.3  รานทีแม็กซ ดีไซน 

 

 

 

ภาพที่ ข.4  แสงนวลเซนเตอร 
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ภาพที่ ข.5  รานแปะโฆษณาและการพิมพ 

 

 

 

ภาพที่ ข.6  โรงพิมพเสียงอกัษร 
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ภาพที่ ข.7  รานมนูศิลป 

 

 

 

ภาพที่ ข.8  รานหองภาพคณุเง็ก 
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ภาพที่ ข.9  โรงพิมพปยะอกัษร 

 

 

 

ภาพที่ ข.10  รานหนงิ กอปป ปร้ิน เซ็นเตอร 
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ภาพที่ ข.11  รานพทั เซลส แอนด เซอรวิส 

 

 

 

ภาพที่ ข.12  รานวิริยะกอปปเซ็นเตอร 
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ภาพที่ ข.13  รานเอกชยั เซน็เตอรี่ 

 

 

 

ภาพที่ ข.14  รานนราภัณฑ 
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ภาพที่ ข.15  รานตองโมษณา 

 

 

 

 

ภาพที่ ข.16  รานช.อน โฆษณา 
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