
ระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสือ่สารขอ้มูล  

กองสือ่สารขอ้มูล ศูนยค์อมพิวเตอรก์รมสือ่สารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 

พ.อ.อ. เอกพงษ ์อาจทอง* 

ดร. นนัทิกา ปริญญาพล** 

บทคดัย่อ 

         นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2558 เป็นก้าวส าคัญตามทิศทางยุทธศาสตร์

กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551 - 2562 ซ่ึงมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One 

of The Best Air Forces in ASEAN)” ทั้งน้ี ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายในก้าวที่สองของการ

เป็นกองทพัอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force : NCAF) จึงท าให้

ความต้องการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสารสนเทศจากหน่วยขึ้ นตรงต่างๆ ของ

กองทพัอากาศมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเรว็จึง เป็นเหตุให้กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรม

สื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของการท างานเพ่ือให้สามารถ

รองรับกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลให้สามารถ

ปฏบัิติงานได้ดีย่ิงขึ้น 

         ดังน้ันกองสื่อสารสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลข้ึนมา 

เพ่ือเกบ็ข้อมูลการปฏิบัติงาน แสดงข้อมูลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้

การปฏบัิติงานสามารถท าได้อย่างรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลที่ได้เพ่ือมาใช้ใน

การวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหาที่จะเกิดข้ึนต่อไป และวางแผนการพัฒนา

ศักยภาพก าลังของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

     นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2558 เป็นก้าวส าคัญตามทิศทางยุทธศาสตร์

กองทพัอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ ซ่ึงมีวิสัยทศัน์มุ่งสู่ “กองทพัอากาศช้ันน าในภมูิภาค (One 

of The Best Air Forces in ASEAN)” จึงท าให้ความต้องการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศจากหน่วยขึ้นตรงต่างๆ ของกองทพัอากาศมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเรว็จึง เป็นเหตุ

ให้กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ จะต้องพัฒนาขีด

ความสามารถของการท างานเพ่ือให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งพัฒนาขีด

ความสามารถของก าลังพลให้สามารถปฏบัิติงานได้ดีย่ิงขึ้น  

 ดังน้ันจึงมีกองสื่อสารสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหาร

อากาศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูลขึ้ นมา เพ่ือเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน แสดงข้อมูลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ

ปฏบัิติงาน เพ่ือให้การปฏบัิติงานสามารถท าได้อย่างรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูล

ที่ได้เพ่ือมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหาที่จะเกิดข้ึนต่อไป และ

วางแผนการพัฒนาศักยภาพก าลังของหน่วยงาน 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพ่ือพัฒนาเวบ็แอพพลิเคชันระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

 2.  เพ่ือจัดท ารายงานส าหรับการวิเคราะห์ผลการปฏบัิติงาน 

 3.  เพ่ือตรวจสอบการปฏบัิติงานของก าลังพลในหน่วยงานได้ 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.  สามารถใช้งานระบบงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพ 

2.  สามารถปฏบัิติงานได้อย่างรวดเรว็ทนัต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

3.  สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏบัิติงานในอนาคต 

4.  สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่

ปฏบัิติงาน 

แนวคิด และทฤษฏีทีเ่กีย่วขอ้ง 

วิสยัทศันก์องทพัอากาศ ปี พ.ศ. 2563 

 วิสัยทศัน์กองทพัอากาศ ปี พ.ศ. 2562 สืบค้นจากกองทพัอากาศมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่ 

“กองทพัอากาศช้ันน าในภมูิภาค” หรือ “One Of The Best Air Force in ASEAN” และเพ่ือให้

สามารถก้าวไปสู่วิสยัทศัน์กองทพัอากาศอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและมีความย่ังยืน จึงได้มีการ

ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระยะดังน้ี 
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 ระยะที่ 1 กองทพัอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) มีขีดความสามารถในการ

ปฏบัิติการรบและการ)ปฏบัิติการที่ไม่ใช่การรบเพ่ือตอบสนองต่อภัยคุมคามในทุกรูปแบบ จะต้อง

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลักบูรณาการเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ เทคโนโลยีเครือข่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นให้การปฏบัิติเป็นไปอย่างรวดเรว็ ทนัการ และตรงตามความต้องการ 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การปฏบัิติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation : 

NCO) 

 ระยะที่ 2 กองทพัอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force : 

NCAF) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและไม่ใช่การรบเพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ในยุคสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare : NCW) โดย

จะต้องประยุกต์แนวคิดการใช้ปฏบัิติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ได้อย่างสมบูรณ์ 

 ระยะที่ 3 กองทพัอากาศขับเคล่ือนไปสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าในภมูิภาค” โดยสามารถ

ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)ในการ

ปฏบัิติการรบและไม่ใช่การรบ เพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองให้มากที่สดุ 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 

 ฐานข้อมูล (Database) เป็นการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องในระบบต่างๆ ร่วมกันได้ โดยที่ไม่เกิดความซ า้ซ้อนของข้อมูลและยังสามารถหลีกเล่ียง

ความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบกจ็ะถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึง

ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ทั้งการเพ่ิม การลบ แก้ไข และการเรียกดูข้อมูล 

โดยจะเป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการกับฐานข้อมูลโดยการใช้งานผ่าน

ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล 

 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) เป็นซอฟต์แวร์

จัดการฐานข้อมูลที่ท  าหน้าที่เป็นตัวกลางในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล โดยที่จะ

ประกอบไปด้วยฟังก์ช่ันต่างๆที่จัดการกับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การเรียกดูข้อมูล การ

อพัเดตข้อมูล การบ ารุงรักษาฐานข้อมูล และยังมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้ผู้ที่ไม่มี

สิทธิ์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ รวมไปถึงการส ารองและกู้คืนข้อมูลโดยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะ

โต้ตอบการฐานข้อมูลโดยตรงผ่านทางชุดค าสั่ง SQL หรือน าชุดค าสั่งไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม

อื่นๆ เช่น PHP 

ความหมาย และ ความส าคญั ของ Responsive Web Design 

 Responsive Web Design คือ การออกแบบเวบ็ไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ ที่จะท าให้เวบ็ไซต์ 

สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้รหัสโปรแกรมเดียวกัน URL 

เดียวกนั เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
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หลกัการของ Responsive Web Design 

 การจะท า Responsive Web Design มักใช้เทคนิคหลายๆ อย่าง ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น 

Fluid Grid, Flexible Images และ CSS3 Media Queries เร่ิมแรกคือการท า Fluid Grid ซ่ึงกค็ือ

การออกแบบ Grid ให้เป็นแบบ Relative ซ่ึงกคื็อการที่ไม่ได้ก าหนดขนาดของ Grid แบบตายตัว 

แต่จะก าหนดให้สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ เช่น ก าหนดความกว้างแบบเป็น % หรือการใช้ font-size 

หน่วยเป็น em เป็นต้น 

 ต่อมาคือการท า Flexible Images หรือการก าหนดขนาดของรูปภาพต่างๆ ให้มี

ความสมัพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล หากรูปต้นฉบับมีขนาดใหญ่มาก เวลาแสดงในมือถือ

ที่มีจอขนาดเลก็ กค็วรลดขนาดลงมา เพ่ือให้แสดงผลได้อย่างสวยงาม เป็นต้น 

 สุดท้ายคือการใช้ CSS3 Media Queries ซ่ึงจะช่วยให้เราสามารถก าหนด style sheets 

ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ เราจะเขียน style sheets พ้ืนฐานเอาไว้ ซ่ึงกลุ่มน้ี จะไม่

ขึ้นอยู่กบัอุปกรณ์ใดๆ หลังจากน้ันให้เราเขียน style sheets ส าหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่เลก็

สดุ เพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงขนาดใหญ่สดุ ซ่ึงการเขียนแบบน้ี จะช่วยลดความซ า้ซ้อนของโค้ด และ

ยังท าให้การแก้โค้ดในภายหลังท าได้ง่ายอกีด้วย 

ขอ้เสียของ Responsive Web Design 

 การเขียนโค้ดเดียว ให้รองรับหลายๆอุปกรณ์ จึงอาจท าให้เกดิปัญหา เช่น โทรศัพทม์ือถือ

ที่มีหน้าจอขนาดเลก็ ถึงแม้เราจะซ่อนเน้ือหาบางส่วนที่ไม่จ าเป็นเอาไว้ เช่น โฆษณา แต่ในบางเวบ็

บราวเซอร์ ข้อมูลเหล่าน้ียังจะถูกโหลดเข้ามาอยู่ รวมไปถึงเร่ืองของการปรับขนาดของรูปภาพที่

ไม่ได้ลดขนาดไฟล์ของตัวรูปภาพจริงๆ ท าให้โทรศัพทม์ือถือจ าเป็นต้องดาวน์โหลดรูปเดียวกับรูป

ที่ใช้แสดงบน Desktop ท าให้เสยีเวลาโดยไม่จ าเป็น 

Bootstrap  

 Bootstrap คือ front-end Framework ซ่ึง front-end คือส่วนแสดงผลให้ user เหน็ ส่วน 

framework หมายถึง สิ่งที่เข้ามาช่วยก าหนดกรอบการท างานให้เป็นไปในทางเดียวกัน ซ่ึงจะช่วย

ให้การพัฒนาเว็บไซต์ท าได้รวดเร็วขึ้ น ง่ายขึ้ น และเป็นระบบมากขึ้ นโดยส่วนประกอบของ 

bootstrap เมื่อดาวโหลดมาจะได้ 3 โฟลเดอร์ดังน้ี 

 - CSS เกบ็ style sheets ของ Bootstrap 

 - Img เกบ็ sprite image ส าหรับ icons ต่างๆ 

 - Js เกบ็ jQuery plugins ต่างๆ  

 ถ้าต้องการจะท า responsive web ให้เราเพ่ิม style sheets ของ Bootstrap ส าหรับ 

responsive เข้าไป ดังน้ี 
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ภาพที ่1  ตัวอย่างโคด๊ style sheet เพ่ือท าให้ bootstrap เป็น responsive web 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล (ER diagram) 

 

 

 ภาพที ่2  แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล 

 

 แผนภาพแสดงกรณีการท างานของผูใ้ชง้านระบบ (Use Case Diagram) 

 

 

ภาพที ่3  แสดงแผนภาพกรณีการใช้งานระบบ 
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การพฒันาระบบและผลการด าเนนิการ 

 จากการพัฒนาระบบจะแสดงผลการท างานของโปรแกรมดังภาพที่ 4 คือรายการซ่อม

บ ารุงที่มีอยู่ในระบบ และภาพที่ 5 แสดงรายงานปริมาณงานซ่ึเงป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารใช้

ประกอบการตัดสนิใจในการวางแผนได้ 

 

 

ภาพที ่4  แสดงรายการงานที่มีอยู่ในระบบ  

 

 

 

ภาพที ่5  แสดงปริมาณงานในแต่ละเดือน 
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บทสรุป 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์ 

คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้น าเอาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เข้ามา ประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพ่ือให้การพัฒนาระบบท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบที่ท  า

การพัฒนาสามารถ ท างานได้ดังน้ี  

1. ระบบงานสามารถบันทกึ แก้ไข ลบ รายการงานในระบบได้  

2. ระบบงานสามารถแสดงรายงานปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาได้ 

3. ระบบงานสามารถแสดงจ านวนช่ัวโมงการท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ 

4. ระบบงานสามรถแสดงรายงานปริมาณงานของแต่ละหน่วยงานได้ 

 

ขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัของระบบ 

 ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อ

มล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

ให้มีประสทิธภิาพให้ดีย่ิงขึ้นดังน้ี 

1.  การพัฒนาหน้าตาของตัวโปรแกรมให้มีความสวยงามเพ่ิมมากขึ้น 

2. ระบบจะต้องมีการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงที่อาจจะ

เกดิขึ้นในอนาคต 

3. ระบบควรจะมีการเพ่ิมในส่วนของการแสดงรายงานให้มีเพ่ิมมากขึ้น มีความหลากหลาย

เพ่ิมข้ึน 
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