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บทคดัย่อ 

 สบืเน่ืองจากประเดน็ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจองและบริหารจัดการยานพาหนะ

ภายในสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับการขอใช้ยานพาหนะ การบาํรุงรักษา การให้บริการ การสืบค้น

ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงสาเหตุส่วนมากน้ันเกดิขึ้นจากการบันทกึข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลงกระดาษโดยข้อมูล

ที่จัดเกบ็เป็นกระดาษเหล่าน้ีทาํให้เกดิการค้นหาข้อมูลได้ล่าช้า ข้อมูลมีการสญูหายและไม่คงสภาพ 

 จึงมีแนวคิดในการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจองและบริหารจัดการ

ยานพาหนะภายในสาํนักงาน กสทช. โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาและเป็นการเพ่ิประสทิธภิาพ 

ในการดาํเนินงานต่างๆให้ดีย่ิงขึ้น 

 โดยภายในระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้ใช้งานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ยานพาหนะ และผู้บริหารกลุ่มงานยานพาหนะ ซ่ึงจะมีการใช้งานในระบบต่างกนัไปภายใต้สทิธิที่

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดสรรให้ โดยจะแบ่งการทาํงานออกเป็นระบบย่อยๆประกอบด้วย 

ระบบการจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานระบบ, ระบบการจัดการข้อมูลยานพาหนะ, ระบบการจัดการ

ข้อมูลการขอใช้และให้บริการยานพาหนะ, ระบบการจัดการข้อมูลการบาํรุงรักษา การใช้เช้ือเพลิง 

การซ่อมบาํรงุยานพาหนะและระบบการจัดทาํรายงานเพ่ือผู้บริหาร 

 ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาระบบน้ี คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือจองและบริหารจัดการ

ยานพาหนะภายในสาํนักงาน กสทช. ที่มีประสทิธภิาพในการให้บริการ, สามารถลดระยะเวลาการ

ทาํงานลง, อาํนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการงบประมาณของผู้บริหาร, ถูกต้องตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งยังเกดิความพึงพอใจต่อผู้ขอรับบริการยานพาหนะมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

    

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทนาํ 

 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 สาํนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กาํกับดูแลและบริหารจัดการทางด้าน

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมของชาติ จึงมีการติดต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกตลอดเวลา ทาํให้มีความจาํเป็นต้องเดินทางออกไปปฏบิัติงาน

นอกสถานที่ เช่น จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) โดยทาง

ผู้ใช้บริการ จะต้องทาํการกรอกแบบฟอร์มและบันทึกข้อความเสนอต่อผู้อาํนวยการกลุ่มงาน

อาคารและยานพาหนะ เพ่ือทาํการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และทาํการโทรแจ้งผลการจองยานพาหนะ

จากน้ันทางฝ่ายอาคารและยานพาหนะจะจัดสรรยานพาหนะประเภทต่างๆ ไว้คอยอาํนวยความ

สะดวกให้แก่พนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น รถตู้ รถยนต์ เป็นต้น 

 และด้วยกระบวนการทาํงานในลักษณะเดิมน้ีใช้เอกสารในการทาํงานเป็นหลัก จึงเกดิ

ปัญหาทางด้านความล่าช้าในการติดต่อประสานงานขอใช้บริการ, เอกสารสญูหายและไม่คงสภาพ 

จึงสมควรที่จะจัดทาํระบบสารสนเทศทางด้านการจองและบริหารจัดการยานพาหนะขึ้นมาเพ่ือช่วย

ให้การทาํงานและการให้บริการน้ันมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 วตัถุประสงค ์

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการให้บริการยานพาหนะรวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกดิขึ้น

จากการให้บริการในปัจจุบัน 

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับเพ่ือแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นในงานการให้บริการ 

 3. เพ่ิมประสทิธภิาพการดาํเนินงานทั้งในด้านการวางแผน การควบคุม การให้บริการ 

การจัดคิวรถและคนขบั รวมไปถงึการสรปุผลการดาํเนินงานตามระยะเวลาในรปูแบบรายงาน 

 4. เพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการสามารถติดตามผลสถานะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ในการขอใช้

ยานพาหนะได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นการช่วยในด้านการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ 

 5. เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหา, ค่าใช้จ่ายในการ

บาํรงุรักษาและงบประมาณการการใช้งานเช้ือเพลิงได้ 

 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. มีระบบสารสนเทศที่ทนัสมัย มีความถูกต้อง ง่ายต่อการใช้งาน ควบคุม ตรวจสอบ 

ซ่ึงสามารถใช้ข้อมูลในระบบมาช่วยในการตัดสนิใจด้านการให้บริการและด้านการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 2. มีระบบฐานข้อมูลที่จัดเกบ็อย่างเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลยานพาหนะ ประวัติการ

ใช้งานเช้ือเพลิง ประวัติการซ่อมบาํรุง ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลพนักงานขับรถ ซ่ึงจะช่วยลดความ

ซํา้ซ้อนในการทาํงาน การจัดเกบ็ ให้มีความสะดวกรวดเรว็ในการสบืค้น 

 3. ช่วยให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเรว็ ถูกต้อง มีประสทิธิภาพและสร้างความ

พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis) 

 เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (As-Is System) เพ่ือทาํการ

ออกแบบ ระบบการทาํงานใหม่ (To-Be System) โดยนอกจากการออกแบบสร้างระบบงานใหม่

แล้วเป้าหมาย แล้วเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบน้ันต้องการที่จะปรับปรุงและแก้ไขระบบงาน

เดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้ นโดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยังไม่นาํมาใช้งาน ระบบงานที่ดาํเนินการอยู่ใน

ปัจจุบันจะเรียกว่า ระบบปัจจุบัน และเม่ือได้ทาํการพัฒนาระบบใหม่และนาํมาใช้กจ็ะเรียกระบบ

ปัจจุบันที่เคยใช้น้ันว่า ระบบเก่า (โอภาส  เอี่ยมสริิวงศ์, 2547) 

 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) 

 ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือเรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็นโปรแกรมที่ทาํหน้าที่คอย 

อาํนวยความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้กบัผู้ใช้ซ่ึง DBMS มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 1. ทาํหน้าที่ในการติดต่อตัวจัดการระบบไฟล์ 

 2. การควบคุมสภาวการณใ์ช้งานพร้อมกนั 

 3. การควบคุมระบบความปลอดภัยในการเข้าถงึข้อมูล 

 4. การสร้างระบบแฟ้มข้อมูลสาํรอง 

 5. ควบคุมความคงสภาพของข้อมูล 

 ชนิดของภาษาในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

 1. Data Definition Language (DDL) เป็นภาษาที่ใช้สาํหรับนิยามข้อมูล 

 2. Data Manipulate Language (DML) เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เช่น การ

เรียกดูการเพ่ิมข้อมูล การปรับปรงุข้อมูล และการลบข้อมูล (ชนวัฒน์  ศรีสอ้าน, 2542) 

 ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

 PHP คือภาษาโปรแกรม (Programming Language) ซ่ึงไม่เหมือนกบั HTML ที่เป็น

เพียงภาษาสาํหรับอธบิายหน้าเอกสาร โดย PHP Interpreter ที่ทาํงานอยู่ในเคร่ืองเวป็เซิร์ฟเวอร์จะ

อ่านคาํสั่งที่เขียนด้วย PHP แล้วทาํงานตามคาํสั่งเหล่าน้ัน ซ่ึงอาจเป็นการเกบ็ค่าลงในตัวแปร การ

ตัดสินใจเลือกทาํโดยขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขบางอย่าง การทาํซํ้า (วนลูป) หรืออาจเป็นการทาํงาน

ซับซ้อน เช่นการอ่านข้อมูลจากไฟล์ เขียนข้อมูลลงในไฟล์ ติดต่อกับฐานข้อมูล หรือรับส่งอีเมล์ 

เป็นต้น 

 PHP จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Language) เน่ืองจากโค้ด 

PHP จะถูกประมวลผลที่ฝั่งเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงต่างจากภาษาหรือเทคโนโลยีอย่างเช่น JavaScript, 

Flash หรือ ActiveX ที่จะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ที่ฝั่งผู้ใช้ ดังน้ันผู้ใช้จรึงไม่มี

โอกาสเหน็โค้ด PHP ที่เขยีนไว้ใน PHP page เพราะว่าโค้ดเหล่าน้ีจะถูกประมวลผลไปจนหมดที่ฝั่ง

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ แล้วให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อความธรรมดาและแทก็ในภาษา HTML เท่าน้ัน 

(พร้อมเลิศ  หล่อวิจิตร, 2550) 
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 โมเดลเชิงความสมัพนัธข์องขอ้มูล (E-R Model) 

 ในการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลใด ๆ  เราจาํเป็นต้องนิยามสิ่งต่างๆ ได้ และ

เข้าใจถงึความสมัพันธข์องสิ่งต่าง ๆ ได้โดยใช้ เอนติตี้และแอททริบิวทเ์ป็นเคร่ืองมือในการอธบิาย 

 เอนติตี้  (Entity) หมายถึงสิ่งของวัตถุหรือองค์กรของสังคมที่มีอยู่ในโลกที่มนุษย์

เข้าใจและยอมรับความมีอยู่จริงอย่างมีรูปธรรม (Conceptual Existence) เช่น บริษัท, งาน, 

มหาวิทยาลัย,พนักงาน ฯลฯ ในแต่ละ Entity มีคุณสมบัติ (Attribute) เฉพาะตัวที่บรรยายตัวเอง 

Attribute ของแต่ละ Entity จะกลายเป็น ข้อมูลที่เราต้องการเกบ็ไว้ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น รูป

ที่ 2.1 ดังต่อไปน้ีแสดง Entity และ Attribute Entity Employee entity อาจถูกบรรยายโดย Name 

(ช่ือ) Age (อายุ) Address (ที่อยู่) Salary (เงินเดือน)  และ Job (งาน) 

 แอททริบิวท ์(Attribute) จะเป็นส่วนองค์ประกอบที่แสดงคุณสมบัติของเอนติตี้  เช่น 

เอนติตี้ รายวิชาจะประกอบด้วยแอททริบิวทร์หัสวิชา และ หน่วยกติ เป็นต้น 

 

 Name
Address

Age
Home Phone

Employee

Street Address
State
City
Zip

 

 

ภาพที ่1 แสดง Entity และ Attribute  

 

 ความสมัพันธร์ะหว่างเอนติตี้   (Relationships, Roles, and Structural Constraints) 

ความสมัพันธร์ะหว่างเอนติตี้   3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความสมัพันธแ์บบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One 

Relationship), ความสมัพันธแ์บบหน่ึงต่อกลุ่ม (One to Many Relationship) และความสมัพันธ์

แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many Relationship) (ชนวัฒน์  ศรีสอ้าน, 2542) 
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e1
e

e

e

2

3

4
e 5
.
.

r

r

r

r

r

1

2
3

4

5

d

d
1

2
.

.

.

 

 

ภาพที ่2 แสดงความสมัพันธร์ะหว่าง Employee, Work for และ Department 
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การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

 การวิเคราะหเ์พือ่ระบุปัญหาในระบบงานงานปัจจุบนั 

 1. ใช้เวลาในการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างนาน 

 2. มีการสญูหายของเอกสารและมีการใช้กระดาษที่มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

 3. มีความล่าช้าและผดิพลาดในการให้บริการ 

 4. การจัดเกบ็และค้นหาใบคาํร้องขอใช้บริการทาํได้ค่อนข้างลาํบากเน่ืองจากเอกสาร

เกบ็อยู่ในรปูแบบของกระดาษ และเม่ือมีปริมาณที่มากขึ้นจึงทาํให้เกดิปัญหาในการค้นหาข้อมูล 

 5. ยากต่อการรวบรวมสรปุผลในด้านการซ่อมบาํรงุและการใช้งานเช้ือเพลิง 

 6. ยากต่อการสรุปข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาและ

ตัดสนิใจ จึงทาํให้ไม่สามารถบริหารทรัพยากรที่มีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะว่างขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) 

 

ภาพที ่3 แสดงแผนภาพจาํลองความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มข้อมูล   
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แผนภาพแสดงกรณีการทํางานของผูใ้ชง้านระบบ (Use Case Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงแผนภาพกรณกีารใช้งานระบบ 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสดุที่แสดงภาพรวมการทาํงานของระบบ 
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การพฒันาระบบและผลการดาํเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แสดงสถานะและการแจ้งเตือนของงานแต่ละประเภทสาํหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 แสดงข้อมูลประวัติการให้บริการยานพาหนะในรปูแบบช่วงเวลาที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 แสดงรายงานสรปุผลค่าเช้ือเพลิงและการซ่อมบาํรงุยานพาหนะสาํหรับผู้บริหาร 
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บทสรุป 

 จากการทดสอบระบบ เป็นการทดลองใช้งานว่าระบบสามารถทาํงานได้อย่างถูกต้อง

หรือไม่โดยการทดสอบน้ันเป็นการจาํลองสถานการณก์ารใช้งานขึ้นเสมือนสถานการณ์จริง ซ่ึงผลที่

ได้จากการจาํลองการใช้งานในลักษณะต่างๆมีดังน้ี 

 1. มีความคล่องตัวในการดาํเนินการที่รวดเรว็ขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด 

 2. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาํและคงสภาพ 

 3. สามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

 4. สามารถบริหารการจัดการการให้บริการได้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 5. สามารถจัดทาํงบประมาณทางด้านค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 6. สร้างความพึงพอใจและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

 

ขอ้เสนอแนะและขอ้จํากดัของระบบ 

 1. พัฒนาต่อยอดระบบให้อยู่ในรปูแบบ Mobile Application 

 2. พัฒนาระบบด้านการแจ้งเตือนให้สามารถแจ้งเตือนผ่าน SMS  

 3. พัฒนาระบบให้รองรับการให้บริการในลักษณะ Messenger 

 4. ระบบสามารถใช้งานได้ดีผ่านเบราสเ์ซอร์ Mozilla Firefox และ Google Chrome 

แต่อาจมีการแสดงผลที่ผดิพลาดในเบราสเ์ซอร์อื่นๆ เช่น Internet Explorer 
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