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บทคดัย่อ 

การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานคูปองดิจิตอลทีวี ของส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

น าระบบโปรแกรมอิเลก็ทรอนิกส์มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่พนักงานให้สามารถ

ท างานได้รวดเรว็ย่ิงขึ้น และมีการจัดเกบ็เอกสารข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล โดยสามารถใช้

งานผ่านระบบอินทราเนต็ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ซ่ึงมีความปลอดภัยสงู 

 

บทน า 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ได้จัดท าโครงการ Digital TV เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงดิจิตอลทวีี ได้ง่ายย่ิงขึ้น ส านักงาน กสทช. 

จึงได้มีการจัดท าคูปองเพ่ือสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านสู่การรับชมโทรทศัน์ภาพพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล หรือ คูปองดิจิตอลทีวีขึ้ นมา เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยคูปองจะมีมูลค่า 690 บาท 

(ส านักงาน กสทช. ใช้เงินที่ได้จากการประมูลคล่ืนความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล ประเภทธุรกจิระดับชาติ ปี 2556) สามารถน าไปแลกซ้ือ หรือ ใช้เป็นส่วนลดอุปกรณ์รับสัญญาณ

กบับริษัทที่เข้าร่วมโครงการกบั กสทช. ได้ 

ปัญหาที่พบในระหว่างจัดท าโครงการคือ ผู้เข้าร่วมโครงการร้องเรียนเร่ืองการเบิกค่าใช้จ่าย

ส าหรับคูปอง 690 บาทที่น ามาข้ึนเงินกบัทางส างาน กสทช. มีความล่าช้ามาก สาเหตุเน่ืองจากข้ันตอนการ

ท างานและกระบวนการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดน้ัน มีขั้นตอนในการตรวจสอบและการแก้ไขเอกสารมี

ความยุ่งยากและมีจ านวนเยอะจึงท าให้เกดิความล่าช้าในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ดังน้ันจึงเป็นที่มาของการจัดท าเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานคูปองดิจิตอลทีวี ของ

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพ่ือแก้ไข

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ปัญหาการตรวจสอบคูปองที่ล่าช้า ลดข้ันตอนการด าเนินงาน ลดการใช้กระดาษ และการจัดเกบ็แฟ้ม

เอกสาร ลดภาระงานของบุคลากร รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวก รวดเรว็ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดิจิตอลทวีี, บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากดั (KDC) และผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลในการท างานภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ 

 2. เพ่ือง่ายต่อการสบืค้นข้อมูลต่างๆ 

 3. เพ่ือลดความทบัซ้อนในการท างานภายในหน่วยงาน 

 4. เพ่ือป้องกนัปัญหาเอกสารช ารุด หรือ สญูหาย 

 5. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการท างานให้มีความถูกต้อง และ รวดเรว็ย่ิงขึ้น 

  

 ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. ช่วยลดความซ า้ซ้อนในการท างานของแต่ละฝ่าย 

2. ช่วยเกบ็บันทกึข้อมูลเอกสารต่างๆให้เป็นระบบมากขึ้น 

3. ช่วยให้การท างานมีความรวดเรว็และถูกต้องมากขึ้น 

4. ช่วยป้องกนัเอกสารช ารุดหรือสญูหาย 

5. ช่วยลดกระดาษ และแฟ้มจัดเกบ็เอกสาร 

6. ช่วยลดภาระงานของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง 

8. ช่วยเกบ็ข้อมูลสถิติการท างานของเจ้าหน้าที่ 

9. ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งานของระบบภายในส านักงาน กสทช. 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มูลและการจดัการขอ้มูล 

 ข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสังเกต, การจดบันทกึ, หรือการสัมภาษณ์ 

จึงจะข้อมูล ซ่ึงข้อมูลที่ได้มาน้ันจะเป็นข้อมูลดิบ ที่ยังไม่มีการประมวลผลหรือยังไม่มีการวิเคราะห์แต่อย่าง

ใด ซ่ึงเราจะไม่สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ได้ในทนัที 

 การจัดการข้อมูล คือ การบริหาร การจัดเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ หรือ การประมวลผลข้อมูล 

ท าให้ข้อมูลน้ันเกดิความถูกต้องเป็นระเบียบมากที่สดุ เพ่ือให้เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทนัท ีโดย

จะมีหลักการในการบริหารจัดการข้อมูลแผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างผู้ใช้งานกบัระบบ 

 เว็บแอปพลิเคชนั 

 การพัฒนาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ทั้งแบบ Local ภายใน

วง LAN และ Global ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real 

Time ส่วน Client สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ท าให้การใช้งาน
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มีความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้ น การท างานของเว็บแอปพลิเคชันน้ัน ประกอบไปด้วยหลายส่วนท างาน

ร่วมกนั ซ่ึงส่วนประกอบในการท างาน เราสามารถแยกออกมาเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ฝั่งของ Client และ 

ฝั่งของ Server ซ่ึงทั้งสองฝั่งน้ีจะใช้ Web Browser และ Plugin ท าหน้าที่ในการจัดการควบคุมการท างาน

ทั้งหมด โดยโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าที่

หลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพ้ืนที่ส่วน

หน่ึงในจอภาพของ Client โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล   จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบ้ืองต้นและการประมวลผลบางส่วน

ในส่วนการท างานหลักๆจะวางตัวอยู่บน Server  ในลักษณะเวบ็แอปพลิเคชัน 

 แบบจ าลองเชิงวตัถุ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ เน่ืองจากระบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมธ์ จะไม่สามารถจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียได้ เช่น ข้อความ ภาพลักษณ์ กราฟิก 

หรือ เสยีง เป็นต้น วิธีการจ าลองเชิงวัตถุน้ันจะมองระบบเป็นกลุ่มของวัตถุ (Object)  ซ่ึงวัตถุแต่ละช้ินกม็ี

จะบทบาทแตกต่างกันออกไป ซ่ึงจะมีข้อมูล (Data) และการด าเนินการ (Operation) รวมอยู่ด้วย ท าให้

วัตถุน้ันสามารถปรับเปล่ียนโยกย้ายได้โดยไม่กระทบกับส่วนอื่นมากนัก คือจะเน้นที่ตัววัตถุที่ประกอบกัน

เป็นระบบงาน วัตถุจะมีคุณสมบัติในการสืบทอดไปยังวัตถุใหม่ได้ เรียกว่า ระบบสามารถน าโปรแกรมที่

เขียนเกี่ยวกับวัตถุที่มีอยู่ไปใช้งานใหม่ได้โดยที่ประหยัดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาใหม่น่ันเอง ซ่ึง

แบบจ าลองเชิงวัตถุจะแบ่งเป็น แนวคิดเชิงวัตถุ และ ภาษาแบบจ าลองเชิงวัตถุ 

 ภาษาพเีอชพ ีPHP 

 ประวัติความเป็นมาของ PHP น้ันถูกสร้างขึ้ นประมาณกลางปี ค.ศ. 1994 โดยนาย Rasmus 

Lerdorf ชาวเดนมาร์กเป็นผู้เร่ิมต้นพัฒนาภาษา PHP โดยมีแนวคิดที่จะแยกส่วนที่เป็น HTML ออกจาก

ภาษา C และน่ันจึงท าให้เขาได้สร้างโค้ด HTML ขึ้นมาใหม่ และตั้งช่ือว่า Personal Home Page Tool 

(PHP-Tools) ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1995 เขาได้เพ่ิมขีดความสามารถให้กับ PHP ให้รองรับการท างาน

ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL อีกด้วย และในช่วงปี ค.ศ. 1997 ได้เปิดให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ PHP-

Tools ได้เข้าร่วมพัฒนาปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้นในหลายๆด้าน และเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายมาเป็น

ภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนา Website ในปัจจุบัน ผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผย

รหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังน้ัน PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ และแพร่หลายโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏบัิติการอย่างเช่น Linuxหรือ FreeBSD เป็นต้น ใน

ปัจจุบันพีเอชพีสามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 

95/98/NT เป็นต้น 

 ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 

 ผู้พัฒนาได้เกบ็รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยระบบเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการคูปอง
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ดิจิตอลทีวี ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

สามารถสรุปความต้องการของผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

 ผู้ใช้งานระบบ 

 1) สามารถสร้างเอกสารประกอบการแก้ไขคูปองลงในระบบได้ 

 2) สามารถปรับปรุงแก้ไขเอกสารในระบบได้ 

 3) สามารถดูรายการสถิติของเอกสารคูปองได้ 

 4) สามารถดูรายการข้อมูลกล่องและซองได้ 

 5) สามารถแจ้งเบิกกล่องผ่านระบบได้ 

 ผู้ดูแลระบบ 

 ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถใช้งานได้เหมือนกับผู้ใช้งานทั่วไป แต่จะมีส่วนที่พิเศษที่

ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ดังน้ี 

 1) เพ่ิมรายการกล่องและซองอนัใหม่เข้าในระบบ 

 2) ปรับปรุงแก้ไขสถานะ วันที่ท  ารายการของกล่องและซองในการเบิกและคืน 

 3) อนุมัติรายการเบิกกล่องในระบบ 

 4) เพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานในระบบหรือรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ  
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 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล 

 

 
 

ภาพที ่1  Use-Case Diagram ระบบบริหารจัดการงานคูปองดิจิตอลทวีี 
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แผนภาพแสดงความส าพนัธร์ะหว่างขอ้มูล (ER diagram) 

 
ภาพที ่2  แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล 

 

ผลลพัธจ์ากการพฒันาระบบ 

เวบ็แอปพลิเคชันบริหารจัดการคูปองดิจิตอลทวีี ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดท าขึ้ นเพ่ือช่วยในงานบริหารจัดการงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น และช่วยลดระยะเวลาในการท างานให้น้อยลง จากผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน ซ่ึงแสดงให้เหน็ในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ที่เป็นผลจากการบันทกึ

ข้อมูลคูปอง และรายงานที่ออกมา ตามล าดับ 
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ภาพที ่3  จอแสดงผลการบันทกึข้อมูล 

 

 
ภาพที ่4  จอแสดงผลเอกสารประกอบในการรับและคืนคูปอง 

 

 
ภาพที ่5  จอแสดงผลประวัติการสร้างเอกสาร 

 

111111321132



 
ภาพที ่6  จอแสดงผลเบิกกล่องเสรจ็เรียบร้อย 

 

สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานคูปองดิจิตอลทีวี ของส านักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่พัฒนาเสรจ็แล้วได้

น าไปใช้งานจริงเพ่ือแก้ไขปัญหาในการท างานของระบบงานเดิม ที่ใช้กระดาษเอกสารเป็นแบบฟอร์ม ท า

ให้ขั้นตอนในการท างานมีหลายขั้นตอน มีเอกสารเป็นจ านวนมาก และเกิดความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร 

โดยผู้พัฒนาได้เกบ็รวบรวมปัญหาเหล่านี้  น ามาวิเคราะห์ออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้งานในรูปแบบเวบ็

แอปพลิเคชัน ท าให้มีความสะดวกรวดเรว็ ทนัสมัย และมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้ น สามารถลดขั้นตอนใน

การท างานหลายๆส่วนได้ และยังช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานมากยิ่งขึ้น ท าให้งานเสรจ็เรว็ขึ้น 

ซ่ึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ อาจจะมีการท าระบบส ารองข้อมูล และพัฒนาระบบให้ผู้เข้าร่วม

โครงการได้ติดตามสถานะการแก้ไขเอกสารและติดต่อสนทนาออนไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ รวมถึงการ

เพ่ิมระดับการใช้งาน เพ่ือป้องกนัการเข้าถึงข้อมูล ด้วย 
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