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บทคดัย่อ 

 การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแบบในการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างเช่น เข่ือน ฝาย หรือ

อ่างเกบ็น า้ มีรายละเอยีดที่จ าเป็นจะต้องจัดเกบ็เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะส่วนที่เป็นแบบ เพ่ือน าไปใช้ในการ

ก่อสร้างโครงการต่างๆ ซ่ึงการจัดเกบ็เอกสารแบบเดิมใช้วิธีการจัดเกบ็เป็นแผ่นกระดาษไข และแฟ้มข้อมูล

แบบดิจิตอลที่ผ่านการสแกนไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยไม่มีการจัดเกบ็ข้อมูลของแบบมาตรไว้ใน

ฐานข้อมูลและไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เนต็ ท าให้ยากต่อการสืบค้นและยากต่อการค้นหาเอกสารเมื่อ

ต้องการน าไปใช้งานในช่วงระยะเวลาที่เร่งรีบ ดังน้ัน จึงมีการสร้างระบบจัดเกบ็ข้อมูลส าหรับแบบมาตรฐาน

เป็นโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งปรับปรุง

รูปแบบการใช้งานให้ทนัสมัยต่อการใช้งานอย่างยุคปัจจุบัน โดยรองรับการท างานในลักษณะแบบเคล่ือนที่ คือ 

มีการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนที่ได้ นอกจากน้ี ยังมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวม พบว่า 

ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั: แบบมาตรฐาน, แอพพลิเคช่ัน,  การจัดเกบ็แบบ 

 

บทน า 

 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ในการวางแผน วางผัง อ านวยการก่อสร้าง

และออกแบบรวมไปถึงการให้ค าแนะน าในงานเคร่ืองกว้านบานระบาย ส ารวจพ้ืนที่และจัดท าแบบมาตรฐาน

เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง ฝาย อ่างเกบ็น ้า และเขื่อน รวมถึงแบบมาตรฐานโครงกสร้างและให้ค าปรึกษาด้าน

สถาปัตยกรรม  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูลรูปแบบรายงานการค านวณประกอบแบบแปลน เพ่ือน าไปใช้ใน

การก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น า้ต่าง ๆ ซ่ึงการจัดเกบ็เอกสารแบบเดิมใช้วิธีการจัดเกบ็เป็นแผ่นกระดาษไข 

และแฟ้มข้อมูลแบบดิจิตอลที่ผ่านการสแกนไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยไม่มีการจัดเกบ็ข้อมูลของแบบ

มาตรไว้ในฐานข้อมูลและไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เนต็ ท าให้ยากต่อการสืบค้นและยากต่อการค้นหา

เอกสารเม่ือต้องการน าไปใช้งานในช่วงระยะเวลาที่เร่งรีบ 

ดังน้ัน จึงมีการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลส าหรับแบบมาตรฐานเป็นโดยมีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วย จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่จะสามารถเรียกใช้งานและสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวเร็ว 

และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการใช้

งานให้ทนัสมัยต่อการใช้งานอย่างยุคปัจจุบัน โดยรองรับการท างานในลักษณะแบบเคล่ือนที่ คือ มีการใช้งาน

บนอุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนที่ได้ 

 

2. นยิามและความหมาย 

2.1 แบบมาตรฐาน 

 แบบมาตรฐาน คือเอกสารที่จัดท าข้ึนจากการเหน็พ้องต้องกนั สิ่งที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ด้านเทคนิคที่

ก  าหนดข้ึน และได้รับความเหน็ชอบจากองค์กรจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป แบบที่จะเป็นแบบมาตรฐานต้องเป็น

แบบที่สามารถน าไปใช้ได้เลย โดยมีการก าหนดขนาด ชนิด ปริมาณ มิติต่าง ๆ ให้เลือกใช้ 

2.2 ประเภทของแบบมาตรฐาน 

 ประเภทของแบบมาตรฐาน ในการก่อสร้างโครงการใด ๆ กต็าม แบบที่จัดท าข้ึนเพ่ือจะน าไปใช้ใน

การก่อสร้างน้ัน มักจะประกอบด้วยแบบประเภทต่าง ๆ ประเภทใดประเภทหน่ึง หรือหลาย ๆ ประเภท

รวมกัน แบบประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ีคือ แบบทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) แบบทาง

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) แบบทางวิศวกรรมธรณีวิทยา (Geological Engineering 

Drawing) แบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล (Mechanical Engineering Drawing) แบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

(Electrical Engineering Drawing) แบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering Drawing) แบบ

เบด็เตลด็ (Miscellaneous Drawing) 

2.3 ตวัอย่างแบบมาตรฐาน 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบมาตรฐานที่หน่วยงานใช้จัดเกบ็  
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ภาพที ่2: ตัวอย่างแบบมาตรฐานสถานีสบูน า้โรงสบู 

 

3.  เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งการพฒันาระบบ  

3.1  HTML5  

 HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language  เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลบน

เวบ็เบราเซอร์ในอินเทอร์เนต็  โดยสามารถน าเสนอข้อมูลที่มีทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพยนตร์ และสามารถ

เช่ือมโยงกบัเอกสารอื่น ๆ ได้ง่าย ภาษา HTML ได้รับการพัฒนาตลอดเวลา จนปัจจุบันมาถึงเวอร์ช่ัน 5 แล้ว   

3.2  PHP 

 PHP เป็นภาษาสคริปต์ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Scripting Language) มีลักษณะเป็น 

embedded script คือสามารถใส่ค าสั่ง PHP ไว้ในเวบ็เพจร่วมกบัค าสั่งของ HTML ได้เลย  

3.3  MySQL 

 SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database 

Management System) หรือ RDBMS ซ่ึง ANSI ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ดังน้ัน ผู้ที่ท  างานกับ

ฐานข้อมูลในปัจจุบันจ าเป็นต้องรู้ เน่ืองจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นระบบฐานข้อมูล

แบบ RDBMS  

3.4  CSS3 

 Cascading Style Sheets (CSS) เป็นภาษา Style Sheets ที่ใช้เพ่ือการจัดรูปแบบเอกสารเวบ็เพจที่

เขียนด้วยภาษา HTML, XHTML และสามารถประยุกต์ใช้กับภาษา XML เพ่ือให้มีลักษณะรูปแบบเป็นแบบ

เดียวกนัตลอดทั้งเวบ็  

3.6  Bootstep   

 คือ Front-end Framework ชนิดหนึง ความหมายของค าว่า Front-end คือ ส่วนที่แสดงการใช้งาน

ให้ ผู้ใช้(User) เหน็ หรือกค็ือหน้าเวบ็ไซต์น้ันเอง ส าหรับค าว่า Framework  
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4. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 จากการที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม ท าให้เกิดแนวคิดที่จัดท าการจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบ

สารสนเทศข้ึน เพ่ือทดแทนการจัดเกบ็ในรูปแบบกระดาษ และการจัดเกบ็ไฟล์ที่กระจัดกระจายแยกกันอยู่ตาม

พ้ืนที่ ต่าง ๆ จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บแบบมาตรฐานเพ่ือใช้ร่วมกันในส านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม ขึ้ น โดยสามารถจัดเก็บแบบมาตรฐานไว้อย่างเป็นระบบ และ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

ประสทิธภิาพในการท างานมากขึ้น 

4.1  การวิเคราะหร์ะบบงานดว้ยแผนภาพยูสเคส (System Use Case Diagram) 

 
ภาพที่ 3: ภาพการวิเคราะห์ระบบงานด้วยแผนภาพยูสเคส (System Use Case Diagram) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไฟล์แบบมาตรฐาน สามารถเขียน

แผนภาพยูสเคส ส าหรับแสดงภาพการท างานของระบบ การปฏบัิติงานของสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ และ

ความสัมพันธข์องระบบกบัผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย แอคเตอร์ (Actor) ยูสเคส (Use Case) และ

ความสัมพันธ ์(Relations) ระบบระบบจัดเกบ็แบบมาตรฐานเพ่ือใช้ร่วมกนัในส านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ประกอบไปด้วย 2 แอคเตอร์ คือ 

1. ผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่จัดการข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ 

2. ผู้ใช้งานระบบ ท าหน้าที่สบืค้นและพิมพ์แบบมาตรฐาน 

 

5. ผลการด าเนนิงาน  

 จากการพัฒนาระบบจัดเก็บแบบมาตรฐานเพ่ือใช้ร่วมกันในส านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม ผู้ใช้งานระบบสามารถเรียกใช้งานผ่านเวบ็ไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็นอกจากน้ียังสามารถ

เรียกใช้งานระบบฯ ผ่านอุปกรณ์มือถือได้อกีด้วย 
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 ภาพที่ 4 แสดงให้เหน็ว่า มีการจัดเกบ็ข้อมูลของแบบมาตรฐานโดยใช้แฟ้มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 

อย่างเช่น แฟ้มข้อมูลนามสกุล .tiff เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 4: จอแสดงผลหน้าแรกของระบบจัดเกบ็แบบมาตรฐาน เพ่ือใช้ร่วมกนัในส านักออกแบบฯ ผ่าน

เวบ็ไซต์ 

 

นอกจากน้ี การท างานยังสนับสนุน ในส่วนของการแสดงผลบนอุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนที่ ดังแสดงให้

เหน็ตัวอย่างในภาพที่ 5 โดยถ้าหากขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที่เรียกใช้งานระบบมีขนาดที่แตกต่าง ผลลัพธ์

ของการแสดงผลกจ็ะมีการปรับให้เหมาะสมตาม ขนาดของอุปกรณ์อกีด้วย 

 
ภาพที่ 5: จอแสดงผลหน้าแรกของระบบจัดเกบ็แบบมาตรฐาน เพ่ือใช้ร่วมกนัในส านักออกแบบฯ ผ่าน 

เวบ็ไซต์ บนมือถือ 
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4.4 การออกรายงาน 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานรูปแบบกราฟโดยคลิกปุ่มรายงานรูปแบบกราฟ ระบบจะแสดงข้อมูลจ านวนแบบ

มาตรฐานในแต่ละหน่วยงานทั้งหมด 

 
ภาพที่ 6: จอแสดงผลรายงานรูปแบบกราฟ 

 

4.5  ผลส ารวจความพงึพอใจ  

 ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเกบ็แบบมาตรฐานเพ่ือใช้ร่วมกันในส านักออกแบบ

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้พัฒนาได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบที่

พัฒนาขึ้น มีรายละเอยีดดังน้ี 

กลุ่มผู้ใช้งานคือผู้ที่ด าเนินการเข้าไปใช้งานเพ่ิมข้อมูล แก้ไข และ กลุ่มผู้ใช้งานที่เข้าไปค้นหาแบบมาตรฐาน

เพ่ือน าแบบมาตรฐานไปใช้งาน รวมถึงผู้ดูแลระบบจัดเกบ็แบบมาตรฐานเพ่ือใช้ร่วมกันในส านักออกแบบ

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้ากลุ่ม วิศวกร และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 

การส ารวจความพึงพอใจของระบบจากกลุ่มผู้ใช้งานที่ทดลองใช้งานระบบ จ านวน 30 คน โดยใช้

แบบสอบถามเพ่ือประเมินหาระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาข้ึน ผลส ารวจความ

เหมาะสม/ความพึงพอใจ 

 
ตารางที่ 1: ผลส ารวจความพึงพอใจ 
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 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเกบ็แบบมาตรฐานเพ่ือใช้ร่วมกันในส านักออกแบบ

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน พบว่า การสืบค้นหาแบบมาตรฐานด้วยความถูกต้องและ

รวดเรว็ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น 33.3%  ระบบมีการจัดเกบ็ข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่

ตามความเหมาะสมของ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น 50%   รูปแบบของการเพ่ิมข้อมูล

ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น 53.3%  ระบบสามารถออก

รายงานได้รวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น 40% ระบบมีการ

ออกแบบการใช้งานได้ครอบคลุมกบัความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น 

23.3%  ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ คิดเป็น 46.7% 

 

5 สรุป  

 ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูลรูปแบบรายงานการค านวณ

ประกอบแบบแปลน รายงานแนวคิดการออกแบบ และรายงานสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด เพ่ือ

น าไปใช้ในการก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น ้าต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยเขื่อนและอาคารประกอบ ซ่ึงการจัดเกบ็

เอกสารแบบเดิมใช้วิธีการจัดเกบ็เป็นแผ่นกระดาษไข และไฟล์ Scan .tiff และ JPG ไว้ในคอมพิวเตอร์

ส่วนกลาง ซ่ึงไม่มีการจัดท าเป็นฐานข้อมูลและไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้ยากต่อการสืบค้น 

และยากต่อการค้าหาเอกสารเม่ือต้องการน ามาใช้งานในช่วงระยะเวลาที่เร่งรีบ 

การศึกษาและด าเนินงานน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างฐานข้อมูลในการจัดเกบ็ไฟล์แบบมาตรฐาน และสืบค้น

แบบมาตรฐานในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคช่ัน จัดเกบ็แบบมาตรฐานให้อยู่รวมกันเป็นส่วนกลางท าให้ลดการ

กระจายของแบบมาตรฐานและสามารถสืบค้นแบบมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และเจ้าหน้าที่

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพ่ือให้มีฐานข้อมูลกลางของแบบมาตรฐาน สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย โดย

ระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามหน้าที่ของผู้ใช้งาน สืบค้นข้อมูลแบบมาตรฐาน และแสดงผลใน

รูปแบบของไฟล์ .tif หรือ .jpg สามารถเพ่ิม แก้ไข หรือ ลบ แบบมาตรฐานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ และ

บันทกึผลการเพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลในระบบได้ 

 

บรรณานุกรม 

ไกรฤกษ์ อนิทช์ยะนันท,์ แบบก่อสรา้งในงานชลประทาน ส านกัออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม.กรม

ชลประทาน, 2558. 

ภาษา PHP. 2560. ความสามารถของภาษา PHP. (ออนไลน์) แหล่งที่มา. 

http://kuk14331.blogspot.com/2013/01/3.html. 

SQL. 2560. (ออนไลน์) แหล่งที่มา:  http://www.widebase.net/database/sql/sql.php. 

110311241124

http://kuk14331.blogspot.com/2013/01/3.html
http://www.widebase.net/database/sql/sql.php


CSS Syntax and Selectors. 2560. (ออนไลน์) แหล่งที่มา.

http://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp. 

วิธกีารใช้งาน Bootstrap เบ้ืองต้น. 2560. (ออนไลน์) แหล่งที่มา. 

  http://webbegining.blogspot.com/2015/09/bootstrap.html. 

ศิวัชญา ใบยา, ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการหลกัฐานทางคอมพวิเตอร,์ 2557. 

จุฑามาศ ศรีครุฑ, ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์กรณีศึกษา กลุ่มปฏิบติัการเดินรถ 1 เขตการเดิน.

รถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 2556. 

 

110411251125

http://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp

