การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพนักงาน และข้อมูลวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ในศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
สุวรรณชัย อนันตวิทยวงศ์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง**

บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาระบบนี้เป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการจัดเก็บข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบในการเก็บข้ อมูลของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท์แห่งชาติ ให้ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดการให้ เป็ นระบบยิ่งขึ้น ลดความซา้ ซ้ อน
ของข้ อมูล ซึ่งการจัดเก็บแบบเดิม ยัง จัดเก็บอยู่ในลักษณะของแฟ้ มข้ อมูล อาจทาให้ เกิดความ
ซา้ ซ้ อนในการเก็บข้ อมูล และทาให้ การค้ นหาข้ อมูลต้ องค้ นหาจากหลายแหล่งด้ วยกัน ซึ่งบางครั้ง
ข้ อมูลที่เก็บอาจจะไม่ตรงกัน ทาให้ ต้องตรวจสอบว่าข้ อมูล ใดถูกต้ อง และทาให้ เกิดความล่าช้ าได้
และเป็ นภาระให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูล ระบบงานใหม่พัฒนาเพื่อใช้ ประโยชน์ในการจัดเก็บข้ อมูล พนักงาน
ข้ อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ แบบฐานข้ อมูลกลาง แต่แยกตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน เพื่ อเป็ นการ
ป้ องกันฐานข้ อมูลอีกขั้นหนึ่ง เพื่อความถูกต้ อง ตรงกัน และมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ
หรือค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ทาให้ ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติยังไม่มีการจัดทาระบบเก็บข้ อมูล
พนักงาน,ข้ อมูลวัสดุ ครุภัณท์ แบบฐานข้ อมูลมาก่อน ซึ่งปั จจุ บันได้ เก็บข้ อมูลแบบ แฟ้ มข้ อมูล
Word และตารางข้ อมูล Excel นั้ นอาจมี การผิดพลาดในการเชื่ อมต่ อข้ อมู ลในส่ว นต่ าง ๆ ที่
ฐานข้ อมูลจะให้ ประโยชน์ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งของข้ อมูล Inconsistency
2. สามารถใช้ ข้อมูลร่วมกันได้
3. สามารถลดความซา้ ซ้ อนของข้ อมูล Redundancy
4. รักษาความถูกต้ อง
5. สามารถระบุกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
6. สามารถกาหนดความเป็ นมาตรฐานเดียวกันได้ โดยใช้ ระบบฐานข้ อมูล
7. กาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้ อมูลในลักษณะเดียวกัน
8. สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้ อมูลได้
9. ความเป็ นอิสระของข้ อมูลและโปรแกรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้ อมูลพนักงาน ข้ อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์บริการเลิก
บุ หรี่ ทางโทรศั พท์แห่ งชาติ ให้ เป็ นระบบฐานข้ อมู ลและสามารถการจัดการข้ อมู ลได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้ น ข้ อมูลพนักงาน ข้ อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์บริการเลิก
บุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ให้ มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. เพื่อความสะดวกในการจัดการข้ อมูลพนักงาน ข้ อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ให้ มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดูแลและพนักงานได้ รับความสะดวกรวดเร็วในการจัดการหรื อค้ นหา
ข้ อมูลต่างๆ
2. ลดความซา้ ซ้ อน ความขัดแย้ ง ของข้ อมูล สามารถใช้ ข้อมูลร่วมกันได้
3. หลั กการที่ใช้ ในการบริ หารจัดการ Database Transaction คือ ACID เพื่ อ
รับประกันว่าทุกๆคาสั่งที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้ อมูลจะมีความถูกต้ องอยู่เสมอ
4. ทาให้ ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ระบบฐานข้ อมูล (Database System) หมายถึงโครงสร้ างสารสนเทศที่ประกอบด้ วย
รายละเอียดของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกัน ที่จะนามาใช้ ในระบบต่าง ๆ มาใช้ ร่วมกัน ระบบฐานข้ อมูล
จึงนับว่าได้ เป็ นการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ โดยผู้ใช้ สามารถจัดการกับ ข้ อมูลได้ ในลักษณะ
ต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ ไข การลบ ตลอดจนการเรี ยกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการประยุกต์
นาเอาระบบคอมพิ วเตอร์เข้ ามาช่วยในการจัดการฐานข้ อมูล ประเภทฐานข้ อมูล ที่ใช้ โดยหลัก ๆ
ได้ แก่
1. โครงสร้ างแบบตามลาดับชั้น (Hierarchical Model)
2. โครงสร้ างแบบเครือข่าย (Network Model)
3. โครงสร้ างแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)
เว็บเซิรฟ์ เวอร์ (Web Server)
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ที าหน้ าที่เป็ นเครื่องบริการ
เว็บเพจแก่ ผู้ร้องขอผ่านโปรโตคอลเฮชทีทพี ี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เครื่อง
บริการนี้จะส่งข้ อมูลให้ ผ้ ูร้องขอในรูป ของข้ อความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม เครื่องบริการเว็บเพจ
มักเปิ ดบริการทางพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ ผ้ ูร้องขอได้ เชื่อมต่อ และนาข้ อมูลไปใช้ โดยใช้
โปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การเชื่อมต่อเริ่มด้ วยการระบุท่อี ยู่เว็บเพจที่ร้อง
ขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator) เช่น http://www.google.com
เป็ นต้ น โปรแกรมที่นิยมใช้ เป็ นเครื่ องบริ การเว็บ คือ อาปาเช่ (Apache Web Server) หรือ
ไมโครซอฟท์ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server) ส่วนบริการที่นิยมติดตั้ง
เพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเครื่ องบริการ เช่น ตัวแปลภาษาสคริปต์ ระบบฐานข้ อมูล ระบบ
จัดการผู้ใช้ และระบบจัดการเนื้อหา เป็ นต้ น (http://www.thaiall.com/omni/indexo.html)
โปรแกรม phpMyAdmin และ MySQL
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ ในการจัดการฐาน
ข้ อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์ได้ โดยตรง โปรแกรมนี้เขียนขึ้นโดยนาย Tobias Retschiller และ
เป็ นโปรแกรมแบบ Open Source ด้ วย เพราะว่าเขียนด้ วย PHP ทั้งหมด phpMyAdmin ตัวนี้จะ
ทางานบน Web Server เป็ น PHP Application ที่ใช้ ควบคุมจัดการกับ MySQL Server
ความสามารถของ phpMyAdmin คือ
1. สร้ างและลบ Database
2. สร้ างและจัดการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ ไข record หรือลบ
Table, เพิ่มหรือแก้ ไข field ในตาราง
3. นาเข้ าข้ อมูลชนิดตัวอักษรไปเก็บเป็ นข้ อมูลในตารางได้
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4. หาผลสรุป (Query) ด้ วยคาสั่ง SQL
ภาษา PHP
PHP ย่อมาจาก Personal Home Pages เป็ น HTML embedded scripting language
ภาษาสคริปต์ตัวหนึ่งซึ่งมีการนามาใช้ งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการพัฒนา Web Application
PHP นาเอาข้ อดีของ C, Java และ Perl เข้ ามาใช้ มีโครงสร้ างของภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
เป้ าหมายที่สาคัญที่สดุ คือ ช่วยทาให้ เว็บมีความสามารถตอบสนองกับผู้ใช้ มากที่สดุ
ความสามารถของ PHP
ความสามารถพื้นฐาน
1. สร้ างฟอร์มโต้ ตอบ หรือรับส่งข้ อมูลกับผู้ใช้ ได้
2. แทรกโค๊ด PHP เข้ าไประหว่างโค๊ดภาษา HTML ได้ ทนั ที
3. ฟั งก์ช่ันสนับสนุนการทางาน : PHP มีฟังก์ช่ันมากมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ข้ อความอักขระ และ Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) สนับสนุนตัวแปร Scalar, Array,
Associative นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดโครงสร้ างข้ อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นไปได้ เช่นเดียวกับ
ภาษา C หรือ Java
ความสามารถในการติดต่ อกับฐานข้ อมูล การสร้ างเว็บไซต์ส่วนใหญ่ จะมีการรั บส่ง
ข้ อมูลกับผู้ใช้ งานเช่น ผู้ใช้ งานกรอกขอมูลเพื่อสมัครสมาชิก การล็อกอินเข้ าใช้ งานระบบ การซื้อ
ขายสิน ค้ า ออนไลน์ ฯลฯ เหล่ า นี้ล้วนต้ องมีการใช้ งานฐานข้ อมูล เพื่ อให้ ข้อมู ลถู กจัดการอย่ า ง
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
ความสามารถขั้นสูง สนับสนุนการติดตอกับโปรโตคอลได้ หลากหลาย
PHP สามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอลอื่นๆ เช่ น IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และ
HTTP และคุณสามารถเป็ นพอร์ตการเชื่อมโยง (Socket) หรือสื่อสารโต้ ตอบแบบอินเตอร์ แอ็ค
ทีฟโดยผ่านโปรโตคอลอื่นๆ ได้ ด้วยสามารถทางานไดกับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ เนื่องจาก PHP จะถูก
ประมวลผลและทางานอยู่บนเว็บเซิรฟเวอร์ ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนด้ วย PHP ที่มีขนาดใหญ่และ
ซั บ ซ้ อ นเพี ย งใด ก็จ ะสามารถประมวลผลได้ โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ กับ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น ฮาร์ดแวร์ในระดับใดก็สามารถใช้ ได้
โปรแกรม PHPMaker
PHPMaker เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปประเภท Web application อธิบายง่ายๆ ก็คือ
ระบบโปรแกรมจะช่วยในการสร้ างโค๊ด PHP โดยที่ผ้ ูใช้ ไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องภาษา PHP มากนัก
เพียงแค่ต้องมีความรู้ในการออกแบบฐานข้ อมูลให้ ตรงกับความต้ องการเท่านั้ น โปรแกรมก็จะทา
การเขียน คาสั่งของภาษา PHP ให้ คุณทุกขั้นตอนเพื่ออานวยความสะดวกใน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
ระบบเมนู ระบบการนาเข้ า ระบบแก้ ไข ระบบการลบ ข้ อมูล ตัวโปรแกรมสามารถทางานได้ ท้งั ใน
ระบบปฏิบั ติก าร WindowsXP, 7, 8 ได้ เป็ นอย่ างดี และสามารถเชื่อมโยงฐานข้ อมู ลได้ หลาย
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ประเภทเช่น (MySQL / PostgreSQL / Access / MSSQL) และLinux/ Unix servers
(MySQL) PostgreSQL PHPMaker เป็ นต้ น

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปัญหาจากระบบงานเดิม
1. ความขัดแย้ งของข้ อมูล (Inconsistency) การจัดเก็บข้ อมูลแบบแฟ้ มข้ อมูล โดย
ข้ อมูลเรื่องเดียวกันมีอยู่หลายแฟ้ มข้ อมูล
2. เมื่อผู้ใช้ ต้องการข้ อมูล ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่มาจากแฟ้ มข้ อมูลที่แตกต่างกันจะทาได้ ยาก
3. ความถูกต้ องของข้ อมูล ไม่สอดคล้ องกัน เนื่องจาก เก็บข้ อมูลอยู่หลายแฟ้ มข้ อมูล
4. การเก็บข้ อมูลไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพราะแต่ละฝ่ ายออกแบบการจัดเก็บ
ข้ อมูลไม่เหมือนกัน เช่น การตั้งชื่อ และจัดกลุ่มข้ อมูล
5. ความปลอดภัยของข้ อมูล เกี่ยวกับการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูล หรื อแทนที่
ข้ อมูลเดิม
6. มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานผู้รับผิดชอบบ่อย และการประสานงานต่อไม่เรียบร้ อย
การออกแบบระบบงานใหม่
Use Case Diagram ของระบบข้อมูลพนักงานและข้อมูลวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ
Employees, Material and Equipment System
View Data

«uses»

Login
*
*

*
*

*

*

Employees
Logout
*
**

*

*
*
*
Manage User Account

Director

*

*

*

*
*
**

*
*
*
Manage Material and Equipment
Supply Officer

*

*

*
*

Report Data

*

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบข้ อมูลพนักงานและข้ อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
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Admin

แบบจาลองเชิงตรรกะ (Logical Data Model)

ภาพที่ 2 แบบจาลองเชิงตรรกะ (Logical Data Model)
การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface Design)
การเข้ าสู่โปรแกรมจะต้ องมีการ Login ทุกครั้ง ซึ่งผู้ท่เี ข้ าสู่โปรแกรมได้ กค็ ือพนักงาน,
ผู้บริหาร, พนักงานพัสดุ และ ผู้ดูแลระบบ และในแต่ละระดับ สิทธิ์ในการเข้ าใช้ จะแตกต่างกัน

ภาพที่ 3 จอแสดงผลการ Login (Login page)

ภาพที่ 4 จอแสดงผลส่วนของพนักงาน (Employees user page)
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ภาพที่ 5 จอแสดงผลส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin page)

ภาพที่ 6 แสดงรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ (Report page)

บทสรุป
การพัฒนาโครงการ ได้ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลต่างๆ เพื่อมาใช้ ในการวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา
2. ได้ ทาการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมเพื่ อจัดการแก้ ไขปั ญหา ให้ ตรงตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ งาน ผู้รับผิดชอบงาน และผู้บริหาร
3. ได้ ท าการออกแบบระบบงานใหม่ โ ดยใช้ ท ฤษฎี แ ละหลั ก การทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 ได้ ทาการจัดทาโปรแกรม และทดสอบการใช้ งาน โดยระบบสามารถทางานได้ คือ
4.1. สามารถเก็บข้ อมูลได้ ในรูปแบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์
4.2. สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ โดยใช้ คา หรือประโยค ที่ต้องการค้ นหา
4.3. สามารถแก้ ไข, เพิ่ม, ลบ ข้ อมูล ต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ งานที่
ผู้ดูแลระบบกาหนดสิทธิ์ไว้
4.4. ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ งาน
4.5. สามารถรายงานข้ อมูลได้ โดยผู้ดูแลระบบ หรือพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้
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4.6. ระบบมีการตรวจสอบการเข้ าใช้ งาน (Check Login)
5. ได้ สร้ างแบบจาลองการใช้ งานระบบโดยใช้ Use case Diagram เป็ นเครื่องมือใน
การอธิบายการทางานของผู้ใช้ งานและผู้ดูแลระบบ
6. จัดทา Data Dictionary เพื่อใช้ อธิบายลักษณะข้ อมูลของฐานข้ อมูลที่ออกแบบ
7. ได้ ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน (User Interface) และอธิบายวิธกี ารใช้ งาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้น เป็ นเพี ยงระบบที่ทาการพั ฒนาในขั้นต้ น เพื่ อใช้ งานใน
ศู น ย์ บ ริ ก ารเลิ ก บุ หรี่ ทางโทรศั พ ท์แ ห่ งชาติ เ ท่านั้ น ผู้ พั ฒนาระบบมี ความคิดเห็น ว่ ายั งมี ส่ว นที่
สามารถขยายเพื่ อพั ฒนาต่อ ไปในอนาคตได้ เช่ น การสั่งซื้อวัสดุ ครุภัณ ฑ์ เก็บ ข้ อมู ลผู้ติดต่ อ
ออกแบบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งาน ให้ สามารถแจ้ งซ่ อม
แจ้ งเสียผ่านระบบได้
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