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บทคัดยอ
การพั ฒนาระบบงานเพื่ อสนับ สนุนการดํ าเนิ น งานของศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย ระบบรอ งเรียนรอ งทุกข ระบบจองรถยนต และระบบแผนการฝ กอบรม
มีวั ต ถุป ระสงค ในการพั ฒ นาเพื่ อ เป น ช อ งทางให ผู รั บ บริ ก ารหรื อผู ที่ มี สว นเกี่ ยวข อ งสามารถแจ ง เรื่ อ ง
รองเรียน ขอคิดเห็น ขอ เสนอแนะ ซึ่งเกี่ย วขอ งกับ การดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชวยใหก ารจัด เก็บ เอกสารมีประสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้ น ค นหาได งา ยและประหยัดพื้น ที่ใน
การจัดเก็บเอกสารดวยการสรางเป นฐานข อมูล ลดการใชท รัพยากร เช น กระดาษ หมึก พิม พ และวัสดุ
สํานั กงานและเพิ่มประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติงาน มีค วามคลอ งตั ว สะดวก รวดเร็ วมากขึ้ น ตลอดจน
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางเรียบรอยถูกตอง รวมถึงสงผลใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาระบบงาน ผู รั บ การประเมิ นเริ่ ม ต น จากการวางแผนและกํ า หนดความต อ งการ
จากนั้นจึงใชหลักเกณฑของการทํางานเปนลําดับขั้น เรียกวา วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หรือ วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) โดยศึกษาการทํางาน
ของระบบงานเดิม ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแกไข เพื่อนํามาศึกษาวาควรจะพัฒนา
ระบบอย า งไร เมื่ อตัดสิ น ใจและมี แ นวทางในการพั ฒ นาระบบงานแล ว ได ทํา การวิ เคราะห ขอ มู ลจาก
เอกสารที่มีอยู สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นําขอมูลมารวบรวม และออกแบบระบบตามความตองการ
การพั ฒ นาระบบใชภ าษา PHP จัด เก็ บ ข อมู ลด วยฐานข อมู ล MySQL และใช โปรแกรมบริ หารจั ดการ
ฐานขอมูลดวย PhpMyAdmin หลังจากพัฒนาแลวไดมีการทดสอบจากผูพัฒนาและเจาหนาที่ผูดูแลระบบ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน และมีการปรับปรุงระบบเมื่อพบขอผิดพลาดที่ไมอาจจะตรวจ
พบในขั้นตอนการตรวจสอบระบบ และปรับปรุงตามความตองการที่เพิ่มขึ้นของผูใชงาน
ผลจากการพั ฒ นาระบบงานดั ง กล า ว ศู น ย เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
มีระบบงาน หรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน มีชองทางเพื่อใหผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย สามารถรองเรียน เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร มีฐานขอมูลกลางที่ใชเก็บ
ข อ มู ล และใช ในการสื บ ค น ข อ มู ล อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน และลดการใช ท รั พ ยากร
เปนการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

Abstract
Development of a system to support the operation of the Information
and Communication Technology Center. The system consists of complaint system, car
reservation system, and training plan system. The purpose of the development to
provide a channel for the service or related parties to submit complaints, comments,
and suggestions related to the operation of Information Technology and Communication
Center. Enables more efficient document storage, easy to find and save space for
document storage by creating a database. Reduce the use of resources such as paper,
ink and office supplies and improve the performance, more flexibility, faster and faster.
To ensure that the operation of the organization is done correctly, as well as satisfying
the customer. Steps to develop the system. The assessor starts the plan and determines
the need. It then uses the principles of hierarchy as the life cycle of information system
development or system development life cycle (SDLC). Check for problems and find
solutions. To study how to develop the system. When making decisions and developing
a system analyze data from existing documents, associate officer bring information and
system design as required. Develop PHP based system, store data with MySQL database
and use database management program with PhpMyAdmin. After development, it has
been tested by both developers and administrators to verify the accuracy of the
operation. System updates are available when errors are detected that may not be
detected in the system audit process and improve the user's needs.
The result of the development of the system. Information and
Communication Technology Center has a system or information system to support the
operation. There is a channel for service recipients or stakeholder, complaints,
suggestions to improve the operation of the organization. Have a central database to
store data and used in the query, facilitate the operation and reduce the use of
resources. It supports the operation of the Information and Communication Technology
Center to be more efficient in operation.
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สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม และขอบคุณครอบครัว ที่คอยใหความชวยเหลือ
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ตารางที่ 3.27 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไขขอมูลการจองรถยนต”
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สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 3.28 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ลบขอมูลการจองรถยนต”
ตารางที่ 3.29 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการแกไข/ลบ”
ตารางที่ 3.30 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “พิมพใบขออนุญาตใชรถยนต”
ตารางที่ 3.31 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มเจาหนาที่”
ตารางที่ 3.32 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มขอมูลเจาหนาที”่
ตารางที่ 3.33 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่”
ตารางที่ 3.34 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “อนุมัติการจองรถยนต”
ตารางที่ 3.35 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการรออนุมัตจิ องรถยนต”
ตารางที่ 3.36 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “อนุมัติรายการจองรถยนต”
ตารางที่ 3.37 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอนุมัตจิ องรถยนต”
ตารางที่ 3.38 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการไมอนุมัตจิ องรถยนต”
ระบบแผนฝกอบรม
ตารางที่ 3.39 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูระบบ”
ตารางที่ 3.40 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
ตารางที่ 3.41 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
ตารางที่ 3.42 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
ตารางที่ 3.43 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
ตารางที่ 3.44 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกรหัสผาน”
ตารางที่ 3.45 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบรหัสผาน”
ตารางที่ 3.46 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
ตารางที่ 3.47 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน”
ตารางที่ 3.48 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหาขอมูลการอบรม”
ตารางที่ 3.49 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอบรม”
ตารางที่ 3.50 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหารายการอบรม”
ตารางที่ 3.51 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายละเอียดการอบรม”
ตารางที่ 3.52 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหาขอมูลการอบรม”
ตารางที่ 3.53 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการบันทึกแผนการอบรม”
ตารางที่ 3.54 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรมรายบุคคล”
ตารางที่ 3.55 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรมรายกลุม”
ตารางที่ 3.56 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม”
ตารางที่ 3.57 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไข/ ลบ การอบรม”
ตารางที่ 3.58 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอบรม”
ตารางที่ 3.59 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหารายการอบรม”
ตารางที่ 3.60 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการทํางาน”
ตารางที่ 3.61 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไขขอมูลการอบรม”
ตารางที่ 3.62 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ลบขอมูลการอบรม”
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สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 3.63 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการแกไข/ลบ”
ตารางที่ 3.64 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มเจาหนาที่”
ตารางที่ 3.65 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มขอมูลเจาหนาที”่
ตารางที่ 3.66 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่”
ตารางที่ 3.67 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบรองเรียนรองทุกข
ตารางที่ 3.68 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเรื่องรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ตารางที่ 3.69 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.70 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.71 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.72 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลจองรถยนต ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.73 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลตารางเวลา ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.74 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางที่ 3.75 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางที่ 3.76 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางที่ 3.77 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลการฝกอบรม ระบบแผนการฝกอบรม
นอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.78 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบรองเรียนรองทุกข
ตารางที่ 3.79 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเรื่องรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ตารางที่ 3.80 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเรื่องรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.81 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.82 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.83 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.84 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลตารางเวลา ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.85 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.86 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.87 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลกลุม/ฝาย ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.88 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลจองรถยนต ระบบจองรถยนต
ตารางที่ 3.89 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลจองรถยนต ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.90 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูใชงาน ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.91 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบแผนการฝกอบรม
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สารบัญตาราง (ตอ)
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ตารางที่ 3.92 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางที่ 3.93 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางที่ 3.94 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.95 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลกลุม/ฝาย ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.96 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลการฝกอบรม ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางที่ 3.97 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลการฝกอบรม ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางที่ 3.98 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
ภาพประกอบที่ 2.1 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(System Development Life Cycle : SDLC)
ภาพประกอบที่ 2.2 วงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database Life Cycle : DLC)
ภาพประกอบที่ 2.3 สถาปตยกรรมฐานขอมูล 3 ระดับ
(The ANSI-SPARC three-level architecture) ตามมาตรฐาน ANSI
ภาพประกอบที่ 2.4 ตัวอยางความสัมพันธของ กุญแจ หรือ คีย (Key) ใน รีเลชัน (Relation)
ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงโครงสรางของขอมูลเชิงสัมพันธ (แอททริบิวต (Attribute),
ทูเพิล (Tuple),ดีกรี (Degree), และ คารดินัลลิตี้ (Cardinality))
ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงฟงกชันการขึ้นตอกัน (A -> B)
ภาพประกอบที่ 2.7 แสดงสัญลักษณผังระบบ (Flowchart)
ภาพประกอบที่ 2.8 แสดงสัญลักษณแผนภาพกระแสการไหลของขอมูล
(Data Flow Diagram) ตามแนวคิดของ Gane & Sarson
ภาพประกอบที่ 3.1 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบรองเรียนรองทุกข : ผูใชงาน
ภาพประกอบที่ 3.2 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบรองเรียนรองทุกข : ผูดูแลระบบ
ภาพประกอบที่ 3.3 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบจองรถยนต : ผูใชงาน
ภาพประกอบที่ 3.4 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบจองรถยนต : ผูดูแลระบบ
ภาพประกอบที่ 3.5 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบแผนการฝกอบรม : ผูใชงาน
ภาพประกอบที่ 3.6 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบแผนการฝกอบรม : ผูดูแลระบบ
ภาพประกอบที่ 3.7 Context Diagram ระบบรองเรียนรองทุกข
ภาพประกอบที่ 3.8 แสดงภาพกระแสขอมูลระบบรองเรียนรองทุกข
ภาพประกอบที่ 3.9 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 2 เขาสูระบบ
ภาพประกอบที่ 3.10 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 3 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ภาพประกอบที่ 3.11 แสดงภาพ Context Diagram ระบบจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.12 แสดงภาพกระแสขอมูล ระบบจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.13 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 1 เขาสูระบบ
ภาพประกอบที่ 3.14 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 2 เปลี่ยนรหัสผาน
ภาพประกอบที่ 3.15 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 4 บันทึกการจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.16 แสดงภาพกระแสขอมูล1 Process 5 แกไข/ลบ การจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.17 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 7 เพิ่มเจาหนาที่
ภาพประกอบที่ 3.18 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 8 อนุมัติรายการจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.19 แสดงภาพ Context Diagram ระบบแผนการฝกอบรม
ภาพประกอบที่ 3.20 แสดงภาพกระแสขอมูล ระบบแผนการฝกอบรม
ภาพประกอบที่ 3.21 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 1 เขาสูระบบ
ภาพประกอบที่ 3.22 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 2 เปลี่ยนรหัสผาน
ภาพประกอบที่ 3.23 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 3 คนหาขอมูลการอบรม
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สารบัญภาพ (ตอ)
หนา
ภาพประกอบที่ 3.24 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 4 บันทึกแผนการอบรม
ภาพประกอบที่ 3.25 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 5 แกไข/ลบ การอบรม
ภาพประกอบที่ 3.26 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 6 เพิ่มเจาหนาที่
ภาพประกอบที่ 3.27 แบบจําลองขอมูล (ER-Diagram) ระบบรองเรียนรองทุกข
ภาพประกอบที่ 3.28 แบบจําลองขอมูล (ER-Diagram) ระบบจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.29 แบบจําลองขอมูล (ER-Diagram) ระบบแผนการฝกอบรม
ภาพประกอบที่ 3.30 หนาแสดงการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP
ภาพประกอบที่ 3.31 หนาแสดงโปรแกรมจัดการฐานขอมูล คือ PhpMyAdmin
ภาพประกอบที่ 3.32 หนาแสดงขอมูล MySQL
ภาพประกอบที่ 4.1 ภาพแสดงผังกระบวนการทํางานของระบบงาน
ระบบรองเรียนรองทุกข
ภาพประกอบที่ 4.2 หนาแสดงเว็บไซตศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานขององค ก ร
ในทุกภาคสวน เมื่อองคกรมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดีและมีการจัดเก็บขอมูลที่ดี สามารถ
นํา มาประมวลผลเพื ่อ ใหไ ดผ ลลัพ ธใ นรูป แบบที่ส ามารถนํา มาใชป ระกอบการวางแผนและ
การตัดสินใจดําเนินการ ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมขอมูล ประมวลผล
ในรูปแบบตาง ๆ นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการภายในองคกรตอไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานตามการแบงสวนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวิสัยทัศน (Vision) ที่มุงสู ICT ที่มั่นคง
และยั่ ง ยื น และมี พั น ธกิ จ ในการกํ า หนดมาตรฐานและพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณ บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสุขภาพใหมีคุณภาพและเสถียรภาพ สงเสริมการใช
ประโยชนระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร บริการ วิชาการ รวมทั้งจัดหาซอฟทแวรที่เหมาะสม
เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติใหบรรลุพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนพัฒนาบุ คลากรใหมี สมรรถนะด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) ได ตาม
มาตรฐานสอดคลองกับสถานการณ อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีคานิยมองคกร คือ รวมสราง
นวัตกรรม เปดรับสิ่งใหม รวมสรางความเชื่อมั่น
ดวยวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกรดังกลาว ทําใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช เพื่อสอดคลองกับนโยบายขององคกรและนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสูการปฏิบัติ
เพื่อการบริหารจัดการงาน ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ลดปริมาณกระดาษลง ชวยใหการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
คนหาไดงาย จึงไดมอบหมายใหผูรับการประเมินพัฒนาระบบงานเพื่อใชในการสนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย
3 ระบบงาน คือ
ระบบรองเรียนรองทุกข
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใหบริการและดํา เนินงานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศแกหน วยงานทั้งในสวนกลางและสว นภูมิภาค
ตลอดทั้งในระดับกรมภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจนแกไขปญหาขอบกพรองในการดําเนินงาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดพัฒนาระบบรองเรียนรองทุกข เพื่อเปนชองทางใหผูรับบริการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจง
เรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน การใหบริการดานสารสนเทศของ
ศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหมีการปฏิบัติงาน
สอดคลองตามหลักธรรมมาบาลของการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี กาวสูการเปนองคกรแหงความ
สุจ ริ ต อัน จะทํา ให ป ระชาชนและผูใ ชบ ริก ารเกิ ดความมั่นใจ ศรั ทธา ไว ว างใจ และมั่นใจว าไดมี
การปฏิ บั ติต ามข อ กํ า หนดระเบี ย บหลัก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การข อ ร อ งเรีย นที่ กํ า หนดไวอ ย า ง
สม่ําเสมอมีประสิทธิภาพ โดยผูรองเรียนสามารถบันทึกขอมูลขอรองเรียนผานทางระบบอินเตอรเน็ต

2
หนาเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ http://ict.moph.go.th หลังจากนั้นผูดูแล
ระบบจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลการรองเรียนในระบบ หากมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดําเนินการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว แต
หากไมเกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดําเนินการสงตอขอรองเรียนนั้นไป
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอไป
ระบบจองรถยนต
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดรับอนุมัติงบประมาณในการเชารถยนต เพื่อใชในงานราชการของหนวยงาน ในระยะเริ่มตน การขอ
ใชรถยนตยังคงใชการบันทึกลงในกระดาษ และเก็บเขาแฟม ทําใหการตรวจสอบขอมูลทําไดยากและ
มี โ อกาสที่ เ อกสารหรื อ ข อ มู ล สู ญ หายหากมี ก ารจั ด เก็ บ ไม เ ป น ระบบ การตรวจสอบข อ มู ล
การจองรถยนตตองใชเวลานานในการตรวจสอบจากเอกสารที่เปนกระดาษ นอกจากนี้ ยังไมมีประวัติ
การใชงานและไมสามารถสืบคนไดในเวลาอันรวดเร็ว ดัง นั้นจึงไดมีก ารพัฒนาระบบจองรถยนต
เพื่ อ แก ป ญ หาต า ง ๆ ที่ ก ล า วมาแล ว และเป น การอํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ใ ช ง านภายใน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถบันทึก
การจองรถยนตสวนกลางไดเพียงแคมีอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาหรือบนอุปกรณมือถือที่ตอเชื่อมกับ
เครือขายอินเตอรเน็ต ก็สามารถดําเนินการจองรถยนตสวนกลางได เปนการลดเวลาในการเขียนใบ
ขอใชรถยนตดวยกระดาษ นอกจากนี้ยังเปนการเก็บประวัติในการจองรถยนตไวเปนฐานขอมูล เพื่อใช
ในการสืบคนขอมูล และเปนขอมูลในการตัดสินใจบริหารการใชรถยนตในอนาคตตอไป
ระบบแผนการฝกอบรม
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได บั ญ ญัติ ใ ห ส ว นราชการมี ห นา ที่ ดํ า เนิ น การให มี ก ารเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ โดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะ
มาประกอบการพิจารณาในการบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเจาหนาที่เพื่อใหมีสมรรถนะ
และศักยภาพ และไดกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนวางแผนการฝกอบรมพัฒนาตนเองในทุก ๆ ป โดยสง
แผนการฝกอบรมมายังฝายบริหารทั่วไป เพื่อจัดเก็บขอมูลเปนประวัติในการฝกอบรมของเจาหนาทีแ่ ต
ละคน จึง ไดมอบหมายใหผูประเมินพัฒนาระบบแผนการฝก อบรม เพื่อ บันทึก จัดเก็บ เปนขอมู ล
การอบรม ซึ่งอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ในการตรวจสอบดูประวัติการฝกอบรมของตนเอง
สามารถคนหาและแสดงประวัติเจาหนาที่เปนรายบุคคลได ตลอดจนสามารถสรุปการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ใหผูบริหารทราบถึงการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ และใชในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ของเจาหนาที่ตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนชองทางใหผูรับบริการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเรื่องรองเรียน
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนลดการใชทรัพยากร เชน
กระดาษ หมึกพิมพและวัสดุสํานักงาน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความคลองตัว สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อชวยใหการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร และ คนหาไดงาย
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1.3 ขอบเขตของงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของ
เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ซึ่งสามารถทํางานบนเว็บเบราวเซอร (Web Browser) และรองรับ
การทํางานผานอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาและบนอุปกรณมือถือ
2. ขอมูลที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้เปนขอมูลจริงของเจาหนาที่ภายใน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. การดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข ดําเนินการเฉพาะเรื่องรองเรียน
ขอคิดเห็น ขอ เสนอแนะ ที่เกี่ย วกับ การดํา เนิน งาน การใหบ ริการดา นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น
1.4 ประโยชนที่ไดรับ
1. สามารถใชเปนชองทางเพื่อใหผูรับบริการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจง
เรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สนับสนุนการทํางานภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. สามารถจัดระบบการเก็บขอมูล เรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเรี ย กดู ป ระวั ติ ก ารฝ ก อบรมและเป น ข อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นา
ศักยภาพของเจาหนาที่
5. สามารถเรียกดูประวัติการจองรถยนตและเปนขอมูลในการวางแผนการบริหาร
จัดการรถยนตสวนกลางได
6. สามารถใชระบบไดทุกที่ ทุกเวลา เนื่องจากระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน
(Web Application) ใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตและรองรับการใชงานผานอุปกรณคอมพิวเตอร
แบบพกพาและบนอุปกรณมือถือ
1.5 นิยามคําศัพท
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เชน คน
สัตว สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยูในรูป แบบที่เ หมาะสมตอ การสื่อสาร การแปลความหมายและ
การประมวลผล ซึ่ง ขอมูลอาจจะไดมาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ขอมูลเปนไดทั้งขอมูล
ตัวเลขหรือสัญลักษณใด ๆ ที่สําคัญจะตองมีความเปนจริงและตอเนื่อง
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูล ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษ ย หรืออาจกลาวไดวา สารสนเทศ เกิดจากการนําขอมูล ผานกระบวนการประมวลผล
คํานวณ วิเคราะห และแปลความหมายเปนขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ระบบ (System) หมายถึ ง กระบวนการตา ง ๆ ที่อ ยูใ นเครือ ข า ยเดี ย วกั น และ
มี ความสัมพันธ กันระหว างกระบวนการเหล านั้น และเชื่อมต อกั นเพื่อทํ างานใดงานหนึ่ งให บรรลุถึ ง
เปาหมายที่วางไว
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ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกันและถูกนํามา
จัดเก็บในที่เดียวกัน โดยขอมูลอาจเก็บ ไวในแฟมขอ มูลเดีย วกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล
แตตองมีการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลในระบบฐานขอมูล
การนํ า เข า ขอ มู ล (Input) หมายถึง กระบวนการป อ นขอ มู ล คํา สั่ ง เข า ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประมวลผล
การประมวลผล (Process) การประมวลผลข อ มู ล สารสนเทศที่ ถู ก จั ด เก็ บ ไว
ในรูปของไฟลในคอมพิวเตอร ไดถูกอานขึ้นมาจากที่จัดเก็บ (Storage) เพื่อเอาไปประมวลผานหนวย
ประมวลผล (Processor) เพื่อใหไดผลลัพธออกมาและแสดงผลออกมาในหนวยแสดงผลทางหนาจอ
หรือทาง Printer เพื่อใหผูใชไดรับขอมูลที่ตองการไดอยางถูกตอง
ผลลัพธ (Output) หมายถึง สารสนเทศ หรือ ผลผลิต หรือสิ่งที่ไดจากกระบวนการ
ทางผลิตที่สงออกมาจากวงจรภายในคอมพิวเตอร มาแสดงผลที่อุปกรณตอพวง เชน มอนิเตอร ลําโพง
เครื่องพิมพ เปนตน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมสํา หรับ การจัด เก็ บ
ข อ มู ล และการประมวลสารสนเทศ โดยใช ห ลั ก ทฤษฎี ว งจรการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) ในการวิเคราะห การออกแบบ และการพัฒนาระบบ
1.6 ความตองการของระบบ และความตองการของผูใชงาน
ความตองการของระบบ
1. มีชองทางใหผูมีสวนไดสวนเสียใหขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนรองทุกข และมี
ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก ระบบรองเรียนรองทุกข ระบบจองรถยนต ระบบแผนการฝกอบรม
2. ระบบทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บขอมูล
เปนระบบ สามารถคนหาขอมูลถูกตอง รวดเร็ว ในงานไดทุกที่ทุกเวลา
3. ระบบตอ งมีการประมวลผลไดอยางถูกตอง ไดขอมูลเปนไปตามตองการและ
ใชเปนขอมูลในการดําเนินการและบริหารงานในดานตาง ๆ
4. การพัฒนาระบบใชทรัพยากรที่มีอยูในหนวยงาน
5. ระบบมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัย ดวยการกําหนดใหผูใชงานตองใส
ชื่อผูใชงานและรหัสผานเขาใชงานทุกครั้ง
ความตองการของผูใชงาน
1. ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช ง านของระบบ และการบริ ห ารข อ มู ล ต า ง ๆ ตั้ ง แต
การนําเขาขอมูล การประมวลผลขอมูล ลบหรือปรับปรุงขอมูล รายงานตาง ๆ ตลอดจนการปองกัน
ขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
2. ความยากงายตอการใชงาน ผูใชงานตองการระบบที่ใชงานงาย มีความเหมาะสม
ของตัวอักษร ทั้งขนาด สี และรูปภาพ ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ ภาษา
ที่ใชในการสื่อสารที่งายตอการปฏิบัติงาน
3. ความปลอดภัยของขอมูล การกําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผานในการตรวจสอบ
ผูใช การมีระบบ Login เพื่อเขาใชงานระบบ และ Logout ในการออกจากระบบ

5
1.7 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในครั้งนี้ ไดศึก ษาจากเอกสารเดิมที่มีอ ยู ไดแก
ใบอนุญ าตใชร ถสว นกลาง (แบบ 3) ศึก ษาความตอ งการของผูใ ชง านและผูดูแ ลระบบงาน
โดยการสัมภาษณจากผูปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังไดศึกษาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หนว ยงานอื่น ๆ ที่มีรูป แบบที่คลา ยกัน ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศไดใชหลักทฤษฎีว งจร
การพั ฒ นาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และพัฒ นาระบบในรูป แบบเว็ บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application)
ปญหาและความตองการพัฒนาระบบ

(System Development Life Cycle : SDLC)

- ไมมีระบบใหผูมีสวนไดสวนเสีย เสนอแนะหรือรองเรียน (ระบบรองเรียนรองทุกข)
- ไมมีระบบงานรองรับการดําเนินงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และสนับสนุนการทํางานภายใน
หนวยงาน (ระบบการจองรถยนต, ระบบแผนการฝกอบรม)
- การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ ทําใหเกิดการสูญหาย
- ไมสะดวกในการสืบคนขอมูลยอนหลัง

เขาใจปญหา
ศึกษาความเปนไปได
การวิเคราะหระบบ
การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบและทดสอบ

ระบบงานเพื่อใชในการ
สนับสนุนการดําเนินงานฯ
- ระบบรองเรียนรองทุกข
- ระบบการจองรถยนต
- ระบบแผนการฝกอบรม

การติดตั้งระบบ
การบํารุงรักษา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
-

มีชองทางใหผูมีสว นไดสวนเสียใหขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน
มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล สามารถคนหาขอมูลไดถูกตอง รวดเร็ว
ใชงานไดทุกที่ทุกเวลา ดวยการพัฒนาเปนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application)
มีระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงาน
ทํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ต และรองรับการการใชงานผานคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณมือถือ

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
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บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้
2.1 การพัฒนาระบบ (System Development)
2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
2.3 วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)
2.4 ฐานขอมูล (Database)
2.5 วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database Life Cycle: DLC)
2.5 ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS)
2.7 แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model)
2.8 การทํานอรมัลไลเซชัน (Normalization)
2.8 เครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาระบบ (System Develop Tools)
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การพัฒนาระบบงาน (System Development)
การพัฒนาระบบงาน หมายถึง การจัดระบบ จัดระเบียบ คนหาวิธีทํางานที่ดีกวา
และงายกวา เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปลาทุกประเภท
2.1.1 ความจําเปนในการพัฒนาระบบงาน
1. การเปลี่ย นแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน ระบบเดิมไม
สามารถใหขอมูลหรือทํางานไดตามตองการ มีการดําเนินงานหลายขั้นตอน ยุงยากในการรวบรวม
ขอมูลเพื่อนํามาจัดทําขอมูลสรุปสําหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององคกร จึงจําเปนตอง
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถชวยใหขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการ
บริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใชอยูในระบบสารสนเทศ
ปจจุบันลาสมัย คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบมีราคาสูง จึงตองรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช
ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานที่มีอยูเดิม
3. การปรับองคกรและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
- ระบบที่ใชงานอยูปจจุบันมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
ขนาดเอกสารอางอิงหรือเอกสารที่มีอยูไมไดม าตรฐาน ทําให
การปรับปรุงหรือแกไขทําไดยาก
- ความตองการปรับองคกรใหเหมาะสมเพื่อสามารตอบสนองตอ
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมขององคกร
- ระบบปจจุบันไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได
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2.1.2 ประโยชนของการพัฒนาระบบงาน
1. ทํา ใหง านในหนว ยงานมีร ะบบ และระเบีย บมากขึ้น มีผ ลทํา ใหเ กิด
ความผิดพลาดในการทํางานนอยลงทําใหสามารถตรวจสอบการทํางานไดงา ย
2. ได รั บ ความสะดวกในการปฏิ บั ติง าน ทั้ ง ผู ป ฏิบั ติ ง านและผู ที่ เกี่ ย วข อ ง
ในการมาใชบริการ
3. ทําใหมีการทํางานไดงายขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขึ้น
4. ชวยประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการทํางานใหแกหนวยงาน
และองคกรโดยรวม
5. มีเวลาไปปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สําคัญและสามารถขยายงานใหกวางขวางขึ้น
2.1.3 หลักในการพัฒนาระบบงาน
1. ภารกิจทุกอยางตองกอใหเกิดประโยชน
2. ภารกิจจะตองดําเนินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอยางราบรื่น
3. ภารกิจทุกอยางตองสามารถปฏิบัติไดโดยงาย
4. ผูปฏิบัติงานตองใหความรวมมือกันอยางจริงใจ
5. คํานึงถึงผูใชระบบงาน
6. พยายามเขาถึงปญหาใหตรงจุด
7. กําหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการทํางาน
8. จัดทํามาตรฐานระหวางการพัฒนาระบบงานและการควบคุมเอกสาร
2.1.4 ปจจัยในการพัฒนาระบบงาน
1. ผูใชระบบ ตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาระบบงาน โดยเฉพาะ
ผูนําหรือบุคคลทีม่ บี ทบาทสําคัญและมีอํานาจในกลุมผูใชไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาระบบงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ เนื่องจากการพัฒนาระบบงานจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานปจจุบัน ซึ่งตองการขอมูล ความเห็น และการตัดสินที่เด็ดขาดจากผูนํากลุม
2. การวางแผน ระบบงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดจากการวางแผนการพัฒนา
ระบบงานอยางรอบครอบและเปนขั้นตอนที่ชัดเจน เพราะการวางแผนที่ดีเปนหลักประกันในระดับ
หนึ่ง วา ระบบที่พัฒ นาขึ้น จะสํา เร็จ ลุลว งดว ยดี เพราะมีการกํา หนดแนวทางในการพัฒนาอยา ง
ถูกหลักการหรืออยางมืออาชีพ
3. การทดสอบ ทีมงานพัฒนาระบบตองออกแบบกระบวนการดําเนินงานของ
ระบบที่กําลังศึกษา แลวจึงทําการกําหนดคุณลักษณะของชุดคําสั่งใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสม
กับระบบงาน จากนั้นจึงทําการออกแบบและทดสอบชุดคําสั่งใหสอดคลองกับแนวทางการออกแบบระบบ
4. การจั ด เก็ บ เอกสาร การพั ฒ นาระบบงานต อ งมี ร ะบบจั ด เก็ บ เอกสาร
ที่สมบูรณ ชัดเจนถูกตอง งายตอการคนหาและการอางอิง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจขึ้น
ปกติขอมูลในการพัฒนาระบบจะมีปริมาณมาก และมีความหลากหลาย นักวิเคราะหและพัฒนาระบบ
ที่มีประสบการณมักจะจัดทําแฟมขอมูลและกําหนดคุณลักษณะขอมูลตั้งแตเริ่มตนงาน
5. การเตรียมความพรอม มีการวางแผนสรางความเขาใจและฝกอบรมผูใช
ระบบ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสรางความมั่นใจวาผูใชระบบจะมีความพอใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานกับระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
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6. การตรวจสอบและประเมิน ผล โดยดํ า เนิน การเป น ระยะ ๆ ภายหลั ง
จากการติดตั้งระบบ เพื่อที่จะพิจารณาวา ระบบสารสนเทศใหม มีความสมบูรณ มีขอจํากัด หรือ
มี ข อ บกพร อ งหรื อ ไม ต อ งปรั บ ปรุ ง อย า งไรให เ หมาะสมกั บ สถานการณ จ ริ ง และสอดคล อ งกั บ
ความตองการของผูใช
7. การบํารุงรักษา ระบบสารสนเทศที่ดีไมเพียงแตสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต ตอ งออกแบบให ก ระบวนการบํ า รุง รัก ษาสะดวก ง า ยและประหยัด เพราะ
กระบวนการบํารุงรักษาที่งายจะทําใหระบบไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ ทําใหระบบไมบกพรอง
และสามารถถูกใชงานอยางเต็มที่ตลอดอายุการใชงาน
8. อนาคต เตรียมพรอมสําหรับพัฒนาการในอนาคต ทีมงานพัฒนาระบบ
ควรออกแบบระบบให มีค วามยืด หยุน และสามารถที่จ ะพัฒ นาในอนาคต เนื่อ งจากระบบงาน
ในปจจุบันยอมตองลาสมัย และไมสามารถสนองความตองการของผูใชอยางสมบูรณ แตการพัฒนา
ระบบแตละครั้งจะมีคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่สูง การออกแบบและเปลี่ยนระบบงานบอย ๆ
คงเปนไปได ยาก และไม คุมคา ทางเศรษฐกิจ ดั งนั้นที ม งานพั ฒ นาระบบจึง ต องศึกษาทิ ศทางและ
แนวโนมของเทคโนโลยีและระบบงานในอนาคตประกอบการออกแบบระบบ เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
2.1.5 การพัฒนาระบบมีรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบแบบ Build-and-Fix Model เปน โมเดลการพัฒนา
ซอฟตแวรที่เกาแกที่สุด มีหลักการ คือ จะเขียนโปรแกรมและแกไขโปรแกรมไปเรื่อย ๆ ดวยการลอง
ผิด ลองถูก จนกระทั้ง พอใจหรือ คิด วา ผลลัพ ธที่ไ ดต รงตามความตอ งการของผูใ ชแ ลว สํา หรับ
การพัฒนาระบบดวยวิธีนี้ จะสูญเสียเวลาไปกับการดีบั๊ก (Debug) โปรแกรม และการบํารุงรักษาเปน
สวนใหญ แตโมเดลนี้อาจใชงานไดดีกับระบบขนาดเล็กที่ไมมีความซับซอน เหมาะกับงานที่เมื่อเกิด
ขอผิดพลาดแลว ไมสงผลกระทบตอระบบมากนัก แตไมเหมาะกับโครงการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญ
เพราะโครงการเหลา นั้น จํา เปน ตอ งไดรับ การวางแผน การระดมความคิด เพื่อ วิเ คราะหแ ละ
ออกแบบอยางเปนระบบ
2. การพัฒนาระบบแบบ Water Fall Model หรือ แบบน้ําตก เปนโมเดลที่
ถูกเผยแพรใชงานเมื่อราวป ค.ศ. 1970 และกวา 30 ป แลว ที่โมเดลนี้ยังเปนที่นิยมเพื่อการพัฒนา
ระบบงานจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนโมเดลที่มีความเรียบงาย เริ่มตนจากการรวบรวมความตองการ
การวิเคราะห การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการบํารุงรักษา Water Fall Model
จะคลายกับ SDLC ที่มีรูปแบบการทํางานในลักษณะเชิงเสน โดยเมื่อเขาสูขั้นตอนหรือระยะใดแลว
จะไมมีการยอนกลับมาทําขั้นตอนกอนหนาอีก
3. การพัฒนาระบบแบบ Incremental Model หรือโมเดลแบบกา วหนา
จะเปน การแบง ระบบงานออกเปนระบบยอ ย โดยระบบยอ ยเหลา นี้จ ะเรีย กกวา Increment
ซึ่งเปรียบเสมือนกับโครงการขนาดเล็ก (Mini-Project) โดยจะพัฒนาแกนหลักของระบบกอน จากนั้น
จึงคอยพัฒนาตอเติมแตละ Increment ตามลําดับ จนกระทั้งไดระบบงานที่เสร็จสมบูรณ และจาก
การแบงงานออกเปนระบบยอยนี้เอง หากเกิดผลกระทบใด ๆ ขึ้นมาก ก็จะสงผลตอชิ้นงานในระบบ
ยอยสวนนั้นเทานั้น
4. การพัฒนาระบบแบบ Spiral Model มีหลักการทํางานแบบวนเปนรอบ
คลายกนหอย (วนตามเข็มนาฬิกา) ความสําคัญของโมเดลนี้ คือ เปนวิธีการพัฒนาแบบคอยเปนคอย
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ไปตามจํานวนรอบ การทํางานเสร็จสิ้นในแตละรอบ จะหมายถึงการไดผลงานเพิ่มมากขึ้นตามเวอรชัน
ที่ถูกปรับสูงขึ้นในแตละรอบ ความสําคัญคือ แตละรอบจะมีการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อประเมินและ
วางแผนการทํางานในรอบถัดไป
5. การพัฒ นาระบบแบบ Rapid Application Development (RAD) หรือ
โมเดลอยางรวดเร็ว คือวิธีการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว โดยจะนําเครื่องมือสนับสนุนอยางเคสทูลส
(Case Tool) มาชวยพัฒนาระบบงาน สงผลใหแอพพลิเคชั่น (Application) ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคนิคนี้
จะถูกสรางเสร็จดวยระยะเวลาอันสั้น ดวยการมุงลดตนทุนและระยะเวลาในการพัฒนา กลาวคือ RAD
จัดเปนระเบียบวิธีการพัฒนาระบบที่ยนระยะเวลาของขั้นตอนการวิเคราะห การออกแบบ การสราง
และการทดสอบ เพื่อจะไดลดระยะเวลาในการพัฒนาโดยรวมลงได
6. การพั ฒ นาระบบแบบ Joint Application Development (JAD) คื อ
เทคนิ ค การพั ฒ นาระบบร ว มกั น ที ม งานของ JAD เต็ ม ไปด ว ยบุ คคลที่ มี สว นร ว มในองคก รและ
ผูเชี่ยวชาญทางดานไอที โดยบุคคลเหลานี้จะเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อยางเปน
ทางการและมีเปาหมาย จุดประสงคหลักของ JAD คือ การพัฒนาระบบงานใหมีความสมบูรณโดยใช
ระยะเวลาอันสั้น นั้นหมายถึง คุณภาพของระบบงาน และความพรอมที่จะสงมอบระบบตรงตามเวลา
7. การพัฒนาระบบแบบ Unified Process (UP) คือระเบียบวิธีการพัฒนา
ระบบเชิงวัตถุที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Rational Software จุดประสงคหลักของ UP คือ ตองการใหทีม
พั ฒ นาระบบสามารถพั ฒ นาระบบงานที่ มี คุ ณ ภาพ ตรงตามความต อ งการของผู ใ ช ง าน ภายใต
งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการ พื้นฐานสําคัญของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
ตามแนวทางของ UP คือ การสรางและจัดการโมเดลดวยภาษา UML
8. การพัฒนาระบบแบบ Agile Methodologies โมเดลนี้จ ะมุงเนนความ
กระตือรือรนและความพยายามของทีมงาน เพื่อตองการเอาชนะอุปสรรค ดวยการลดจุดออนตาง ๆ
ของระเบียบวิธีการพัฒนาแบบเดิม ๆ ใหมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมา และตองทําใหตรงตามความประสงค
2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
วิ กิ พี เ ดี ย สารานุก รมเสรี (2554 : ออนไลน ) การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ
(System Analysis) เปนการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปจจุบัน (Current) เพื่อออกแบบ
ระบบการทํ า งานใหม (New System) นอกจากออกแบบสร า งระบบงานใหม แ ลว เป า หมายใน
การวิเคราะหระบบ คือตองการปรับปรุงและแกไขระบบงานเดิมใหมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยกอนที่ระบบงาน
ใหมยังไมนํามาใชงาน ระบบงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบันเรียกวา ระบบปจจุบัน แตถามีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหมและนํามาใชงาน เราจะเรียกวาระบบปจจุบันที่เคยใชนั้นวา ระบบงานเกา (Old System)
วิทวัฒน พัฒนา (2553 : 21) การวิเคราะหและออกแบบระบบ คือ วิธีการที่ใชในการสราง
ระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมในองคกรหนึ่งหรือระบบยอยของธุรกิจ นอกจากการสรางระบบสารสนเทศ
ใหมแลว การวิเคราะหระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยก็ได
รศ.จุ ม พจน วนิ ช กุ ล (2561: ออนไลน ) การวิ เ คราะห แ ละการออกแบบระบบ
(System Analysis and Design) คือ วิธีการที่ใชในการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมในธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ง หรือระบบยอยของธุรกิจ นอกจากการสรางระบบสารสนเทศใหมแลว การวิเคราะหระบบ
ชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแลว ใหดีขึ้นดวยก็ได การวิเคราะหระบบก็คือ การหา
ความตองการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการเพิ่มเติมอะไรเขามาในระบบ

10
และการออกแบบก็คือ การนําเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผน หรือเรียกวา พิมพเขียว
ในการสร า งระบบสารสนเทศนั้ น ให ใ ช ง านได จ ริ ง ตั ว อย า งระบบสารสนเทศ เช น ระบบ
การประชาสัมพันธงานในหองสมุด ความตองการของระบบก็คือ การเผยแพรสารสนเทศทุกรูปแบบ
ไปสูผูใชบริการเพื่อฝายบริหารสามารถปรับปรุงการบริการไดตามความตองการของผูใช ตัวอยาง
รายงานการประชาสัมพันธจะแสดงใหเห็นวาเราสามารถติดตามการประชาสัมพันธหองสมุดไดอยางไร
2.3 วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหลักเกณฑของการทํางานเปนลําดับขั้น เรียกวา วงจร
ชีวิตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development
Life Cycle : SDLC) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒ นาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่ม ตนใน
การทํางานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการทํางานมีแผนงานที่ชัดเจน มีการเรียงลําดับ
เหตุ ก ารณ ห รื อ กิ จ กรรมที่ จ ะทํา กอ นหรื อ ทํา หลั ง มี ก ารดํา เนิ นงานเป น ขั้ นตอน มี ก ารตรวจสอบ
ความถูกตองของแตละขั้นตอนอยางรอบครอบรัดกุม การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จเปนลําดับ
ไดงายและสมบูรณ คาใชจายในการลงทุนยอมไมควรผิดพลาด หรือพบขอผิดพลาดแตเนิ่น ๆ จะได
ปรับปรุงแกไขเสียกอนจะทํางานจนจบเสร็จสิ้นสมบูรณ หรืออาจจะกลาวไดวา วงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เปนตัวกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหประสบความสําเร็จ

ภาพประกอบที่ 2.1 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)
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วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
1. เขา ใจปญ หา (Problem Recognition) การที่จะแกไขระบบเดิมที่มีอ ยู
แลวไมใชเรื่องที่งายนัก หรือแมแตการสรางระบบใหม ดังนั้นควรมีการศึกษาเสียกอนวา ความตองการ
นั้นเพียงพอที่เปนไปไดหรือไม เมื่อเขาใจปญหาที่มีอยูจ ึงคอยดําเนินการศึกษาความเปนไปได
2. ศึก ษาความเปน ไปได (Feasibility Study) จุดประสงคข องการศึก ษา
ความเปน ไปได คือ การกําหนดวาปญหาคืออะไรและตัดสินใจวาการพัฒนาสรางระบบสารสนเทศ
หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไม ควรเสียคาใชจายและเวลานอยที่สุด และ
ไดผลเปนที่นาพอใจ ปญหาตอไปคือ ผูวิเคราะหระบบจะตองกําหนดใหไดวาการแกไขปญหาดังกลาวมี
ความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคลากรอยางไร ปญหาทางเทคนิค ไดแก อุปกรณตาง ๆ ที่มีอยู รวมทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรดวย เชน คอมพิวเตอรที่มีใชอยูภายในองคกรเพียงพอตอความตองการ
หรือ ที่มีเ นื้อที่ข องฮารดดิสกในการจัดเก็บ การทํา งาน เพียงพอหรือไม รวมทั้ง ซอฟตแ วรที่ใชใ น
การพั ฒ นา จํ า เปน ต อ งซื ้ อ ใหม ห รื อ สามารถใช สิ ่ ง ที ่ อ ยู  หรื อ ใช ซ อฟต แ วร โ อเพนซอรส
(Software Open Source) ไดหรือไม เปนตน ความเปนไปไดทางดานบุคลากร คือ องคกรมีบุคคล
ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม หากไมมีจะหาไดหรือไม จากที่ใด เปนต น
นอกจากนั้ น ควรใหค วามสนใจวา ผูใชร ะบบ มี ความคิด เห็น อยา งไรกั บ การเปลี่ ยนแปลง รวมทั้ ง
ความเห็น ของผูบ ริห ารดว ย กลาวคือ หาแนวทางการกํา หนดวา ปญ หาคืออะไร และตัดสินใจวา
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยางไร
3. วิเ คราะห (Analysis) การวิเ คราะหร ะบบ เริ่ม ตั้ง แตก ารศึก ษาระบบ
การทํางานขององคกรนั้น ในกรณีระบบที่เราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาวา
ทํางานอยางไร เพราะเปนการยากที่จะออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบงานเดิมทํางาน
อยางไร หรือองคกรดําเนินการอยางไร หลังจากนั้นกําหนดความตองการของระบบใหม ซึ่งผูวิเคราะห
ระบบจะตองใชเทคนิคในการเก็บขอมูล ไดแก ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน
สัมภาษณผูใชและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบ เอกสารที่มีอยู ไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานของ
องคกร รายงานตาง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ วิธีการทํางานในปจจุบันจะทําใหผูวิเคราะหระบบรูวา
ระบบจริง ๆ ทํา งานอยา งไร ซึ่งบางครั้ง คนพบขอผิดพลาดได เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหแลว
จึงจะสามารถกําหนดความตองการของระบบใหมตอไปได
4. ออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ ผูวิเคราะหระบบจะนํา
การตัดสินใจ ของฝายบริหารที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหการเลือกซื้อคอมพิวเตอร ฮารดแวร และ
ซอฟตแวรดวย หลังจากนั้นผูวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตาง ๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห
มาเปลี่ย นแปลงเป น แผนภาพลํ า ดั บ ขั้น (แบบตน ไม) เพื่ อ ให ม องเห็ น ภาพลั ก ษณ ที่แ นน อนของ
โปรแกรมวามีความสัมพันธกันอยางไร และโปรแกรมอะไรบางที่จะตองเขียนในระบบ หลังจากนั้นเริ่ม
ตัดสินใจวาควรจะจัดโครงสรางจากโปรแกรมอยางไร การเชื่อมระหวางโปรแกรมควรจะทําอยางไร
ในขั้น ตอนการวิเ คราะห ผูวิเ คราะหร ะบบตอ งหาวา "จะตอ งทํา อะไร (What)" แตใ นขั้น ตอน
การออกแบบตอ งรูวา “จะตอ งทํา อยา งไร (How)” ในการออกแบบโปรแกรมตอ งคํา นึง ถึง
ความปลอดภัย (Security) ของระบบดวย เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เชน "รหัส"
สําหรับผูใชที่มีสิทธิสํารองไฟลขอมูลทั้งหมด เปนตน ถัดมาระบบจะตองออกแบบวิธีการใชงาน เชน
กําหนดวาการปอนขอมูลจะตองทําอยางไร จํานวนบุคลากรที่ตองการในหนาที่ตาง ๆ แตถาผูวิเคราะห
ระบบตัดสินใจวาการซื้อซอฟตแวรดีกวาการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบก็ไมจําเปนเลย
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เพราะสามารถนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานไดทันที สิ่งที่ผูวิเคราะหระบบออกแบบมาทั้งหมดใน
ขั้นตอนที่กลาวมา จะนํามาเขียนรวมเปนเอกสารชุดหนึ่งเรียกวา “ขอมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ”
(System Design Specification) เมื่อ สํา เร็จ แลว โปรแกรมเมอรส ามารถใชเ ปน แบบในการเขี ย น
โปรแกรมไดทันที กอนที่จะสงถึงมือโปรแกรมเมอร (Programmer) ควรตรวจสอบกับผูใชวาพอใจ
หรือไม และตรวจสอบกับทุกคนในทีมวาถูกตองสมบูรณหรือไม และแนนอนที่สุดตองสงใหฝายบริหาร
เพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไปหรือไม ถาอนุมัติก็ผานเขาสูขั้นตอนการสรางหรือพัฒนาระบบ
5. พัฒนาและทดสอบระบบ (Construction) ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอรจะ
เริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมวา ทํา งานถูกตองหรือ ไม ตองมีก ารทดสอบกับ ขอมูลจริงที่เลือก
ถา ทุก อยางเรียบรอย จะไดโ ปรแกรมที่พรอมจะนําไปใชงานจริงตอไป หลังจากนั้นตองเตรียมคูมือ
การใชงานและการฝกอบรมผูใชงานจริงของระบบ โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมตามขอมูลที่ไดจาก
เอกสารขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (Design Specification) ปกติแลวนักวิเคราะหระบบไมมีหนาที่
เกี่ยวของในการเขียนโปรแกรม แตถาโปรแกรมเมอรคิด วาการเขีย นอยา งอื่นดีกวาจะตองปรึกษา
นักวิเคราะหระบบเสียกอน เพื่อที่วานักวิเคราะหจะบอกไดวาโปรแกรมที่จะแกไขนั้นมีผลกระทบกับ
ระบบทั้ง หมดหรือไม โปรแกรมเมอรเขียนเสร็จแลว ตองมีการทบทวนกับ นัก วิเคราะหร ะบบและ
ผูใชงาน เพื่อคนหาขอผิดพลาด วิธีการนี้เรียกวา "Structure Walkthrough" การทดสอบโปรแกรม
จะต องทดสอบกั บ ข อมูล ที่เ ลือ กแลว ชุด หนึ่ง ซึ่ งอาจจะเลื อกโดยผูใ ช การทดสอบเปน หน า ที่ข อง
โปรแกรมเมอร แตนัก วิเ คราะหร ะบบตอ งแนใ จวา โปรแกรมทั้ง หมดจะตอ งไมมีขอ ผิด พลาด
ทําการพัฒนาโปรแกรมโดยดูจากเอกสารตาง ๆ ที่ไดจากขั้นตอนที่แลวเปนหลัก
6. ติดตั้งระบบ (Conversion) ขั้นตอนนี้องคกรไดนําระบบใหมมาใชแทนของ
เกาภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ การปอนขอมูลตองทํา ใหเรียบรอย และในที่สุดองคกร
เริ่มตนใชงานระบบใหมนี้ได การนําระบบเขามาควรจะทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย ที่ดีที่สุดคือ
ใชระบบใหมควบคูไปกับระบบเกาไปสักระยะหนึ่ง โดยใชขอมูลชุดเดียวกันแลวเปรียบเทียบผลลัพธวา
ตรงกันหรือไม ถาเรียบรอยก็เอาระบบเกาออกได แลวใชระบบใหมตอไป
7. บํา รุงรักษา (Maintenance) การบํารุงรักษาไดแก การแกไขโปรแกรม
หลังจากการใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไขโปรแกรมหลังจากใชงานแลว สวนใหญมี 2 ขอ
1.) มีปญหาในโปรแกรม (Bug)
2.) การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป
จากสถิติ ของระบบที่พัฒนาแลว ทั้งหมดประมาณ 40% ของคาใชจา ยใน
การแกไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะหระบบควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษา
ซึ่งปกติจะคิดวาไมมีความสําคัญมากนักเมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้นความตองการของระบบอาจจะเพิ่ม
มากขึ้น เชน ตองการรายงานเพิ่มขึ้น ระบบที่ดีควรจะแกไขเพิ่มเติม สิ่งที่ตองการไดการบํารุงรักษา
ระบบควรจะอยูภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ เมื่อผูบริหารตองการแกไขสวนใดนักวิเคราะห
ระบบตองเตรียมแผนภาพตาง ๆ และศึกษาผลกระทบตอระบบ และใหผูบริหารตัดสินใจตอไปวา
ควรจะแกไขหรือไม
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2.4 ฐานขอมูล (Database)
2.4.1 ความหมายของฐานขอมูล
สนั่น หวานแท (2553) สารสนเทศที่ดีนั้น ควรมาจากแหลง ขอ มูล ที่ มี
การจัดเก็บอยางเปนระบบระเบีย บและการจัดรูปแบบขอมูล ที่มีประสิทธิภาพในระบบฐานขอมู ล
ดังนั้นการจัดการระบบฐานขอมูลควรเริ่มตนทําความเขาใจความหมายและโครงสรางเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการจัดการขอมูลตอไป นักวิชาการไดใหความหมายของระบบฐานขอมูลไวดังตอไปนี้
นั น ทนี แขวงโสภา ใน สนั่ น หวานแท (2553) ความหมายฐานข อ มู ล
(Database) วาหมายถึงกลุมขอมูล (Data) ที่เปนขอเท็จจริง (Real Fact) ที่ถูกนํามาเก็บรวบรวมไวใน
ที่เดีย วกัน มีก ารจัดการขอ มูล นั้นอยา งเปน ระบบเพื่อ นํา ไปใชในวัต ถุป ระสงคอ ยา งใดอยา งหนึ่ง
ตามตองการ โดยกลุมผูใชตั้งแต 1 กลุมขึ้นไป ขอมูลเหลานี้อาจเปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ
สถานที่ หรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งเปนไดทั้งตัวเลข ขอความ รูปภาพ หรืออื่น ๆ
กิตติ ภักดีวัฒ นะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ ใน สนั่น หวานแท (2553)
ไดใ ห ค วามหมายของฐานข อ มู ล ไว ว า ฐานข อ มู ล (Database) เป น การนํ า เอาข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธกัน ซึ่งแตเดิมถูกจัดเก็บ อยูในแตละแฟมขอมูล ไดถูกนํามาจัดเก็บ รวมกันไวภ ายใน
ฐานขอ มูล เดีย วกัน สง ผลใหแ ตล ะฝา ยสามารถใชขอมูล รว มกันและสามารถแกไ ขปญ หาตา ง ๆ
ที่เกิดขึ้นในระบบแฟมขอมูลได
สุชาดา กีระนันทน ใน สนั่น หวานแท (2553) ไดใหความหมายของฐานขอมูล
ไววา “ฐานขอมูล (Database) คือ แฟมขอมูล ที่เกี่ยวของกันและนํามาจัดเก็บ รวบรวมไวดวยกั น
ดว ยระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) ซึ่งประกอบดวยสวน
นิยามขอมูล สวนจัดการขอมูล และพจนานุกรมขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึก ปรับปรุง
แกไข เพิ่มเติม ปองกันการทํางานซ้ําซอน ขอมูลซ้ําซอน และรักษาความปลอดภัยของขอมูล”
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และ ไพบูลย เกียรติโกมล ใน สนั่น หวานแท (2553)
ไดกลาววา “ฐานขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเขาไวดวยกันอยางมีแบบแผน ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ในองคก รเพื่อ ที่ผูใ ชจ ะสามารถนํา ขอ มูล มาประมวลผลและประยุก ตใ ชง านตามที่ตอ งการได
อยา งมีประสิทธิภาพ”
นอกจากนี้ ประธาน วัฒ นวาณิ ช ย ใน สนั่ น หวานแท (2553) กล า วว า
“ฐานขอ มูล หมายถึง การรวบรวม แฟมตั้ง แต 1 แฟม ขึ้นไป ซึ่ง มีความเกี่ย วขอ งกัน บางครั้งเรา
เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งมีขอมูลใน แผนดิสกแยกจากกัน” และจิตติมา เทียมบุญประเสริฐ
(2544:31) กลา วถึง ความหมายของฐานขอ มูล วา “ฐานขอ มูล (Database) สมัย ใหมห มายถึง
การจัดเก็บ ขอ มูลที่เกี่ ย วขอ งกั นอยา งมี ระบบนอกจากจะเก็บ ตัว ขอ มูล แลว ยั งเก็บ ความสัม พัน ธ
ระหวางขอมูลดวย”
ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง การรวมแฟมขอมูลหลาย ๆ
แฟมขอมูลมาจัดเก็บเปนฐานขอมูล ขอมูลเหลานั้นจะตองเปนขอมูลที่มีความสัมพันธกัน มีการขจัด
ความซ้ําซอนของขอมูล และเก็บขอมูลเหลานี้ไวที่ศูนยกลางเพื่อควบคุมดูแลรักษา มีการใชงานรวมกัน
และตองเปนขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขององคกร อาจกลาวไดวาแตละ
ฐานขอ มูล จะเทีย บเทา กับ ระบบแฟมขอ มูล 1 ระบบ เรีย กฐานขอ มูล ที่จัด ทํา ขึ้น เพื่อ สนับ สนุน
การดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งวา “ระบบฐานขอมูล”(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ 2544:41)
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จากความหมายของฐานขอ มูล ที่ก ลา วมาสรุป ไดวา ฐานขอ มูล หมายถึ ง
การเก็บรวบรวมขอมูลเขาไวดวยกันอยางมีระบบ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึก ปรับปรุง
แกไข เพิ่มเติมปองกันการทํางานซ้ําซอน ขอมูลซ้ําซอน และรักษาความปลอดภัยของขอมูล
2.4.2 องคประกอบของฐานขอมูล
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของฐานข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ มี 4 องค ป ระกอบ ดั ง นี้
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ ใน สนั่น หวานแท (2553))
1. ขอมูล (Data) หมายถึง ขอมูลที่เก็บรวบรวมไวในระบบคอมพิวเตอร และ
ถูกเรียกใชเพื่อการประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ขอมูลดังกลาวอาจอยูในรูปของแฟมขอมูล
(File) หรือฐานขอมูล (Database) ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บอาจเปนแฟมขอมูลเพียงแฟมเดียวหรือหลาย
แฟม หรืออยูในรูปของฐานขอมูลที่เปนการรวบรวมแฟมขอมูลตั้งแต 1 แฟมขอมูลขึ้นไป โดยเป น
แฟมขอมูลที่มีความสัมพันธกันเก็บไวในที่เดียวกันในหนวยเก็บ ขอมูลสํารอง เชน แฟมขอมูลลูกคา
แฟมขอมูลบุคลากร เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรจากหลายหนวยงานสามารถใชขอมูลจากฐานขอมูล
รว มกันได โดยขอมู ลที่อ ยูในแฟมขอมูลนี้ จะถูก เรียกใชโ ดยโปรแกรมประยุกตตางๆ หรือทํา การ
ประมวลผลเพื่อสรางเปนสารสนเทศตามความตองการ
2. ฮาร ด แวร (Hardware) ในระบบฐานข อ มู ล นั้ น ฮาร ด แวร หมายถึ ง
คอมพิว เตอรแ ละอุป กรณร อบขา ง ประกอบดว ย หนว ยประมวลผลกลาง หนว ยความจํา หลัก
ที่ทํา หนาที่รวมกันเพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวลผลตามคําสั่งที่กําหนด หนวยความจําสํารอง
เปนสวนที่สําคัญที่ใชจัดเก็บขอมูลของฐานขอมูล รวมถึงอุปกรณนําเขาและแสดงขอมูลดวย
3. ซอฟตแ วร (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา
เพื่อใชสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน ซึ่งสามารถแบงซอฟตแวรที่ใชในระบบฐานขอมูลไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ซอฟต แ วร ระบบจั ด การระบบฐานข อ มู ล (Database Management
System) หรือที่เรียกวา DBMS เชน โปรแกรม Microsoft Access, MySQL, Oracle เปนตน ระบบ
จัด การฐานขอ มูล นี้เ ปน ซอฟตแ วร สํา หรับ บริห ารและจัด การฐานขอ มูล ทํา หนา ที่ใ นการสราง
เรียกใชหรือปรับปรุงฐานขอมูล ในการทํางานกับฐานขอมูลนั้นจะตองผานระบบจัดการฐานขอมูลทุก
ครั้ง โดยผูใชเปนผูออกคําสั่งกับระบบจัดการฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูลมีหนาที่ทําตาม
คําสั่งนั้น หนาที่หลักของซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS คือ การทําหนาที่เปนตัวกลาง
ในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล เชน การเพิ่ม การลบ หรือการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลและ
มีหนาที่ในการจัดการและควบคุมความถูกตองความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ
ภายในฐานขอมูลแทนโปรแกรมเมอร
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) DBMS มีหนาที่จัดเก็บนิยามขอมูล
ตั้งแตหนวยเล็กที่สุด คือเขตขอมูล ระเบียน ไปจนถึงแฟมขอมูล นอกจากนี้ยังจัดเก็บความสัมพัน ธ
ระหวางขอมูลรวมถึงการดูแลรักษาดัชนีที่ใชในการเขาถึงขอมูล รวมทั้งรายละเอียดของรายการตาง ๆ
ดวยดังนี้
1. ควบคุมดูแลความปลอดภัยและความเปนเอกภาพของขอมูล
2. ควบคุมการใชขอมูลพรอมกัน
3. ประสานงานกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ช ว ยผู ใ ช ทั่ ว ไปและ
โปรแกรมเมอรในการเรียกใชขอมูลแกไขขอมูลและออกรายงาน

15
2. ซอฟตแวรป ระยุกต (Application Software) คือโปรแกรมที่
ถูกเขียนขึ้น โดยใชภาษาระดับสูงรวมถึงโปรแกรมยูทิลิตี้ตาง ๆ ที่นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
ใชเขียนโปรแกรม เพื่อใชทํางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซอฟตแวรประยุกตอาจไดรับการพัฒนาขึ้น
โดยใชภาษาคอมพิวเตอรอื่น ๆ เชน ภาษา PHP ซึ่งเปนภาษาที่เชื่อมตอการทํางานของฐานขอมูลผาน
ระบบเครือขายได
4. บุคลากร (People) คือ บุคคลที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล สามารถจําแนก
ออกเปน 5 ประเภทคือ
1. ผูใช (End User) คือ บุคลากรที่ใชขอมูลเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงได
2. ผู ป ฏิ บั ติ ก าร (Operator) คื อ บุ ค ลากรด า นการประมวลผล
การปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร
3. นั ก วิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ (System Analysis) คื อ
บุคลากรที่ ทําหน าที่วิ เคราะหระบบฐานขอมู ลและออกแบบ
ระบบงานที่จะนํามาใช
4. ผูเ ขีย นโปรแกรมประยุก ตใ ชง าน (Programmer) คือ ผู ที่
ทํา หนาที่เขียนโปรแกรมประยุกตใชงานตางๆ ใหการจัดเก็ บ
และเรียกใชขอมูลเปนไปตามความตองการของผูใชที่ทําหนาที่
บริหารและควบคุมการบริหารงานของระบบฐานขอมูลทั้งหมด
2.4.3 ประเภทของฐานขอมูล
การสรางฐานขอมูลนั้นจําเปนจะตองคิดวิธีการแสดงโลกของความจริงใหได
ใกลเคียงที่สุด เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถทําความเขาใจกับเหตุการณหรือสถานการณที่ขอมูลนั้นเปน
ตัว แทนไดอ ยา งถูก ตอ ง ในขณะเดีย วกัน ก็เ ปน วิธีที่ส ะดวกที่จ ะบัน ทึก ไวใ นระบบคอมพิว เตอร
ดว ยวิธีการนี้ก็คือ การทําแบบจําลองขอมูล ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 แบบคือ (ครรชิต มาลัยวงศ
2535: 94-96 ใน สนั่น หวานแท (2553))
1. ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Data Model) เป นการแสดง
ความสัมพันธของเอนทิตี้ (Entity) ในแบบลําดับชั้น ซึ่งเริ่มจากเอนทิตหี้ ลักแลวยอยลงในเอนทิตี้ตาง ๆ
ตามลําดับ เชน ฐานขอมูลเกี่ยวกับคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
2. ฐานข อ มู ล แบบข า ยงาน (Network Data Model) เป น การแสดง
ความสัมพันธของเอนทิตี้ในแบบที่แตละเอนทิตี้อาจมีความสัมพันธกับเอนทิตอี้ ื่น ๆ ไดหลายเอนทิตี้
3. ฐานขอ มูล แบบตาราง (Relational Data Model) เปน การแสดง
ขอมูลตาง ๆ ของเอนทิตี้ ในรูปแบบของตาราง รวมทั้งแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ในรูปแบบ
ของตารางดวย
2.4.4 ประโยชนของฐานขอมูล
ฐานขอมูลมีความสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการขององคกร
ดังจะเห็นไดวา ฐานขอมูลมีประโยชนหลายประการ ดังนี้ (สุวรรณา เสือกรุง 2547:13 ใน สนั่น หวานแท (2553))
1. ลดความซ้ําซอนของขอมูล การจัดเก็บในระบบฐานขอมูลที่เปนการรวบรวม
แฟมขอมูลที่อยูกระจายกัน โดยการออกแบบโครงสรางขอมูลในลักษณะแนวคิดรายละเอียดของ
ขอมูลที่ถูกบันทึกจะถูกวางไวที่เดียวในฐานขอมูล
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2. ความคงที่ของขอมูล การลดความซ้ําซอนหรือการควบคุมความซ้ําซอน
ของขอมูล ทําใหเกิดความคงที่ของขอมูล ตัว อยางเชน เมื่อที่อยูข องลูกคา ถูกเก็บ เพียงแหง เดีย ว
เปน การลดขอ ขัด แยง ในการเกิด ความไมต รงกัน ของคา ของขอ มูล ที่เ ก็บ เมื่อ ความซ้ํา ซอ นถูก
ควบคุมโดยระบบฐานขอ มูล เอง จะทํา ใหเ กิด ความคงที่ไ ดโ ดยการปรับ ปรุง รายการของขอ มูล
เมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หากมีการเก็บที่อยูลูกคาสองแหงระบบฐานขอมูลก็ควรจะปรับปรุงคา
ของขอมูลในแฟมที่เกี่ยวของทั้งสองแหงเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
3. เกิดการรวมกันของขอมูลในฐานขอมูล ขอมูลที่ถูกจัดเก็บเปนหนึ่งเดียวกัน
มีโครงสรางแบบแนวคิด (Logical Structure) ดวยความสัมพันธแนวคิดนี้ไดกําหนดความเกี่ยวของกัน
ระหวางขอมูล จึงทําใหเกิดความงายสําหรับผูใชในการเชื่อมความสัมพันธระหวางขอมูล ซอฟตแวร
จัดการฐานขอมูลมีหนาที่เชื่อมโยงขอมูลที่มีความสัมพันธกันเชิงแนวคิด โดยไมสนใจวาขอมูลนั้นจะถูก
จัดเก็บทางกายภาพอยางไร
4. การรวมกันของขอมูล ฐานขอมูลมีเปาหมายในการใชขอมูลรวมกันของ
ผูใชที่เกี่ยวของในองคกรดวยระบบแมขาย-ลูกขาย ไดกําหนดใหผูใชหลายคนใชขอมูลรวมกันในเวลา
เดียวกันไดภายใตขอจํากัดที่กําหนด
5. การพัฒ นางานประยุก ตที ่ง า ย มีก ารประยุก ตที ่ใ หผู ใ ชที ่ม ีพื ้น ฐาน
ทางการเขียนโปรแกรมไดใชภาษารุนที่ 4 ในการใชระบบสารสนเทศจากฐานขอมูลไดงาย โดยอาศัย
เครื่ อ งมื อชวยในการทํ างาน เชน เครื่องสรางการติ ดต อระหว างผูใช โดยใชกราฟ ก (Graphic User
Interface : GUI) เครื่องมื อสรา งรายงาน (Report Generator) รวมทั้งในปจ จุบัน มีภ าษาระดับ สู ง
สําหรับการพัฒนางานประยุกตใหเลือกใชงานมากขึ้น
6. การทําใหเกิดมาตรฐาน ผลกระทบจากการใชขอมูลรวมกันทําใหผูบริหาร
ฐานขอมูลตองมีการกําหนดมาตรฐานตาง ๆ ของการกําหนดรูปแบบขอมูล การกําหนดรหัสแทนสิ่งตาง ๆ
โดยตองใชรูปแบบของการกําหนดรหัสที่สื่อความหมายเดียวกัน
7. การควบคุ ม ความปลอดภั ย และความคงสภาพของข อ มู ล ผู บ ริ ห าร
ฐานขอมูลกําหนดขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิในการใชงานขอมูลของผูใช
แตละคนจากแตละหนวยงานตามหนาที่รับผิดชอบไดงายขึ้น เนื่องจากระบบบริหารฐานขอมูลมีคําสั่ง
สนับสนุนใหการกําหนดสิทธิ์ชัดเจนขึ้น เปนผลทําใหผูบริหารฐานขอมูลสามารถควบคุมความคงทน
สภาพของฐานขอมูลได
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2.5 วงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database Life Cycle: DLC)
1. การศึกษาเบื้องตน (Database Initial Study) เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลขึ้นมาใช ในขั้นตอนนี้ผูพัฒนาระบบฐานขอมูลจะตองวิเคราะหความตองการตาง ๆ
ของระบบฐานขอมูลที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อใชงานในการออกแบบฐานขอมูลในขั้นตอนตอไป
2. ออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ในขั้นตอนนี้ผูพัฒนาระบบฐานขอมูล
จะนําเอารายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรกมาใชเปนแนวทางในการออกแบบ
ฐานขอ มูล ขึ้น มาใชง าน สํา หรับ แนวทางที่ใ ชใ นการออกแบบฐานขอ มูล ไดแ ก แนวทางแบบ
Data-driven joint data function-driven
3. การติดตั้งระบบ (Implementation and Loading) ในขั้นตอนนี้เปนการนําเอา
โครงรางตาง ๆ ของระบบฐานขอมูลที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอนออกแบบฐานขอมูล (Database Design)
มาสรางเปน ตัว ฐานขอ มูลที่ใชเ ก็บ ขอ มูล จริง รวมทั้ง เปนการแปลงฐานขอมูลจากระบบงานเดิ ม
ใหส ามารถใชงานในระบบฐานขอมูลที่พัฒ นาขึ้นใหมในกรณีที่ระบบเดิมมีการใชคอมพิว เตอรใน
การประมวลผล
4. การทดสอบและประเมินผล (Testing and Evaluation) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
ของการทดสอบระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาขอผิดพลาดตาง ๆ รวมทั้งการทําการประเมิ น
ความสามารถของระบบฐานขอ มูล นั้น เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการปรับ ปรุงใหระบบฐานขอมูล
ที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับความตองการของผูใชในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตองและครบถวน
5. การดําเนินการ (Operation) เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบฐานขอมูลที่พัฒนาเสร็จ
เรียบรอยแลวไปใชงานจริง
6. การบํ า รุง รัก ษา และการปรับ ปรุง (Maintenance and Evaluation)
เปน ขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวางการใชง านระบบฐานขอมูลจริง เพื่อบํา รุง รักษาใหระบบฐานขอมูล
ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความตองการของผูใชที่สงผลกระทบตอระบบฐานขอมูล

ภาพประกอบที่ 2.2 วงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database Life Cycle : DLC)
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2.6 ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS)
2.6.1 ความหมายระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล คือ ชุดคําสั่ง หรือ โปรแกรม หรือ ซอฟตแวร
ที่สรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการฐานขอมูล เชน รวบรวมขอมูลใหเปนระบบ สะดวกและงาย
ตอ การจัดการเกี่ย วกับ ระบบแฟมขอมูลภายในฐานขอ มูล (การเก็บ รัก ษา การเรียกใช การแก ไข
การเขาถึงขอมูล) รวมถึงการนํามาปรับปรุงใหทันสมัย ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลทําหนาที่เปน
เครื่องมือ หรือเปนตัวกลางระหวางผูใชชุดคํา สั่งตาง ๆ ที่เกี่ย วขอ งกับ ฐานขอมูล เพื่อจัดการและ
ควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอนและความสัมพันธระหวา งขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูล รวมถึ ง
การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และ การเรียกคืนขอมูลในกรณีที่
ขอมูลเกิดความเสียหาย โดยที่ผูใชไมจําเปนตองทราบถึงรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล
ตัวอยางของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เชน MySQL, PostgreSQL,
Microsoft Access, SQL Server FileMaker, Oracle, Sybase, dBASE, Clipper และ FoxPro เปนตน
นอกจากนี้อ าจจะสรุ ป ไดว า ระบบบริห ารจัด การฐานขอ มู ล คือ กลุม ของ
โปรแกรม หรือ ซอฟตแวร ที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง ดูแลจัดการ ควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอน
และความสั มพัน ธร ะหว า งขอ มู ล ต าง ๆ เกี่ ย วกั บ ฐานขอ มู ล และอํ า นวยความสะดวกให กับ ผู ใช
ทั้งในดานการสรางและการปรับปรุงแกไข
ระบบบริห ารจัด การฐานขอ มูล ที่ดี จะตอ งมีค วามสามารถในการจัด การ
ที่หลากหลาย ความสามารถพื้นฐานที่ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลทุกตัวจะตองมี คือ ความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูล การเรียกคน การแกไขเปลี่ยนแปลง การลบ และการเพิ่มเติม เปนตน
2.6.2 สถาปตยกรรมฐานขอมูล (Database Architecture)
สถาป ต ยกรรมฐานข อ มู ล หมายถึ ง การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โครงสร า งและ
สวนประกอบหลักที่นํามาประกอบเปนฐานขอมูล ซึ่งระบบฐานขอมูลไดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ
โครงสรางของขอมูลที่มีผูใชหลาย ๆ คน เชน ผูบริหาร ผูดูแลระบบ และผูใชทั่วไป โดยไมมีผลกระทบ
ตอผูอื่นที่กําลังใชงานฐานขอมูลนั้นอยู ผูใชไมจําเปนจะตองสนใจโครงสรางภายในฐานขอมูล และ
ผูบริห ารฐานขอ มูลสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรา งฐานขอ มูล ไดโ ดยไมกระทบกับ ผูใชฐานขอ มู ล
ดว ยวัตถุป ระสงคดัง กลา วจึง ตองมีการแบงระดับของขอ มูลออกเปนหลายระดับเพื่อใหเหมาะสม
กับความตองการของผูใชแตละคน
สถาป ต ยกรรมฐานข อ มู ล เป น แนวคิ ด ที่ นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ โครงสร า งและ
สว นประกอบที่ร วมกันเปน ระบบฐานขอมูล ฐานขอ มูลมีจุดเดนที่ตา งไปจากแฟม ขอ มูลทั่ว ไปคือ
ความเปนอิสระของขอมูล แตเ นื่องจากสถาปตยกรรมฐานขอมูลผูใชมีมุมมองและวิธีก ารใชงาน
ที่แตกตางกัน ถึงแมวาจะเปนขอมูลชุดเดียวกันก็ตาม ในป ค.ศ. 1975 สถาบันมาตรฐานแหงชาติอเมริกา
หรื อ ANSI (American National Standards Institute) จึ ง ได กํ า หนดมาตรฐานสถาป ต ยกรรม
ฐานขอมูล เรียกวา สถาปตยกรรมสามระดับ (Three-level Architecture) ไดอธิบายรายละเอียด
ของโครงสรางของฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใชฐานขอมูลในระดับที่แตกตางกัน โดยอาศัยลักษณะใน
การมองภาพรวม (View) ของระบบ เชน โปรแกรมเมอรจะเห็นโครงสรางของฐานขอมูล ในเชิงของ
การออกแบบฐานขอมูลใหใชงานรวมกับโปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้นมา สวนผูใชทั่วไปจะเห็นเฉพาะ
ขอมูลจากโปรแกรมประยุกตที่กําหนดใหเทานั้น ไมสามารถที่จะเห็นโครงสรางของฐานขอมูลที่ถูกออกแบบไวได

19
สถาปตยกรรมฐานขอมูลแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับภายใน (Internal Level
หรือ Physical Level) ระดับแนวคิด (Conceptual Level) และระดับภายนอกหรือวิว (External Level
หรือ View) ซึ่งเปนรูปแบบและโครงสรางที่ใชกับระบบฐานขอมูลโดยทั่วไป สถาปตยกรรมฐานขอมูล
ในแตละระดับ จะมีระบบการจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่ในการแปลงขอมูลจากระดับหนึ่งไปสูระดับหนึ่ง
- ระดับภายนอกหรือวิว (External Level หรือ View) เปนระดับขอมูล
ที่ประกอบดวยภาพผูใชแตละคนมองขอมูล (View) เคารางของขอมูลระดับนี้เกิดจากภาพและความ
ตองการขอมูลของผูใช
- ระดับ แนวคิด (Conceptual Level) ประกอบดว ยเคารางที่อธิบ ายถึ ง
ฐานขอมูลรวมวามี Entity โครงสรางของขอมูล ความสัมพันธของขอมูล กฎเกณฑและขอจํากัดตาง ๆ
อยางไรบา ง ขอมูลในระดับนี้เปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหและออกแบบ โดยผูบ ริหารฐานขอมู ล
(DBA) หรือ นักวิเคราะหออกแบบระบบฐานขอมูล
- ระดับ ภายใน (Internal หรือ Physical Level) ประกอบดวยเคาราง
ที่จัดเก็บขอมูลจริง ๆ วามีโครงสรางการเก็บรูปแบบใด รวมถึงวิธีการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูล
เพื่อดึงขอมูลที่ตองการ

ระดับภายนอก

View 1

View 2

View 3

(External Level)
ระดับแนวคิด
(Conceptual

ภาพรวมแนวคิด

ระดับภายใน

ภาพรวมภายใน

Level)

(Internal Level)

ข้ อมูลกายภาพ

(Physical Data)

ฐานข้ อมูล
(Database)

ภาพประกอบที่ 2.3 สถาปตยกรรมฐานขอมูล 3 ระดับ
(The ANSI-SPARC three-level architecture) ตามมาตรฐาน ANSI
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2.6.3 ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชทํางานกับฐานขอมูล (Database Language)
ภาษา SQL (Structured Query Language) เปนภาษามาตรฐาน และเปน
ที่นิยมใชกันบนระบบฐานขอมูลที่ใชในการสั่งใหฐานขอมูลกระทําการใด ๆ ตามคําสั่ง เชน การสราง
การแกไข การบํารุงรักษา การจัดการ การควบคุม และการเขาถึงฐานขอมูล ซึ่งเป นภาษาที่ยอมรับ
โดยหนว ยงานมาตรฐาน เชน ISO (International Standards Organization) และ ANSI
(American National Standards Institute) เช นเดี ย วกั บ ภาษาคอมพิ ว เตอร อื่ น ๆ ในการติ ดต อ
ฐานขอมูล เชน Microsoft Access, SQL Server, MySQL, DB2 หรือ Oracle ก็จะตองใชคําสั่งภาษา
SQL ในการควบคุม ซึ่งเปนภาษาที่มีลักษณะคลายกับภาษาอังกฤษ
ภาษา SQL เป น ส วนประกอบหนึ่ งของระบบจั ดการฐานข อมู ล มั กพบใน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนภาษาที่นิยมใชกันมาก เพราะงายตอการเรียนรู และ
ในการใช ภ าษา SQL ผู ใช เ พี ย งแค รู ว า ต อ งการจะ “ทํ าอะไร” เท านั้ น ไม จํ า เป น จะต องทราบว า
“ทําอยางไร” ผูผลิตซอฟตแวรไดนํา ภาษา SQL มาพัฒนาดานระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
จนเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ตั้งแตระดับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กไปจนถึงระดับ
เมนเฟรม การใชงานในภาษา SQL แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ภาษา SQL ที่โตตอบได (Interactive SQL)
และภาษา SQL ที่ฝงในโปรแกรม (Embedded SQL) โดย ANSI ไดกําหนดมาตรฐานของภาษา SQL
ขึ้น โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ภาษาสํ า หรั บ การนิ ย ามข อ มู ล (Data Definition Language: DDL)
ภาษา DDL ประกอบดวยกลุมคําสั่ง เชน CREATE, ALTER และ DROP เปนตน ใชสําหรับกําหนด
โครงสรางของตารางในฐานขอมูล การกําหนดโครงสรางขอมูลวาคอลัม นใด ประเภทขอ มูล เปน
ประเภทใด รวมทั้งการจัดการดานการเพิ่ม การแกไข การลบ คอลัมนตาง ๆ ในรีเลชัน
2. ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language: DML)
ภาษา DML ประกอบดวยคํา สั่ง เชน INSERT UPDATE และ SELECT เปน ตน ที่ใชในการจัดการ
ขอมูลภายในตารางในฐานขอมูลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน การลบขอมูล และการเพิ่มเติมขอมูล
3. ภาษาสําหรับการควบคุมขอมูล (Data Control Language: DCL) ภาษา
DCL ประกอบด ว ยคาสั่ ง GRANT และ REVOKE เป น ต น ที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยของขอมูล ดวยการกําหนดสิทธิของผูใชที่แตกตางกัน
2.6.4 หนาที่หลักของระบบจัดการฐานขอมูล
1. การจัดการพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary Management)
พจนานุ ก รมข อ มู ล เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การจั ด เก็ บ
รายละเอียดของขอมูลทั้งหมด หรือที่เรียกกันวา meta data ไวอยางเปนระบบ เมื่อมีการเขาถึงขอมูล
ในฐานขอมูล ๆ จะทําการคนหาโครงสรางขอมูลและรายละเอียดของขอมูลนั้น ๆ ในพจนานุกรม
ขอมูลนี้กอนและใชขอมูลนี้ในการเขาถึงขอมูลจริง ถามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใด ๆ เกิดขึ้นกับขอมูล
ในฐานขอมูลจะมีการปรับปรุงพจนานุกรมขอมูลนี้ดวย
2. การจัดการเก็บขอมูลและการแปลงขอมูล (Data Storage Management
and Transformation)
ระบบจั ด การฐานข อ มู ล จะทํ า หน า ที่ จั ด เก็ บ ข อ มู ล อย า งเป น ระบบ
จัดหมวดหมูขอมูล และแปลงคําสั่งที่ใชจัดการกับขอมูลภายในฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ฐานขอมูล
เขาใจ ซึ่งจะทําใหผูจัดเก็บทํางานไดสะดวกมากขึ้นและปองกันความผิดพลาดได
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3. การจัดการดานความปลอดภัย (Security Management)
ระบบฐานข อ มู ล ที่ มี ก ารใช ง านฐานข อ มู ล ร ว มกั น จะสรา งระบบรัก ษา
ความปลอดภัยของขอมูล โดยกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาใชระบบ ระบบจัดการฐานขอมูลจัดการเรื่องนี้
โดยการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับผูใชงานแตละคนไวในพจนานุกรมขอมูล เชน มีใครบางที่สามารถเขา
มาใชงานฐานขอมูลได มีรหัสผานอยางไร สามารถใชงานไดในระดับใด ดวยวิธีการดังกลาวจะทําให
มั่นใจไดวาเมื่อมีผูใชหลาย ๆ คนเขาถึงขอมูลพรอมกัน จะยังคงความถูกตองของขอมูลในฐานขอมูลได
4. การจัดการความคงสภาพของขอมูล (Data Integrity Management)
เนื่องจากมีการเก็บ รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ไวในพจนานุกรม
ขอมูลทั้งหมด การบันทึกหรือแกไขขอมูลใด ๆ แตละครั้ง ระบบจัดการฐานขอมูล จะทําการตรวจสอบ
และยอมรับใหมีการบันทึกหรือแกไขขอมูลนั้นในขอบเขตที่กําหนด
5. การจัดการสํารองและการกู คือ ขอมูล (Backup and Recovery Management)
ระบบจัดการฐานขอมูล จะมีโปรแกรมหรือเครื่องมืออํานวยความสะดวก
ใหกับ ฐานขอมูล เพื่อชวยในการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล เพื่อควบคุมความปลอดภัยหรื อ
ความมั่นคงและความคงสภาพของขอมูล
6. ภาษาที่ใชในการเขาถึงฐานขอมูลและการเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกต
ระบบการจัดการฐานขอมูลสนับสนุนหรือเลือกเสนทางการเขาถึงขอมูล
โดยผานภาษาสําหรับสอบถาม ซึ่งเปนภาษาหรือคําสั่งเขาใจงายในการคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล
7. การควบคุมการเขาถึงขอมูลของผูใชหลายคน (Multi User Access Management)
ระบบการจัดการฐานขอมูลจะใชหลักการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสม
เพื่อใหแนใจวาผูใชหลายคนสามารถเขาใชฐานขอมูลพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน โดยไมทําใหเกิด
ความขัดของของขอมูลและขอมูลมีความถูกตองสมบูรณ
8. การติดตอสื่อสารกับฐานขอมูล (Database Communication)
ระบบการจั ด การฐานข อ มู ล ที่ ทั น สมั ย จะต อ งสนั บ สนุ น การใช ง าน
ฐานขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ได เพื่อใหผูใชสามารถเขียนคําสั่งดวยโปรแกรมที่
ทํางานบนเว็บไซต (Website) เชน เบราวเซอร (Browser) ของ Internet Explorer เปนตน
9. การพัฒนาระบบงานไดรวดเร็ว (High Productivity Tools)
ระบบการจัดการฐานขอมูล เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบงานได
รวดเร็วในเวลาอันสั้น ชวยลดคาใชจายในการพัฒนาได แตอาจจะไมลดคาใชจายในการบํารุงรักษา
2.7 แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model)
แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนแบบจําลองฐานขอมูลที่นิยมใชกันมากที่สุด
ในปจจุบัน เพราะการออกแบบระบบฐานขอมูลมีทฤษฎีรองรับ สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได
มีการเก็บขอมูลเปนตารางสองมิติทําใหเห็นภาพขอมูลชัดเจน ผูใชเรียนรูและประยุกตการใชงานไดงาย
สามารถเรียกใชหรือเชื่อมโยงขอมูลไดงาย โดยไมจําเปนตองทราบวาขอมูลนั้นถูกจัดเก็บจริงอยูที่
ตํา แหน งใดในสื่อบั นทึกข อมูล และกลุ มคํา สั่ งหรือ ภาษาที่ใ ชใ นการจั ดการขอมูล เปน ภาษา SQL
(Structured Query Language) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและเขาใจงาย
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จะจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนแถวและคอลัมนในลักษณะที่เปน
ตาราง 2 มิติ ที่ประกอบดวยแอททริบิวต (Attribute) ที่แสดงคุณสมบัติของรีเลชัน (Relation) หนึ่ง ๆ
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โดยที่รีเ ลชันตา ง ๆ ไดผา นกระบวนการทํารีเลชันใหเปนบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหวา ง
การออกแบบเพื่อ ลดความซ้ํ า ซอ นและเพื่ อ ใหก ารจั ด การฐานข อมู ล เปน ไปอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนฐานขอมูลซึ่งใหภาพของขอมูลในระดับภายนอก (External Level) และ
ระดับแนวคิด (Conceptual Level) แกผูใชขอมูลไดเปนอยางดี รีเลชันตาง ๆ ในฐานขอมูลสามารถ
เรียกใชไดอยางดี และสามารถเรียกใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบจัดฐานขอมูลเปนผูจัดการ
ฐานขอมูลตามที่ไดถูกออกแบบไว
โมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ผูริเริ่มคือ Dr.E.F.Codd โดยกําหนดสวนประกอบของ
โมเดลเชิงสัมพันธแบงเปน 3 สวนไดแก
1. โครงสรางของขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data Structure)
2. การควบคุมความถูกตองใหกับขอมูล
3. การจัดการกับขอมูล
1. โครงสรางของขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data Structure)
- ความสั ม พั น ธ รี เ ลชั น (Relation) จะอยู ใ นลั ก ษณะของตาราง 2 มิ ติ
[มีความสัมพันธ] ประกอบดวยทางดานแถว และคอลัมน ซึ่งแตละรีเลชันจะมีชื่อเพื่อใชอางอิง โดยมี
คุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
 ขอมูลในแตละแถวจะไมซ้ํากัน หมายถึง ไมมีทูเพิล (Tuple) หรือ ขอมูล
ในแตละแถวของรีเลชันคูใด ๆ เลยที่ซ้ํากัน (No Duplicate Tuples)
 ไม มี ก ารกํ า หนดลํ า ดั บ ที่ ใ ห กั บ แถวแต ล ะแถว หมายถึ ง ลํ า ดั บ ที่ ข อง
ทูเพิลหรือขอมูลในแตละแถวของรีเลชันไมมีความสําคัญ ลําดับที่ของ
แอททริบิวต (Attributes) ไมมีความสําคัญ
 ค า ของแอททริ บิ ว ต (Attributes) จะเป น ค า เดี่ ย ว ๆ นั่ น คื อ ค า ของ
ขอมูลที่ปรากฏอยูในตารางจะเปนคา ๆ เดียว เปนลิสตของคาหลาย ๆ
คา ไมได ซึ่งรีเลชันที่มีคุณสมบัติขอ นี้จะถูกเรีย กวา เปนรีเลชันที่อ ยูใน
รู ป แบบนอร มั ล ฟอร ม (Normal Form) และค า ของข อ มู ล ในแต ล ะ
แอททริบิวตจะบรรจุคาของขอมูลประเภทเดียวกัน
 ไมมีการกําหนดลําดับใหกับฟลด การอางถึงฟลดใด ๆ จะใชชื่อของฟลด
ในการอางถึง ไมไดใชลําดับที่ที่ฟลดนั้นปรากฏอยูในความสัมพันธ และ
คาของขอมูลในแตละฟลดของระเบียนจะบรรจุขอมูลไดเพียงคาเดียว
- ชนิดของความสัมพันธรีเลชันในระบบจัดการฐานขอมูลอาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท
1) ความสัมพันธหลัก (รีเลชันหลัก) (Base Relation) เปนความสัมพันธ
ที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อเก็บขอมูลและเพื่อนําขอมูลไปใชเมื่อมีการสราง
ความสัมพันธโดยใช Data Definition Language เชน ใน SQL คําสั่ง
CREATE TABLE เปนการสรางความสัมพันธหลัก
2) มุมมอง หรือ วิว (View) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาความสัมพันธ
สมมุติ (Virtual Relation) เปนความสัมพันธที่ถูกสรางขึ้นตามความ
ตองการใชขอมูลของผูใชแตละคน เนื่องจากผูใชแตละคนตองการใช
ขอมูลในลักษณะที่แตกตางกัน จึงทําการกําหนดวิวของตัวเองขึ้นมา
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เพื่อความสะดวกในการใชขอมูล และชวยใหการรักษาความปลอดภัย
ของฐานขอมูล
- โดเมน (Domain) คือ การกําหนดขอบเขตและชนิดของขอมูลเพื่อปองกัน
ความผิดพลาดในการปอนขอมูลในรีเลชัน
- ทูเพิล (Tuple) คือ ขอมูลในแตละแถวของรีเลชัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยการ ลบ เพิ่มหรือปรับปรุงขอมูล
- กุ ญ แจ หรื อ คี ย (Key) คื อ ฟ ล ด ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เป น แอททริ บิ ว ต
ที่สามารถแยกความแตกตางของขอมูลในแตละทูเพิลได ดังนั้น กุญแจ หรือ คีย (Key) จึงหมายถึงสิ่งที่
ใชกําหนดความเปนเอกลักษณในความสัมพันธ
 คี ย ห ลั ก (PK: Primary Key) หรื อ กุ ญ แจหลั ก (PK เป น คี ย คู แ ข ง
Candidate Key ตัวหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเปนคียหลัก) คุณสมบัติของ
คียหลัก (PK: Primary Key) คือ มีความเปนหนึ่งเดียว คาของคียหลัก
ตองไมซ้ํากันเลย ประกอบดวยจํานวนแอททริบิวต นอยที่สุดที่สามารถ
เจาะจงทูเพิลหนึ่งในรีเลชัน (Relation ได (PK หามซ้ํา))
 คี ย รอง (Alternate Key หรื อ Secondary Key) กุ ญ แจที่ ไ ม ถู ก เลื อ ก
ใหเปนกุญแจหลัก
 คี ย น อก (FK: Foreign Key) ใช ใ นการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ระหว า ง
ความสัมพันธเขาดวยกัน (Nonkey Attribute ใน Relation หนึ่งที่เปน
Primary Key ใน Relation อื่น)
 คียอยางงาย (Simple Key) ประกอบดวย แอททริบิวตเดียว
 คีย ประกอบ (Combine Key หรื อ Composite key) กุ ญแจที่ ประกอบ
ขึ้ น จากแอททริ บิ ว ต ม ากกว า 1 แอททริ บิ ว ต เมื่ อ นํ า แอททริ บิ ว ต
ทั้งหมดมาผสมกัน ทําใหไดคาที่ไมซ้ํากันเลย
 คียคแ
ู ขง (Candidate Key) สามารถจะเปนคูแขงซึ่งจะถูกเลือกใหเปน
คียหลัก (PK: Primary Key)
 ซุ ปเปอร คี ย (Super key) กลุ มของแอททริ บิ วต ของรี เลชั น ที่ ส ามารถ
เจาะจง (Identify) ความเปนหนึ่งเดียวของทูเพิลที่แตกตางจากทูเพิล อื่น
ได หมายถึง แอททริบิวต หรือ เซ็ตของแอททริบิวตที่สามารถบงบอก
วาแตละทูเพิลแตกตางกัน ในทุก ๆ ความสัมพันธ จะตองมีอยางนอย
หนึ่ง Super Key ในเซ็ตของแอททริบิวต
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ภาพประกอบที่ 2.4 ตัวอยางความสัมพันธของ กุญแจ หรือ คีย (Key) ใน รีเลชัน (Relation)
- แอททริบิวต (Attribute) หมายถึง แตละคอลัมนที่อยูในรีเลชัน (Relation)
แตละแอททริบิวต จะมีชื่อกํากับแตละแอททริบิวตในตละรีเลชัน
- คารดินัลลิตี้ (Cardinality) หมายถึง การอธิบ ายถึงลักษณะความสัมพัน ธ
ของขอมูลของรีเลชันกับอีกรีเลชันหนึ่ง (จํานวนทูเพิล (Tuple) หรือแถวในแตละตารางหรือรีเลชัน ซึ่ง
มีอยู 3 แบบ คือ Degree) หมายถึง จํานวนแอททริบิวตของแตละตารางรีเลชัน หรือ จํานวนแอททริบิวต
ความสัมพันธของขอมูลแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One) แบบหนึ่งตอกลุม (One to Many) แบบกลุมตอ
กลุม (Many to Many)
- ดีกรี (Degree) หมายถึง จํานวนแอททริบิวตที่มีอยูในแตละตารางรีเลชัน
- คา ว า ง (Null Values) หมายถึ ง คา ของ แอททริ บิ ว ตอ าจจะเป นค า ว า ง
(Null) คือ ไมมีคาหรือยังไมทราบคาได

ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงโครงสรางของขอมูลเชิงสัมพันธ
2. การควบคุทูมเพิความถู
กตองให
ขอมูล และ คารดินัลลิตี้ (Cardinality)
(แอททริบิวต (Attribute),
ล (Tuple),
ดีกกรีับ(Degree),
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กฎที่ใชสําหรับรักษาความถูกตองของขอมูล แบงออกเปน 2 กฎคือ
1. กฎความบูรณภาพหรือคงสภาพของเอนทิตี้ (Entity Integrity Rule)
กฎความบู ร ณภาพของเอนทิ ตี้ (Entity) เป น กฎที่ ใ ช กํ า หนดเพื่ อ ให ข อ มู ล ของเอนทิ ตี้ (Entity)
มีความถูกตอง แอททริบิวต (Attribute) ที่ทําหนาที่เปนคียหลักของตารางไมสามารถมีคาเปนคาวางได
(Null Value) และจะตองมีคุณสมบัติที่เปนเอกลักษณ (Identity) (ความเปนเอกลักษณ คือ สามารถ
ระบุขอมูลแอททริบิวต (Attribute) อื่น ๆ ที่อยูในทูเพิล (Tuple) เดียวกันได
2. กฎความบูรณภาพหรือคงสภาพของการอางอิง (Referential Integrity Rule)
กฎความบูรณภาพของการอางอิง คือกฎที่ใชรักษาความถูกตองของขอมูลที่มีความสัมพันธกันของ
เอนทิ ตี้ (Entity) ค า ของคี ย นอก (FK: Foreign Key) ในตารางจะต องมี ข อ มู ล อยู ในอี กตารางหนึ่ ง
ที่คียนอก (FK: Foreign Key) ของตารางนั้นอางอิงถึง
3. การจัดการกับขอมูล (Data manipulation)
Dr. E.F. Codd ไดนํ า ทฤษฎี ข องเซต (Set) ซึ่ ง เป น ทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร
มาใชในการจัดการกับขอมูลของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยเซต (Set) หมายถึง คําที่ใชบงบอกถึงกลุม
ของ สิ่งตาง ๆ และเมื่อกลาวถึงกลุมใดแนนอนวาสิ่งใดอยูในกลุมสิ่งใดไมอยูในกลุม การจัดการกับ
ขอมูล (Data manipulation) ไดแก ยูเนี่ยน (Union), อินเตอรเซ็กชัน (Inter section), ดิฟเฟอเรนท เซต
(Difference Set), ไมนัส (Minus), จอย โอเปอรเรเตอร (Join Operator), ดิวิชัน (Division), โปรเจคชัน
โอเปอรเรเตอร (Projection Operator) และ เรสทริท (Restrict) ซึ่งการจัดการขอมูลจะมีภาษาที่ใช
ในการจัดการที่เรียกวา Data Manipulation Language: DML ประกอบดวย
SELECT คื อ คํ า สั่ ง สํ า หรั บ สื บ ค น ข อ มู ล หรื อ ค น หาข อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ อยู
ในรีเลชัน โดยมักนิยมใชงานรวมกับคําสั่ง WHERE เพื่อใชในการสรางเงื่อนไขในการแสดงผลขอมูล
โดยมีคําสั่งโดยยอดังนี้
SELECT * FROM <ชื่อตาราง> WHERE (<เงื่อนไข>)
INSERT คือ คําสั่งสําหรับการเพิ่มขอมูลลงไปในรีเลชัน (Relation) เชน การเพิ่ม
ขอมูลพนักงาน, สินคา เปนตน โดยมีคําสั่งโดยยอดังนี้
INSERT INTO <ชื่อตาราง> VALUES (<คาขอมูล>, <คาขอมูล>, N)
UPDATE คือ คําสั่งสําหรับการปรับปรุง หรือแกไขขอมูลในรีเลชัน (Relation)
โดยสามารถใชงานรวมกับคําสั่ง WHERE เพื่อสรางเงื่อนไขในการแกไขขอมูล
UPDATE <ชื่อตาราง> SET <ชื่อ Field> = <คาขอมูล> WHERE (<เงื่อนไข>)
DELETE คือ คําสั่งในการลบขอมูลในรีเลชัน (Relation) โดยสามารถใชงาน
รวมกับคําสั่ง WHERE เพื่อสรางเงื่อนไขสําหรับการลบขอมูล
DELETE FROM <ชื่อตาราง> WHERE (<เงื่อนไข>)
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2.8 การทํานอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ความหมายและจุดประสงคของการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
นอรมัลไลเซชัน (Normalization) เปนกระบวนการนําโครงรางของรีเลชันมาแตก
เป น รี เ ลชั น ต า ง ๆ ให อ ยู ใ นรู ป แบบที่ เ รี ย กว า รู ป แบบบรรทั ด ฐานหรื อ เรี ย กว า Normal Form
เปาหมายเพื่อใหไดรับการออกแบบอยูในรูปแบบบรรทัดฐานระดับที่เหมาะสม
กระบวนการนอร มั ล ไลเซชั น (Process of Normalization) ได พั ฒ นาขึ้ น โดย
E.F.Codd (1972) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหรีเลชันใหอยูในรูปแบบนอรมัลฟอรม (Normal Form)
ซึ่งมีอยู 3 ระดับดวยกัน คือ
1. นอรมัลฟอรมระดับที่ 1 หรือเรียกวา 1NF (First Normal Form)
2. นอรมัลฟอรมระดับที่ 2 หรือเรียกวา 2NF (Second Normal Form)
3. นอรมัลฟอรมระดับที่ 3 หรือเรียกวา 3NF (Third Normal Form)
นอกจากนี้ยั ง มีร ะดั บ ที่ ทํ า นอรมั ล ฟอร ม ระดับ ที่ 3 มีค วามแข็ ง แกรง ขึ้ น กว า เดิ ม
เรีย กวา BCNF (Boyce-Codd Normal Form) ซึ ่ง พัฒ นาขึ ้น โดย R.Boyce และ E.F.Codd
โดย นอรมัลฟอรมทุกระดับจะตั้งอยูบนพืน้ ฐานของฟงกชันการขึ้นตอกันระหวางแอททริบิวต ของรีเลชัน
นอร มั ล ฟอร ม ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปอี ก ที่ อ ยู ถั ด จาก BCNF ได ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาคื อ
นอรมัลฟอรมระดับที่ 4 (4NF) และระดับที่ 5 (5NF) ซึ่งพัฒนาโดย Fagin (1977, 1979) อยางไรก็
ตามรูปแบบนอรมัลฟอรมระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ในเชิงปฏิบัติจะเกิดขึ้นไดยากมาก
จุดประสงคของการนอรมัลไลเซชัน (Normalization) คือ
1. ลดเ นื้ อ ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล กระบวนการนอร มั ล ไลเซชั น
(Normalization) เปนการออกแบบเพื่อลดความซ้ําซอนในขอมูล ดังนั้นการลดความซ้ําซอนในขอมูล
ยอมทําใหลดเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูลตามมาดวย
2. ลดปญหาขอมูลที่ไมถูกตอง เมื่อขอมูลไมมีความซ้ําซอนในการปรับปรุง
ขอมูลก็สามารถปรับปรุงขอมูลไดจากแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียว จึงชวยลดปญหาการปรับปรุงขอมูล
ไมถูกตองได (Inconsistency) ซึ่งหมายรวมถึงการลดปญหาจาการเพิ่มขอมูล ลบขอมูล และปรับปรุงขอมูล
ฟงกชนั การขึ้นตอกัน (Functional Dependencies)
ฟงกชันการขึ้นตอกัน คือความสัมพันธระหวางแอททริบิวต ซึ่งหมายถึง การที่คาของ
แอททริบิวตหนึ่งหรือแอททริบิวตตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไปมาประกอบกันแลวสามารถทําการระบุคาของ
แอททริบิวตอื่น ๆ ในทูเพิลเดียวกันของรีเลชันนั้นได โดยแอททริบิวตที่เปนตัวระบุคาในแอททริบิวต
อื่น เรี ย กว า Determinant ในขณะที่ แ อททริ บิ ว ต อื่ น ๆ ที่ ถู ก ระบุ ค า จาก Determinant เรีย กวา
Dependent
สมมติ ให A และ B คือ แอททริบิวตของรีเลชัน R แอททริบิวต B เปนฟงกชันขึ้นอยู
กับแอททริบิวต A ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสัญลักษณไดวา A -> B
A

B is functionally
Dependent on A

B

ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงฟงกชันการขึ้นตอกัน (A -> B)
ฟงกชันการขึ้นตอกัน (Functional Dependencies) สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
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1. Partial Dependency จะปรากฏขึ้นเมื่อมี Functional Dependency
ที่ มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย (Determines) แอททริบิ ว ต ที่ ทํ า หน า ที่เ ป น Candidate Primary Key เพี ย ง
บางสวน ตัวอยางเชน ถากําหนดให (A,B) เปน Composite Primary Key ที่เปน Candidate Key
และมี Functional Dependency เปน (A,B) -> (C,D) และ B -> C ตามลําดับ ซึ่งจาก Functional
Dependency ทั้ง สองจะสามารถสรุป ได วา Functional Dependency B -> C จะมีลักษณะเป น
Partial Dependency เนื่องจาก C ที่เปนแอททริบิวตหนึ่งในรีเลชันจะมีการขึ้นกับแอททริบิวต B ที่เปน
สวนหนึ่งของ Primary Key
2. Transitive Dependency จะปรากฏขึ้นเมื่อมี Functional Dependency
ระหวางแอททริบิวตที่ไมไดทําหนาที่เปน Primary Key (หรือเปนสวนหนึ่งของ Candidate Primary Key)
ตัวอยางเชน ถากําหนดให X เปน Candidate Primary Key และมี Functional Dependency เปน
X -> Y, Y -> X ซึ่งจาก Functional Dependency ทั้งสอง เราจะสามารถสรุปไดวา Y -> Z จะเปน
Functional Dependency ระหว า งแอททริ บิ ว ต ที่ ไ ม ไ ด ทํ า หน า ที่ เ ป น Primary Key ด ว ยเหตุ นี้
ในระหว า งขั้ น ตอนนอร มั ล ไลเซชั น (Normalization) เราจะต อ งทํ า การค น หา Functional
Dependency ทั้งสองประเภทขางตนในรีเลชันหนึ่ง ๆ แลวทําการกําจัด Functional Dependency
เหลานั้นเพื่อจะทําการปรับเปลี่ยนโครงสรางของรีเลชันใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
กระบวนการนอรมัลไลเซชัน (The Process of Normalization)
นอรมัลฟอรมระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)
ถือเปนขั้น ตอนแรกของกระบวนการ โดยรีเลชัน ที่ มีคุณ สมบัติอยูในรูปแบบของ
นอรมัลฟอรมระดับที่ 1 ก็คือ การจัดการกับกลุมของแอททริบิวตที่รวมกลุมกันใหเปนคาแอททริบิวต
ที่มีเพียงคาเดียว ขอมูลทุกทูเพิลตองมีคา ไมซํา้ กัน
ตัวอยาง ตารางขอมูลผลการเรียนนักศึกษาแหงหนึ่ง
รหัสนักศึกษา
รหัสวิชา เกรด ชื่อวิชา
2562001
P1
A
การเขียนโปรแกรม
P2
B
การออกแบบฐานขอมูล
2562002
P1
C
การเขียนโปรแกรม
P2
A
การออกแบบฐานขอมูล
2562003
P1
B
การเขียนโปรแกรม
P2
D
การออกแบบฐานขอมูล
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางตารางขอมูลผลการเรียนนักศึกษาแหงหนึ่ง
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สามารถทําใหอยูในรูป 1NF ไดดังนี้
รหัสนักศึกษา
รหัสวิชา เกรด
ชื่อวิชา
2562001
P1
A
การเขียนโปรแกรม
2562001
P2
B
การออกแบบฐานขอมูล
2562002
P1
C
การเขียนโปรแกรม
2562002
P2
A
การออกแบบฐานขอมูล
2562003
P1
B
การเขียนโปรแกรม
2562003
P2
D
การออกแบบฐานขอมูล
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางตารางขอมูลผลการเรียนนักศึกษาอยูในรูป 1NF
นอรมัลฟอรมระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)
เปนขั้นตอนถัดมาหลังจากมีการจัดทํารีเลชันใหอยูในนอรมัลฟอรมระดับที่ 1 มาแลว
โดยนอรมัลฟอรมระดับที่ 2 มีคุณสมบัติดังนี้
 ตองอยูในรูปแบบของนอรมัลฟอรมระดับที่ 1
 ต อ งอยู บ นพื้ น ฐานของ Full Functional Dependency กล า วคื อ รี เ ลชั น
จะตองไมมีความสัมพันธระหวางแอททริบิวตแบบบางสวน (Partially Dependent)
รหัสนักศึกษา รหัสวิชา เกรด
ชื่อวิชา
2562001
P1
A
การเขียนโปรแกรม
2562001
P2
B
การออกแบบฐานขอมูล
2562002
P1
C
การเขียนโปรแกรม
2562002
P2
A
การออกแบบฐานขอมูล
2562003
P1
B
การเขียนโปรแกรม
2562003
P2
D
การออกแบบฐานขอมูล
ตารางที่ 2.3 ตัวอยางตารางขอมูลผลการเรียนนักศึกษาที่กําหนดคียห ลัก
จะเปนวาตารางนี้มีความสัมพันธระหวางแอททริบิวตแบบบางสวน (Partially Dependent)
รหัสนักศึกษา

รหัสวิชา

เกรด
Partial Dependency

รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา -> เกรด,ชื่อวิชา
รหัสวิชา -> ชื่อวิชา

ชื่อวิชา
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ดังนั้น จึงตองสรางรีเลชันเพิ่ม และกําหนดคียหลัก (Primary Key) ใหกับ ตารางที่
สรา งขึ้นมาใหม แอททริบิวตใดในรีเลชันเดิม เมื่อนําไปใสในรีเลชันใหมใหตัดออกจากรีเลชันเดิ ม
ยกเวนสวนของคียห ลังคงไวในรีเลชันเดิม จะไดตารางดังนี้
ตารางนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
2562001
2562001
2562002
2562002
2562003
2562003

รหัสวิชา
P1
P2
P1
P2
P1
P2

เกรด
A
B
C
A
B
D

ตารางวิชา
รหัสวิชา
P1
P2
P1
P2
P1
P2

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรม
การออกแบบฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรม
การออกแบบฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรม
การออกแบบฐานขอมูล

ตารางที่ 2.4 ตัวอยางตารางขอมูลผลการเรียนนักศึกษาในรูป 2NF
นอรมัลฟอรมระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)
เปนขั้นตอนถัดมาหลังจากมีการจัดทํารีเลชันใหอ ยูในรูป นอรมัลฟอรมระดับ ที่ 2
มาแลว โดยนอรมัลฟอรมระดับที่ 3 มีคุณสมบัติดังนี้
 ตองอยูในรูปแบบนอรมัลฟอรมระดับที่ 2
 รีเลชันตองไมมีความสัมพันธระหวางแอททริบิวตแบบ Transitive Dependency
ตัวอยางตารางขอมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

รหัสคณะ

ชื่อคณะ

เกรดเฉลี่ย

2562001

ปทมา มโนมัธย

P0001

วิทยาศาสตร

3.89

2562002

ชาลี มีเสมอ

P0002

บัญชี

3.15

ตารางที่ 2.5 ตัวอยางตารางขอมูลนักศึกษา
คี ย ห ลั ก ของรี เ ลชั น นี้ คื อ รหั ส นั ก ศึ ก ษา แต ใ นรี เ ลชั น มี ฟ ง ก ชั น การขึ้ น ต อ กั น แบบ Transitive
Dependency คือ รหัสคณะ ซึ่งไมใชคยี หลักของรีเลชันสามารถระบุคาชื่อคณะได คือ เมื่อรูรหัสคณะ
สามารถรูชื่อคณะ ดังนั้นทําใหอยูในรูป 3NF โดยการแยกรีเลชันขอมูลขางตนออกเปน 2 รีเลชัน ดังนี้
ตารางขอมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

รหัสคณะ

เกรดเฉลี่ย

ตารางขอมูลคณะ
รหัสคณะ

ชื่อแผนก

2562001

ปทมา มโนมัธย

P0001

3.89

P0001

วิทยาศาสตร

2562002

ชาลี มีเสมอ

P0002

3.15

P0002

บัญชี

ตารางที่ 2.6 ตัวอยางตารางขอมูลนักศึกษาในรูป 3NF
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2.9 เครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาระบบ (System Develop Tools)
2.9.1 เครื่องมือที่ใชในการออกแบบระบบ
แผนผังระบบ (Flowchart)
คือ แผนภาพที่มีการใชสัญลักษณรูปภาพ และลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอน การ
ทํา งานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอมูลตั้ง แตแ รกจนได
ผลลัพธตามตองการ
1) ประโยชนของผังงาน
- เรียงขั้นตอนการทํางานของระบบ สามารถนาไปเขียนโปรแกรมไดสะดวก
โดยไมสับสนลําดับการทํางาน
- ทําใหงายตอการตรวจสอบ และแกไขโปรแกรมเมื่อเกิดขอผิดพลาด
- ชวยใหผูใชงานสามารถศึกษาการทํางานของระบบไดงา ย และรวดเร็ว
2) สัญลักษณของผังงาน
การเขียนผังงานจะประกอบไปดวยการใชสัญลักษณตาง ๆ ดังตอไปนี้
สัญลักษณ

ความหมาย
จุดเริ่มตน / สิ้นสุดการทํางานของโปรแกรม
ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูล
ใชแสดงคําสั่งในการประมวลผลหรือ
การกําหนดคาขอมูลใหกับตัวแปร
การรับ หรือ แสดงขอมูล
โดยไมระบุชนิดของอุปกรณ
การตรวจสอบเงื่อนไข
เพื่อเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง
เอกสาร/แสดงผล
การแสดงผลทางเครื่องพิมพ
จุดเชื่อมตอ

ภาพประกอบที่ 2.7 แสดงสัญลักษณผังระบบ (Flowchart)
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แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
เปน เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการแสดงทิศ ทางการสง ผา นขอ มูล ภายในระบบ
เพื ่อ อธิ บ ายว า ในระบบประกอบด ว ยกระบวนการทํ า งาน (Process) ย อ ย ๆ อะไรบ า ง และ
กระบวนการมีการนําเขาขอมูล (Input Data) และสงออกขอมูล (Output Data) อยางไร รวมทั้ง
แตละกระบวนการมีความสัมพันธกันอยางไรบาง เพื่อเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางทีมนักวิเคราะห
กับโปรแกรมเมอร และนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน
การใชแผนภาพการไหลของขอมูล การจัดทํา DFD นั้นมีประโยชน ดังนี้
- ไดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบอยางถูกตอง
- ผูใชไมเกิดความรูสึกวาเปน Flow ที่แสดงเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
สามารถทําความเขาใจไดงาย และสามารถใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมแกไขไดดี
- สรางความคุนเคยกับรูปแบบของไดอะแกรมตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะห
ระบบ เมื่อผูวิเคราะหใชแผนภาพนี้ในขั้นตอนการออกแบบ ผูใชจะเขาใจ
และใหขอคิดเห็นที่ดี
- DFD สามารถขจัดสิ่งที่ไมถูกตองกับระบบงานที่กําลังวิเคราะหออกไปและ
แสดงฟงกชันและขอมูลที่ผูใชตองปฏิบัติในระบบออกมาใหเห็นอยางชัดเจน
- อาจใช DFD แสดงกระบวนการปฏิบัติง านภายในหนว ยงานของผูใ ช
เพื่อเปนสื่อในการทําความเขาใจการทํางานระหวางผูใชและนักวิเคราะห
สัญลักษณ

ความหมาย
Process :ขั้นตอนการทํางานในระบบ

Data Store :แหลงขอมูล สามารถ
เปนไดทั้งไฟลขอมูลและฐานขอมูล
(File or Database)
External Agent : ปจจัยหรือ
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอระบบ
Data Store :เสนทางการไหลของ
ขอมูล แสดงทิศทางของขอมูลจาก
ขั้นตอนการทํางานหนึ่งไปยังอีก
ขั้นตอนหนึ่ง
ภาพประกอบที่ 2.8 แสดงสัญลักษณแผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
ตามแนวคิดของ Gane & Sarson
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2.9.2 เครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาระบบ
Script Languages
การแสดงขอความ รูปภาพหรือไฮเปอรลิงค (Hyperlink) เพื่อการเชื่อมโยงเว็บเพจ
(Web Page) ตาง ๆ บนเครือ ขา ยอินเตอรเ น็ต ถึง แมจ ะสามารถนําแท็ก (Tag) ของภาษา HTML
มาจัดการได แตห ากมีการพัฒนาใหเว็บ มีความนาสนใจ อาจจะตองอาศัยเทคโนโลยีอื่นรว มดว ย
ภาษาที่เปนที่นิยมไดแก ภาษาสคริปต (Script Language) ซึ่งอาจเขียนรวมอยูกับไฟล HTML หรือ
อาจแยกออกมาตางหากก็ไดขึ้นอยูกับกลไกการทํางานบนฝงเซิรฟเวอร (Server Side) หรือฝงไคลเอ็น
(Client Side) หากใชภาษาสคริป ตทํางานบนฝง เซิรฟเวอร ไฟลนามสกุลที่ไดจ ะไมอ ยูในรูป แบบ
.html แตอาจจะเปนอยางอื่นแทน เชน .asp, .shtml เปนตน แตหากใชภาษาสคริปตบนฝงไคลเอ็น
จะชวยลดภาระการทํางานของเซิรฟเวอรใหนอยลง เชน การจัดการฟอรม รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และเมนูนําทาง เปนตน ภาษาที่นิยมใช งานได แก java Script, VBScript, ASP,PHP และ JSP เปนตน
Java Script
JavaScript หรือ (Object Oriented Programming) มีเปาหมายในการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอรเน็ต สําหรับผูเขีย นดว ยภาษา HTML สามารถทํางานขา ม
แพลตฟอรมได โดยทํางานรว มกับภาษา HTML และภาษา Java ไดทั้งฝงไคลเอ็น (Client Side)
และ 19 Server JavaScript คื อ ภาษายุค ใหม ที่ ถูก พั ฒ นาขึ้น โดย (Netscape Communications
Corporation) โดยใชชื่อวา Live Script เพื่อใชสรางเว็บเพจ (Web Page) โดยติดตอกับเซิรฟเวอร
(Server) แบบ Live Wire ตอมาเน็ตสแคป จึงไดรวมมือกับ บริษัท ซันไมโครซิสเต็มส ปรับปรุงระบบ
ของเบราวเซอร (Browser) เพื่อใหส ามารถติดตอใชง านกับภาษาจาวาได และสามารถทํางานให
การสรางเว็บเพจ (Web Page) มีลูกเลนตาง ๆ มากมาย และยังสามารถโตตอบกับผูใช ไดอยางทันที
เชน การใชเมาสคลิก หรือการกรอกขอความในฟอรม
Appserv 2.5.10
Appserv พั ฒ นามาจาก HTTPD Web Server ที่ มี ก ลุ ม ผู พั ฒ นาอยู ก อ นแล ว
โดย ร็อบ แม็คคูล (Rob McCool) ที่ NCSA (National Center for Supercomputing Applications)
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรแบนา -แชมเปญจน สหรัฐอเมริกา แตหลังจากที่ แม็คคูล ออกจาก NCS
และหันไปใหความสนใจกับโครงการอื่น ๆ มากกวา ทําให HTTPD เว็บเซิรฟเวอรถูกปลอยทิ้งไมมี
ผูพัฒนาตอ แตเนื่องจากเปนซอฟตแวรที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ คือ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนําเอา Source Code ไป
พัฒนาตอไดโ ปรแกรม Appserv ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการติดตั้งโปรแกรม PHP และฐานขอมูล
MySQL ใหมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น (ใชเวลาในติดตั้งไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) และเปนที่นิยม
อย า งแพร ห ลายในการนํ า ไปใช ง านสร า งเว็ บ ไซต ต า ง ๆ Appserv เป น โปรแกรมเพื่ อ จํ า ลอง
เครื่องคอมพิวเตอรของผูใชใหเปน Server ชั่วคราว และเก็บขอมูลตาง ๆ เปนโปรแกรมรวม Apache,
MySQL, PHP ไวดวยกัน โดยสงตอใหเครื่องในลูกขาย (Clients) ไดนําขอมูลไปใชตอไป
Apache
Apache คื อ เว็ บ เซิรฟเวอร (Web server) พั ฒ นามาจาก HTTPS Web Server
ทําหนาที่ในการจัดเก็บ โฮมเพจ (Homepage) และสง Homepage ไปยังเบราวเซอร (Browser) ที่มี
การเรียกเขายังเว็บเซิรฟเวอร (Web server) ที่เก็บ โฮมเพจ (Homepage) นั้นอยู ซึ่งปจจุบันจัดไดวา
เปน เว็บเซิรฟเวอร (Web server) ที่มีความนาเชื่อถือมาก เนื่องจากเปนที่นิยมใชกันทั่วโลกอีก ทั้ง
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Apache ยังเปนซอฟตแ วรแบบ โอเพนซอรส (Open Source) ที่เ ปดใหบุคคลทั่ว ไปสามารถเข า
มารวมพัฒนาสวนตาง ๆ ของ Apache ได ซึ่งทําใหเกิดเปนโมดูลที่เกิดประโยชนมากมาย และทํางาน
รวมกับภาษาอื่นไดแทนที่จะเปนเพียงเซิรฟเวอร (Server) ที่ใหบริการเพียงแค HTML อยางเดียว
PHP (Personal Home Page Tool)
PHP (Personal Home Page Tool) คือ ภาษาคอมพิวเตอร ในลักษณะเซิรฟเวอรไซดสคริปต
(Server Side Script) โดยลิขสิทธิ์อยูในลักษณะโอเพนซอรส (Open Source) ภาษา PHP ใชสําหรับ
จัดทําเว็บไซต (Website) และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมา
จากภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิรล PHP สามารถทํางานเปนตัวประมวลผล CGI ดว ย และ
สามารถเลือ กระบบปฏิบั ติ การและเว็บ เซิร ฟ เวอร (Web Server) นอกจากนี้ ยัง สามารถใช ส รา ง
โปรแกรมโครงสราง สรางโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรือสรางโปรแกรมที่รวมทั้งสองอยางเขาดวยกัน
PHP สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลไดห ลายชนิด ซึ่งฐานขอมูลสวนหนึ่งที่รองรับไดแก Oracle,
dBase, PostgreSQL, IBM, DB2, MySQL, Informix, ODBC โครงสรางของฐานขอมูลแบบ DBX ซึ่ง
ทําให PHP ใชกับฐานขอมูลอะไรก็ไดที่รองรับรูปแบบนี้ และ PHP ยังรองรับ ODBC (Open Database
Connection) ซึ่งเปนมาตรฐานการเชื่อมตอฐานขอมูลที่ใชกันแพรหลายอีกดวย
ลักษณะเดนของภาษา PHP
- PHP เปน Open Source สามารถดาวนโหลดไดฟรีไมมีปญหาลิขสิทธิ์
- PHP มี การแปลภาษาและทําการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว
- PHP สามารถทํางานไดหลายระบบปฏิบัติการ เชน Windows, UNIX,
- PHP งายตอการศึกษาและพัฒนาเปนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
- PHP เปนโปรแกรมภาษาที่พัฒนาระบบงานบนเว็บที่ไดรับความนิยม
MySQL (My Structured Query Language)
MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล มีหนาที่เก็บ ขอมูลอยางเปนระบบ
รองรับ คํ า สั่ ง SQL เป น เครื่ อ งมือ สํ า หรับ เก็ บ ข อ มู ล ที่ ต อ งใช ร ว มกั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมอื่ น
อยางบูรณาการ เพื่อใหไดระบบงานที่รองรับความตองการของผูใช เชน การทํางานรวมกับเครื่อง
บริการเว็บ (Web Server) เพื่อใหบริการแกภาษาสคริปตที่ทํางานฝงเครื่องบริการ (Server-Side Script)
เช น ภาษา PHP ภาษา ASP.Net หรื อ ภาษา JS เป น ต น หรื อ ทํ า งานรว มกั บ โปรแกรมประยุก ต
(Application Program) เชน ภาษา Visual Basi.net, Java หรือภาษา C# เปนตน โปรแกรมถูก
ออกแบบใหสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเปนระบบฐานขอมูลโอเพนซอรส
(Open Source) ที่ถูก นํา ไปใชง านมากที่สุด ความสามารถและการทํา งานของโปรแกรม MySQL
มีดังตอไปนี้
 ความสามารถในการจั ด การฐานข อ มู ล (Database Management
System : DBMS) ฐานขอมูลมีลักษณะเปนโครงสรางของการเก็บรวบรวมขอมูล การที่จะเพิ่มเติม
เขาถึงหรือประมวลผลขอมูลที่เก็บในฐานขอมูลจําเปนจะตองอาศัยระบบจัดการ ฐานขอมูล ซึ่งจะทํา
หนา ที่เปน ตัว กลางในการจัดการกับ ขอมูล ในฐานขอ มูล ทั้งสําหรับ การใชง านเฉพาะ และรองรับ
การทํางานของแอพพลิเคชั่น (Application) อื่น ๆ ที่ตองการใชงานขอมูลในฐานขอมูล เพื่อใหไดรับ
ความสะดวกในการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก MySQL ทําหนาที่เปนทั้งตัวฐานขอมูลและระบบ
จัดการฐานขอมูล
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 ความสามารถในการจัดการฐานขอมูลแบบ Relational ทําการเก็บขอมูล
ทั้งหมดในรูป แบบของตารางแทนการเก็บขอมูลทั้งหมดลงในไฟลเพีย งไฟลเดียว ทํา ใหทํางานได
รวดเร็วและมีความยืดหยุน นอกจากนั้น แตละตารางที่เก็บขอมูลสามารถเชื่อมโยงเขาหากันทําให
สามารถรวมหรือจัดกลุมขอมูลไดตามตองการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เปนสวนหนึ่งของโปรแกรม
MySQL ซึ่งเปนภาษามาตรฐานในการเขาถึงฐานขอมูล
 ความสามารถในการแจกจายใหใชงานแบบโอเพนซอรส (Open Source)
นั่นคือ ผูใชงาน MySQL ทุกคนสามารถใชงานและปรับแตงการทํางานไดตามตองการ สามารถดาวนโหลด
โปรแกรม MySQL ไดจากอินเทอรเน็ตและนํามาใชงานโดยไมมีคาใชจายใด ๆ
แม วา MySQL จะมี ความสามารถในการทํา งานมากมาย แตบ างครั้ง ก็
มีความยุง ยากลํา บากในการใชง าน ดัง นั้น จึง ไดมีก ารพัฒ นาโปรแกรม phpMyAdmin ซึ่ง เป น
การพัฒ นามาจากภาษา PHP เพื่อใชในการบริ หารจั ดการฐานข อมูล MySQL แทนการคี ยคําสั่ ง
สามารถจั ดการ ตัว DBMS ที่ เป น MySQL ไดงา ยและสะดวกยิ่ งขึ้ น โดย phpMyAdmin ถือ เป น
เครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง
PhpMyAdmin
เป น โปรแกรมหนึ่ ง ที่ติ ด มากั บ AppServ เพื่ อ ใช สํ า หรั บ จั ด การ ฐานข อ มู ล เช น
สราง/ลบฐานขอมูล สราง/ลบตาราง จัดการฟลดตาง ๆ ของขอมูลรวมทั้งการประมวลผลคําสั่ง SQL
สามารถโหลดเท็กซไฟลเขาไปเก็บไวในรีเลชัน (Relation) ได และสามารถหาผลสรุป (Query) ดวย
คําสั่งและอื่น ๆ อีกหลายความสามารถ phpMyAdmin เปนสวนตอประสานที่สรางโดยภาษา PHP
ซึ่งใชจัดการฐานขอมูล MySQL ผานเว็บเบราวเซอร (Web Browser) โดยสามารถที่จะทําการสราง
ฐานขอมูลใหม หรือทําการสรางตารางใหม ๆ และยังมีฟงกชัน (Function) ที่ใชสําหรับการทดสอบ
การผลสรุป (Query) ขอมูลดวยภาษา SQL พรอมกันนั้นยังสามารถทําการ Insert, Delete, Update
หรือแมกระทั่งใช คําสั่งตาง ๆ เหมือนกับกันการใชภาษา SQL ในการสรางรีเลชัน phpMyAdmin
เปนโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใชในการจัดการขอมูล MySQL ผานเว็บเบราวเซอร
(Web Browser) ไดโดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้จะทํางานบน เปน PHP Application ที่ใชควบคุม
จัดการ MySQL Server
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 เปนโปรแกรมทางดานกราฟกที่คิดคนโดยบริษัท Adobe
ใชกันในอุตสาหกรรมการพิมพระดับโลก เปนที่รูจักกันดีในกลุมนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพทั่วไป และ
สามารถแลกเปลี่ ย นไฟลต า ง ๆ และนํา ไปใช ง านรว มกั บ โปรแกรมอื่ น ๆ ได โปรแกรม Adobe
Photoshop เริ่มออกมาเวอรชันแรก คือ Photoshop 2 และมีการพัฒนามาเปนเวอรชัน 8 หรื อ
Photoshop CS และลา สุ ดไดพั ฒนามาเป น Photoshop CS6 โดยไดพั ฒนาขีด ความสามารถใน
การใช ง านในลั ก ษณะตา ง ๆ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รวมถึ ง เวอร ชั นที่ เ ปลี่ย นไปของ Adobe
Photoshop CS6 ก็คือ User Interface หรือหนาตาของตัวโปรแกรม ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงไป
Single Column Toolbar หรือสวนของเมนูจะเปลี่ยนไปจากเวอรชัน CS3 เชน Camera Raw คือ
ฟเจอรในการตกแตงภาพจากกลองดิจิตอล ที่ยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว 100%
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
ปย วรรณ เนาว โ สภา (2540) ได ทํา การศึ ก ษาวิจั ย การพัฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
งานวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อการพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึก ษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
โดยทําการพัฒนาระบบยึดหลักทฤษฎีของ (System Development Life Cycle : SDLC) หรือวงจร
การพัฒนา ทําการวิเคราะหร ะบบปจ จุบันและออกแบบระบบใหม กําหนดลักษณะขอ มูล นํา เข า
แฟมขอมูลวิทยานิพนธ และนําเสนอขอมูลดวยไมโครคอมพิวเตอร ผลการวิจัยที่ไดคือ ผูเชี่ยวชาญและ
กลุมผูใชงานไดผลวามีความพึงพอใจตอการใชงานระบบทุกดาน ทั้งในดานขอมูลนําเขา ผลลัพธ และ
กระบวนการทํางานของระบบ
เอกชัย สังขทอง (2554) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา) กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดชวยใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานของหลักสูตรดานขอมูล การประมวลผล และรูปแบบ
รายงาน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว ใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได มีความปลอด
ภัย รองรับผูใชงานไดมากขึ้น สามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางสะดวก เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ไดงาย
ขอมูลมีความเปนปจจุบัน
โสภิษฐ [ม.ป.ป.] ไดออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู
สํ า หรั บ องค ก ารภาครั ฐ มี ขั้ น ตอนการวิ จั ย ดั ง นี้ (1) ศึ ก ษาความต อ งการระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรูสําหรับองคการภาครัฐ (2) นําความตองการที่ไดจากขั้นตอนที่หนึ่งมาออกแบบ
13 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการความรูสําหรับองคกร (3) ประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผลการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบพบวาระบบมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กลุมเทคนิค มีความ
คิดเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพสูง มีคาเฉลี่ย 3.92 กลุมผูใชงานมีความคิดเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพสูง
มีคาเฉลี่ย 3.51
นายศิริชัย นามบุรี (2546) ไดดําเนินการพัฒนาระบบ “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขาวสารสถาบันราชภัฎยะลาผานเครือขายอินเตอรเน็ต” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศขาวสารของสถาบันราชภัฏนําเสนอผานเว็บไซต (Web Site) ติดตั้งระบบ
ทดลองใชงาน และทําการประเมินผลระบบ ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศใชวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในขั้น ตอนการสรา งระบบเลือกใชซอฟตแวร
ภาษาสคริปต PHP และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และระบบทํางานบนเครือขายอินเตอรเน็ต
ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ ประกอบดวย กลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมแรก คือ กลุมผูปฏิบัติการ
จํานวน 19 คน และ กลุมที่สองเปนผูใชระบบทั่วไป จํานวน 43 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยใช แ บบสอบถามแบบมาตราส ว นประมาณคา เก็ บ รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติ ใชคา เฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดวยซอฟตแวร SPSS for Windows
ภาสพงษ พงษ เสวี (2549) ไดทํ าการศึกษาวิจั ยระบบสารสนเทศเพื่อ ผูบ ริห าร
กรณีศึกษาสวนฝกอบรมกรมชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบ ริหาร
ใหเปนระบบที่อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกการจัดฝกอบรมของสวนฝกอบรม โดยระบบจะ
แบ ง ออกเป น 2 ส ว น คื อ ส ว นของผู ส มั ค รเข า รั บ การฝ ก อบรม เป น การทํ า งานในรู ป แบบของ
Web Application ซึ่งจะถูก ใชง านโดยบุคลากรทั่ว ไปในองคกร ในการสมัครเขา รับ การฝกอบรม
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เรียกดูขอมูล หรือใชกระดานถาม-ตอบ และสวนของระบบจัดการและสรุป ผลขอมูลการฝกอบรม
เป น การทํ า งานในรู ป แบบของวิ น โดว แ อพพลิเ คชั่ น (Windows Application) ซึ่ง ถู ก ใช ง านโดย
เจาหนาที่ของสวนฝกอบรมในการจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับการฝกอบรมและเรียกดูขอมูลสรุปผล
งานวิจัยตางประเทศ
วิลเลี่ยม ดี บารเน็ต และ เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett; M.K. Raja. 1995)
ไดทําการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเพื่อนําหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพในกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร ในงานวิจัยนี้ไดมีการประยุกต QFD มาใชในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร โดยนําเสนอ
รูปแบบการเก็บรวบรวมและรูปแบบการถายทอดความตองการลูกคาสูการกําหนดการออกแบบระบบ
และพัฒนาซอฟตแวรกระจายหนาที่เชิงคุณภาพสําหรับซอฟตแวรชื่อวา SQFD เพื่อใหสามารถรองรับ
การพัฒนาซอฟตแวรแบบเปนทีม โดยมีพื้นฐานของการประเมิน การออกแบบอยูบนพื้นฐานการให
ปริมาณมาจัดลําดับความสําคัญของความตองการลูกคา และการแทนความสัมพันธของความตองการ
ใหมีรูปแบบออกมาชัดเจน
Valenzuela (1992) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของการบริหารขอมูล
ในหนวยงาน ซึ่งผลจาการศึกษาพบวา การนําระบบการบริหารขอมูลมาใชในหนวยงาน จําเปนตอง
ได รั บ ความเอาใจใส เ ป น อยา งดี ใ นเรื่ อ งรายละเอี ย ดของเนื้ อ หา ความสามารถของบุ ค ลากรใน
การรับผิ ดชอบตอ ขอ มูล เพื่อให การบริการขอ มูลเป นไปอยา งถูก ตองและทันสมัย งานวิจัย ที่ ไ ด
ทํ า การศึ ก ษาพบว า การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล นั้ น มั ก เกิ ด จากการขาดระบบฐานข อ มู ล
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการบริหารงาน ทําใหการบริหารงานบุคลากรเกิดความลาชา ขอมูลมีความ
ผิดพลาด ไมทันสมัย ไมสามารถสรางรายงานตามที่ตองการได จึงไดเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูล
การบริหารบุคลากรขึ้นดังที่กลาวขางตน ซึ่งผลจากการวิจัยนั้น ๆ ไดแสดงใหเห็นวาการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการบริหารงานบุคลากรขึ้นใชนั้นสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี และสามารถ
ตอบสนองงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงาน
3.1 การวางแผนและกําหนดความตองการ
การวางแผนการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดมุงหมายที่จะลดขั้นตอนการดําเนินงาน อํานวยความสะดวกใหกับ
เจาหนาที่ และสามารถเก็บขอมูลในฐานขอมูลเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการตอไปได โดยไดพิจารณา
ถึงสภาพปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากการดําเนินการแบบเดิม ๆ มีกระบวนการทํางานผาน
การบันทึกและเก็บขอมูลลงกระดาษ ไดแก งานการจองรถยนต และงานแผนการฝกอบรม รวมถึงไมมี
ระบบงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขหรือรับขอเสนอแนะของบุคคลภายนอก ไดแก งานรองเรียนรองทุกข
จากปญ หาดังกลา ว จึงไดมีก ารวางแผนในการพัฒ นาระบบงานเพื่อรองรับ การดําเนินงานภายใน
ศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแนวทางการพัฒนาระบบขึ้นมาจะตองใหมีประสิทธิภาพ
เปนที่ยอมรับของผูใชงาน และอํานวยความสะดวกในการใชงาน วิธีการในการดําเนินงานไดเลือกวิธี
การพัฒนาระบบในลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) โดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกร
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบนั้น เพื่อใหผูใชมีความเขาใจและพอใจกับระบบงาน
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม ผูพัฒนาศึกษาระบบเดิมใหมีความเขาใจทุกประเด็น เพื่อทราบถึงสาเหตุที่ตองมี
กระบวนงานและขั้นตอนตาง ๆ ทดแทนการดําเนินงานแบบเดิม ตองเขาใจสภาพปญหาของระบบเดิม
เพื่อที่จะใหนําระบบใหมเขามาแกปญหาที่มีในระบบเดิมใหมากที่สุด จากนั้นใชแนวทางกระบวนการ
และเทคนิคที่คิดขึ้นใหม เพื่อออกแบบระบบงานใหม โดยมีจุดมุงหมายที่จ ะใหดีกวาเดิม ออกแบบ
ฐานขอมูลใหเก็บขอมูลที่ครบถวน ตรงตามความประสงคของผูใชงาน เพราะการแกไขโครงสรางของ
ฐานขอมูลภายหลังนั้น มีความยุงยากและอาจจะเกิดปญหาใหมตามมา
การกําหนดความตองการ เมื่อวางแผนการดําเนินการแลว จึงมากําหนดความตองการ
ทําการศึกษาทําความเขาใจปญหา ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานแบบเดิม โดยจะตองทํา
ความเขาใจปญหาและหาแนวทางในการแกปญหา ศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหา รวบรวมความ
ตอ งการและสรุป ขอ กํ า หนดตา ง ๆ ใหช ัด เจน ถู ก ตอ งและเปน ที ่ย อมรับ พรอ มทั้ง กํ า หนด
แผนการดําเนินงาน ในการพัฒนาระบบงานครั้งนี้ไดดําเนินการตามทฤษฎีวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)
3.2 เขาใจปญหา
เปนขั้นตอนที่เขาไปศึกษาการทํางานของระบบงานเดิม เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของ
ปญหา และหาแนวทางในการแกไขปญหานั้น โดยวิธีการศึกษาไดพิจารณาจากเอกสารที่ใชงานอยูเดิม
และมีการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํางานโดยตรง
3.2.1 ปญหาที่จะตองตรวจสอบ ประกอบดวยปญหาตาง ๆ ดังนี้
- ไมมีระบบสารสนเทศของระบบงานรองเรียนรองทุกข ระบบจองรถยนต
และระบบแผนการฝกอบรม ทําใหการเก็บขอมูล และการคนหาขอมูล
เปนไปดวยความยากลําบากและเกิดการสูญหาย
- ไมมีชองทางใหผูรับบริการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการรองเรียนรองทุกข
ผานชองทางออนไลน
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- ไม มีข อ มู ล การใช รถยนต ส ว นกลาง เพื่ อ ดู ป ระวั ติก ารใช ง าน และนํา มา
วิเคราะหวาเพียงพอตอความตองการใชบริการรถยนตสวนกลางหรือไม
- ไมมีขอ มูลการฝกอบรมของเจา หนาที่ เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจ ารณา
สมรรถนะ การเพิ่มพูน ความรูของเจาหนา ที่ และเจาหนาที่ไมส ามารถดู
ประวัติการอบรมยอนหลังของตนเองได
3.2.2 ขอสรุปการศึกษาระบบ เมื่อทําการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานแลว
ไดทราบและเขาใจสภาพแวดลอมของการทํางาน และไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดที่จะดําเนินการ
งานทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบรองเรียนรองทุกข ระบบจองรถยนต และระบบแผนการฝกอบรม มาอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยพัฒนาเปนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ใชงานผานเครือขา ย
อิน เตอรเ น็ต รองรับ การใชงานผานคอมพิวเตอรแบบพกพาและอุปกรณมือถือ สรางฐานขอมูลเพื่อ
จัดเก็บขอมูลดังกลาว นอกจากนี้ยังไดพิจารณาถึง งบประมาณ ดานเทคนิค เวลาในดําเนินการอีกดวย
3.2.3 แนวทางการแกไขปญหา เมื่อไดศึกษาปญหาจากการดําเนินงานที่ผานมา
พบวายังไมมีระบบงาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบขึน้ มา เพื่อชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
3.3 การศึกษาความเปนไปได
เมื่อตัดสินใจพัฒนาระบบแลว จึงไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบใหม
ไดขอสรุปดังนี้
3.3.1 เทคโนโลยีที่นํา มาใชส ามารถรองรับ ปริม าณขอ มูล ที่เ พิ่ม จํา นวนมากขึ้น
และสามารถปรับใหเขากับปญหาที่จะเกิดขึ้นได โดยพัฒนาเปนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application)
มีการจัดเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลกลาง สามารถสืบคนขอมูล และเรียกใชขอมูลไดตามตองการ
3.3.2 เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีทนี่ ํามาใช
3.3.3 ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความรวดเร็วในการทํางาน สามารถ
ลดขั้นตอนการดําเนินงานและอํานวยความสะดวกในการใชงาน
3.3.4 เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านยอมรั บ ในการนํ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และให
ความรวมมือในการใหขอมูล และกําหนดความตองการ
3.4 การวิเคราะห
เมื่อศึกษาความเปนไปไดแลว นํามากําหนดความตองการของระบบ โดยวิเคราะห
ถึงวิธีการและลําดับขั้นตอนทํางานของระบบเดิม รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงของระบบ โดยพูดคุยกับ
ผูใชเดิม สิ่งที่ตองรวบรวมขอมูลคือ แบบฟอรม รายงาน รายละเอียดการทํางานและเอกสารอื่น ๆ ที่
เปนแหลงขอมูล
การทํ า ความเข า ใจกั บ ระบบงานเดิ ม เริ่ ม ต น จากการศึ ก ษาการทํ า งานที่ มี อ ยู
ประกอบดว ย ระบบงานรองเรีย นรองทุกข ระบบจองรถยนต ระบบแผนการฝกอบรม เนื่องจากมี
การดําเนินในลักษณะที่ยังไมมีระบบสารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอรใด ๆ มารองรับ จึงตองมีการนํา
เอกสารที่ใชอยูมาวิเคราะห หลังจากกําหนดความตองการของระบบแลว จึงทําการเก็บขอมูล ไดแก
 ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน
 สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือผูที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ
 นําขอมูลที่รวบรวมได มาทําการวิเคราะห
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 กําหนดความตองการของระบบงานที่จะพัฒนาขึ้น โดยกําหนดความตองการ
ของระบบงานใหม ใหดําเนินการและพัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน
(Web Application)
3.5 การออกแบบระบบ
จากการวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาและเอกสารขอกําหนดความตองการ สามารถนํามา
ออกแบบฟงกชันการทํางาน โดยใชแบบจําลองกระบวนการ คือ แผนผังระบบงาน (Flowchart) และ
แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและเปนที่นิยมใช
กันจนถึงปจจุบัน
3.5.1 การออกแบบขั้นตอนการดําเนินงาน
การออกแบบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน โดยใช แ ผนผั ง ระบบงาน (Flowchart)
เพื่อแสดงขั้นตอนการดําเนินงานในแตละขั้นประกอบดวย 3 ระบบงาน คือ ระบบรองเรียนรองทุ กข
ระบบจองรถยนต ระบบแผนการฝกอบรม
1.ระบบรองเรียนรองทุกข

ภาพประกอบที่ 3.1 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบรองเรียนรองทุกข : ผูใชงาน
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ภาพประกอบที่ 3.2 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบรองเรียนรองทุกข : ผูดูแลระบบ
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2. ระบบจองรถยนต

ภาพประกอบที่ 3.3 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบจองรถยนต : ผูใชงาน
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ภาพประกอบที่ 3.4 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบจองรถยนต : ผูดูแลระบบ
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3. ระบบแผนการฝกอบรม

ภาพประกอบที่ 3.5 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบแผนการฝกอบรม : ผูใชงาน
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ภาพประกอบที่ 3.6 แผนผังระบบงาน (Flowchart) ระบบแผนการฝกอบรม : ผูดูแลระบบ
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3.5.2 การออกแบบกระบวนการ
การออกแบบกระบวนการโดยใชภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)
เพื่อแสดงกระบวนการนําเขาขอมูล (Input Data) และสงออกขอมูล (Output Data) ประกอบดวย
3 ระบบงาน คือ ระบบรองเรียนรองทุกข ระบบจองรถยนต ระบบแผนการฝกอบรม
1. ระบบบงานรองเรียนรองทุกข

Context Diagram ระบบรองเรียนรองทุกข
ภาพประกอบที่ 3.7 Context Diagram ระบบรองเรียนรองทุกข
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Data Flow Diagram Level 1 : ระบบรองเรียนรองทุกข
ภาพประกอบที่ 3.8 แสดงภาพกระแสขอมูลระบบรองเรียนรองทุกข

Data Flow Diagram Level 2 : Process 2 เขาสูระบบ
ภาพประกอบที่ 3.9 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 2 เขาสูระบบ
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Data Flow Diagram Level 2 : Process 3 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ภาพประกอบที่ 3.10 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 3 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
คําอธิบายการประมวลผลของระบบรองเรียนรองทุกข
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกขอรองเรียน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description

ระบบรองเรียนรองทุกข
1
บันทึกขอรองเรียน
ขอมูลผูรองเรียน,รายละเอียดเรื่องรองเรียน
ขอมูลเรื่องรองเรียน
แฟมเรื่องรองเรียน
Process หลักของการบันทึกขอรองเรียน

ตารางที่ 3.1 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกขอรองเรียน”

48
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูระบบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
2
เขาสูระบบ
ชื่อผูใช/รหัสผาน, ขอมูลผูดูแลระบบ
ชื่อผูใช/รหัสผาน, หนาจอแรกผูดูแลระบบ,สิทธิผานการตรวจสอบ
แฟมผูดูแลระบบ
Process หลักของการเขาสูระบบ
2.1 กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน
2.2 ตรวจสอบสิทธิ
2.3 ยืนยันเขาสูระบบ

ตารางที่ 3.2 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูระบบ”
อธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
2.1
กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน
ชื่อผูใช/รหัสผาน
ชื่อผูใช/รหัสผาน
กรอกชื่อผูใช/รหัสผานผูดูแลระบบ
ระบบแสดงหนาจอเพื่อใหผูดูแลระบบกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน

ตารางที่ 3.3 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
2.2
ตรวจสอบสิทธิ
ชื่อผูใชงาน/รหัสผาน ,ขอมูลผูดูแลระบบ
สิทธิผานการตรวจสอบ
แฟมผูดูแลระบบ
ตรวจสอบสิทธิ
ระบบจะตรวจสอบชื่อผูใช และรหัสผาน วาตรงกับในฐานขอมูล
หรือไม ถาตรง จะแสดงหนาจอแรกของผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3.4 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
2.3
ยืนยันเขาสูระบบ
สิทธิผานการตรวจสอบ
หนาจอแรกผูดูแลระบบ
ยืนยันการเขาสูระบบ
เมื่อระบบทําการตรวจสอบผานเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอ
แรกผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3.5 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบเรื่องรองเรียน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
3
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
รายการเรื่องรองเรียน, รายการเรื่องรองเรียนที่เลือก,รายละเอียด
เรื่องรองเรียน,สิทธิผานการตรวจสอบ
รายละเอียดเรื่องรองเรียน,รายการเรื่องรองเรียนที่เลือก
แฟมเรื่องรองเรียน
Process หลักของการตรวจสอบเรื่องรองเรียน
3.1 แสดงรายการเรื่องรองเรียน
3.2 แสดงรายละเอียดเรื่องรองเรียน
3.3 พิมพ/สงอีเมลลเรื่องรองเรียน

ตารางที่ 3.6 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบเรื่องรองเรียน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการเรื่องรองเรียน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
3.1
แสดงรายการเรื่องรองเรียน
รายการเรื่องรองเรียน
รายการเรื่องรองเรียน
แฟมเรื่องรองเรียน
ระบบแสดงรายการเรื่องรองเรียนทั้งหมด
เมื่อเขาสูระบบแลว จะแสดงรายการเรื่องรองเรียนทั้งหมด

ตารางที่ 3.7 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการเรื่องรองเรียน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายละเอียดเรื่องรองเรียน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
3.2
แสดงรายละเอียดเรื่องรองเรียน
รายการเรื่องรองเรียน, รายการเรื่องรองเรียนที่เลือก, รายละเอียด
เรื่องรอนเรียนที่เลือก
รายการเรื่องรองเรียนที่เลือก, รายละเอียดเรื่องรอนเรียนที่เลือก
แฟมเรื่องรองเรียน
ระบบแสดงรายละเอียดเรื่องรองเรียน
ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลที่ผูดูแลระบบเลือก

ตารางที่ 3.8 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายละเอียดเรื่องรองเรียน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “พิมพ/สงอีเมลลเรื่องรองเรียน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบรองเรียนรองทุกข
3.3
พิมพ/สงอีเมลลเรื่องรองเรียน
รายละเอียดเรื่องรองเรียนที่เลือก
รายละเอียดเรื่องรองเรียน
แฟมเรื่องรองเรียน
พิมพ/สงอีเมลลเรื่องรองเรียน
พิมพ/สงอีเมลลเรื่องรองเรียนสงตอใหแกผูเกี่ยวของกับเรื่อง
รองเรียน

ตารางที่ 3.9 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “พิมพ/สงอีเมลลเรื่องรองเรียน”
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2. ระบบงานจองรถยนต

Context Diagram ระบบจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.11 แสดงภาพ Context Diagram ระบบจองรถยนต
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Data Flow Diagram Level 1 ระบบจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.12 แสดงภาพกระแสขอมูล ระบบจองรถยนต
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Data Flow Diagram Level 2 : Process 1 เขาสูระบบ
ภาพประกอบที่ 3.13 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 1 เขาสูระบบ

Data Flow Diagram Level 1: Process 2 เปลี่ยนรหัสผาน
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ภาพประกอบที่ 3.14 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 2 เปลี่ยนรหัสผาน

Data Flow Diagram Level 1: Process 4 บันทึกการจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.15 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 4 บันทึกการจองรถยนต

Data Flow Diagram Level 1: Process 5 แกไข/ลบ การจองรถยนต
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ภาพประกอบที่ 3.16 แสดงภาพกระแสขอมูล 1: Process 5 แกไข/ลบ

Data Flow Diagram Level 1: Process 7 เพิ่มเจาหนาที่
ภาพประกอบที่ 3.17 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 7 เพิ่มเจาหนาที่

Data Flow Diagram Level 1: Process 8 อนุมัตริ ายการจองรถยนต
ภาพประกอบที่ 3.18 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 8 อนุมัติรายการจองรถยนต
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คําอธิบายการประมวลผลของระบบการจองรถยนต
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูระบบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
1
เขาสูระบบ
ชื่อผูใช/รหัสผาน,ขอมูลผูดูแลระบบ,ขอมูลเจาหนาที่
ชื่อผูใช/รหัสผาน,หนาจอแรกผูดูแลระบบ,หนาจอแรกเจาหนาที่
,ชื่อผูใช/รหัสผานไมถูกตอง,สิทธิผานการตรวจสอบ
แฟมเจาหนาที่,แฟมผูดูแลระบบ,สิทธิผานการตรวจสอบ
Process หลักที่นํามาใชเพื่อเขาสูระบบ
1.1 กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน
1.2 ตรวจสอบสิทธิ
1.3 ยืนยันเขาสูระบบ

ตารางที่ 3.10 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูร ะบบ”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
1.1
กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน
ชื่อผูใช/รหัสผาน
ชื่อผูใช/รหัสผาน
สําหรับกรอก ชื่อผูใช/รหัสผาน
ใสชื่อผูใชและรหัสผาน เพื่อนําขอมูลไปตรวจสอบสิทธิการใชงาน
ในระบบ

ตารางที่ 3.11 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
1.2
ตรวจสอบสิทธิ
ชื่อผูใช/รหัสผาน,ขอมูลเจาหนาที่,ขอมูลผูดูแลระบบ
สิทธิผานการตรวจสอบ,ชื่อผูใช/รหัสผานไมถูกตอง
แฟมเจาหนาที่,แฟมผูดูแลระบบ
ตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานระบบ
ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ จากชื่อผูใชและรหัสผาน ถาไม
ถูกตองจะแจงกลับไปเจาหนาที่ หากถูกตอง จะแสดงหนาจอแรก
สําหรับเจาหนาที่ และหนาจอแรกสําหรับผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3.12 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
1.3
ยืนยันเขาสูระบบ
สิทธิผานการตรวจสอบ
หนาจอแรกเจาหนาที่,หนาจอแรกผูดแู ลระบบ
ยืนยันสิทธิการเขาสูระบบ
ยืนยันสิทธิการเขาสูระบบ โดยการแสดงหนาจอการทํางานแรก
สําหรับเจาหนาที่ และ หนาจอแรกสําหรับผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3.13 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
2
เปลี่ยนรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม,สิทธิผานการตรวจสอบ
รหัสผานเดิมไมถูกตอง,ยืนยันการเปลี่ยนรหัสใหม
แฟมเจาหนาที่
Process หลักที่ทําการเปลี่ยนรหัสผาน
2.1 กรอกรหัสผาน
2.2 ตรวจสอบรหัสผาน
2.3 เปลี่ยนรหัสผาน
2.4 ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน

ตารางที่ 3.14 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
2.1
กรอกรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
รับขอมูลรหัสผานเดิม และรหัสผานใหม
หนาจอสําหรับรับขอมูลรหัสผานเดิม และรหัสผานใหม

ตารางที่ 3.15 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกรหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
2.2
ตรวจสอบรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม,ขอมูลรหัสผานเดิม,รหัสผานเดิมไม
ถูกตอง
แฟมเจาหนาที่
ตรวจสอบรหัสผานที่ตองการจะเปลี่ยน
รับรหัสผานเกา เพื่อตรวจสอบกับฐานขอมูลที่มีอยู และรหัสผาน
ใหมตองไดรับการยืนยัน โดยใสใหตองตรงกัน 2 ครั้ง

ตารางที่ 3.16 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบรหัสผาน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
2.3
เปลี่ยนรหัสผาน
รหัสผานเดิม/รหัสผานใหม
ขอมูลรหัสผานใหม,ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
แฟมเจาหนาที่
ทําการเปลี่ยนรหัสผาน
ระบบตรวจสอบเรียบรอยแลววารหัสผานเดิมตรงกับที่อยูใน
ฐานขอมูล จะดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานใหม

ตารางที่ 3.17 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
2.4
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ระบบจะทําการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน และจะใหผูใชงาน
ระบบทําการเขาสูระบบใหมอีกครั้งดวย ชื่อผูใชงาน และรหัสผาน
ใหม

ตารางที่ 3.18 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงปฏิทินการใชรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
3
แสดงปฏิทนิ การใชรถยนต
ขอมูลเดือนที่เลือก
ขอมูลปฏิทินการใชรถ
แฟมจองรถยนต
Process หลักที่แสดงปฏิทินการใชรถยนต
แสดงปฏิทินการใชรถยนต สามารถเลือกดูในแตละเดือนได

ตารางที่ 3.19 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงปฏิทินการใชรถยนต”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
4
บันทึกการจองรถยนต
รายละเอียดการจองรถยนต,ขอมูลหนวยงานยอย,ขอมูล
ตารางเวลา
รายละเอียดการจองรถยนต,ยืนยันการจองรถยนต
แฟมจองรถยนต,แฟมเจาหนาที่,แฟมหนวยงานยอย,แฟม
ตารางเวลา
Process หลักบันทึกการจองรถยนต
4.1 ดึงขอมูลเจาหนาที่
4.2 บันทึกจองรถยนต
4.3 ยืนยันบันทึกการจองรถยนต

ตารางที่ 3.20 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกการจองรถยนต”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ดึงขอมูลเจาหนาที่”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
4.1
ดึงขอมูลเจาหนาที่
รายละเอียดการจองรถยนต,ขอมูลเจาหนาที่,
ขอมูลหนวยงานยอย,ขอมูลตารางเวลา
รายละเอียดการจองรถยนต
แฟมเจาหนาที่,แฟมจองรถยนต,แฟมหนวยงานยอย,แฟม
ตารางเวลา
ดึงขอมูลเจาหนาที่ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกรายละเอียดของ
เจาหนาที่
ดึงขอมูลชื่อ-นามสกุล, ตําแหนง, กลุมฝายที่สังกัด ของเจาหนาที่

ตารางที่ 3.21 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ดึงขอมูลเจาหนาที่”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
4.2
บันทึกการจองรถยนต
รายละเอียดการจองรถยนต
รายละเอียดการจองรถยนต,ขอมูลการจองรถยนต
แฟมจองรถยนต
บันทึกรายละเอียดการจองรถยนต
บันทึกรายละเอียดการจองรถยนต ประกอบดวย สถานที่
วัตถุประสงคการใชงาน จํานวนคนนั่ง วันที่ และเวลาการเดินทาง
ในสวนขอมูลเจาหนาที่ผูจองรถยนต ระบบไดดึงมาจากฐานขอมูล
ใหโดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.22 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกการจองรถยนต”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันบันทึกการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
4.3
ยืนยันบันทึกการจองรถยนต
ขอมูลการจองรถยนต
ยืนยันการจองรถยนต
ยืนยันการบันทึกการจองรถยนต
ระบบทําการยืนยันบันทึกการจองรถยนต

ตารางที่ 3.23 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันบันทึกการจองรถยนต”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไข/ลบ การจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
5
แกไข/ลบ การจองรถยนต
รายการจองรถยนตทั้งหมด,รายละเอียดรายการแกไขที่เลือก,
รายการแกไขที่เลือก, รายละเอียดการแกไข, รายการที่ตองการลบ
รายการจองรถยนตทั้งหมด,รายละเอียดรายการแกไขที่เลือก,
รายละเอียดการแกไข,รายการที่ตองการลบ,ยืนยันการแกไข/ลบ
แฟมจองรถยนต
Process หลักการแกไข/ลบ รายการจองรถยนต
5.1 แสดงรายการจองรถยนต
5.2 เลือกการทํางาน
5.3 แกไขขอมูลการจองรถยนต
5.4 ลบขอมูลการจองรถยนต
5.5 ยืนยันการแกไข/ลบ

ตารางที่ 3.24 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไข/ลบ การจองรถยนต”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
5.1
แสดงรายการจองรถยนต
รายการจองรถยนตทั้งหมด
รายการจองรถยนตทั้งหมด
แฟมจองรถยนต
แสดงรายการจองรถยนตทั้งหมด
ระบบจะดึงรายการจองรถยนตทั้งหมดของผูใชแตละคนตามที่ได
ทําการ Login เขาสูระบบ

ตารางที่ 3.25 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการจองรถยนต”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการทํางาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
5.2
เลือกการทํางาน
รายการจองรถยนตทั้งหมด
รายการจองรถยนตทั้งหมด
เจาหนาที่ผูใชระบบเลือกวาจะทําการแกไขขอมูลหรือลบขอมูล
ระบบแสดงรายการจองรถยนตทั้งหมด และจะมีปุมใหเจาหนาที่
เลือกวาจะทําการแกไขขอมูลหรือทําการลบขอมูล

ตารางที่ 3.26 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการทํางาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไขขอมูลการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
5.3
แกไขขอมูลการจองรถยนต
รายการจองรถยนตทั้งหมด,รายการแกไขที่เลือก,
รายละเอียดการแกไข,รายละเอียดการแกไขที่เลือก
รายละเอียดรายการแกไขที่เลือก,รายละเอียดการแกไข,
ขอมูลการแกไข
แฟมจองรถยนต
แกไขขอมูลการจองรถยนต
เจาหนาที่จะเลือกรายการที่จะแกไข จะปรากฎรายละเอียดของ
การจองรถยนต เจาหนาที่ดําเนินการแกไขและทําการบันทึก
การแกไขขอมูลการจองรถยนต

ตารางที่ 3.27 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไขขอมูลการจองรถยนต”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ลบขอมูลการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
5.4
ลบขอมูลการจองรถยนต
รายการจองรถยนตทั้งหมด,รายการที่ตองการลบ
รายการที่ตองการลบ,ขอมูลการลบ
แฟมจองรถยนต
ลบขอมูลการจองรถยนต
เจาหนาที่จะเลือกรายการที่จะแกไข จะปรากฎรายละเอียดของ
การจองรถยนต เจาหนาที่ดําเนินการลบขอมูลที่ไมตองการ

ตารางที่ 3.28 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ลบขอมูลการจองรถยนต”

67
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการแกไข/ลบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
5.5
ยืนยันการแกไข/ลบ
ขอมูลการแกไข,ขอมูลการลบ
ยืนยันการแกไข/ลบ
ยืนยันการแกไขหรือการลบ
ระบบจะทําการยืนยันการแกไข/ลบ ขอมูลการจองรถยนต

ตารางที่ 3.29 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการแกไข/ลบ”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “พิมพใบขออนุญาตใชรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
6
พิมพใบขออนุญาตใชรถยนต
รายการจองรถยนตที่เลือก,ขอมูลจองรถยนต
ใบขออนุญาตใชรถยนต
แฟมจองรถยนต
Process หลักพิมพใบขออนุญาตใชรถยนต
เจาหนาที่เลือกรายการที่ตองการ ระบบทําการดึงขอมูลและพิมพ
แสดงใบขออนุญาตใชรถยนตในรูปแบบ PDF เจาหนาที่สามารถ
พิมพออกทางเครื่องพิมพ

ตารางที่ 3.30 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “พิมพใบขออนุญาตใชรถยนต”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มเจาหนาที”่
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
7
เพิ่มเจาหนาที่
รายละเอียดเจาหนาที่,ขอมูลหนวยงานยอย
ขอมูลเจาหนาที่
แฟมเจาหนาที่,แฟมหนวยงานยอย
Process หลักเพิ่มผูใชงาน
7.1 เพิ่มขอมูลเจาหนาที่
7.2 ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่

ตารางที่ 3.31 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มเจาหนาที่”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มขอมูลเจาหนาที่”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
7.1
เพิ่มขอมูลเจาหนาที่
รายละเอียดเจาหนาที่,ขอมูลหนวยงานยอย
ขอมูลเจาหนาที่
แฟมเจาหนาที่,แฟมหนวยงานยอย
เพิ่มเจาหนาที่ผูใชงานระบบ
ผูดูแลระบบทําการกรอกรายละเอียดเจาหนาที่ผูขอใชระบบ โดย
หนาจอบันทึกเมื่อเชามาระบบจะดึงขอมูลเจาหนาที่และ
หนวยงานให

ตารางที่ 3.32 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มขอมูลเจาหนาที”่
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
7.2
ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่
ขอมูลเจาหนาที่
ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่
ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่ในระบบ
เมื่อดําเนินการเพิ่มเรียบรอยแลว ระบบจะแจงยืนยันไปยังผูดูแล
ระบบวาไดดําเนินการเรียบรอยแลว

ตารางที่ 3.33 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “อนุมัติการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
8
อนุมัติการจองรถยนต
รายการรออนุมัติ,รายการอนุมัติ,รายการไมอนุมัต,ิ รายการรอ
อนุมัติที่เรียกดู,รายการอนุมัติที่เรียกดู,รายการรออนุมัติที่เรียกดู
รายการรออนุมัติที่เรียกดู,รายการอนุมัติที่เรียกดู,รายการรอ
อนุมัติที่เรียกดู,รายการที่ไมไดรับอนุมัติ,รายการที่ไดรับอนุมัติ
แฟมจองรถยนต
Process หลักในการอนุมัติการจองรถยนต
8.1 แสดงรายการรออนุมัตจิ องรถยนต
8.2 อนุมัตริ ายการจองรถยนต
8.3 แสดงรายการอนุมัตจิ องรถยนต
8.4 แสดงรายการไมอนุมัตจิ องรถยนต

ตารางที่ 3.34 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “อนุมัติการจองรถยนต”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการรออนุมัตจิ องรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
8.1
แสดงรายการรออนุมัตจิ องรถยนต
รายการรออนุมัติที่เรียกดู,รายการรออนุมัติ
รายการรออนุมัติ
แฟมจองรถยนต
แสดงรายการรออนุมัติ
ระบบจะแสดงหนาแสดงรายการออนุมัติ เมื่อผูดูแลระบบทําการ
Login เพื่อเขาสูระบบ และจะแสดงเมื่อผูใชระบบรองขอ

ตารางที่ 3.35 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการรออนุมัติจองรถยนต”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “อนุมัติรายการจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
8.2
อนุมัติรายการจองรถยนต
รายการรออนุมัติ
สถานะการอนุมัติ
แฟมจองรถยนต
อนุมัติรายการจองรถยนต
ผูดูแลระบบจะดําเนินการพิจารณาและเลือกอนุมัติการจอง
รถยนต

ตารางที่ 3.36 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “อนุมัติรายการจองรถยนต”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอนุมัติจองรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
8.3
แสดงรายการอนุมัตจิ องรถยนต
รายการอนุมัติ,รายการอนุมัติที่เรียกดู
รายการอนุมัติ
แฟมจองรถยนต
แสดงรายการอนุมัติ
ผูดูแลระบบเลือกดูรายการจองรถที่ไดรับการอนุมัติแลว

ตารางที่ 3.37 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอนุมัตจิ องรถยนต”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการไมอนุมัตจิ องรถยนต”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบจองรถยนต
8.4
แสดงรายการไมอนุมัติจองรถยนต
รายการไมอนุมัติ,รายการไมอนุมัติที่เรียกดู
รายการไมอนุมัติ
แฟมจองรถยนต
แสดงรายการไมอนุมัติการจองรถยนต
ผูดูแลระบบเลือกดูรายการจองรถที่ไดไมไดรับการอนุมัติแลว

ตารางที่ 3.38 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการไมอนุมัตจิ องรถยนต”
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3. ระบบแผนการฝกอบรม

Context Diagram ระบบแผนการฝกอบรม
ภาพประกอบที่ 3.19 แสดงภาพ Context Diagram ระบบแผนการฝกอบรม
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Data Flow Diagram Level 1 ระบบแผนการฝกอบรม
ภาพประกอบที่ 3.20 แสดงภาพกระแสขอมูล ระบบแผนการฝกอบรม
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Data Flow Diagram Level 2 : Process 1 เขาสูระบบ
ภาพประกอบที่ 3.21 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 1 เขาสูระบบ

Data Flow Diagram Level 2 : Process 2 เปลี่ยนรหัสผาน
ภาพประกอบที่ 3.22 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 2 เปลี่ยนรหัสผาน
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Data Flow Diagram Level 2 : Process 3 คนหาขอมูลการอบรม
ภาพประกอบที่ 3.23 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 3 คนหาขอมูลการอบรม

Data Flow Diagram Level 2 : Process 4 บันทึกแผนการอบรม
ภาพประกอบที่ 3.24 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 4 บันทึกแผนการอบรม
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Data Flow Diagram Level 2 : Process 5 แกไข/ลบ การอบรม
ภาพประกอบที่ 3.25 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 5 แกไข/ลบ การอบรม

Data Flow Diagram Level 2 : Process 6 เพิ่มเจาหนาที่
ภาพประกอบที่ 3.26 แสดงภาพกระแสขอมูล Process 6 เพิ่มเจาหนาที่
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คําอธิบายการประมวลผลของระบบแผนการฝกอบรม
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูระบบ”
Process Description
System
ระบบแผนการฝกอบรม
DFD Number
1
Process Name
เขาสูระบบ
Input data flows
ชื่อผูใช/รหัสผาน,ขอมูลผูดูแลระบบ,ขอมูลเจาหนาที่
Output data flows
หนาจอแรกผูดูแลระบบ,หนาจอแรกเจาหนาที่,ชื่อผูใช/รหัสผานไม
ถูกตอง
Data Stores used
แฟมเจาหนาที่,แฟมผูดูแลระบบ,สิทธิผานการตรวจสอบ
Description
Process หลักที่นํามาใชเพื่อเขาสูระบบ
Method
1.1 กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน
1.2 ตรวจสอบสิทธิ
1.3 ยืนยันเขาสูระบบ
ตารางที่ 3.39 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เขาสูระบบ”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
1.1
กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน
ชื่อผูใช/รหัสผาน
ชื่อผูใช/รหัสผาน
สําหรับกรอก ชื่อผูใช/รหัสผาน
ใสชื่อผูใชและรหัสผาน เพื่อนําขอมูลไปตรวจสอบสิทธิการใชงาน
ในระบบ

ตารางที่ 3.40 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกชื่อผูใช/รหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
1.2
ตรวจสอบสิทธิ
ชื่อผูใช/รหัสผาน,ขอมูลเจาหนาที่,ขอมูลผูดูแลระบบ
สิทธิผานการตรวจสอบ,ชื่อผูใช/รหัสผานไมถูกตอง
แฟมเจาหนาที่,แฟมผูดูแลระบบ
ตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานระบบ
ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ จากชื่อผูใชและรหัสผาน ถาไม
ถูกตองจะแจงกลับไปยังเจาหนาที่หรือผูดูแลระบบ หากถูกตอง จะ
แสดงหนาจอแรกสําหรับเจาหนาที่ และหนาจอแรกสําหรับผูดูแล
ระบบ

ตารางที่ 3.41 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบสิทธิ”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
1.3
ยืนยันเขาสูระบบ
สิทธิผานการตรวจสอบ
หนาจอแรกเจาหนาที่,หนาจอแรกผูดแู ลระบบ
ยืนยันสิทธิการเขาสูระบบ
ยืนยันสิทธิการเขาสูระบบ โดยการแสดงหนาจอการทํางานแรก
สําหรับเจาหนาที่ และ หนาจอแรกสําหรับผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3.42 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันเขาสูระบบ”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
2
เปลี่ยนรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม,รหัสผานเดิม
รหัสผานใหม,รหัสผานไมถูกตอง,ยืนยันการเปลี่ยนรหัส
แฟมเจาหนาที่
Process หลักที่ทําการเปลี่ยนรหัสผาน
2.1 กรอกรหัสผาน
2.2 ตรวจสอบรหัสผาน
2.3 เปลี่ยนรหัสผาน
2.4 ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน

ตารางที่ 3.43 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
2.1
กรอกรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
กรอกรหัสผานเดิม และรหัสผานใหม
หนาจอสําหรับรับขอมูลรหัสผานเดิม และรหัสผานใหม

ตารางที่ 3.44 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “กรอกรหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
2.2
ตรวจสอบรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม,ขอมูลรหัสผานเดิม
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
แฟมเจาหนาที่
ตรวจสอบรหัสผานที่ตองการจะเปลี่ยน
รับรหัสผานเกา เพื่อตรวจสอบกับฐานขอมูลที่มีอยู และตรวจสอบ
รหัสผานใหมตองตรงกัน 2 ครั้ง รหัสผานตองไดรับการยืนยัน

ตารางที่ 3.45 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ตรวจสอบรหัสผาน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
2.3
เปลี่ยนรหัสผาน
รหัสผานเดิม,รหัสผานใหม
ขอมูลรหัสผานใหม,ขอมูลการเปลี่ยนรหัสผาน
แฟมเจาหนาที่
ทําการเปลี่ยนรหัสผาน
ระบบตรวจสอบเรียบรอยแลววารหัสผานเดิมตรงกับที่อยูใน
ฐานขอมูล ก็จะดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานใหม

ตารางที่ 3.46 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เปลี่ยนรหัสผาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
2.4
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลการเปลี่ยนรหัสผาน
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน
ระบบจะทําการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน และจะใหผูใชงานระบบ
ทําการเขาสูระบบใหมอีกครั้งดวย ชื่อผูใชงาน และรหัสผานใหม

ตารางที่ 3.47 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหาขอมูลการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
3
คนหาขอมูลการอบรม
เงื่อนไขการคนหา,รายการอบรมทั้งหมด,รายการอบรมที่เลือก,
รายการอบรมที่คน หา,รายละเอียดการอบรม
รายการอบรมทั้งหมด,รายการอบรมที่คนหา,รายละเอียดการอบรม
แฟมการฝกอบรม
Process หลักที่ทําหนาที่คนหาการอบรม
3.1 แสดงรายการอบรม
3.2 คนหารายการอบรม
3.3 แสดงรายละเอียดการอบรม

ตารางที่ 3.48 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหาขอมูลการอบรม”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
3.1
แสดงรายการอบรม
รายการอบรมทั้งหมด
รายการอบรมทั้งหมด
แฟมการฝกอบรม
แสดงรายการฝกอบรมทั้งหมด
เมื่อเจาหนาที่ และผูดูแลระบบเขาสูระบบแลว ระบบจะแสดง
รายการฝกอบรมทั้งหมด

ตารางที่ 3.49 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอบรม”
อธิบายการประมวลผลของ Process “คนหารายการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
3.2
คนหารายการอบรม
เงื่อนไขการคนหา,รายการอบรมที่คนหา
รายการอบรมที่คน หา
แฟมการฝกอบรม
คนหารายการอบรม
เจาหนาที่และผูดูแลระบบ ทําการคนหารายการอบรมได โดยใส
เงื่อนไขการคนหา ประกอบดวย ป พ.ศ. หรือ ชื่อเจาหนาที่ หรือ
กลุมฝาย

ตารางที่ 3.50 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหารายการอบรม”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายละเอียดการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
3.3
แสดงรายละเอียดการอบรม
รายการอบรมที่เลือก,รายการอบรมที่คน หา,
รายละเอียดการอบรม
รายละเอียดการอบรม
แฟมการฝกอบรม
แสดงรายละเอียดการฝกอบรมของแตละรายการ
เจาหนาที่และผูดูแลระบบ สามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการ
อบรมแตละรายการ

ตารางที่ 3.51 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายละเอียดการอบรม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
4
บันทึกแผนการอบรม
รายละเอียดการอบรม,ขอมูลเจาหนาที่
รายละเอียดการอบรม, ยืนยันการบันทึกแผนอบรม
แฟมการฝกอบรม,แฟมเจาหนาที่
Process หลักที่ทําหนาที่บันทึกแผนการอบรม
4.1 เลือกการบันทึกแผนการอบรม
4.2 บันทึกแผนการอบรมรายบุคคล
4.3 บันทึกแผนการอบรมรายกลุม
4.4 ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม

ตารางที่ 3.52 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหาขอมูลการอบรม”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการบันทึกแผนการอบรม”
Process Description
System
ระบบแผนการฝกอบรม
DFD Number
4.1
Process Name
เลือกการบันทึกแผนการอบรม
Input data flows
รายละเอียดการอบรม
Output data flows
รายละเอียดการอบรม
Data Stores used
Description
เลือกการบันทึกแผนการอบรม
Method
ผูดูแลระบบสามารถเลือกไดวาจะบันทึกแผนฝกอบรมแบบ
รายบุคคล หรือรายกลุม
ตารางที่ 3.53 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการบันทึกแผนการอบรม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรมรายบุคคล”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
4.2
บันทึกแผนการอบรมรายบุคคล
ขอมูลเจาหนาที่,รายละเอียดการอบรม
รายละเอียดการอบรม,ขอมูลการอบรม
แฟมเจาหนาที่,แฟมการฝกอบรม
ทําการบันทึกแผนการอบรมรายบุคคล
ระบบจะทําการบันทึกขอมูลรายบุคคล โดยเมื่อเขามายังหนา
บันทึก ระบบจะทําการดึงขอมูลเจาหนาที่มาเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการบันทึกแกผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3.54 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรมรายบุคคล”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรมรายกลุม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
4.3
บันทึกแผนการอบรมรายกลุม
ขอมูลเจาหนาที่,รายละเอียดการอบรม
รายละเอียดการอบรม,ขอมูลการอบรม
แฟมเจาหนาที่,แฟมการฝกอบรม
ทําการบันทึกแผนการอบรมรายกลุม
ระบบจะทําการบันทึกขอมูลรายกลุม โดยเมื่อบันทึกรายละเอียด
การอบรมของเจาหนาที่คนที่ 1 แลว หากมีเจาหนาที่ตองอบรมใน
หลักสูตรเดียวกัน ผูด ูแลระบบเลือกชื่อเจาหนาที่คนตอไปไดโดยไม
ตองกรอกหลักสูตรอีกรอบ

ตารางที่ 3.55 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “บันทึกแผนการอบรมรายกลุม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม”
Process Description
System
ระบบแผนการฝกอบรม
DFD Number
4.4
Process Name
ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม
Input data flows
ขอมูลการอบรม
Output data flows
ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม
Data Stores used
Description
ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม
Method
ระบบทําการยืนยันการบันทึกแผนการอบรม
ตารางที่ 3.56 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการบันทึกแผนการอบรม”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไข/ลบ การอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5
แกไข/ลบ การอบรม
รายการอบรมที่คน หา,เงื่อนไขการคนหา,รายการแกไขที่เลือก,
รายละเอียดการแกไข,รายการที่ตองการลบ,รายละเอียดรายการ
แกไขที่เลือก
รายการอบรมทั้งหมด,รายการอบรมที่คน หา,รายละเอียดรายการ
แกไขที่เลือก,รายละเอียดการแกไข,รายละเอียดการลบ,
ยืนยันการแกไข/ลบ
แฟมการฝกอบรม
Process หลักการแกไข/ลบ การอบรม
5.1 แสดงรายการอบรม
5.2 คนหารายการอบรม
5.3 เลือกการทํางาน
5.4 แกไขขอมูลการอบรม
5.5 ลบขอมูลการอบรม
5.6 ยืนยันการแกไข/ลบ

ตารางที่ 3.57 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไข/ลบ การอบรม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5.1
แสดงรายการอบรม
รายการอบรมทั้งหมด
รายการอบรมทั้งหมด
แฟมการฝกอบรม
แสดงรายการอบรมทั้งหมด
ระบบจะดึงรายการอบรมทั้งหมดของเจาหนาที่มาแสดง

ตารางที่ 3.58 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แสดงรายการอบรม”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหารายการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5.2
คนหารายการอบรม
เงื่อนไขการคนหา,รายการอบรมที่คนหา
รายการอบรมที่คน หา
แฟมการฝกอบรม
คนหารายการอบรม
คนหารายการอบรม โดยสามารถใสเงื่อนไขการคนหาจาก ป พ.ศ.
รายชื่อเจาหนาที่ หรือ จากกลุมฝาย

ตารางที่ 3.59 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “คนหารายการอบรม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการทํางาน”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5.3
เลือกการทํางาน
รายการอบรมที่คน หา
รายการอบรมที่คน หา
ผูดูแลระบบเลือกวาจะทําการแกไขขอมูลหรือลบขอมูล
ระบบแสดงรายการอบรมที่คนหา และจะมีปุมใหเจาหนาที่เลือก
วาจะทําการแกไขขอมูลหรือทําการลบขอมูล

ตารางที่ 3.60 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เลือกการทํางาน”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไขขอมูลการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5.4
แกไขขอมูลการอบรม
รายการอบรมที่คน หา,รายการแกไขที่เลือก,รายละเอียดการแกไข
รายละเอียดรายการแกไขที่เลือก,รายละเอียดการแกไข,ขอมูลการแกไข
แฟมการฝกอบรม
แกไขขอมูลการอบรม
ผูดูแลระบบเลือกรายการที่จะแกไข จะปรากฎรายละเอียดของ
การอบรม ดําเนินการแกไขและทําการบันทึกการแกไข

ตารางที่ 3.61 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “แกไขขอมูลการอบรม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ลบขอมูลการอบรม”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5.5
ลบขอมูลการอบรม
รายการอบรมที่คน หา,รายการที่ตองการลบ
รายการที่ตองการลบ,ขอมูลการลบ
แฟมการฝกอบรม
ลบขอมูลการการฝกอบรม
ผูดูแลระบบจะเลือกรายการที่จะลบ จะปรากฎรายละเอียดของ
การฝกอบรม ดําเนินการลบรายการขอมูลที่ไมตองการ

ตารางที่ 3.62 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ลบขอมูลการอบรม”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการแกไข/ลบ”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
5.6
ยืนยันการแกไข/ลบ
ขอมูลการแกไข,ขอมูลการลบ
ยืนยันการแกไข/การลบ
ยืนยันการแกไขหรืการลบ
ระบบจะทําการยืนยันการแกไข/ลบ การอบรม

ตารางที่ 3.63 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการแกไข/ลบ”
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มเจาหนาที”่
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
6
เพิ่มเจาหนาที่
รายละเอียดเจาหนาที่,ขอมูลหนวยงานยอย
ขอมูลเจาหนาที่,ยืนยันการเพิ่มเจาหนาที่
แฟมเจาหนาที่,แฟมหนวยงานยอย
Process หลักเพิ่มเจาหนาที่
6.1 เพิ่มขอมูลเจาหนาที่
6.2 ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่

ตารางที่ 3.64 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มเจาหนาที่”
คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มขอมูลเจาหนาที่”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
6.1
เพิ่มขอมูลเจาหนาที่
รายละเอียดเจาหนาที่,ขอมูลหนวยงานยอย
ขอมูลเจาหนาที่
แฟมเจาหนาที่,แฟมหนวยงานยอย
เพิ่มเจาหนาที่ผูใชงานระบบ
ผูดูแลระบบทําการกรอกรายละเอียดเจาหนาที่ผูขอใชระบบ โดย
หนาจอบันทึกเมื่อเชามาระบบจะดึงขอมูลเจาหนาที่และ
หนวยงานให

ตารางที่ 3.65 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “เพิ่มขอมูลเจาหนาที”่
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คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่”
Process Description
System
DFD Number
Process Name
Input data flows
Output data flows
Data Stores used
Description
Method

ระบบแผนการฝกอบรม
6.2
ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่
ขอมูลเจาหนาที่
ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่
ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่
เมื่อดําเนินการเพิ่มเรียบรอยแลว ระบบจะแจงยืนยันไปยังผูดูแล
ระบบวาไดดําเนินการเรียบรอยแลว

ตารางที่ 3.66 คําอธิบายการประมวลผลของ Process “ยืนยันการเพิ่มขอมูลเจาหนาที่”
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3.5.3 การออกแบบแบบจําลองขอมูล (Entity Relationship Diagram : ER Diagram)
การออกแบบแบบจําลองขอมูลเปนการออกแบบโครงสรางของขอมูล โดยใชแผนภาพ
อีอาร (Entity Relationship Diagram : ER Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลภายในระบบ
โดยการนําข อมู ลที่ไ ดจ ากการวิ เคราะหความตอ งการ การออกแบบฟ งก ชันการทํ างานของระบบ
มาแสดงเปนโครงสราง เพื่อใหเห็นสว นประกอบตาง ๆ และความสัม พันธข องแตละสว นประกอบ
รวมทั้งฐานขอมูลวาควรมีโครงสรางอยางไร
การพั ฒ นาระบบงานเพื่ อ ใช ในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ นงานของศูน ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดออกแบบจําลองขอมูล ดังนี้
1. ระบบรองเรียนรองทุกข

ภาพประกอบที่ 3.27 แบบจําลองขอมูล (ER-Diagram) ระบบรองเรียนรองทุกข

92
2. ระบบจองรถยนต

ภาพประกอบที่ 3.28 แบบจําลองขอมูล (ER-Diagram) ระบบจองรถยนต
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3. ระบบแผนการฝกอบรม

ภาพประกอบที่ 3.29 แบบจําลองขอมูล (ER-Diagram) ระบบแผนการฝกอบรม
3.5.4 การออกแบบขอมูลเชิงกายภาพ
การออกแบบขอมูลเชิงกายภาพ เปนการนําโครงสรางของฐานขอมูลที่ไดออกแบบไว
ในขั้นตอนของการออกแบบขอมูลเชิงตรรกะมากําหนดรูป แบบตาง ๆ ทางกายภาพ โดยแสดงเปน
ตารางขอมูล หรือที่เรียกวา พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
1) ระบบรองเรียนรองทุกข
1. ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
Attribute
ID_Admin
Username
Password
Position
Org
Flag

Description
รหัสผูดูแลระบบ
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ตําแหนง
หนวยงาน
สถานะ

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Char

PK
Yes

ตารางที่ 3.67 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบรองเรียนรองทุกข

FK
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2. ตารางขอมูลเรื่องรองเรียน (Complain)
Attribute
ID_Complain
Pname
Fname
Lname
Address
Telephone
Email
Detail
Date
Month
Year
Pathfile
Timestamp
IP
Flag

Description
รหัสเรื่องรองเรียน
คํานําหนาชื่อ
ชื่อผูรองเรียน
นามสกุลผูรองเรียน
ที่อยู
เบอรโทรศัพท
อีเมลล
รายละเอียดเรื่อง
วันทีร่ องเรียน
เดือนที่รองเรียน
ปรองเรียน
ที่อยูจัดเก็บไฟล
วัน/เวลาระบบ
เลขที่ IP ผูรองเรียน (เพื่อใชเปน
หลักฐานในกรณีเกิดขอพิพาททาง
กฎหมาย)
สถานะ

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

Varchar

ตารางที่ 3.68 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเรื่องรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
2) ระบบจองรถยนต
1. ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
Attribute
Description
ID_Admin
รหัสผูดูแลระบบ
Adminname
ชื่อผูใช
Password
รหัสผูใช

Type
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

ตารางที่ 3.69 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบจองรถยนต
2. ตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division)
Attribute
Id_dev
Dev_name
Chief_name

Description
รหัสหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

Type
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

ตารางที่ 3.70 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบจองรถยนต

FK
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3. ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
Attribute
Id User
Username
Password
Fname
Position
Division
Level
Chief name

Description
รหัสเจาหนาที่
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
กลุมฝาย
ระดับ
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

ตารางที่ 3.71 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบจองรถยนต
4. ตารางขอมูลจองรถยนต (Booking)
Attribute
Id_booking
Year
Book_date
Book_date_edit
Date_leave
Date_arrive
Purposes
Plasce
People
Leave_time
Arrive_time
Name_book
Fname
Driver_name
Flag_book
Memo

Description
รหัสการจองรถยนต
ปที่จองรถยนต
วันที่จองรถยน
วันที่แกไขรถยนต
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
วัตถุประสงคการใชรถยนต
สถานที่
จํานวนผูโดยสาร
เวลาเดินทางไป
เวลาเดินทางกลับ
ชื่อผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ชื่อคนขับรถ
สถานะ
หมายเหตุ

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

ตารางที่ 3.72 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลจองรถยนต ระบบจองรถยนต

FK
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5. ตารางขอมูลเวลาจองรถยนต (Time)
Attribute
Id_time
Time
Flag

Description
ลําดับเวลา
เวลา
สถานะ

Type
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

ตารางที่ 3.73 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลตารางเวลา ระบบจองรถยนต
3) ระบบแผนการฝกอบรม
1. ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
Attribute
Description
ID_Admin
รหัสผูดูแลระบบ
Adminname
ชื่อผูใช
Password
รหัสผูใช

Type
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

ตารางที่ 3.74 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบแผนการฝกอบรม
2. ตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division)
Attribute
Id_dev
Dev_name
Chief_name

Description
รหัสหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

Type
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

ตารางที่ 3.75 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบแผนการฝกอบรม
3. ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
Attribute
Id_ User
Username
Password
Fname
Position
Division
Level
Chief name

Description
รหัสเจาหนาที่
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
กลุมฝาย
ระดับ
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

ตารางที่ 3.76 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม

FK
Yes
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4. ตารางขอมูลการฝกอบรม (Course)
Attribute
Id_course
Year
Id_user
Fname
Course
Day
Price
Org_train
Trained
Train_date
Id_group
Plan
Date
Flag
Memo

Description
รหัสการอบรม
ปที่อบรม
รหัสเจาหนาที่
ชื่อเจาหนาที่
หลักสูตร
จํานวนวันที่อบรม
คาอบรม
หนวยงานผูจัดการอบรม
สถานะไดรับการอบรม
วันที่อบรม
รหัสหลักสูตรแบบกลุม
สถานะแผนการอบรม
วัน/เวลา ระบบ
สถานะ
หมายเหตุ

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

PK
Yes

FK

ตารางที่ 3.77 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลการฝกอบรม ระบบแผนการฝกอบรม
3.5.5 การทํานอรมัลไลเซชัน (Nomalization)
การทํา Normalization เพื่อทําการสราง (ปรับเปลี่ยน) ตารางขอมูลใหอยูใน
รูป แบบนอรมัล ฟอรม (Normal Form) เพื่อ ใชในการจัด เก็บ ขอ มูล โดยวัต ถุป ระสงคข องการทํา
นอรมัล ไลเซชัน (Normalization) คือ การทําใหแนใจวา แตละตารางขอ มูลมีความสอดคลองกับ
แนวคิด โดยผูประเมินไดดําเนินการปรับเปลี่ยน/แกไขโครงสรางขอมูลใหอยูในรูปแบบ 3NF (Third
Normal Form) รายละเอียดดังนี้
ระบบรองเรียนรองทุกข
ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
Attribute
ID_Admin
Username
Password
Position
Org
Flag

Description
รหัสผูดูแลระบบ
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ตําแหนง
หนวยงาน
สถานะ

ตารางที่ 3.78 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบรองเรียนรองทุกข
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ตารางผูดูแลระบบ (Admin) เปนตารางความสัมพันธที่เปน 3NF (Third Normal
Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอยอีก
ไมไดแลว จากตารางกําหนดคอลัมน ID_Admin เปนคียหลัก
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 เปน 3NF เนื่องจาก เปน 2NF มากอนและแอททริบิวตที่ไมใชคียไมสามารถ
ระบุคาของแอททริบิวตอื่นที่ใชใชคียหลักในตารางขอมูลได (Transitive Dependency)
ตารางขอมูลเรื่องรองเรียน (Complain)
Attribute
ID_Complain
Pname
Fname
Lname
Address
Telephone
Email
Detail
Date
Month
Year
Pathfile
Timestamp
IP
Flag

Description
รหัสเรื่องรองเรียน
คํานําหนาชื่อ
ชื่อผูรองเรียน
นามสกุลผูรองเรียน
ที่อยู
เบอรโทรศัพท
อีเมลล
รายละเอียดเรื่อง
วันที่รองเรียน
เดือนที่รองเรียน
ปรองเรียน
ที่อยูจัดเก็บไฟล
วัน/เวลาระบบ
เลขที่ IP ผูรองเรียน
สถานะ

ตารางที่ 3.79 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเรื่องรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ตารางขอมูลเรื่องรองเรียน (Complain) เปนตารางความสัมพันธที่เปน 2NF
(Second Normal Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอยอีก
ไมไดแลว จากตารางกําหนดคอลัมน ID_Complain เปนคียหลัก
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 ไมเปน 3NF เนื่องจาก แอททริบิวตที่ไมใชคีย สามารถระบุคาของแอททริบิวต
อื่นที่ใมใชคียหลักในตารางขอมูลได (Transitive Dependency) จึงตองแยก
ตารางออกมาใหมเพื่อกําจัด (Transitive Dependency) และกําหนดแอททริบิวต
ใหกับตารางใหมที่แยกออกมาดังนี้
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ตารางขอมูลเรื่องรองเรียน (Complain)
ID_Complain -> Detail, Date, Month, Year, Pathfile, Timestamp,
IP, Flag, Id_Complainat
Attribute
ID_Complain
Detail
Date
Month
Year
Pathfile
Timestamp
IP
Flag
Id_Complainat

Description
รหัสเรื่องรองเรียน
รายละเอียดเรื่อง
วันที่รองเรียน
เดือนที่รองเรียน
ปรองเรียน
ที่อยูจัดเก็บไฟล
วัน/เวลาระบบ
เลขที่ IP ผูรองเรียน
สถานะ
รหัสผูรองเรียน

ตารางที่ 3.80 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเรื่องรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางผูรองเรียน (Complainant)
ID_Complainant -> Pname, Fname, Lname, Address, Telephone, Email
Attribute
Description
Id_Complainant รหัสผูรองเรียน
Pname
คํานําหนาชื่อ
Fname
ชื่อผูรองเรียน
Lname
นามสกุลผูรองเรียน
Address
ที่อยู
Telephone
เบอรโทรศัพท
Email
อีเมลล
ตารางที่ 3.81 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูรองเรียน ระบบรองเรียนรองทุกข
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
สรุปตารางในระบบรองเรียนรองทุกขหลังจากทําการนอรมัลไลเซชัน
(Normalization) ประกอบดวย
1. ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
2. ตารางขอมูลเรื่องรองเรียน (Complain)
3. ตารางผูรองเรียน (Complainant)
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ระบบจองรถยนต
ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
Attribute
Description
ID_Admin
รหัสผูดูแลระบบ
Adminname
ชื่อผูใช
Password
รหัสผูใ ช
ตารางที่ 3.82 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบจองรถยนต
ตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division)
Attribute
Id_dev
Dev_name
Chief_name

Description
รหัสหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.83 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบจองรถยนต
ตารางขอมูลเวลาจองรถยนต (Time)
Attribute
Id_time
Time
Flag

Description
ลําดับเวลา
เวลา
สถานะ

ตารางที่ 3.84 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลตารางเวลา ระบบจองรถยนต
ตารางผูดูแลระบบ (Admin) ตารางหนวยงานยอย (Division) และตารางขอมูลเวลา
จองรถยนต (Time) เปนตารางความสัมพันธที่เปน 3NF (Third Normal Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอย
อีกไมไดแลว จากตารางกําหนดคอลัมน ID_Admin, Id_dev, Id_time
เปนคียหลักของแตละตาราง
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 เปน 3NF เนื่องจาก เปน 2NF มากอนและแอททริบิวตที่ไมใชคียไม
สามารถระบุคาของแอททริบิวตอื่นที่ใชใชคียหลักในตารางขอมูลได
(Transitive Dependency)
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ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
Attribute
Id User
Username
Password
Fname
Position
Division
Level
Chief name

Description
รหัสเจาหนาที่
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
กลุมฝาย
ระดับ
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.85 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบจองรถยนต
ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User) เปนตารางความสัมพันธที่เปน 2NF (Second
Normal Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอย
อีกไมไดแลว จากตารางไดกําหนดคอลัมน ID_User เปนคียหลัก
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 ไมเปน 3NF เนื่องจาก แอททริบิวตที่ไมใชคีย สามารถระบุคาของแอททริบิวต
อื่นที่ไมใชคียหลักในตารางขอมูลได (Transitive Dependency) จึงตอง
แยกตารางออกมาใหม เ พื่ อ กํ า จั ด (Transitive Dependency) และ
กําหนดแอททริบิวตใหกับตารางใหมที่แยกออกมาดังนี้
ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
User-> Id User, Username, Password, Fname, Position, Level,
Id_Division
Attribute
Id User
Username
Password
Fname
Position
Level
Id_Division

Description
รหัสเจาหนาที่
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
ระดับ
รหัสกลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.86 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
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ตารางชื่อกลุม/ฝาย (Division)
Division -> Id_Division, Name_Division, Chief name
Attribute
Id_Division
Name_Division
Chief name

Description
รหัสกลุม/ฝาย
กลุมฝาย
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.87 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลกลุม/ฝาย ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางขอมูลจองรถยนต (Booking)
Attribute
ID_booking
Year
Book_date
Book_date_edit
Date_leave
Date_arrive
Purposes
Place
People
Leave_time
Arrive_time
Username
Fname
Driver_name
Flag_book
Memo

Description
รหัสการจองรถยนต
ปที่จองรถยนต
วันที่จองรถยนต
วันที่แกไขรถยนต
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
วัตถุประสงคการใชรถยนต
สถานที่
จํานวนผูโดยสาร
เวลาเดินทางไป
เวลาเดินทางกลับ
ชื่อผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ชื่อคนขับรถ
สถานะ
หมายเหตุ

ตารางที่ 3.88 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลจองรถยนต ระบบจองรถยนต
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอย
อีกไมไดแลว จากตารางไดกําหนดคอลัมน ID_booking เปนคียหลัก
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 ไมเปน 3NF เนื่องจาก แอททริบิวตที่ไมใชคีย สามารถระบุคาของแอททริบิวต
อื่น ที่ไ มใ ชคีย ห ลัก ในตารางขอ มูล ได (Transitive Dependency) จึง
ตอ งแยกตารางออกมาใหมเพื่อกําจัด (Transitive Dependency) และ
กําหนดแอททริบิวตใหกับตารางใหมที่แยกออกมาดังนี้
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ตารางขอมูลจองรถยนต (Booking)
Booking -> ID_Booking, Year, Book_date, Book_date_edit,
Date_leave, Date_arrive, Purposes, Place, People,
Leave_time, Arrive_time, Driver_name, Flag_book, Memo
Attribute
ID_Booking
Year
Book_date
Book_date_edit
Date_leave
Date_arrive
Purposes
Place
People
Leave_time
Arrive_time
Driver_name
Flag_book
Memo

Description
รหัสการจองรถยนต
ปที่จองรถยนต
วันที่จองรถยนต
วันที่แกไขรถยนต
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
วัตถุประสงคการใชรถยนต
สถานที่
จํานวนผูโดยสาร
เวลาเดินทางไป
เวลาเดินทางกลับ
ชื่อคนขับรถ
สถานะ
หมายเหตุ

ตารางที่ 3.89 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลจองรถยนต ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการเซชัน
ตารางผูใชงาน (User)
User -> ID_user, Username, Fname
Attribute
ID_user
Username
Fname

Description
รหัสผูใชงาน
ชื่อผูใช
ชื่อเจาหนาที่

ตารางที่ 3.90 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูใชงาน ระบบจองรถยนต
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
สรุปตารางในระบบจองรถยนตหลังจากทําการนอรมัลไลเซชัน (Normalization) ประกอบดวย
1. ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
2. ตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division)
3. ตารางขอมูลเวลาจองรถยนต (Time)
4. ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
5. ตารางขอมูลจองรถยนต (Booking)
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ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
Attribute
ID_Admin
Adminname
Password

Description
รหัสผูดูแลระบบ
ชื่อผูใช
รหัสผูใช

ตารางที่ 3.91 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลผูดูแลระบบ ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division)
Attribute
Id_dev
Dev_name
Chief_name

Description
รหัสหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.92 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลหนวยงานยอย ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางผูดูแลระบบ (Admin) และตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division) เปนตาราง
ความสัมพันธที่เปน 3NF (Third Normal Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอย
อีกไมไดแลว จากตารางกําหนดคอลัมน ID_Admin Id_dev เปนคียหลัก
ของแตละตาราง
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 เปน 3NF เนื่องจาก เปน 2NF มากอนและแอททริบิวตที่ไมใชคียไม
สามารถระบุคาของแอททริบิวตอื่นที่ใชใชคียหลักในตารางขอมูลได
(Transitive Dependency)
ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
Attribute
Id_ User
Username
Password
Fname
Position
Division
Level
Chief name

Description
รหัสเจาหนาที่
ชื่อผูใช
รหัสผูใช
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
กลุมฝาย
ระดับ
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.93 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
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ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User) เปนตารางความสัมพันธที่เปน 2NF (Second
Normal Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอยอีก
ไมไดแลว จากตารางไดกําหนดคอลัมน ID_User เปนคียหลัก
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอ น และแอททริบิว ตที่ไมใชคียหลัก
ไมขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 ไมเปน 3NF เนื่องจาก แอททริบิวตที่ไมใชคีย สามารถระบุคาของแอททริบิวต
อื่นที่ไมใชคียหลักในตารางขอมูลได (Transitive Dependency) จึงตองแยก
ตารางออกมาใหมเ พื่อ กํา จัด (Transitive Dependency) และกํา หนด
แอททริบิวตใหกับตารางใหมที่แยกออกมา ดังนี้
ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
User - > Id_ User, Username, Password, Fname, Position, Level,
Id_Division
Attribute
Description
Id_ User
รหัสเจาหนาที่
Username
ชื่อผูใช
Password
รหัสผูใช
Fname
ชื่อเจาหนาที่
Position
ตําแหนง
Level
ระดับ
Id_Division
รหัสกลุม/ฝาย
ตารางที่ 3.94 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางชื่อกลุม/ฝาย (Division)
Division -> Id_Division, Name_Division, Chief name
Attribute
ID_Division
Name_Division
Chief name

Description
รหัสกลุม/ฝาย
กลุมฝาย
ชื่อหัวหนากลุม/ฝาย

ตารางที่ 3.95 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลกลุม/ฝาย ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางขอมูลการฝกอบรม (Course)
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Attribute
Id_course
Year
Id_user
Fname
Course
Day
Price
Org_train
Trained
Train_date
Id_group
Plan
Date
Flag
Memo

Description
รหัสการอบรม
ปที่อบรม
รหัสเจาหนาที่
ชื่อเจาหนาที่
หลักสูตร
จํานวนวันที่อบรม
คาอบรม
หนวยงานผูจัดการอบรม
สถานะไดรับการอบรม
วันที่อบรม
รหัสหลักสูตรแบบกลุม
สถานะแผนการอบรม
วัน/เวลา ระบบ
สถานะ
หมายเหตุ

ตารางที่ 3.96 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลการฝกอบรม ระบบแผนการฝกอบรม
ตารางขอมูลการฝกอบรม (Course) เปนตารางความสัมพันธที่เปน 2NF (Second Normal
Form) แลว ตามรายละเอียดดังนี้
 เปน 1NF เนื่องจากไมมีกลุมขอมูลซ้ํา (Repeating Group) และแบงยอยอีก
ไมไดแลว จากตารางไดกําหนดคอลัมน Id_course เปนคียห ลัก
 เปน 2NF เนื่องจาก เปน 1NF มากอน และแอททริบิวตที่ไมใชคียหลักไม
ขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก (Partial Dependency)
 ไมเปน 3NF เนื่องจาก แอททริบิวตที่ไมใชคีย สามารถระบุคาของแอททริบิวต
อื่นที่ไมใชคียหลักในตารางขอมูลได (Transitive Dependency) จึงตองแยก
ตารางออกมาใหมเ พื่อ กํา จัด (Transitive Dependency) และกํา หนด
แอททริบิวตใหกับตารางใหมที่แยกออกมา ดังนี้
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ตารางขอมูลการฝกอบรม (Course)
Course -> Id_course Year, Course, Day, Price, Org_train, Trained,
Train_date, Id_group, Plan, Date. Flag, Memo, Id_user
Attribute
Id_course
Year
Course
Day
Price
Org_train
Trained
Train_date
Id_group
Plan
Date
Flag
Memo
Id_user

Description
รหัสการอบรม
ปที่อบรม
หลักสูตร
จํานวนวันที่อบรม
คาอบรม
หนวยงานผูจัดการอบรม
สถานะไดรับการอบรม
วันที่อบรม
รหัสหลักสูตรแบบกลุม
สถานะแผนการอบรม
วัน/เวลา ระบบ
สถานะ
หมายเหตุ
รหัสเจาหนาที่

ตารางที่ 3.97 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลการฝกอบรม ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
ตารางเจาหนาที่ (User)
User -> Id_User, Fname
Attribute
Id_User
Fname

Description
รหัสเจาหนาที่
ชื่อเจาหนาที่

ตารางที่ 3.98 แสดงโครงสรางแฟมขอมูลเจาหนาที่ ระบบแผนการฝกอบรม
ที่ผานกระบวนการนอรมัลไลเซชัน (Normalization)
สรุปตารางในระบบแผนการฝกอบรมหลังจากทําการนอรมัลไลเซชัน
(Normalization) ประกอบดวย
1. ตารางขอมูลผูดูแลระบบ (Admin)
2. ตารางขอมูลหนวยงานยอย (Division)
3. ตารางขอมูลเจาหนาที่ (User)
4. ตารางขอมูลการฝกอบรม (Course)
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3.6 การพัฒนาระบบและการทดสอบระบบ
3.6.1 การพัฒนาระบบ
หลังจากวิเคราะหและออกแบบระบบเรียบรอยแลว ไดนําสิ่งที่ออกแบบไว เชน Data
Flow Diagram, E-R Diagram มาพัฒนาโปรแกรมตามคุณลักษณะและรูปแบบตา ง ๆ ที่กําหนดไว
และพัฒนาในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใชเครื่องมือในการพัฒนา คือ
- ภาษาที่ใชในการพัฒนา คือ PHP, Java Script
- ฐานขอมูล คือ MySQL
- โปรแกรมจัดการฐานขอมูล คือ PhpMyAdmin
- โปรแกรมตกแตงภาพ คือ Photoshop

ภาพประกอบที่ 3.30 หนาแสดงการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP

ภาพประกอบที่ 3.31 หนาแสดงโปรแกรมจัดการฐานขอมูล คือ PhpMyAdmin
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ภาพประกอบที่ 3.32 หนาแสดงฐานขอมูล MySQL
3.6.2 การทดสอบระบบ
เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จแลวไดดําเนินการทดสอบ โดยใชวิธีการทดสอบแบบกลองดํา
(Black Box Testing) คือทดสอบผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล โดยการนําเขาขอมูลเพื่อตรวจสอบ
ผลลัพธที่ไดวาถูกตองหรือไม และทําการทดสอบทุกกระบวนการ (Process) เพื่อดูความเชื่อมกันของ
แตล ะกระบวนการ (Process) จากนั้นไดใ หผูดูแ ลระบบและผูใชร ะบบทํา การทดสอบการใชง าน
เมื่อ มีขอผิดพลาดของการทํางาน ผูประเมินจะทําการแกไขโปรแกรมเพื่อใหสามารถทํางานไดถูกตอง
ตามที่ตองการ
3.7 การติดตั้งระบบ
เมื่อทดสอบระบบเรียบรอยแลว ไดดําเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขาย (Server)
เพื่อใชระบบที่พัฒ นาขึ้ นทันที เนื่ องจากระบบทั้ง 3 ระบบ ที่พัฒนาไมมีระบบที่ใชงานเดิม มาก อ น
การติดตั้งเครื่องแมขายโดยใชโปรแกรม Internet Information Service (IIS) เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่
เปนเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) โดยไดรับความรวมมือในการติดตั้งระบบจาก คุณราชิ ปาลือชา
ผูดูแล Server ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.8 การบํารุงรักษา
ภายหลังจากระบบไดติดตั้งและใชงานเปนที่เรียบรอยแลว ไดมีการบํารุงรักษาระบบ
เพื่อปรับปรุงให ตรงตามความตองการของผูใชงาน และการปรับระบบใหมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
การบํารุงรักษาระบบที่ผานมา ประกอบดวย
- การบํารุงรักษาระบบดวยการแกไขใหถูกตอง หลังจากที่ไดใชระบบไประยะหนึ่ง
ผูใชงาน หรือ ผูดูแลระบบ ไดพบขอผิดพลาดบางอยาง ที่ไมตรวจพบในการทดสอบ
ระบบ จึงแจงผูประเมินใหปรับแกไขใหถูกตองตามความตองการ
- การบํารุงรักษาระบบดวยการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น เมื่อผูใชงาน หรือผูดูแลระบบ
ใชงานไปสักระยะหนึ่ง ไดมีการประสานผูรับประเมิน เพื่อขอเพิ่มกระบวนการ
(Process) การทํางาน เพื่อให เกิดประสิทธิภ าพ และลดขั้นตอนการทํา งาน
บางอยาง ใหสะดวกมากยิ่งขึ้น ผูรับการประเมิน จึงไดดําเนินการพัฒนาในสวน
ทีผ่ ูใชงานหรือผูดูแลระบบรองขอ
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
ผลจากกการวิเ คราะห ออกแบบ พั ฒ นาและทดสอบ ทั้ ง 3 ระบบงาน ได ร ะบบ
สารสนเทศที่สามารถใชภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทั ้ง 3 ระบบ สามารถทํา งานดว ยโปรแกรมเว็บ เบราวเ ซอร (Web Browser) ผา น
เครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) และรองรับการใชงานผานคอมพิวเตอรพกพาหรืออุปกรณมือถือ
โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
4.1 ผังกระบวนการทํางานของระบบงาน
ระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบรองเรียนรองทุกข

ระบบจองรถยนต

ผูรอ งเรียนรองทุกข

เจาหนาที่

- บันทึกเรื่องรองเรียน

- เขาสูระบบ
ิ การจองรถยนต
- ปฏิทน
- บันทึกการจองรถยนต
- รายการจองรถยนต
- แกไข/ลบขอมูล
- พิมพใบขออนุญาตใช

รองทุกข
- ยืนยันการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข

ผูดูแลระบบ
- เขาสูระบบ
- แสดงรายการ

รองเรียนรองทุกข
- รายละเอียดเรื่อง
รองเรียนรองทุกข
- ออกจากระบบ

รถยนต
- เปลี่ยนรหัสผาน
- ออกจากระบบ
ผูดูแลระบบ
- เขาสูระบบ
- เพิ่มเจาหนาที่
- อนุมตั ิรายการ
- แสดงรายการรออนุมัติ
- แสดงรายการอนุมัติแลว
- แสดงรายการ

ไมอนุมตั ิ
- ออกจากระบบ

ระบบแผนการฝกอบรม

เจาหนาที่
- เขาสูระบบ
- รายการแผน

การฝกอบรม
- รายละเอียดแผน
การฝกอบรม
- เปลี่ยนรหัสผาน
- ออกจากระบบ
ผูดูแลระบบ
- เขาสูระบบ
- บันทึกแผนการฝก

อบรมรายบุคคล
- บันทึกแผนการฝก
อบรมรายกลุม
- แสดงรายการ
แผนการฝกอบรม
- แกไข/ลบขอมูล
- เพิ่มเจาหนาที่
- ออกจากระบบ

ภาพประกอบที่ 4.1 ภาพแสดงผังกระบวนการทํางานของระบบงาน
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4.2 ผลการดําเนินงานระบบรองเรียนรองทุกข
4.2.1 ผูรองเรียนรองทุกข
เขาสูหนาจอรองเรียนรองทุกข ผานหนาเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบที่ 4.2 หนาแสดงเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบที่ 4.3 หนาแสดงรายละเอียดการเขาสูการบันทึกเรื่องรองเรียน
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ภาพประกอบที่ 4.4 หนาแสดงการบันทึกเรื่องรองเรียน

ภาพประกอบที่ 4.5 หนาแสดงยืนยันการรับเรื่องรองเรียน
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4.2.2 ผูดูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 4.6 หนาแสดงการเขาสูระบบเรื่องรองเรียนผูดูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 4.7 หนาแสดงรายการเรื่องรองเรียน
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ภาพประกอบที่ 4.8 หนาแสดงรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ภาพประกอบที่ 4.9 หนาแสดงการออกจากระบบ
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4.3 ผลการดําเนินงานระบบจองรถยนต
4.3.1 เจาหนาที่

ภาพประกอบที่ 4.10 หนาแสดงการเขาสูระบบจองรถยนตเจาหนาที่

ภาพประกอบที่ 4.11 หนาแสดงปฏิทินการจองรถยนต
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ภาพประกอบที่ 4.12 หนาแสดงบันทึกการจองรถยนต

ภาพประกอบที่ 4.13 หนาแสดงรายการจองรถยนต

117

ภาพประกอบที่ 4.14 หนาแสดงการแกไขขอมูล

ภาพประกอบที่ 4.15 หนาแสดงยืนยันการลบขอมูล
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ภาพประกอบที่ 4.16 หนาแสดงใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
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ภาพประกอบที่ 4.17 หนาแสดงการเปลี่ยนรหัสผาน

ภาพประกอบที่ 4.18 หนาแสดงการออกจากระบบ
4.3.2 ผูดูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 4.19 หนาแสดงเขาสูระบบผูดูแลระบบ
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ภาพประกอบที่ 4.20 หนาแสดงเพิ่มผูใชงาน

ภาพประกอบที่ 4.21 หนาแสดงรายการจองรถยนต รอการอนุมัติ
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ภาพประกอบที่ 4.22 หนาแสดงการอนุมัติจองรถยนต

ภาพประกอบที่ 4.23 หนาแสดงรายการจองรถยนตที่อนุมัติแลว
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ภาพประกอบที่ 4.24 หนาแสดงรายการจองรถยนตที่ไมอนุมัติ

ภาพประกอบที่ 4.25 หนาแสดงการออกจากระบบ
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4.4 ผลการดําเนินงานระบบแผนการฝกอบรม
4.4.1 เจาหนาที่

ภาพประกอบที่ 4.26 หนาแสดงการเขาสูระบบของเจาหนาที่

ภาพประกอบที่ 4.27 หนาแสดงรายการอบรมของเจาหนาที่
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ภาพประกอบที่ 4.28 หนาแสดงรายละเอียดการอบรมของเจาหนาที่
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ภาพประกอบที่ 4.29 หนาแสดงการเปลี่ยนรหัสผาน

ภาพประกอบที่ 4.30 หนาแสดงการออกจากระบบ
4.4.2 ผูดูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 4.31 หนาแสดงการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ
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ภาพประกอบที่ 4.32 หนาแสดงการบันทึกแผนฝกอบรม

ภาพประกอบที่ 4.33 หนาแสดงการบันทึกแผนฝกอบรมแบบกลุม
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ภาพประกอบที่ 4.34 หนาแสดงการเพิ่มรายชือ่ เจาหนาที่ สําหรับการบันทึกแผนการฝกอบรมแบบกลุม

ภาพประกอบที่ 4.35 หนาแสดงการเพิ่มรายชื่อเจาหนาที่
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ภาพประกอบที่ 4.36 หนาแสดงรายการอบรมทั้งหมด

ภาพประกอบที่ 4.37 หนาแสดงรายละเอียดการฝกอบรม
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ภาพประกอบที่ 4.38 หนาแสดงการแกไขขอมูลการฝกอบรม

ภาพประกอบที่ 4.39 หนาแสดงลบขอมูลการฝกอบรม
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.
ภาพประกอบที่ 4.40 หนาแสดงการเพิ่มผูใชงาน

ภาพประกอบที่ 4.41 หนาแสดงการออกจากระบบ
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสูการปฏิบัติ เพื่อการบริห ารจัดการ
งานภาครัฐ ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ความคลองตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดดําเนินงาน การเก็บรักษาและการสงขอมูล เปนการลดปริมาณ
กระดาษลง ช ว ยให ก ารจั ด เก็ บ เอกสารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ค น หาได ง า ยและประหยั ด พื้ น ที่
ในการจั ด เก็ บ ส ง ผลให เ จ า หน า ที่ ไ ด รั บ เอกสารทั น เวลา ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึง ไดม อบหมายใหผู ร ับ การประเมิน พัฒ นาระบบงานเพื ่อ สนับ สนุน การดํ า เนิน การของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 3 ระบบงาน
คือ ระบบรองเรียนรองทุกข ระบบการจองรถยนต และระบบแผนการฝกอบรม การพัฒนาระบบและ
การใชงานนับไดวาประสบความสําเร็จในระดับที่ดี มีการใชงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
การพั ฒ นาระบบไดพิ จ ารณาถึ ง สภาพป ญ หาที่ เ กิ ดจากการปฏิ บัติ ง าน เนื่ อ งจาก
การดํา เนินการแบบเดิม ๆ มี กระบวนการทํา งานผา นการบั นทึก และเก็บ ขอ มูล ลงกระดาษ ได แก
งานการจองรถยนต และงานแผนการฝกอบรม รวมถึงยังไมมีระบบในการรองเรีย นรองทุกขห รื อ
ความพึงพอใจของบุคคลภายนอก ไดแก งานรองเรียนรองทุกข วิธีการในการดําเนินงานไดเลือกวิธี
การพั ฒ นาระบบในรู ป แบบเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น (Web Application) โดยเลื อ กใช ท รัพ ยากรที่ มี อ ยู
ภายในองคกร การพัฒนาระบบงานครั้งนี้ไดดําเนินการตามทฤษฎีวงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ
System Development Life Cycle : SDLC) ได แ ก 1) กํ า หนดป ญ หา 2) ศึ ก ษาความเป น ไปได
3) การวิเ คราะห 4) การออกแบบ 5) การพัฒ นาและทดสอบ 6) การติด ตั้ง 7) การบํา รุง รัก ษา
การวางแผนพัฒนาระบบเพื่อใหผูใชมีความเขาใจและพอใจกับระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม จะตอง
ศึกษาระบบเดิม ทําความเขาใจทุกประเด็น ทําความเขาใจปญหาและหาแนวทางในการแกปญ หา
ดวยการศึกษาจากเอกสารที่มีอยูและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหา
เพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบ ในขั้นตอนการพัฒนาไดใชเครื่องมือ ประกอบดวย 1) ภาษาที่ใช
ในการพัฒนา คือ PHP, Java Script 2) ฐานขอมูล คือ MySq 3) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล คือ
PhpMyAdmin 4) โปรแกรมตกแตงภาพ คือ Photoshop เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว ไดทดสอบ
โดยผูรับการประเมินและผูใชระบบ ตลอดจนดําเนินการติดตั้งระบบและใชงานจนถึงปจจุบัน
การทํ า งานของทั้ ง 3 ระบบ พั ฒ นาเป น เว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น (Web Application)
ซึ่งสามารถทํางานบนเว็บเบราวเซอร (Web Browser) และรองรับการใชงานผานอุปกรณคอมพิวเตอร
พกพาและอุปกรณมือถือ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนผูใชงานหรือเจาหนาที่ และสวนของผูดูแลระบบ
โดยมีฟงกชนั การใชงานประกอบดวย
1. ระบบรองเรียนรองทุกข สําหรับผูใชงาน ประกอบดวย รองเรียนรองทุกข
สําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย Login เขาสูระบบ, แสดงรายการเรื่องรองเรียน, แสดงรายละเอียด
เรื่องรองเรียน, ออกจากระบบ
2. ระบบจองรถยนต สํ า หรั บ ผู ใ ช ง าน ประกอบด ว ย Login เข า สู ร ะบบ,
ปฏิทินแสดงการจองรถยนต, บันทึกจองรถยนต, แกไขรายการจองรถยนต, ลบรายการจองรถยนต,
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เปลี่ยนรหัสผาน, ออกจากระบบ สําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย Login เขาสูระบบ, เพิ่มเจาหนาที่,
อนุมัติจองรถยนต,แสดงรายการรออนุมัติ,แสดงรายการอนุมัติแลว,แสดงรายการไมอนุมัติ, ออกจากระบบ
3. แผนการฝ ก อบรม สํ า หรั บ ผู ใ ช ง าน ประกอบด ว ย Login เข า สู ร ะบบ,
เปลี่ ย นรหั ส ผ า น, แสดงรายการแผนฝ ก อบรม, แสดงรายละเอี ย ดการฝ ก อบรม, ค น หาข อ มู ล
การฝกอบรม, ออกจากระบบ สําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย บันทึกแผนตนป, บันทึกแผนรายกลุม,
แกไขรายการฝกอบรม, ลบรายการฝกอบรม, แสดงรายการฝกอบรม, แสดงรายละเอียดการฝกอบรม,
คนหาการฝกอบรม, เพิ่มเจาหนาที่, ออกจากระบบ
การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํา นั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถใชเป น ชองทางเพื่อใหผูรับ บริก ารหรื อ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเรื่องรองเรียนรองทุกข ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับการ
ดํา เนิ นการของศู น ย เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
สนั บ สนุ น การทํ า งานภายในศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ลดขั้ น ตอน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถจัดระบบการเก็บ ขอมูล เรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ เรียกดูประวัติการฝกอบรมและเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ของเจาหนาที่ เรียกดูประวัติการจองรถยนตและเปนขอมูลในการวางแผนการบริหารจัดการรถยนต
สวนกลางได สามารถใชระบบไดทุกที่ ทุกเวลา
5.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1. ระบบรองเรียนรองทุกข ปจจุบันระบบยังไมสามารถติดตามขอรองเรียนได และ
ไมมีฟงกชันในการสงขอรองเรียนรองทุกขไปยังหนวยงานที่เกี่ย วของไดแบบอัตโนมัติ จึงเสนอใหมี
การพัฒนาตอยอดเพื่อครอบคลุมการติดตาม และสงตอขอรองเรียนรองทุกขได และใหผูรองเรียนรองทุกข
ตองกรอกเลขบัตรประชาชนของตนเองเพื่อเปนการยืนยันตัวบุคคล
2. ระบบจองรถยนต ป จ จุ บั น เมื่ อ ทํ า การบั น ทึ ก จองรถยนต แ ล ว ต อ งพิ ม พ
ใบขออนุญ าตใชร ถยนตอ อกมาเปน เอกสาร เพื่ อ ใหฝ า ยบริห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ลงลายมื อ ชื่อ เป น
หลักฐานอีกครั้ง ซึ่งเปนกฎระเบียบของทางราชการ จึงมีขอเสนอวาควรมีการพิจารณากฎ ระเบียบใน
การขอใชรถยนตทางราชการ ใหดําเนินการผานทางระบบไดโดยไมตองพิม พออกมาเปนเอกสาร ซึ่ง
จะเปนการลดขั้นตอนการดําเนินงานและลดการใชทรัพยากรตาง ๆ ในองคกร
3. ระบบแผนการฝ ก อบรม ป จ จุ บั นเจ า หน า ที่ ทุก คนต อ งทํา แผนของตนเองเป น
เอกสารเพื่อใหหัวหนากลุมพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจึงนํามาบันทึกเขาระบบโดยผูดูแลระบบ จึงเสนอให
พัฒนาตอยอด โดยใหเจาหนาที่ทุกคนสามารถบันทึกแผนฝกอบรมของตนเองผานระบบ ไมตองทําเปน
เอกสารและใหหัวหนากลุม/ฝาย สามารถทําการอนุมัติแผนการฝกอบรมของเจาหนาผานระบบ เพื่อลด
ขั้นตอน ความซ้ําซอนของงาน และลดปริมาณการใชทรัพยากรตาง ๆ
4. ควรมีการบูรณาการระบบจองรถยนต และระบบแผนฝกอบรม รวมถึงระบบอื่น ๆ
ที่สนับ สนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ มีค วามสอดคลอ งกั นเขา ด ว ยกัน เพื่อ ใช ฐ านขอ มูล รว มกั น ไม ซ้ํา ซ อน และเป นการ
ประหยัดทรัพยากรตาง ๆ
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5. ควรปรั บ ปรุ ง ให ทุ ก ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถเขาใชงาน
แบบ Single Sign On ในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการใหผูใชงานลงชื่อเขาใช
งานระบบ (Login) ครั้งเดียว สามารถเขาใชงานไดหลายระบบ
5.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การพัฒ นาระบบงานภายในองคก ร ควรนํา เทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชว ยพัฒนา
ใหครอบคลุมทุกกระบวนการ เพื่อใหสามารถบูรณาการกระบวนการทํางานตลอดจนขอมูลภายในองคกร
สรางคุณคาใหแกผูรับบริการ สามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได ชวยลด
คาใชจายและทรัพยากรในดานตาง ๆ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
2. สราง Platform กลาง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในองคกร เพื่อเปนตนแบบใหห นว ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถนําไปใชงานหรือ
พัฒนาตอยอดเปนระบบของตนเองไดอยางเหมาะสม
3. นําเทคโนโลยีดาน Cloud Computing มาปรับใชในการเก็บขอมูล เพื่อลดความ
ยุงยากในการติดตั้งระบบ ลดตนทุนในการดูแลระบบ และตนทุนสําหรับการสรางเครือขายดวยตนเอง
เพื่อใหสามารถเขาถึงการใชบริการการประมวลผลทรัพยากรดานคอมพิวเตอร เชน Server Storage ตาง ๆ
โดยผาน Network หรือ Internet รวมทั้ง Service อื่น ๆ ที่สามารถจัดเตรียม เพื่อใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีดาน Big Data มาสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองคกร
สรา งมาตรฐานขอ มูล และบูร ณาขอ มูล ภายในองคก ร ใหส ามารถนํา มาวิเ คราะหฐ านขอ มูล ด า น
งานสนั บ สนุ น ภายในขององคก ร ซึ่ง ขนาดข อมู ล มีแ นวโน นที่เ พิ่ม ขึ้ นเรื่ อย ๆ นํ าไปสูก ารปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารในการวางนโยบายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตอไป
5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนินงาน ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
(Business Process) เขาสูการเปนดิจิทัลอยางแทจริง โดยตองวิเคราะหความสัมพันธและแสดงใหเห็น
ถึ ง กระบวนการที่ ส อดคล อ งกั น ผลั ก ดัน และสนั บ สนุน การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ร า งขึ้น
เพื่ อ ปรับลดหรือยกเลิกวิธีการหรือขั้นตอนเดิม รวมทั้งเผยแพรแนะนําวิธีการดําเนินงานใหม ซึ่งจะทําให
การไหลของระบบงานเป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งอั ต โนมั ติ แ ละสอดประสานกั น ซึ่ ง การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการเหลานี้จะสามารถลดขั้นตอนของการทํางานที่ซ้ําซอนภายในองคกรลงได
6. ผลักดันใหหนวยงานมีการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในองคก ร เปน การเตรีย มพรอ มการใหบ ริก ารขอ มูล ที่ดีมีม าตรฐาน และคุณภาพแก
ผูรับบริการ ภาคีเครือขาย และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน
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