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บทคดัย่อ 

 โครงการพัฒนาระบบน้ีเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดเกบ็ข้อมูลพนักงาน 

ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบในการเกบ็ข้อมูลของศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทาง

โทรศัพทแ์ห่งชาติ ให้มีความสะดวกรวดเรว็ และมีการจัดการให้เป็นระบบย่ิงขึ้น ลดความซ า้ซ้อน

ของข้อมูล ซ่ึงการจัดเกบ็แบบเดิม ยังจัดเกบ็อยู่ในลักษณะของแฟ้มข้อมูล อาจท าให้เกิดความ

ซ า้ซ้อนในการเกบ็ข้อมูล และท าให้การค้นหาข้อมูลต้องค้นหาจากหลายแหล่งด้วยกัน ซ่ึงบางคร้ัง

ข้อมูลที่เกบ็อาจจะไม่ตรงกัน ท าให้ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลใดถูกต้อง และท าให้เกิดความล่าช้าได้ 

และเป็นภาระให้กบัผู้ใช้ข้อมูล ระบบงานใหม่พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดเกบ็ข้อมูลพนักงาน 

ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ แบบฐานข้อมูลกลาง แต่แยกตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือเป็นการ

ป้องกันฐานข้อมูลอีกขั้นหน่ึง เพ่ือความถูกต้อง ตรงกัน และมีความสะดวกรวดเรว็ในการจัดการ 

หรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ท าให้ระบบงานมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทน า 

 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 เน่ืองจากศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทแ์ห่งชาติยังไม่มีการจัดท าระบบเกบ็ข้อมูล

พนักงาน,ข้อมูลวัสดุ ครุภัณท์ แบบฐานข้อมูลมาก่อน ซ่ึงปัจจุบันได้เกบ็ข้อมูลแบบ แฟ้มข้อมูล 

Word และตารางข้อมูล Excel น้ันอาจมีการผิดพลาดในการเช่ือมต่อข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่

ฐานข้อมูลจะให้ประโยชน์ดังน้ี 

 1.  หลีกเล่ียงความขัดแย้งของข้อมูล  Inconsistency  

 2.  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกนัได้  

 3.  สามารถลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล Redundancy  

 4.  รักษาความถูกต้อง  

 5.  สามารถระบุกฎเกณฑเ์พ่ือควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกดิข้ึนได้ 

 6.  สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัได้ โดยใช้ระบบฐานข้อมูล 

 7.  ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเกบ็ข้อมูลในลักษณะเดียวกนั 

 8.  สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้  

 9.  ความเป็นอสิระของข้อมูลและโปรแกรม  

 วตัถุประสงค ์

 1.  เพ่ือพัฒนาระบบการเกบ็ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์บริการเลิก

บุหร่ีทางโทรศัพท์แห่งชาติ ให้เป็นระบบฐานข้อมูลและสามารถการจัดการข้อมูลได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 2.  เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์บริการเลิก

บุหร่ีทางโทรศัพทแ์ห่งชาติ ให้มีความสะดวกและรวดเรว็ย่ิงข้ึน 

 3.  เพ่ือความสะดวกในการจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ  ของ

ศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทแ์ห่งชาติ ให้มีความสะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึ้น 

 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและพนักงานได้รับความสะดวกรวดเรว็ในการจัดการหรือค้นหา

ข้อมูลต่างๆ 

 2.  ลดความซ า้ซ้อน ความขัดแย้ง ของข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลร่วมกนัได้ 

 3.  หลักการที่ใช้ในการบริหารจัดการ Database Transaction คือ ACID  เพ่ือ

รับประกนัว่าทุกๆค าสั่งที่เกดิข้ึนกบัระบบฐานข้อมูลจะมีความถูกต้องอยู่เสมอ 

 4.  ท าให้ระบบงานมีประสทิธภิาพมากขึ้น 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ระบบฐานขอ้มูล (Database System)  

 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึงโครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย

รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล 

จึงนับว่าได้เป็นการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ใช้สามารถจัดการกับ ข้อมูลได้ในลักษณะ

ต่าง ๆ ทั้งการเพ่ิม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์

น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล ประเภทฐานข้อมูล ที่ใช้โดยหลัก ๆ

ได้แก่ 

 1.  โครงสร้างแบบตามล าดับช้ัน (Hierarchical Model) 

 2.  โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network Model) 

 3.  โครงสร้างแบบเชิงสมัพันธ ์(Relational Model) 

 

 เว็บเซิรฟ์เวอร ์(Web Server)   

 เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  คือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท  าหน้าที่เป็นเคร่ืองบริการ

เวบ็เพจแก่ ผู้ร้องขอผ่านโปรโตคอลเฮชททีพีี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เคร่ือง

บริการน้ีจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม เคร่ืองบริการเวบ็เพจ

มักเปิดบริการทางพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เช่ือมต่อ และน าข้อมูลไปใช้โดยใช้

โปรแกรมประเภทเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) การเช่ือมต่อเร่ิมด้วยการระบุที่อยู่เวบ็เพจที่ร้อง

ขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator) เช่น http://www.google.com 

เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเคร่ืองบริการเวบ็ คือ อาปาเช่ (Apache Web Server) หรือ

ไมโครซอฟทไ์อไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server) ส่วนบริการที่นิยมติดต้ัง

เพ่ิม เพ่ือเสริมความสามารถของเคร่ืองบริการ เช่น ตัวแปลภาษาสคริปต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบ

จัดการผู้ใช้ และระบบจัดการเน้ือหา เป็นต้น (http://www.thaiall.com/omni/indexo.html) 

 โปรแกรม phpMyAdmin และ MySQL 

 phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหน่ึงที่ใช้ในการจัดการฐาน 

ข้อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง โปรแกรมน้ีเขียนขึ้นโดยนาย Tobias Retschiller และ

เป็นโปรแกรมแบบ Open Source ด้วย เพราะว่าเขียนด้วย PHP ทั้งหมด phpMyAdmin ตัวน้ีจะ

ท างานบน Web Server เป็น PHP Application ที่ใช้ควบคุมจัดการกับ MySQL Server 

ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 

 1.  สร้างและลบ Database 

 2.  สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ไข record หรือลบ 

Table, เพ่ิมหรือแก้ไข field ในตาราง 

 3.  น าเข้าข้อมูลชนิดตัวอกัษรไปเกบ็เป็นข้อมูลในตารางได้ 
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 4.  หาผลสรุป (Query) ด้วยค าสั่ง SQL  

 ภาษา PHP  

 PHP ย่อมาจาก Personal Home Pages เป็น HTML embedded scripting language 

ภาษาสคริปต์ตัวหน่ึงซ่ึงมีการน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการพัฒนา Web Application 

PHP น าเอาข้อดีของ C, Java และ Perl เข้ามาใช้ มีโครงสร้างของภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้

เป้าหมายที่ส าคัญที่สดุ คือ ช่วยท าให้เวบ็มีความสามารถตอบสนองกบัผู้ใช้มากที่สดุ 

 ความสามารถของ PHP 

 ความสามารถพ้ืนฐาน 

 1.  สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่งข้อมูลกบัผู้ใช้ได้ 

 2.  แทรกโคด๊ PHP เข้าไประหว่างโคด๊ภาษา HTML ได้ทนัท ี

 3.  ฟังก์ช่ันสนับสนุนการท างาน : PHP มีฟังก์ช่ันมากมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ข้อความอักขระ และ Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) สนับสนุนตัวแปร Scalar, Array, 

Associative นอกจากน้ียังสามารถก าหนดโครงสร้างข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่สูงข้ึนไปได้เช่นเดียวกับ

ภาษา C หรือ Java 

 ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล การสร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการรับส่ง

ข้อมูลกับผู้ใช้งานเช่น ผู้ใช้งานกรอกขอมูลเพ่ือสมัครสมาชิก การลอ็กอินเข้าใช้งานระบบ การซ้ือ

ขายสินค้าออนไลน์ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนต้องมีการใช้งานฐานข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลถูกจัดการอย่าง

ถูกต้องและมีประสทิธภิาพ 

 ความสามารถขั้นสงู สนับสนุนการติดตอกบัโปรโตคอลได้หลากหลาย 

 PHP สามารถเช่ือมต่อกับโปรโตคอลอื่นๆ เช่น IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และ

HTTP และคุณสามารถเป็นพอร์ตการเช่ือมโยง (Socket) หรือสื่อสารโต้ตอบแบบอินเตอร์แอค็

ทฟีโดยผ่านโปรโตคอลอื่นๆ ได้ด้วยสามารถท างานไดกบัฮาร์ดแวร์ทุกระดับ เน่ืองจาก PHP จะถูก

ประมวลผลและท างานอยู่บนเวบ็เซิรฟเวอร์ ดังน้ันโปรแกรมที่เขียนด้วย PHP ที่มีขนาดใหญ่และ

ซับซ้อนเพียงใด กจ็ะสามารถประมวลผลได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี

ประสทิธภิาพสงูเท่านั้น ฮาร์ดแวร์ในระดับใดกส็ามารถใช้ได้ 

 โปรแกรม PHPMaker 

 PHPMaker เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปประเภท Web application อธิบายง่ายๆ กค็ือ

ระบบโปรแกรมจะช่วยในการสร้างโคด๊ PHP โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ในเร่ืองภาษา PHP มากนัก

เพียงแค่ต้องมีความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเท่าน้ัน โปรแกรมกจ็ะท า

การเขียน ค าสั่งของภาษา PHP ให้คุณทุกขั้นตอนเพ่ืออานวยความสะดวกใน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 

ระบบเมนู ระบบการน าเข้า ระบบแก้ไข ระบบการลบ ข้อมูล ตัวโปรแกรมสามารถท างานได้ทั้งใน

ระบบปฏิบัติการ WindowsXP, 7, 8 ได้เป็นอย่างดี และสามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลได้หลาย
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ประเภทเช่น (MySQL / PostgreSQL / Access / MSSQL) และLinux/ Unix servers 

(MySQL) PostgreSQL PHPMaker เป็นต้น 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

 ปัญหาจากระบบงานเดิม 

 1.  ความขัดแย้งของข้อมูล (Inconsistency) การจัดเกบ็ข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล  โดย

ข้อมูลเร่ืองเดียวกนัมีอยู่หลายแฟ้มข้อมูล      

 2.  เม่ือผู้ใช้ต้องการข้อมูล  ซ่ึงเป็นข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างกนัจะท าได้ยาก 

 3.  ความถูกต้องของข้อมูล  ไม่สอดคล้องกนั เน่ืองจาก เกบ็ข้อมูลอยู่หลายแฟ้มข้อมูล  

 4.  การเกบ็ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพราะแต่ละฝ่ายออกแบบการจัดเกบ็

ข้อมูลไม่เหมือนกนั เช่น การตั้งช่ือ และจัดกลุ่มข้อมูล 

 5.  ความปลอดภัยของข้อมูล  เกี่ยวกับการแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูล หรือแทนที่

ข้อมูลเดิม 

 6.  มีการเปล่ียนแปลงพนักงานผู้รับผิดชอบบ่อย และการประสานงานต่อไม่เรียบร้อย 

 

 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 Use Case Diagram ของระบบขอ้มูลพนกังานและขอ้มูลวสัดุ ครุภณัฑต่์างๆ 
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ภาพที ่1 Use Case Diagram ของระบบข้อมูลพนักงานและข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑต่์างๆ 
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 แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Data Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Data Model) 

 

 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design) 

 การเข้าสู่โปรแกรมจะต้องมีการ Login ทุกคร้ัง  ซ่ึงผู้ที่เข้าสู่โปรแกรมได้กคื็อพนักงาน, 

ผู้บริหาร, พนักงานพัสดุ และ ผู้ดูแลระบบ และในแต่ละระดับ สทิธิ์ในการเข้าใช้จะแตกต่างกนั  

 

ภาพที ่3 จอแสดงผลการ Login   (Login page) 

 

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

 

ภาพที ่6 แสดงรายงานวัสดุ ครุภัณฑ ์(Report page) 

 

บทสรุป 

 การพัฒนาโครงการ ได้มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 1.  ได้ท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

 2.  ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหา ให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบงาน และผู้บริหาร 

 3.  ได้ท าการออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้ทฤษฎีและหลักการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 4 ได้ท าการจัดท าโปรแกรม และทดสอบการใช้งาน โดยระบบสามารถท างานได้ คือ 

 4.1. สามารถเกบ็ข้อมูลได้ ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ ์ 

 4.2. สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยใช้ค า หรือประโยค ที่ต้องการค้นหา 

 4.3. สามารถแก้ไข, เพ่ิม, ลบ ข้อมูล ต่างๆ ได้ โดยข้ึนอยู่กับระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่ 

ผู้ดูแลระบบก าหนดสทิธิ์ไว้ 

 4.4. ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดระดับสทิธิ์ของผู้ใช้งาน  

 4.5. สามารถรายงานข้อมูลได้โดยผู้ดูแลระบบ หรือพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ได้ 
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 4.6. ระบบมีการตรวจสอบการเข้าใช้งาน (Check Login) 

 5. ได้สร้างแบบจ าลองการใช้งานระบบโดยใช้ Use case Diagram เป็นเคร่ืองมือใน

การอธบิายการท างานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ 

 6. จัดท า Data Dictionary เพ่ือใช้อธบิายลักษณะข้อมูลของฐานข้อมูลที่ออกแบบ 

 7. ได้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) และอธบิายวิธกีารใช้งาน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 เน่ืองจากระบบที่พัฒนาข้ึน เป็นเพียงระบบที่ท  าการพัฒนาในข้ันต้น  เพ่ือใช้งานใน

ศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท์แห่งชาติเท่าน้ัน ผู้พัฒนาระบบมีความคิดเห็นว่ายังมีส่วนที่

สามารถขยายเพ่ือพัฒนาต่อไปในอนาคตได้  เช่น การสั่งซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เกบ็ข้อมูลผู้ติดต่อ  

ออกแบบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน ให้สามารถแจ้งซ่อม 

แจ้งเสยีผ่านระบบได้ 
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