ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงเครือข่ายสือ่ สารข้อมูล
กองสือ่ สารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์กรมสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
พ.อ.อ. เอกพงษ์ อาจทอง*
ดร. นันทิกา ปริญญาพล**

บทคัดย่อ
นโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2558 เป็ นก้ า วสาคัญ ตามทิศ ทางยุ ทธศาสตร์
กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551 - 2562 ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One
of The Best Air Forces in ASEAN)” ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นปี สุดท้ ายในก้ าวที่สองของการ
เป็ นกองทัพอากาศที่ใช้ เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force : NCAF) จึงทาให้
ความต้ อ งการระบบเครื อ ข่ า ยสื่อ สารข้ อมูลและระบบสารสนเทศจากหน่ วยขึ้น ตรงต่ า งๆ ของ
กองทัพอากาศมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึง เป็ นเหตุให้ กองสื่อสารข้ อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรม
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จะต้ องพัฒนาขีดความสามารถของการทางานเพื่อให้ สามารถ
รองรั บ กับ ปริ มาณงานที่เ พิ่ มมากขึ้ น รวมทั้งพั ฒ นาขี ดความสามารถของก าลั งพลให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ดีย่งิ ขึ้น
ดังนั้นกองสื่อสารสารข้ อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่อมบารุงเครื อข่ายสื่อสารข้ อมูลขึ้นมา
เพื่อเก็บข้ อมูลการปฏิบัติงาน แสดงข้ อมูลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานสามารถทาได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถนาข้ อมูลที่ได้ เพื่ อมาใช้ ใน
การวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่ อแก้ ไขหรื อลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้นต่ อไป และวางแผนการพั ฒนา
ศักยภาพกาลังของหน่วยงาน

*นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
นโยบายผู้ บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2558 เป็ นก้ าวสาคัญ ตามทิศทางยุ ทธศาสตร์
กองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One
of The Best Air Forces in ASEAN)” จึงทาให้ ความต้ องการระบบเครือข่า ยสื่อสารข้ อมูลและ
ระบบสารสนเทศจากหน่วยขึ้นตรงต่างๆ ของกองทัพอากาศมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึง เป็ นเหตุ
ให้ กองสื่อสารข้ อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จะต้ องพัฒนาขีด
ความสามารถของการทางานเพื่อให้ สามารถรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถของกาลังพลให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ดีย่งิ ขึ้น
ดังนั้ น จึ ง มีก องสื่อ สารสารข้ อมู ล ศู น ย์ คอมพิ วเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ท หาร
อากาศ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุงเครื อข่ายสื่อสาร
ข้ อ มู ล ขึ้ นมา เพื่ อ เก็บ ข้ อ มู ล การปฏิบั ติ ง าน แสดงข้ อ มู ล การปฏิบั ติ ง าน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานสามารถทาได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถนาข้ อมูล
ที่ได้ เ พื่ อ มาใช้ ในการวางแผนการปฏิบั ติ งาน เพื่ อ แก้ ไขหรื อ ลดปั ญ หาที่จ ะเกิดขึ้ น ต่ อ ไป และ
วางแผนการพัฒนาศักยภาพกาลังของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงเครือข่ายสื่อสารข้ อมูล
2. เพื่อจัดทารายงานสาหรับการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของกาลังพลในหน่วยงานได้
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถใช้ งานระบบงานซ่อมบารุงเครือข่ายสื่อสารข้ อมูลได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างรวดเร็วทันต่อความต้ องการของผู้ใช้ งาน
3. สามารถนาข้ อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต
4. สามารถน าข้ อ มู ล ไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถของเจ้ า หน้ า ที่ ท่ี
ปฏิบัติงาน

แนวคิด และทฤษฏีทีเ่ กีย่ วข้อง
วิสยั ทัศน์กองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2562 สืบค้ นจากกองทัพอากาศมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่
“กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค” หรือ “One Of The Best Air Force in ASEAN” และเพื่อให้
สามารถก้ าวไปสู่วิสยั ทัศน์กองทัพอากาศอย่างเป็ นระบบเป็ นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จึงได้ มีการ
กาหนดจุดเน้ นการพัฒนาในแต่ละระยะดังนี้
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ระยะที่ 1 กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรบและการ)ปฏิบัติการที่ไม่ใช่การรบเพื่อตอบสนองต่อภัยคุมคามในทุกรูปแบบ จะต้ อง
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิตอลเป็ นหลักบูรณาการเทคโนโลยีกาลังทางอากาศ เทคโนโลยีเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นให้ การปฏิบัติเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ทันการ และตรงตามความต้ องการ
เพื่อเป็ นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้ เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง (Network Centric Operation :
NCO)
ระยะที่ 2 กองทัพอากาศที่ใช้ เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force :
NCAF) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและไม่ใช่การรบเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในยุคสงครามที่ใช้ เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare : NCW) โดย
จะต้ องประยุกต์แนวคิดการใช้ ปฏิบัติการที่ใช้ เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง (NCO) ได้ อย่างสมบูรณ์
ระยะที่ 3 กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค” โดยสามารถ
ใช้ เ ทคโนโลยี ดิจิ ต อลและแนวคิ ด การปฏิบั ติ ก ารที่ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ นศู น ย์ ก ลาง (NCO)ในการ
ปฏิบัติการรบและไม่ใช่การรบ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองให้ มากที่สดุ
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ฐานข้ อมูล (Database) เป็ นการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ ผ้ ูใช้ สามารถใช้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องในระบบต่างๆ ร่ วมกันได้ โดยที่ไม่เกิดความซา้ ซ้ อนของข้ อมูลและยังสามารถหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ งของข้ อมูล อีกทั้งข้ อมูลในระบบก็จะถูกต้ องเชื่อถือได้ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
ผู้ใช้ สามารถจัดการกับข้ อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ ท้งั การเพิ่ม การลบ แก้ ไข และการเรียกดูข้อมูล
โดยจะเป็ นการน าเอาคอมพิ วเตอร์ เข้ า มาช่ วยในการจั ดการกับ ฐานข้ อมู ลโดยการใช้ งานผ่ า น
ซอฟต์แวร์สาหรับบริหารจัดการฐานข้ อมูล
ระบบจัดการฐานข้ อมูล (Database Management System: DBMS) เป็ นซอฟต์แวร์
จัดการฐานข้ อมู ลที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการโต้ ตอบระหว่ างผู้ ใช้ งานกับฐานข้ อมู ล โดยที่จะ
ประกอบไปด้ วยฟั งก์ช่ันต่างๆที่จัดการกับฐานข้ อมูล ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ าง การเรี ยกดูข้อมูล การ
อัพเดตข้ อมูล การบารุงรักษาฐานข้ อมูล และยังมีการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ไม่ให้ ผ้ ูท่ไี ม่มี
สิทธิ์สามารถเข้ าถึงฐานข้ อมู ลได้ รวมไปถึงการสารองและกู้คืนข้ อมู ลโดยที่ผ้ ูใช้ งานสามารถที่จะ
โต้ ตอบการฐานข้ อมูลโดยตรงผ่านทางชุดคาสั่ง SQL หรือนาชุดคาสั่งไปใช้ งานร่วมกับโปรแกรม
อื่นๆ เช่น PHP
ความหมาย และ ความสาคัญ ของ Responsive Web Design
Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ ที่จะทาให้ เว็บไซต์
สามารถแสดงผลได้ อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ท่แี ตกต่างกัน โดยใช้ รหัสโปรแกรมเดียวกัน URL
เดียวกัน เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว
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หลักการของ Responsive Web Design
การจะทา Responsive Web Design มักใช้ เทคนิคหลายๆ อย่าง ร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ น
Fluid Grid, Flexible Images และ CSS3 Media Queries เริ่มแรกคือการทา Fluid Grid ซึ่งก็คือ
การออกแบบ Grid ให้ เป็ นแบบ Relative ซึ่งก็คือการที่ไม่ได้ กาหนดขนาดของ Grid แบบตายตัว
แต่จะกาหนดให้ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ เช่ น กาหนดความกว้ างแบบเป็ น % หรื อการใช้ font-size
หน่วยเป็ น em เป็ นต้ น
ต่อ มาคือการทา Flexible Images หรื อการกาหนดขนาดของรูป ภาพต่ างๆ ให้ มี
ความสัมพันธ์กับขนาดของหน้ าจอแสดงผล หากรูปต้ นฉบับมีขนาดใหญ่มาก เวลาแสดงในมือถือ
ที่มีจอขนาดเล็ก ก็ควรลดขนาดลงมา เพื่อให้ แสดงผลได้ อย่างสวยงาม เป็ นต้ น
สุดท้ ายคือการใช้ CSS3 Media Queries ซึ่งจะช่วยให้ เราสามารถกาหนด style sheets
สาหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ เราจะเขียน style sheets พื้นฐานเอาไว้ ซึ่งกลุ่มนี้ จะไม่
ขึ้นอยู่กบั อุปกรณ์ใดๆ หลังจากนั้นให้ เราเขียน style sheets สาหรับอุปกรณ์ท่มี ีขนาดหน้ าจอที่เล็ก
สุด เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขนาดใหญ่สดุ ซึ่งการเขียนแบบนี้ จะช่วยลดความซา้ ซ้ อนของโค้ ด และ
ยังทาให้ การแก้ โค้ ดในภายหลังทาได้ ง่ายอีกด้ วย
ข้อเสียของ Responsive Web Design
การเขียนโค้ ดเดียว ให้ รองรับหลายๆอุปกรณ์ จึงอาจทาให้ เกิดปัญหา เช่น โทรศัพท์มือถือ
ที่มีหน้ าจอขนาดเล็ก ถึงแม้ เราจะซ่อนเนื้อหาบางส่วนที่ไม่จาเป็ นเอาไว้ เช่น โฆษณา แต่ในบางเว็บ
บราวเซอร์ ข้ อมูลเหล่านี้ยังจะถูกโหลดเข้ ามาอยู่ รวมไปถึงเรื่องของการปรับขนาดของรูปภาพที่
ไม่ได้ ลดขนาดไฟล์ของตัวรูปภาพจริงๆ ทาให้ โทรศัพท์มือถือจาเป็ นต้ องดาวน์โหลดรูปเดียวกับรูป
ที่ใช้ แสดงบน Desktop ทาให้ เสียเวลาโดยไม่จาเป็ น
Bootstrap
Bootstrap คือ front-end Framework ซึ่ง front-end คือส่วนแสดงผลให้ user เห็น ส่วน
framework หมายถึง สิ่งที่เข้ ามาช่ วยกาหนดกรอบการทางานให้ เป็ นไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วย
ให้ ก ารพั ฒ นาเว็บ ไซต์ ท าได้ ร วดเร็ว ขึ้ น ง่ า ยขึ้ น และเป็ นระบบมากขึ้ นโดยส่ ว นประกอบของ
bootstrap เมื่อดาวโหลดมาจะได้ 3 โฟลเดอร์ดังนี้
- CSS เก็บ style sheets ของ Bootstrap
- Img เก็บ sprite image สาหรับ icons ต่างๆ
- Js เก็บ jQuery plugins ต่างๆ
ถ้ าต้ องการจะทา responsive web ให้ เราเพิ่ม style sheets ของ Bootstrap สาหรับ
responsive เข้ าไป ดังนี้
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างโค๊ด style sheet เพื่อทาให้ bootstrap เป็ น responsive web
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER diagram)

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล
แผนภาพแสดงกรณีการทางานของผูใ้ ช้งานระบบ (Use Case Diagram)

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพกรณีการใช้ งานระบบ
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การพัฒนาระบบและผลการดาเนินการ
จากการพั ฒนาระบบจะแสดงผลการทางานของโปรแกรมดังภาพที่ 4 คือรายการซ่ อม
บ ารุ ง ที่มี อ ยู่ ใ นระบบ และภาพที่ 5 แสดงรายงานปริ ม าณงานซึ่ เ งป็ นส่ ว นช่ ว ยให้ ผ้ ู บ ริ ห ารใช้
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนได้

ภาพที่ 4 แสดงรายการงานที่มีอยู่ในระบบ

ภาพที่ 5 แสดงปริมาณงานในแต่ละเดือน
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บทสรุป
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงเครือข่ายสื่อสารข้ อมูล กองสื่อสารข้ อมูล ศูนย์
คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้ นาเอาทฤษฎี และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ อง
เข้ ามา ประยุกต์ใช้ งานร่ วมกัน เพื่อให้ การพัฒนาระบบทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบที่ทา
การพัฒนาสามารถ ทางานได้ ดังนี้
1. ระบบงานสามารถบันทึก แก้ ไข ลบ รายการงานในระบบได้
2. ระบบงานสามารถแสดงรายงานปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาได้
3. ระบบงานสามารถแสดงจานวนชั่วโมงการทางานของเจ้ าหน้ าที่แต่ละคนได้
4. ระบบงานสามรถแสดงรายงานปริมาณงานของแต่ละหน่วยงานได้

ข้อเสนอแนะและข้อจากัดของระบบ
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงเครือข่ายสื่อสารข้ อมูล กองสื่อสารข้ อ
มล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
ให้ มีประสิทธิภาพให้ ดีย่งิ ขึ้นดังนี้
1. การพัฒนาหน้ าตาของตัวโปรแกรมให้ มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น
2. ระบบจะต้ องมีการพัฒนาให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
3. ระบบควรจะมีการเพิ่มในส่วนของการแสดงรายงานให้ มีเพิ่มมากขึ้น มีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้น

บรรณานุ กรม
กองทัพอากาศ. (2558). นโยบายผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ. สืบค้นเมือ่ 25 พฤษภาคม
2559, จาก: http://www.rtaf.mi.th/
ไกรสร บุญมี. (2553). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งกาลังบารุงกองทัพอากาศเพือ่
สนับสนุ นการปฏิบตั ิการทีใ่ ช้เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: เอกสารวิจัย
ส่วนบุคคลโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.
กฤษณพงษ์ศุขสวัสดิม, ม.ล. (2554). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการรองรับ
การปฏิบตั ิการทีใ่ ช้เครือข่ายเป็ นศูนย์กลางของ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหาร
อากาศ. กรุงเทพฯ: เอกสารวิจัยส่วนบุคคล โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ.

809

นรพล เชี่ยวสมุทร. (2557). การวิจยั และพัฒนาโปรแกรมรายงานสถานภาพอุปกรณ์ของ
กองสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมการปฏิบตั ิทางอากาศ. กรุงเทพฯ: เอกสาร
วิจัยส่วนบุคคล โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.
รุ่งรัศมี บุญดาว. (2559). ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจในยุคดิจิตอล. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์ลัคกี้บุค๊ ส์.
วารินทร์ เมฆประดิษฐสิน. (2550). คัมภีรต์ รวจซ่ อมระบบเครือข่าย. (พิมพ์ครั้งที่ 1).
กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จากัด.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database System). กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ด ยูเคชั่น.
Responsive Web Design และ Bootstrap. (ม.ป.ป.). สืบค้ นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 ,
จาก http://www.siamhtml.com/responsive-web-design/

810

