เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม

นางสาวประภากร ชุนสาย
นางสาวมณฑาทิพย เพ็งคลาย
นางสาวอัธยา
บวรจิตอดุลย

โครงงานสหกิจศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
พ.ศ. 2560
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ใบรับรองโครงงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
โดย นางสาวประภากร ชุนสาย
นางสาวมณฑาทิพย เพ็งคลาย
นางสาวอัธยา
บวรจิตอดุลย
ได รั บ อนุ มัติ ใ ห นั บ เป น สว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรบริห ารธุร กิ จบั ณฑิ ต *สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ*คณะบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยีส ารสนเทศ*มหาวิ ทยาลัย เทคโน โลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ*ศูนยนนทบุรี
…………..............................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เกิดลาภี)
อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
…………..............................................................................
(อาจารยจงกลนี ลิ้มประภัสสร)
อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
…………..............................................................................
(อาจารยประภาลักษณ สิทธิ)
อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
…………..............................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยมงคล ณ ลําพูน)
หัวหนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ

ชื่อ

: นางสาวประภากร ชุนสาย
นางสาวมณฑาทิพย เพ็งคลาย
นางสาวอัธยา
บวรจิตอดุลย
ชื่อโครงงาน
: เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
สาขาวิชา
: เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
ที่ปรึกษาโครงงาน* : ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เกิดลาภี
อาจารยจงกลนี
ลิ้มประภัสสร
อาจารยประภาลักษณ
สิทธิ
ปการศึกษา
: 2560
บทคัดยอ
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาฉบั บ นี้ เ ป น เว็ บ ไซต ที่ พั ฒ นาให กั บ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม*โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1)*พัฒนาเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม 2)*ตอบสนองความตองการในกลุมของ
ผูบริหารที่ใชเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม*3)*เปนศูนยการใหบริการขอมูล ขาวสาร ขาวประกาศ
ขาวประชาสัมพันธ และ 4)*สรางความพึงพอใจใหกับผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต*ซึ่งคณะผูจัดทําไดพัฒนา
เว็บไซตดวยโปรแกรม XAMPP 7.1.8.0, Sublime, Navicat และ โปรแกรม Photoshop โดยผาน
การประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน*3 ทาน และผูใชทั่วไป*จํานวน 5 ทาน
ผลจากการพัฒ นาเว็บ ไซต ปรากฏวา ผลการประเมิน เว็บ ไซตสํา นัก งานประกัน สั ง คม
สําหรับ ผูเ ชี่ย วชาญ 3 ทาน เพื่อหาความพึง พอใจในการทดสอบเว็บ ไซต คาเฉลี่ย เทากับ 3.72
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.29 มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในเกณฑระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.23 มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในเกณฑระดับดี
(โครงงานสหกิจศึกษานี้มีจํานวนทั้งสิ้น 101 หนา)

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
ข

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยมงคล**ณ*ลําพูน*หัวหนาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและคอมพิ วเตอร ธุ รกิ จ*ผูช วยศาสตราจารยจิ นตนา เกิ ดลาภี*อาจารย จงกลนี**ลิ้มประภัสสร*และ
อาจารยประภาลักษณ**สิทธิ*อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ที่คอยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และตรวจ
แกไขโครงงานสหกิจศึกษาเลมนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยความสมบูรณทุกประการ
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ช าระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ไดสละเวลาตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา ทําให
โครงงานสหกิจศึกษาเลมนี้มีเนื้อหาที่ถูกตองและเหมาะสม
ขอขอบพระคุณ*บริษัท*บอสอัพโซลูชั่น*จํากัด*รวมทั้งรุนพี่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ทุกทาน และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ใหคําแนะนําตาง ๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาเปนอยางดี*และชวยเหลื อ
ตลอดระยะเวลาที่ทําโครงงาน
ขอขอบพระคุณเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดใหความชวยเหลือ
ประสานงานตาง ๆ เปนอยางดี
สุดทายนี้ คณะผูจัดทําใครขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดา เปนผูใหชีวิตและเปนกําลังใจ
ใหแกคณะผูจัดทําตลอดมา อีกทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มิไดกลาวไวในที่นี้ ซึ่งไดใหการสนับสนุนจนทําให
โครงงานสหกิจศึกษาเลมนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีมา ณ โอกาสนี้
ประภากร ชุนสาย
มณฑาทิพย เพ็งคลาย
อัธยา
บวรจิตอดุลย

ค

สารบัญ
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4 ขอบเขตของงาน
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.6 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.7 อุปกรณที่ใชในการพัฒนาระบบ
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.2 เทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนาระบบ
2.3 โครงงานสหกิจศึกษา
บทที่ 3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3.1 การรวบรวมขอมูล
3.2 การวิเคราะหระบบ
3.3 การออกแบบระบบ
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.2 ผลการทดสอบระบบ
บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2 ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานและการทําโครงงาน
5.3 ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
5.4 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตัวอยางแบบสอบถาม
ตารางวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บไซต
ง

หนา
ข
ค
ฉ
ช
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
21
27
29
30
30
31
62
63
67
71
71
71
72
72
73
74
75
76
80

สารบัญ (ตอ)
ตารางวิเคราะหหาความพึงพอใจในการใชงาน
ภาคผนวก ข
การติดตั้งเครื่องมือตาง ๆ
การติดตั้งระบบงาน
คูมือการใชงาน
ประวัติผูจัดทํา

จ

หนา
82
83
84
94
95
99

สารบัญตาราง
ตารางที่
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15

แสดงระยะเวลาในการดําเนินงาน
แสดงตารางศัพทเฉพาะศัพททั่วไปของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
แสดงพจนานุกรมขอมูลตําแหนง (Position)
แสดงการกําหนดชนิดตัวแปร
แสดงคาคงที่โดยการกําหนดดวย (PHP)
แสดงกลุมคําสั่งสําหรับนิยามขอมูล (DDL)
แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด)
แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร)
แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น)
แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน)
แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 6.0 (การจัดการขอมูลหลัก)
แสดงพจนานุกรมขอมูลผูประกันตน (Insured)
แสดงพจนานุกรมขอมูลสิทธิ์การใชงาน (Permission)
แสดงพจนานุกรมขอมูลพนักงาน (Personnel)
แสดงพจนานุกรมขอมูลแสดงความคิดเห็น (Comment)
แสดงพจนานุกรมขอมูลดาวนโหลด (Download)
แสดงพจนานุกรมขอมูลเอกสาร (Document)
แสดงพจนานุกรมขอมูลแขวง/ตําบล (Tampon)
แสดงพจนานุกรมขอมูลเขต/อําเภอ (Canton)
แสดงพจนานุกรมขอมูลจังหวัด (Province)

ฉ

หนา
3
12
16
22
23
25
46
47
48
49
50
51
55
55
55
56
56
56
57
57
57

สารบัญภาพ
ภาพที่
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21

หนา
แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (SSLC)
4
แสดงกระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบ
7
แสดงวงจรการพัฒนาฐานขอมูล (DDLC)
10
แสดงโครงสรางระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
14
แสดงความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง
15
แสดงความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม
15
แสดงความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม
16
แสดงสวนประกอบของเว็บไซต
18
แสดงสีโทนรอน โทนเย็น
20
แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
29
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 0 เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
33
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 1 เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
34
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
35
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด: ผูประกันตน) 36
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด: ผูดูแลระบบ) 37
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร: พนักงาน) 38
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร: ผูดูแลระบบ) 39
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 4.0
(การแสดงความคิดเห็น: ผูประกันตน)
40
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 4.0
(การแสดงความคิดเห็น: ผูดูแลระบบ)
41
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน: พนักงาน)
42
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน: ผูประกันตน) 43
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน: ผูดูแลระบบ) 44
แสดงผังการไหลขอมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 6.0
(การจัดการขอมูลหลัก: ผูดูแลระบบ)
45
แสดงผัง ER-Diagram เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
53
แสดงการออกแบบหนาฟอรมแรกของเว็บไซต
58
แสดงการออกแบบหนาฟอรมประกาศราง TOR
58
แสดงการออกแบบหนาฟอรมการแสดงความคิดเห็น
59
แสดงการออกแบบหนาฟอรมประกาศรางจัดซื้อจัดจาง
59
แสดงการออกแบบหนาฟอรมฟอรมประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
60
แสดงการออกแบบหนาฟอรมประกาศผลจัดซื้อจัดจาง
60
ช

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
3-22
3-23
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
ข-1
ข-2
ข-3
ข-4
ข-5
ข-6
ข-7
ข-8
ข-9
ข-10
ข-11
ข-12
ข-13
ข-14
ข-15
ข-16
ข-17
ข-18
ข-19
ข-20
ข-21
ข-22
ข-23

แสดงการออกแบบหนาฟอรมประกาศราคากลาง (อางอิง)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สํานักงานประกันสังคมไดวางแผนงาน เพื่อปรับปรุงเว็บไซตปจจุบันของสํานักงานประกันสังคมให
สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ.2559-2561) เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของภาครัฐไทยใหเปนเอกภาพและเปนรูปธรรม โดยเว็บไซตสํานักงานประกันสังคมจะตองสามารถ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ทั้งในดานความสวยงาม ความทันสมัยของขอมูล ความปลอดภัย
ความรวดเร็วในการใชงานและการคนหาขอมูล ใชงานงาย รวมถึงมีการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-service)
เปนอีกหนึ่งชองทางหลักในการใหบริการงานดานประกันสังคม ใหทุกคนสามารถเขาถึงบริการงาน
ประกันสังคมไดทุกที่ทุกเวลา
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม จัดทําขึ้นเพื่อเปนศูนยการใหบริการขอมูล ขาวสาร ขาวประกาศ
ขาวประชาสัมพันธ กิจกรรม ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจาง ของสํานักงานประกันสังคม รวมทั้งเปน
ศูนยขอมูลการใหบริการแหลงความรูที่เปนประโยชนใหแกหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชน
จากการวิเคราะหการใชงานในปจจุบันระบบคอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีการติดตั้งและใชงานมาเปนเวลานาน ปจจุบันระบบดังกลาวไมสามารถ
รองรับปริมาณการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง สํานักงานประกันสังคมจึงมีความจําเปนในการพัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซต ใหสามารถตอบสนองกับผูรับบริการทุกภาคสวน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต มีระบบบริหารเว็บไซตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบเว็บไซตจะตองมีเสถียรภาพ
มีระบบสํารองขอมูล และมีระบบปองกันการคุกคามจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
เว็ บ ไซต ภ าครั ฐ (Government Website Standard) ที่ กํ าหนดโดยสํ านั กงานรั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส
(สรอ.) ภายใตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแผนรัฐบาล
ดิจิทัลในอนาคตไดอีกดวย
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
1.2.2 เพื่อตอบสนองความตองการในกลุมของผูบริหารที่ใชเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
1.2.3 เพื่อเปนศูนยการใหบริการขอมูล ขาวสาร ขาวประกาศ ขาวประชาสัมพันธ
1.2.4 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 มีระบบบริหารเว็บไซตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
1.3.2 สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.3 สามารถเรียกดูขอมูลราง TOR และเอกสารประกวดราคาได
1.3.4 สามารถเรียกดูขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจาง ขอมูลประกาศผูมีสิทธิ์เสนอราคา ขอมูล
ประกาศผลจั ดซื้อจั ดจ าง ข อมู ล ประกาศราคากลาง (อางอิง) และขอมูล สรุป ผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําเดือนได
1.4 ขอบเขตของงาน
1.4.1 ขอมูล
1.4.1.1 ขอมูลผูประกันตน
1.4.1.2 ขอมูลพนักงาน
1.4.1.3 ขอมูลสิทธิ์
1.4.1.4 ขอมูลแสดงความคิดเห็น
1.4.1.5 ขอมูลดาวนโหลด
1.4.1.6 ขอมูลเอกสาร
1.4.1.7 ขอมูลแขวง/ตําบล
1.4.1.8 ขอมูลเขต/อําเภอ
1.4.1.9 ขอมูลจังหวัด
1.4.2 การประมวลผล
1.4.2.1 การเขาสูระบบ
1.4.2.2 การดาวนโหลด
1.4.2.3 การจัดการเอกสาร
1.4.2.4 การแสดงความคิดเห็น
1.4.2.5 การจัดทํารายงาน
1.4.2.6 การจัดการขอมูลหลัก
1.4.3 รายงานผล
1.4.3.1 รายงานขอมูลการดาวนโหลด
1.4.3.2 รายงานขอมูลการจัดการเอกสาร
1.4.3.3 รายงานขอมูลการแสดงความคิดเห็น
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดเว็บ ไซต สํานั กงานประกัน สั งคม ที่ มีระบบบริห ารเว็บ ไซตโดยใชเทคโนโลยีส มัย ใหม และ
สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.6 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตารางที่ 1-1 แสดงระยะเวลาในการดําเนิน งาน เริ่มตั้งแต วัน ที่ 7 เดื อนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สิงหาคม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

การศึกษาและรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ
การทดสอบและการแกไขระบบ
การประเมินประสิทธิภาพ
การสรุปผลและขอเสนอแนะ
การจัดทําคูมือ

1.7 อุปกรณที่ใชในการพัฒนา
1.7.1 ฮารดแวร (Hardware)
1.7.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) ยี่หอ Lenovo
1.7.1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) AMD A8
1.7.1.3 หนวยความจําหลัก (RAM) 4 GB
1.7.1.4 หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 463 GB
1.7.2 ซอฟตแวร (Software)
1.7.2.1 โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express ใชสําหรับสรางหนาฟอรม
การใชงาน และเขียนคําสั่งการทํางาน
1.7.2.2 โปรแกรม MySQL Server Management Studio ใชสําหรับสรางตาราง และ
เชื่อมความสัมพันธของระบบฐานขอมูล
1.7.2.3 ภาษา PHP (Pre-Processor Hypertext) เพื่ อใชงานในการสรางเอกสารแบบ
HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําโครงงานเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม Module จัดซื้อจัดจาง ไดรวบรวมทฤษฎี
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมทั้งโครงงานสหกิจศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษานี้
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด ดังนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.2 เทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนาระบบ
2.3 โครงงานสหกิจศึกษา
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ
การพั ฒนาระบบด วย SDLC ย อมาจาก Systems Development Life Cycle วัฏจั กร
การพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC)

ภาพที่ 2-1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (SSLC)
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานของ
องคกร เราเรียกวา System development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองคกรเปนหนาที่
ของนักวิเคราะหระบบที่จะตองทําการติดตอกับหนวยงานที่ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วัฎจั กรการพั ฒ นาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) หมายถึ ง
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพั ฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต นในการทํางานและจุดสิ้ นสุ ดของการ
ปฏิบัติงาน
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การพั ฒ นาซอฟตแวร ตามปกติ แล วจะประกอบไปด วยกลุมกิจ กรรม 3 สวนหลักๆ
ดวยกัน คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) และการนําไปใช (Implementation)
ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใชงานไดดีกับโครงการซอฟตแวรขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟตแวรขนาดใหญ
มักจําเปนตองใชแบบแผนการพัฒนาซอฟตแวรตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม
2.1.1.1 การวิ เคราะห ร ะบบ (System Analysis) เป น การศึ ก ษา วิ เคราะห และ
แยกแยะถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พรอมทั้งเสนอแนวทางเสนอแนวทางแกไขตามความตองการของ
ผูใชงานและความเหมาะ สมตอสถานะทางการเงินขององคกร การออกแบบระบบ (System Design)
คือ การสรางแบบพิมพเขียวของระบบใหมตามความตองการในเอกสารความตองการระบบ กําหนด
สิ่ งที่ จํ าเป น เช น อิ น พุ ท เอ าท พุ ท ส ว นต อ ประสานผู ใช และการประมวลผล เพื่ อ ประกั น ความ
นาเชื่อถือ ความถูกตองแมนยํา การบํารุงรักษาได และความปลอดภัยของระบบ
นอกจากนั้น การออกแบบระบบเปนวิธีการออกแบบและกําหนดคุณสมบัติ
ทางเทคนิคโดยนําระบบคอมพิวเตอรมาประยุคใช เพื่อแกปญหาที่ทําการวิเคราะหมาแลว
2.1.1.1.1 ขั้น ตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ แบงออกเปน 2 ระดับ
คือ ขั้นตน และขั้นสูง
ขั้นตน (Basic System Analysis) ประกอบ 8 ขั้นตอน คือ
1) System Requirement เป นการรับทราบป ญหา หรือความต องการของ
ผูใช หรือเจาของงาน อาจเรียกรวมไดวา เปนขั้นตอนของการเก็บรายละเอียด
2) Context Description เป น การกํ า หนดบริ บ ท ประกอบด ว ย List of
Entities, List of Data และ List of Process
3) Context Diagram เปนการออกแบบโครงสรางบริบท โดยอาศัยขอมูล
ในขั้น ตอนที่ 2 นั กวิ เคราะห ระบบบางราย มี ความถนั ดที่ จะทํ าขั้น ตอนนี้ กอนขั้น ตอนที่ 2 ซึ่ งไม มี
ผลเสียแตอยางไร
4) Process Hierarchy Chart เป น การเขี ย นผั ง การไหลของข อ มู ล ใน
ระดับตาง ๆ ที่ปรากฏตามขั้นตอนที่ 3
5) Data Flow Diagram : DFD เป น การเขี ย นผั งการไหลของข อ มู ล ใน
ระดับตาง ๆ ที่ปรากฏตามขั้นตอนที่ 4
6) Process Description เป น การอธิ บ ายรายละเอี ย ด Process ให
ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปนิยมอธิบายใน End Process ของแตละ Root
7) Data Modeling เปน ขั้น ตอนการกําหนด Cardinality เพื่อพิ จารณา
ความสัมพันธของ Entities ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งใช Data Storage ที่ไดในขั้นตอน DFD
8) Data Dictionary เป น ขั้ น ตอนกํ าหนด Attribute ที่ อ า งถึ งใน Data
Modeling เพื่อกําหนดรายละเอียดที่จะเปนเบื้องตนสําหรับใชในระบบ
ขั้นสูง (Advance System Analysis) ประกอบ 4 ขั้นตอน คือ
1) Database Design เป นขั้ นตอนการออกแบบฐานข อมู ล โดยอาศั ยข อมู ล
นํ าเข าในขั้ น ตอนการวิ เคราะห แ ละออกแบบระบบขั้ น ต น ในข อ 7 และข อ 8 ซึ่ งอาจใช วิ ธี ก าร
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Normalization หรือ Entity Relationship Model แลว แตล ะกรณี ซึ ่ง ไมจํ า เปน วา จะตอ งได
Normal Form (5NF)
ขึ้นอยูกับนักวิเคราะหระบบจะเห็นวา มีความจําเปนและเหมาะสมในระดับใด แตทั้งนี้ควรไมต่ํากวา
Boyce Code Normal Form (BCNF)
2) Data Table Description เปนขั้นตอนกําหนดรายละเอียด Attribute ที่
มีในแตละ Table โดยอาศัยขอมูลจากขั้นตอนชั้นตน ขอ 8 และขั้นตอนขั้นสูง ขอ 1
3) Output Design หรือ การออกแบบสวนแสดงผล แยกออกเปน รายงาน
เอกสาร และขอความ มีพฤติกรรม 3 ชนิด
3.1) แสดงผลจากฐานขอมูลโดยตรง (Data to Output : D2O)
3.2) แสดงผลจากการประมวลผลที่ไดรับจากการขอมูลนําเขา
(Data-Process to Output: DP2O)
3.3) แสดงผลโดยตรงจากขอมูลนําเขา (Input to Output : I2O) โดย
สามารถแสดงผลได ทั้ งกระดาษ และจอภาพ การออกแบบ Output Design ควรกระทํ าก อนการ
ออกแบบอื่น ๆ ทั้ งหมด เพราะจะชวยตรวจสอบวา มี Attribute ที่ ออกแบบไวในขั้น 2 ครบถว น
หรือไม
4) Input Design หรือ การออกแบบสวนนําขอมูลเขา วัตถุประสงคเปน
การออกแบบเพื่อนํ าขอมูลเขาไปในระบบคอมพิ วเตอร จึงถูกออกแบบใหมีรูปแบบสอดคลองกับการ
แสดงผลทางจอภาพ คือ 25 บรรทัด 80 คอลัมน แมวาบางครั้งจะถูกออกแบบเปนแบบบันทึกขอมูล
ลวงหนา กอนนํ ามาบัน ทึก ผานจอภาพ ก็ยังอา งอิงกับ ตําแหนง ทางจอภาพ เพื่อ หลีก เลี่ย งความ
สับสนของผูใช แบงเปน2 พฤติกรรม คือ
4.1 ออกแบบฟอรมเอกสารกรอกขอมูล
4.2 ออกแบบสวนติดตอกับผูใช ซึ่งมี 3 ชนิด คือ สวนติดตอกับผูใช
ดวยเมนู ดวยคําสั่งและดวยกราฟก
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ
กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ
และตอบสนองความตองการของผู ใชได โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มดวยการพัฒนาระบบใหม
เลยหรือนําระบบเดิมที่มีอยูแลวมาปรับเปลี่ยน ใหดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบงกระบวนการพัฒนา
ออกเปนระยะ (Phases) ไดแก ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห (Analysis Phase)
ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสรางและพัฒนา (Implementation Phase) โดย
แตละระยะจะประกอบไปดวยขั้นตอน (Steps) ตาง ๆ แตกตางกันไปตาม Methodology ที่นักวิเคราะห
นํามาใช เพื่อใหเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพรอมขององคกรในขณะนั้นขั้นตอนในวงจร
พัฒนาระบบชวยใหนักวิเคราะหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนขั้นตอน ทําให
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบ ได ขั้นตอนตาง ๆ
นั้นมีลักษณะคลายกับการตัดสินใจแกปญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร (Scientific Management)
ไดแก การคนหาปญหา การคนหาแนวทางแกไขปญหา การประเมินผลแนวทางแกไขปญหาที่คนพบ
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เลือกแนวทางที่ดีที่สุดและพัฒนาทางเลือกนั้นใหใชงานได สําหรับวงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเลมนี้
จะแบงเปน 7 ขั้นตอนไดแก
1. คนหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)
2. จัดตั้งและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning)
3. วิเคราะหระบบ (Analysis)
4. ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
5. ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
6. พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implement)
7. ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance)

ภาพที่ 2-2 แสดงกระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบ
การพั ฒนาระบบฐานขอมูล (Database Development Life Cycle : DDLC)
เปนกระบวนการทํางานเพื่อสรางระบบฐานขอมูลขึ้นมาใชงานใหเหมาะสมกับความตองการจัดเก็บ
ขอมูลขององคกร เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลไปสรางสารสนเทศและนําไปใชประโยชนกับองคกรนั้น
ต อไป โดยทั่ ว ไปการพั ฒ นาระบบฐานขอมูล จําเป น ตองอาศัย วงจรพัฒ นาฐานขอมูล (Database
Development Life Cycle) จะมีกระบวนการทํางานที่จะตองดําเนินการเปนระยะ ๆ (Phase) โดย
กระบวนการทํางานแตละระยะจะประกอบไปดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม ที่จะดําเนินการไปสู
เปาหมาย คือ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเสร็จสิ้น ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ ในแตละ
กระบวนการทํางาน จากขั้นตอนเริ่มตน สามารถทํากระบวนการทํางานอื่น ๆ ที่จะดําเนินงานกอน
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ควบคูกันไปได ตลอดจนสามารถยอนกลับไปแกไขกระบวนการทํางานกอนหนาที่เห็นวาไมเหมาะสม
ไดอีกเชนกัน ประกอบไปดวยระยะการทํางานใหญ ๆ ดังนี้
2.1.1.1 ระยะศึกษาระบบงานเบื้องตน (Database Initial Study)
2.1.1.1.1 การวิเคราะหสถานการณของบริษัทหรือหนวยงาน
คือ การศึกษาวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมการทํางาน รวมถึงโครงสรางองคกร หนาที่การทํางานตาง ๆ ของ
แตละสวนงาน ตลอดจนศึกษาปฏิกิริยาหรือผลกระทบของแตละสวนงานวาเปนอยางไร
2.1.1.1.2 การกําหนดปญหา คือ การคนหาถึงปญหาขอกําหนด
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบงานที่กําลังจะพัฒ นา เพื่อใหทราบถึงแหลงขอมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้น
ภายในระบบ
2.1.1.1.3 การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค ของระบบงาน คื อ การ
กําหนดวัตถุประสงค หลั กของการพั ฒ นาระบบงานซึ่งนํ าไปสู การออกแบบและพั ฒ นาระบบงานให
สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และทําใหระบบงานสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางราบรื่น
2.1.1.1.4 การกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล คือ การกําหนด
ขอบเขต (Scope) แลวเสนแบงเขต (Boundaries) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความครอบคลุมระบบงานในแตละ
หนวยงานภายในองคกร ทั้งนี้การกํ าหนดขอบเขตจะทําใหสามารถออกแบบฐานขอมูลใหต รงตาม
ความตองการของสวนปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดเพื่อจัดหาอุปกรณทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร
เพื่อใหรองรับการทํางานไดอยางเหมาะสม
2.1.1.2 ระยะการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ระยะนี้จะใช
แบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) ที่ผานการพิจารณาวาเหมาะสมกับระบบงานที่จะพัฒนามา
เป นตั วแบบในการออกแบบฐานข อมู ล เพื่ อใชงานกั บ ระบบงานนั้น ๆ โดยจะใชมุมมองนั้น ในการ
พิ จารณา เช น มุ มมองทางธุรกิ จ มุ มมองนักออกแบบ ฯลฯ เปน ตน หลังจากที่พิจ ารณามุมมองใน
ลักษณะตาง ๆ และจะไดรายละเอียดขอมูลเพื่อนําไปสูการออกแบบฐานขอมูลซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1.2.1 การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis)
เปนการรวบรวมและศึกษาความตองการของระบบงานที่จะพัฒนา ซึ่งจะทําใหทราบถึงกระบวนการ
ทํางานและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
2.1.1.2.2 การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual
Database Design) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความตองการ มาสรางแบบจําลองในระดับ
แนวคิดขึ้น โดยใชเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบ คือ แผนภาพ อีอาร (E-R Diagram)
2.1.1.2.3 การออกแบบฐานขอมูลเชิงตรรกะ (Logical Database
Design) เปนการแปลงแบบจาลองเชิงแนวคิดที่ไดรับการออกแบบมาในขั้นตอนกอนหนา ไปสูรูปแบบ
รีเลชั่นเพื่อใชงานฐานขอมูลกับระบบจัดการฐานขอมูลที่ไดคัดเลือกไวแลว
2.1.1.2.4 การออกแบบฐานข อ มู ล เชิ งกายภาพ (Physical
Database Design) เปนขั้นตอนมุงไปถึงรายละเอียดการจัดเก็บขอมูล โครงสรางแฟมขอมูล รวมไปถึง
การเข า ถึ งข อมู ล ในฐานข อมู ล ด วยวิ ธี การใด ซึ่ งจะส งผลกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของระบบด ว ย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีการใชฐานขอมูลในสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน การออกแบบฐานขอมูลเชิง
กายภาพก็จะมีความซับซอนขึ้นไปอีก
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2.1.1.3 ระยะการนําไปใช (Implementation)
2.1.1.3.1 การสรางฐานขอ มูล โดยนําขอ มูล จากระยะการ
ออกแบบมาใชภาษาใชภาษาในกลุม DDL (Data Definition Language) ในการกําหนดโครงสราง
ของฐานขอมูล และการกําหนดมุมมองของผูใชฐานขอมูล
2.1.1.3.2 การสรางโปรแกรมที่ใชงานกับฐานขอมูล (Application
Program) จะถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษาสําหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Visual Basic PHP Net
และอื่น ๆโดยจะผนวกเอาชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อการจัดการกับขอมูลในฐานขอมูลดวยคําสั่งในกลุม
DML (Data Manipulation Language)
2.1.1.3.3 การสรางระบบความปลอดภั ย เชน กําหนดสิ ทธิ
การเขาถึงขอมูล การควบคุมความคงสภาพ (Integrity) ของขอมูล และอื่น ๆ สามารถสรางดวยระบบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) ที่เลือกใช
2.1.1.3.4 การแปลงขอมูล (Data Conversion and Loading)
หรือถายโอนขอมูลจากสภาวะแวดลอมหนึ่ง ไปสูสภาวะแวดลอมที่พัฒนาขึ้นใหม เพื่อสามารถใชงานได
ตอไปกับระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ที่เลือกใช
2.1.1.4 ระยะทดสอบและประเมิน ผล (Testing and Evaluation) ใน
ระยะนี้เป น การทดสอบโดยจะเป ดใช งานระบบ โดยการทดลองใชงานเพื่ อคน หาขอผิ ดพลาดของ
ระบบงานที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งการทําการทดสอบและประเมิน ผลนั้น อาจทําคูขนานกั น ไปกับ การ
พั ฒ นาโปรแกรม โดยในการทดสอบระบบจะรวมถึ งการทดสอบขอ มู ล ด ว ยการประเมิ น ผล การ
ปฏิ บั ติงานในแตละงาน โดยการเปรียบเทีย บกับขอกําหนดการใช งาน วาถูกตองตามขอกําหนดที่
คาดหวังหรือไม
2.1.1.5 ระยะปฏิ บั ติงาน (Operation) ระยะนี้ เป น การนํ าระบบเข าสู
สภาวะแวดลอมการปฏิบัติ งานจริง เมื่อใชงานไปในระยะหนึ่ งอาจพบขอผิดพลาด หรือเกิดปญหา
ความลาชาของระบบ ในกรณีที่จําเปนตองปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยระยะการ
บํารุงรักษาและสนับสนุนระบบตอไป
2.1.1.6 ระยะการบํ ารุ งรั กษาและสนั บ สนุ น ระบบ (Maintenance and
Supporting) ระยะนี้จะดําเนินการภายหลังจากไดติดตั้งระบบ ทดสอบ และปฏิบัติงานจริงแลว โดย
ผูบริหารฐานขอมูลจะดําเนินการกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
2.1.1.6.1 การตรวจสอบประสิทธิภ าพของระบบฐานขอมูล
และปรับแตง เมื่อระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
2.1.1.6.2 บํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ โดยการ
แกไขปรับปรุงฐานขอมูลใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตาง ๆ ได
2.1.1.6.3 จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ นํ า ไป
ประกอบการวางแผนงบประมาณในการสนับสนุนระบบตอไป
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2. การออกแบบ
1. การวางแผน

3.การนําไปใชงาน

6.การบํารุงรักษา
และสนับสนุน

4.การทดสอบ
และประเมินผล
5.การปฏิบัติงาน

ภาพที่ 2-3 แสดงวงจรการพัฒนาฐานขอมูล (DDLC)
2.1.2 ทฤษฎีระบบฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบการรวบรวมแฟมขอมูลหลาย ๆ แฟมขอมูลเขาดวยกัน
โดยขจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก แลวเก็บขอมูลไวที่ศูนยกลาง เพื่อการใชงานรวมกันในองคกร
ภายในระบบตองมีสวนที่เปนโปรแกรมประยุกตที่สรางขึ้น เพื่อเชื่อมโยงและใชงานขอมูลในฐานขอมูล
(Database) และจะตองมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูลเหลานั้น มีการกําหนดสิทธิของผูใชงาน
แตละคนใหแตกตางกัน ตามแตความตองการในการใชงาน กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เกี่ยวของ
เปนเรื่องเดียวกันซึ่งอาจจะเก็บอยูในแฟมเอกสาร กระดาษ หรืออยูในคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบไปดวย
แฟมขอมูล (File) ระเบียน (Record) และเขตขอมูล (Field)
2.1.2.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล
2.1.2.1.1 ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรหรือองคประกอบตาง
ๆ ที่มีความสําคัญตอการทํางานอุปกรณตอพวงตลอดจนอุปกรณทุกชนิดดานเครือขาย
2.1.2.1.2 ซอฟต แ วร (Software) หมายถึ ง ชุ ด คํ า สั่ งที่ ส ามารถสั่ ง ให
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานได แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ ซอฟตแวรระบบ และซอฟตแวร
ประยุกต
(ก) ซอฟตแวรระบบ คือชุดคําสั่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อทําหนาที่
เปนตัวประสานงานควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูบนระบบใหแกโปรแกรม
ประยุกต สามารถทํางานไดในการทํางานนี้ระบบจัดการฐานขอมูลจําเปนตองพึ่งพาระบบปฏิบัติการ
เช น หน าที่ ในการอ านเขีย นข อมู ล ลงบนหน วยความจําสํ ารองหรือการจัด การหน วยความจําหลั ก
ตลอดจนรูปแบบปฏิสัมพันธระหวางผูใช เปนตน
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(ข) ซอฟตแวรประยุกต คือชุดคําสั่งที่ถูกสรางเพื่ อทําหนาที่
ประการใดประการหนึ่ง เชน โปรแกรมประยุกตทางดานสํานักงาน โปรแกรมเฉพาะดานที่ถูกพัฒนา
เพื่องานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ โปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลจะถูกเขียนใหมีความสามารถ
ในการเชื่อมตอและเรียกใชงานฐานขอมูลไดหรือเปนเว็บแอพพลิเคชั่นที่มีคุณลักษณะดังกลาว
2.1.2.1.3 ขอมูล (Data) คือ ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบงาน โดย
จะจัดเก็บไวตามโครงสรางที่ไดออกแบบไว
2.1.2.2 แบบจาลําลองฐานขอมูล (Data Model) ใชอธิบายรายละเอียดตาง ๆ เพื่อ
นําไปสูการออกแบบฐานขอมูลเพื่อใชงาน โดยการออกแบบฐานขอมูลก็จะไดรายละเอียดโครงสราง
ของฐานขอมูลแบบตาง ๆ ที่พัฒ นาขึ้น เรียกวา “แบบจําลองของฐานขอมูล (Database Model)”
ประกอบไปดวย
2.1.2.2.1 แบบจําลองแนวความคิด (Conceptual Model) เปนแบบจําลอง
ที่ถูกมาใชในการออกแบบฐานขอมูลเพื่อใหเห็นถึงโครงสรางภายในฐานขอมูลวาประกอบไปดวยอะไรบาง
เชน ขอมูลที่จัดเก็บ ความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ไดแก Entity-Relationship (E-R Model)
และ (Object-Oriented Model)
2.1.2.2.2 แบบจําลองการใชงาน (Implementation Model) หรือแบบ
จําลองฐานขอมูล (Database Model) เปนแบบจําลองที่ใชอธิบายโครงสรางแตละประเภทของฐานขอมูล
ที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งแตละแบบจะมีโครงสรางที่แตกตางกันไป
2.1.2.2.3 ฐานขอมูลแบบลําดับขั้น (Hierarchical Database) มีลักษณะ
คลายคลึงกับตนไมคว่ําหัวลงหรือแผนภูมิตนไม (Tree Structure) โดยจะมีความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม
(One-to-Many) โดยจะจัดการโครงสรางแบบตนไม (Tree Structure) ที่เริ่มจากสวนราก (Root) และ
ขยายออกเปนสาขา (Node) ในแตละสาขาแตกออกเปนสาขายอย ๆ ไดอีก ซึ่งแตละสาขาตองออกมา
จากตนกําเนิด (Parent)
2.1.2.2.4 ฐานข อ มู ล แบบเครื อ ข าย (Network Database) จะมี ค วาม
ซับซอนกวาระบบจัดการฐานขอมูลแบบเชิงลําดับชั้นและมีความสัมพันธแบบกลุมตอหนึ่ง (Many-to-one)
หรือแบบกลุมตอกลุม (Many-to-many)
2.1.2.2.5 ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพัน ธ (Relational Database) ซึ่งเป น
ฐานขอมูลที่ใชกันมากที่สุด มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะที่เปนกลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน ใน
ฐานขอมูลหนึ่ง ๆ สามารถที่จะมีตารางตั้งแต 1 ตารางเปนตนไป และในแตละตารางนั้นสามารถมีได
หลายคอลัมน (Column) และหลายแถว (Row)
2.1.2.2.6 ระบบฐานขอมูลเชิงวัตถุ (Object Oriented Database) เปน
โมเดลที่มีโครงสรางในเชิงวัตถุที่นําเสนอใหเห็นองคประกอบที่สนใจ โดยมีกฎเกณฑกําหนดใหองคประกอบ
เหลานั้นและมีการแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบ ดังนี้ (Object and Object Identifier)
คือ องคประกอบใด ๆ ที่อยูรูป แบบที่กําหนดและมีคาแสดงความเปน เอกลักษณะ ที่ไมซ้ํากัน เพื่อ
สําหรับการอางถึงออบเจกตนั้น (Attribute and Method) คือ คุณลักษณะและการกระทําของทุก ๆ
ออบเจกตโดยคุณลักษณะจะเก็บกลุมคาของขอมูลออบเจกต และจะถูกอางถึงหรือเรียกใชงานจาก
ภายนอกผานทางขาวสาร (Class) คือ การรวมกลุมของออบเจกตที่มีคุณลักษณะ (Attribute) และ
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วิธีก ารกระทํา (Methods) ที่เหมือ น ๆ กัน โดยออบเจกตจ ะถูก สรางจากคลาสเพีย งหนึ่งคลาส
(Class Hierarchy And Inheritance) คือ การสรางคลาสใหมจากคลาสเดิม โดยคลาสใหมที่สรางจะ
สืบทอดคุณสมบัติและวิธีการกระทําทั้งหมดจากคลาสเดิม ซึ่งคลาสใหมจะสามารถเพิ่มคุณลักษณะ
และวิธีการกระทําใหม ๆ เพิ่มไปได
2.1.2.2.7 ระบ บ ฐาน ข อมู ล เชิ งวั ตถุ สั ม พั น ธ (Object Relational
Database) เปนโมเดลที่นําจุดเดนทั้ง Relation และ Object มาพัฒนาเขาดวยกัน เพื่อใชประโยชนจาก
จุดเดนเหลานั้น
2.1.2.3 ประโยชนของฐานขอมูล
2.1.2.3.1 ลดความซ้ําซอนของขอมูล
2.1.2.3.2 ลดความขัดแยงของขอมูล
2.1.2.3.3 มีการใชขอมูลรวมกัน
2.1.2.3.4 กําหนดใหขอมูลที่จัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกัน
2.1.2.3.5 เกิดความปลอดภัยตอขอมูล เนื่องจากสามารถควบคุมการเขาใช
งานของผูใชไดในระดับที่แตกตางกัน
2.1.2.3.6 รักษาความถูกตองของขอมูลได
2.1.2.3.7 มีความยืดหยุน เนื่องจากสามารถรองรับการใชขอมูลหลากหลาย
2.1.2.3.8 มี ค วามเป น อิ ส ระของข อมู ล (Data Independence) เมื่ อ มี
การปรับปรุงโครงสรางของขอมูลก็จะไมสงผลกระทบกับตัวโปรแกรมที่เรียกใชงาน
2.1.2.4 แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model)
ระบบฐานขอมูล เชิงสัม พัน ธ (Relational Database) เปน ฐานขอมูล ที่
ใชโมเดลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model) โดยใชหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร มีการ
เก็บเปนตาราง ทําใหงายตอการเขาใจและการประยุกตใชงาน ดวยเหตุนี้ ระบบฐานขอมูลแบบนี้
จึง ไดรับ ความนิย มมากที่สุด ในแงของ (Entity) แบบจําลองแบบนี้ คือ แฟม ขอ มูล ในรูป ตาราง
และแอตทริบ ิว ต (Attribute) ก็เ ปรีย บเหมือ นเขตขอ มูล สว นความสัม พัน ธค ือ ความสัม พัน ธ
ระหวางเอนทิตี้ (Entity) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ การเก็บขอมูลในรูปของตาราง (Table) หลาย
ๆ ตารางที่มีความสัม พัน ธกัน ในแตล ะตารางแบงออกเปน แถว ๆ และในแตล ะแถวจะแบงเปน
คอลัม น (Column) เนื่อ งจากแบบจํา ลองแบบนี้เ กิด จากทฤษฎีท างคณิต ศาสตรเรื่อ งเซท (Set)
ดังนั้น เราจะมีคําศัพทเฉพาะดังนี้
ตารางที่ 2-1 แสดงตารางศัพทเฉพาะศัพททั่วไปของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ศัพทเฉพาะ
รีเลชั่น (Relation)
ทูเปล (Tuple)
แอตทริบิวต (Attribute)
คารดินัลลิติ้ (Cardinality)

ศัพททั่วไป

ตาราง (Table)
แถว (Row) หรือเรคคอรด (Record) หรือระเบียน
คอลัมน (Column) หรือฟลด (Field)
จํานวนแถว (Number of rows)
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
ศัพทเฉพาะ
ดีกรี (Degree)
คียหลัก (Primary key)
โดเมน (Domain)

ศัพททั่วไป
จํานวนแอตทริบิวต (Number of attribute)
คาเอกลักษณ (Unique identifier)
ขอบขายของคาของขอมูล (Pool of legal values)

2.1.2.5 โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
2.1.2.5.1 รีเลชัน (Relation) หรือจะเรียกอีกอยางวา ตาราง (Table)
หรือในรูปแบบของความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Model) เรียกวา เอนทิตี (Entity) เปนการแสดง
ถึงรูปแบบของตาราง 2 มิติ ที่ประกอบดวยคอลัมนและแถวของขอมูล
2.1.2.5.2 แอตทริบิว ต (Attribute) หรือ คอลั มน (Column) เป น การ
แสดงถึงคุณลักษณะของรีเลชัน อาจจะเรียกวา เขตขอมูล เชน รีเลชัน “สินคา” ประกอบดวยคอลัมน
ที่แสดงถึงแอตทริบิวต ตาง ๆ ไดแก รหัสสินคา ชื่อสินคา จํานวนสินคาคงเหลือ เปนตน
2.1.2.5.3 ทูเปล (Tuple) จะเรียกอีกอยางวา แถว (Row) หรือ เรคอรด
(Record) แถวจะเปนที่เก็บสมาชิกของรีเลชัน ดังนั้น แถวแตละแถวในรีเลชันจะตองมีคุณสมบัติที่
เหมือนกันหมด หรือมีขอมูลตามคอลัมนที่เปนคุณลักษณะของรีเลชันเดียวกัน
2.1.2.5.4 คารดินัลลิตี้ (Cardinality) คือ จํานวนของทูเปลในหนึ่งรีเลชัน
หรือจํานวนแถวในหนึ่งตาราง
2.1.2.5.5 ดี กรี (Degree) คื อ จํ านวนแอตทริ บิ วต ในหนึ่ งรี เลชั น หรื อ
จํานวนคอลัมนในหนึ่งตารางยกตัวอยางขอมูลพนักงาน เพื่ออธิบายองคประกอบของรีเลชัน
2.1.2.5.6 โดเมน (Domain) คือ กลุมหรือขอบเขตของขอมูลที่เปนไปได
ของแตละแอตทริบิวต เชน โดเมนของแอตทริบิวต กําหนดเพศ ประกอบดวย เพศหญิงกับเพศชาย
โดเมนของแอตทริบิวต อายุของพนักงานมีขอบเขตระหวาง 18-60 ป เปนตน
2.1.2.5.7 คาวาง (Null Value) ในที่นี้ไมไดหมายถึงการกําหนดใหเปน
ศูนย หรือชองวางแตเปนแอตทริบิวต ที่ยังไมมีคาขอมูลเก็บอยู อาจจะยังไมทราบคาขอมูลที่จะตองใส
ลงไปในแอตทริบิวต นั้น ๆ เมื่อทราบคาขอมูลในแอตทริบิวต นั้น อาจมีการกลับมาใสขอมูลลงไปใหมได
ยกเวนแอตทริบิวต ที่เปนคียหลักที่ไมสามารถทําใหเปนคาวางได
2.1.2.6 คีย ห ลั ก (Primary Key) คื อ แอตทริบิวต ที่ สามารถใช เจาะจงแถวใดแถว
หนึ่งในรีเลชัน โดยขอมูลแตละแถวจะไมซ้ําซอนกัน บางครั้งอาจเรียกสั้น ๆ วาคียขอมูลของแอตทริบิวต
ที่ เป น คี ย ห ลั ก จะมี ความเป น หนึ่ งเดีย ว (Uniqueness) กล าวคื อทุ ก ๆ แถวของตารางจะตองไม มี
ขอมูลของแอตทริบิวต ที่เปนคียห ลักนี้ ซ้ํากัน ตองประกอบดวยจํานวนแอตทริบิวต ที่นอยที่สุดแต
สามารถใชเปนตัวชี้เฉพาะเจาะจงหรืออางอิงถึงแถวใดแถวหนึ่งในรีเลชันได คาแอตทริบิวต คียหลักตอง
ไมเปนคาวาง (Not Null)
2.1.2.7 คียรวม (Composite Key) คือ คียหลักที่ประกอบดวย แอตทริบิวต มากกวา
หนึ่งแอตทริบิวต
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2.1.2.8 คียนอก หรือคียอางอิง (foreign key) เปนแอตทริบิวต หรือกลุมแอตทริบิวต
ในรีเลชันหนึ่ง ซึ่งจะไปปรากฏเปนคียหลักกับอีกรีเลชันหนึ่ง ดังนั้น คาคียนอกจะมีคาเทากับคาคียหลัก
ในแถวหนึ่งของอีกรีเลชัน หรือคาในคียนอกจะตองมีคาอยูในโดเมนเดียวกับคียหลักคียนอกจะเปน
แอตทริบิวต หรือกลุมของแอตทริบิวตที่อยูในรีเลชันหนึ่ง ๆ ที่คาของแอตทริบิวตนั้นไปปรากฏเปนคียหลัก
ในอีกรีเลชัน (หรืออาจเปนรีเลชันเดิมก็ได) คียนอกเปรียบเสมือนกาวเชื่อมขอมูลในรีเ ลชัน หนึ่งกับ อีก
รีเลชั น หนึ่ ง ซึ่ งเป น การสร า งความสั มพั น ธร ะหวางรีเลชั น คี ยน อกและคี ยห ลั กของอี กรีเลชั น ที่ มี
ความสัมพันธกัน จะตองอยูภายใตโดเมนเดียวกัน และคียนอกไมจําเปนตองมีชื่อเหมือนกับคียหลัก
ของอีกรีเลชันที่ มีความสั มพันธกัน รีเลชันหนึ่ง ๆ อาจจะมีคียนอกอยูหรือจะไมมีก็ได แต ทุกรีเลชั น
จะตองมีคียหลักเสมอ

ภาพที่ 2-4 แสดงโครงสรางระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
2.1.2.9

แบบจําลองฐานขอมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented database model)
เทคโนโลยีฐานขอมูลแบบออบเจกต ไดถูกนําเสนอเขามาเพื่อแกปญหาที่กลาว
มาขางตน สกีมาของฐานขอมูลแบบออบเจกตจะประกอบไปดวยชุดของคลาส (Class) โดยที่แตละ
คลาส คือ ชุดของออบเจกตที่มีโครงสราง และพฤติกรรมอยางเดียวกัน โครงสรางของออบเจกตถูก
กําหนดโดยใชพรอปเพอรตี (Property) ของคลาส สิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับฐานขอมูลแบบออบเจกตก็คือ
ผูใชไมมีความจําเปนตองรูเรื่องวิธีการทํางานภายในของแตละเมธอด ผูใชสามารถเขาถึงออบเจกต
ลูกค า และใช เมธอดสั่ งซื้อสิ น คาไดเลย ทั้งนี้ การเชื่อมต อระหวางออบเจกต สิน ค ากับ ใบสั่ งซื้ อ ที่ มี
ผลกระทบจากการใชเมธอดสั่งซื้อสินคาอาจมองเห็นไดโดยผูใชหรือไมก็ได
2.1.2.10 ขั้น ตอนการออกแบบฐานขอมูล เก็ บ รวบรวมขอมูล รายละเอีย ดทั้งหมด
(Collection of Data) การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ และรายละเอียดตาง ๆ ของงาน กําหนดโครงสราง
ของ Table (Alter Table) จากกลุมขอมูลหรือเอนทิตี (Entrity) ที่รวบรวมไดจากเอกสารตาง ๆ จะ
นํามากําหนดแอตทริบิวต (Attribute) ของขอมูล เพื่อจะไดทราบวาในเอนทิตี้ (Attribute) นั้นจะนํา
ขอมูลอะไรมาใชบาง หลังจากนั้นใหนําแอตทริบิวต (Attribute) มากําหนดโครงสรางเบื้องตนของ Table
รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑที่ใชกําหนดลักษณะของขอมูล กําหนดคีย (Key Assignments) พิจารณาวา
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ฟลดใดบางในตารางนั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะใชเปนคีย ถาไมมีฟลด (Field) ใดเลยที่เหมาะสม ก็
จะตองกําหนดฟลดใหมเพื่อใชเปนคียโดยเฉพาะ การทํานอรมัลไลเซชัน (Normalization) เปนวิธีการ
ในการกําหนดแอตทริบิวตใหกับแตละเอนทิตี้ เพื่อใหไดโครงสรางของตารางที่ดี สามารถควบคุมความ
ซ้ําซอนของขอมูลหลีกเลี่ยงความผิดปกติของขอมูลโดยทั่วไปผลลัพธของการนอรมัลไลเซชัน จะได
ตารางที่ มี โ ครงสร างซั บ ซ อ นน อ ยลง แต จํ า นวนของตารางจะมากขึ้ น การทํ านอรมั ล ไลเซชั น จะ
ประกอบดวยนอรมัลฟอรม (Normal Form) แบบตาง ๆ ที่มีเงื่อนไขของการทําใหอยูในรูปของนอร
มัลฟอรมที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับผูออกแบบฐานขอมูลวาตองการลดความซ้ําซอนในฐานขอมูลให
อยูในระดับใด ซึ่งประกอบดวยนอรมัลฟอรมแบบตาง ๆ
2.1.2.11 กําหนดความสัมพั นธ (Relationships) นําตารางทั้งหมดที่ไดหลังจากทํ า
(Normalization) มาสรางความสัมพั น ธโดยใชคียกําหนด หรือคีย (Key) ที่เกิดขึ้น ใหมจ ากการทํา
(Normalization) เป น ตั ว เชื่ อ ม ซึ่ ง อาจเป น แบบความสั ม พั น ธ แ บบหนึ่ ง ต อ หนึ่ ง (One-to-one)
ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-many) หรือความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-many)
ขึ้นกับลักษณะของขอมูลการกําหนดความสัมพั นธระหวาง Table นี้มีความสําคัญมาก ผูออกแบบ
จะตองมีการวิเคราะหใหไดวาขอมูลในตารางตาง ๆ นั้นมีความสัมพันธกันในลักษณะใด
2.1.2.11.1 แบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Relationships) เปนความสัมพันธ
ระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น
ผู้ประกันตน

1

1

มี

1

1

สิทธิ์

ภาพที่ 2-5 แสดงความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง
2.1.2.11.2 แบบหนึ ่ง ตอ กลุ ม (One to Many Relationships) เปน
ความสัมพันธระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งกับอีกดานหนึ่งเปนกลุม
ดาวน์ โหลด

1

M

มี

1

1

เอกสาร

ภาพที่ 2-6 แสดงความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม
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2.1.2.11.3 แบบกลุมตอกลุม (Many to Many Relationships) เปนความสัมพันธ
ระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่มีไดหลาย ๆ อยาง
การซือ้ สินค้ า

1

M

มี

N

1

สินค้ า

ภาพที่ 2-7 แสดงความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม
2.1.2.12 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) แสดงถึงรายละเอียดตาง ๆ ของขอมูล
ที่ ใช งานในระบบ ซึ่ งประกอบไปด วย (Field Name Data Type Import Field Size Description) เก็ บ
รายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลรวมทั้งโครงสรางขอมูลวาเปนรูปแบบขอมูลชนิดใด มีความกวางเทาไหร
และดัชนีการจัดเรียงขอมูลตาง ๆ เพื่อใชอางอิงในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรม
ตารางที่ 2-2 แสดงพจนานุกรมขอมูลตําแหนง (Position)
ลําดับ
1
2

ชื่อฟลด
pos_id
pos_name

ความหมาย
รหัสตําแหนง
ชื่อตําแหนง

ชนิดขอมูล
Int
Varchar

ขนาด
11
100

คีย
PK
-

2.1.2.13 นอร มัลไลเซซัน (Normalization) การทํานอรมัล ไลเซชัน เป น วิ ธีการใน
การกําหนดแอตทริบิวตใหกับแตละเอนทิตี เพื่อใหไดโครงสรางของตารางที่ดี สามารถควบคุมความ
ซ้ําซอนของขอมูลหลีกเลี่ยงความผิดปกติของขอมูล โดยทั่วไปผลลัพธของการนอรมัลไลเซชัน จะได
ตารางที่มีโครงสรางซับซอนนอยลง แตจํานวนของตารางจะมากขึ้นการทํานอรมัลไลเซชัน จะประกอบดวย
นอรมัลฟอรม (Normal Form) แบบตาง ๆ ที่มีเงื่อนไขของการทําใหอยูในรูปของนอรมัลฟอรมที่แตกตาง
กันไป ขึ้นอยูกับผูออกแบบฐานขอมูลวาตองการลดความซ้ําซอนในฐานขอมูลให อยูในระดับใด ซึ่ง
ประกอบดวยนอรมัลฟอรมแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1.2.13.1 การแปลงใหอยูในรูปนอรมัลฟอรมที่ 1 (1NF) คุณสมบัติของรีเล
ชัน ของแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธก็คือ ขอมูลในแตละทัปเพิลจะตองไมซ้ํากัน และคาในแตละแอตทริบิ
วตจะตองไมสามารถถูกแบงแยกยอยลงไปไดอีกหรือมีความเปนอะตอมมิค (Atomic) รวมถึงจะตองมี
คาเพียงคาเดียวที่อยูในแตละแอตทริบิวต
2.1.2.13.2 การแปลงใหอยูในรูปนอรมัลฟอรมที่ 2 (2NF)
2.1.2.12.3 รีเลชั่นนั้น ๆ จะตองมีโครงสรางอยูในรูป แบบนอรมัลฟอรม
ระดับที่ 1 (1NF)
2.1.2.13.4 แอตทริบิวตในรีเลชั่นตองไมมีความสัมพันธของฟงกชั่นการขึ้น
ตอกันแบบบางสวน
2.1.2.14 ขอดีของระบบฐานขอมูล
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2.1.2.14.1 หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย งของข อ มู ล การจั ด เก็ บ ข อ มู ล แบบ
แฟ มข อมู ล โดยข อมู ลเรื่องเดี ยวกั นอาจมี อยูหลายแฟ มขอมูล ซึ่งกอให เกิดความขัดแยงของขอมูลได
(Inconsistency)
2.1.2.14.2 สามารถใชขอมูลรวมกัน ได ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมู ล
รวมไวดวยกัน เมื่อผูใชตองการขอมูลจากฐานขอมูล ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลที่แตกตางกันจะ
ทําไดงาย
2.1.2.14.3 สามารถลดความซ้ํ า ซ อ นของข อ มู ล การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ใน
ลั ก ษณะแฟ มข อมู ล อาจทํ าให ขอมู ลประเภทเดี ยวกั นถู กเก็ บไว หลาย ๆ แห งทํ าให เกิ ดความซ้ํ าซ อน
(Reclundancy) การนําขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชวยลดปญหาความซ้ําซอนได
2.1.2.14.4 รักษาความถูกตอง ฐานขอมูล บางครั้งอาจมีขอผิดพลาดขึ้ น
เช น การป อ นข อมู ล ผิ ด ซึ่ งระบบการจั ด การฐานข อมู ล สามารถระบุ กฎเกณฑ เพื่ อ ควบคุ ม ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
2.1.2.14.5 สามารถกํ าหนดความเป น มาตรฐานเดี ย วกั น ได เพราะใน
ระบบฐานขอมูลจะมีกลุมบุคคลที่คอยบริหารฐานขอมูล กําหนดมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูล
ในลักษณะเดียวกัน
2.1.2.14.6 สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลได ผูบริหาร
ระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนใหแตกตางกันตามหนาที่ความ
รับผิดชอบไดงาย
2.1.2.14.7 ความเปนอิสระของขอมูลและโปรแกรม โปรแกรมที่ใชในแต
ละแฟมขอมูลจะมีความสัมพั นธกับแฟมขอมูลโดยตรง ถาหากมีการแกไขเปลี่ ยนแปลงโครงสราง
ขอมูลก็ทําการแกไขโปรแกรมนั้น ๆ
2.1.3 ทฤษฎีการสรางหรือพัฒนาเว็บไซต
การสรางเว็บไซต (Website) หนาเว็บเพ็จหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงค
สวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของ
เว็บไซตที่เก็บไวที่ชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทั่วไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกัน
บางเว็บไซต จําเป นตองมีการสมั ครสมาชิกและเสียค าบริการเพื่ อที่จะดู ขอมู ลในเว็บไซตนั้ น ซึ่งได แก
ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลสื่อตาง ๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับตั้งแต
สรางเว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับเว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตาง ๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไป
นิยมเรียกดูผานซอฟตแวรในลักษณะของเว็บเบราวเซอร
2.1.3.1 หลักการออกแบบเว็บไซต
2.1.3.1.1 การวางแผนการออกแบบโครงสรางเว็บไซต คือ การวางแผน
การจัดลําดับ เนื้อหาสาระของเว็บไซต ออกเปนหมวดหมู เพื่อจัดทําเปนโครงสรางในการจัดวางหนา
เว็บเพ็จทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ทําใหเห็นโครงสรางทั้งหมดของเว็บไซต ชวยในนักออกแบบ
เว็บไซตไมใหหลงทาง การจัดโครงสรางของเว็บไซตมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การที่จะทําใหผูเขาเยี่ยมชม
สามารถคนหาขอมูลในเว็บเพ็จไดอยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สามารถสรางความสําเร็จ
ใหกับผูที่ทําหนาที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) การออกแบบโครงสรางหรือ
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จัดระเบียบของขอมูลที่ชัดเจน แยกยอยเนื้อหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐาน
เดียวกัน จะชวยใหนาใชงานและงายตอการเขาอานเนื้อหาของผูใชเว็บไซต
2.1.3.1.2 การกําหนดเนื้อ หา กอ นลงทําเว็บ เราจะตอ งรูวาเราจะทํา
เว็บเกี่ยวของกับอะไร เนื้อหาเปนอยางไร และจุดประสงคอะไร
2.1.3.1.3 การกําหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมใด ศึกษาคุณลักษณะของผู
ที่เขามาใชวากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการสื่อสาร ขอมูลอะไรที่พวกเขาตองการโดยขั้นตอนนี้ควร
ปฏิบัติควบคูไปกับขั้นตอนที่หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อที่เราจะไดนําเนื้อหาเหลานั้นมาใสในเว็บเพื่อแสดงใหรูวา
เนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับอะไร
2.1.3.1.4 การเตรีย มขอมูล การเตรีย มการดานขอมูล ทั้งที่เปน เนื้อหา
ภาพ เสียง หรือสิ่งจําเปนตาง ๆ ที่นักเรียนคิดวาตองการจะนําเสนอในการทําเว็บเพ็จนั้น เมื่อเรารูแลว
วาเราจะทําเว็บเกี่ยวกับอะไร การรวบรวมขอมูลก็มีสวนสําคัญอยางยิ่ง แลวหลังจากนั้นก็เอาขอมูลนั้น
มาจัดรูปแบบในเว็บตอไป การหาเครื่องมือในการจัดทํานั้นก็เปนเรื่องสําคัญเครื่องมือในที่นี้ หมายถึง
โปรแกรมการทํางานตาง ๆ เชน โปรแกรมจัดการรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ โปรแกรมใน
การจัดทําเว็บเพจ
2.1.3.1.5 หลั งจากนั้น จึงทํ าการสรางเว็บ ไซต แล วนําไปทดลองเพื่ อหา
ขอผิดพลาดและทําการแกไขปรับปรุง แลวจึงนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นสุดทาย
2.1.3.2 สวนประกอบของหนาเว็บเพจ

ภาพที่ 2-8 แสดงสวนประกอบของเว็บไซต
2.1.3.2.1 Logo เปนสัญลักษณที่แสดงถึงตัวตนของเรา ทําใหลูกคาหรือ
ผูใชงานจดจําเราได ดวยเหตุนี้เองทําใหการออกแบบเว็บไซตนั้นจําเปนตองมีโลโกของเว็บไซตเปนอยางยิ่ง
สวนตําแหนงที่ควรจะวางโลโกไว คือ ตําแหนงที่เปนสีมวงทั้งหมดนั่นเอง จะสังเกตไดวาจะเปนสวนที่
อยูดานบนของเว็บไซตทั้งหมด เพื่อใหผูใชงานจําได และสะดุดตา เรื่องที่ตองเตือนใหรูกันก็คือ โลโก
ของเว็บไซตเมื่อคลิกจะนําไปสูหนาแรกของเว็บไซตเสมอ
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2.1.3.2.2 Navigation เป น ส วนที่ จ ะนํ าผู เข าชมเว็บ ไซต ไปยั งส ว นต าง
ของเว็บไซต โดยสามารถทําใหอยูในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได หากสังเกต Hellomyweb.com เรา
จะทํ าทั้ งแนวตั้ งและแนวนอน โดยแนวนอนจะนํ าไปสู เนื้ อหาหนาอื่ น ของเว็บ ไซต ส ว นแนวตั้ งจะ
นําไปสูเนื้อหายอยในหนานั้น ตําแหนงที่ควรจะวาง Navigation เอาไวคือสีเขียวทั้งหมด ถาสังเกตดู
จะพบวาการวางตําแหนงตองพยายามใหอยูในสวนดานบนของเว็บไซต หรือจะพูดอีกอยางคือสวนที่
เมื่อผูใชเปดมาก็ตองเจอไดทันที ไมควรวางไวในตําแหนงที่ผูใชจะตองเลื่อนขึ้นลง ซายขวา
2.1.3.2.3 Content คือสว นเนื้อ หาของเว็บ ไซต เปน สวนที่สําคั ญ มาก
ที่สุด หากผูใชงานไมสามารถเขาถึงไดโดยงายผูใชงานจะเปลี่ยนไปชมเว็บใหมทันที ตําแหนงที่ควรวาง
เนื้อหาไวคือสีแดง หรือตําแหนงอื่น ๆ ที่คิดวาจะทําใหผูหาเจอไดโดยไมลําบาก หากสังเกตดูจะพบวา
เว็บไซตบางเว็บไซตมีโฆษณาที่มากจนเกินไป ทําใหผูใชงานหาเนื้อหาไมเจอ นั่นถือเปนการออกแบบที่
ผิดพลาด
2.1.3.2.4 Footer คือสวนลางสุดของหนาเว็บไซต สวนใหญจะเก็บลิงค
ตาง ๆ เอาไว หรือเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซตเชนลิขสิทธิ์ตาง ๆ ถามวาจําเปนตองมีหรือไม บอกได
วาจําเปนอยางยิ่ง footer จะเปนตัวบอกผูชมวาสวนนี้คือลางสุดของหนาที่กําลังแสดงอยูแลวนะ ไมมี
เนื้อหาเพิ่มเติมแลว ทําไมตองบอกเนื่องจากการแสดงเว็บไซตในบางครั้งนั้นหนานั้นอาจโหลดไดไมหมด
อาจแสดงไดแคเนื้อหาภายใน หากเราออกแบบใหมี Footer ตั้งแตแรกผูใชงานก็จะรูไดทันทีวาหนาที่
แสดงผลนี้อาจแสดงไดไมสมบูรณเพราะยังไมเห็น Footer และยังมีผลตอภาพลักษณของเว็บไซตโดยตรง
เราจะสังเกตไดวาเมื่อเขาไปดูเว็บไซตที่ไมมี Footer จะรูสึกเหมือนกับวาเว็บไซตนั้นยังทําไมเสร็จ หรือขาด
อะไรบางอยาง
2.1.3.2.5 Whitespace คื อ พื้ น ที่ ว า งใน ค น ส ว น ให ญ มั ก ไม เห็ น
ความสําคัญของการเวนพื้นที่วางไวในเว็บไซต เรามักจะใสภาพหรือตัวหนังสือเขาไปใหมากที่สุดเพราะ
คิดวาจะทําใหเว็บดูสวยงามขึ้น หรือใชพื้นที่มีอยูใหคุมคาที่สุด หากเราออกแบบโดยไมไดคํานึงวาตอง
มีพื้ น ที่ วางอยู ในเว็ บ ไซต จะทํ าให เว็บ ของเรานั้น ดูอึดอัดทัน ที การเว น ชองวางเอาไว ไม วาจะเป น
ระยะหางระหวางตัวอักษร หรือชองวางระหวางภาพ เนื้อหาตาง ๆ นอกจากจะทําใหเว็บของเราดูสบาย
ตาขึ้นแลวยังทําใหเราสามารถกําหนดจุดที่จะใหผูใชงานเว็บรูสึกสนใจในจุดนั้นไดอีกดวย เชน หากเรา
เวนชองวางเอาไวตรงกลาง และนําภาพหรือตัวหนังสือเล็ก ๆ ไปวางไวตรงจุดนั้นจะเปนที่สนใจของผูใช
ทันที
2.1.3.3 ทฤษฎี สี กั บ การออกแบบเว็ บ ไซต สี นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการ
ออกแบบเว็บไซต การเลือกสีใหเขากับเนื้อหาของเว็บไซต จะทํ าใหเว็บ ไซตมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
และยังสงผลอยางมากกับความสวยงามของเว็บไซต หลักพิจารณาเกี่ยวกับการใชสีใชสีสดใสสําหรับ
รับกระตุนใหเห็นเดนชัดควรระลึกไวเสมอวาการใชสีมีวัตถุประสงคใหเห็นเดนชัดการออกแบบกราฟก
ไมจําเปนตองใชสีเสมอไป ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมการใชสีควรเหมาะสมกับวัยของผูบริโภค ไมควร
ใชสีมากเกินไปเพราะจะลดความเดนชัดของงานเมื่อใชสีเขมจัดคูกับสีออนมาก ๆ จะทําใหดูชัดเจน
2.1.3.3.1 สี มี อิ ท ธิ พ ลในเรื่ องของอารมณ การสื่ อความหมายที่ เด น ชั ด
กระตุนการรับรูทางดานจิตใจมนุษย สีแตละสีใหความรูสึก อารมณที่ไมเหมือนกัน สีบางสีใหความรูสึก
สงบ บางสีใหความรูสึกตื่นเตนรุนแรง สีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบเว็บไซต ดังนั้นการ
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เลือกใชโทนสีภายในเว็บไซตเปนการแสดงถึงความแตกตางของสีที่แสดงออกทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือ
เศราโศก รูปแบบของสีที่สายตาของมนุษยมองเห็น
สีฟา ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ
สงางาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เปนระเบียบถอมตน สามารถลดความตื่นเตน และชวยทําใหมีสมาธิ
สี เ ขี ย ว เป น สี ในวรรณะเย็ น จะสร า งความรู สึ ก เย็ น สบาย ใช เ ป น สี ที่ ช ว ยผ อ นคลาย
ความเครียดได ใหความรูสึก สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย
ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
สีเหลือง เปนสีแหงความเบิกบาน เราอารมณ และเรียกรองความสนใจ ใหความรูสึกแจมใส
ความสดใส ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสดใหม
สีแดง เปนสีที่สรางความตื่นเตน และกระตุนสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี
ความมีชีวิต ความรัก ความสําคัญ ความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง
สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน ความรัก ความเศรา ความผิดหวัง
ความสงบ ความสูงศักดิ์ เปนสีที่ปลอบโยน และชวยลดความเครียด
สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย
ความเปรี้ยว
สีน้ําตาล ใหความรูสึกอบอุน ไดพักผอน แตควรใชรวมกับสีสม เหลือง หรือสีทอง เพราะถา
ใชสีน้ําตาลเพียงสีเดียว อาจทําใหเกิดความรูสึกหดหูได
สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ
สุภาพ สุขุม ถอมตน
สีขาว ให ความรูสึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน เปดเผย การเกิด ความรัก
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม

ภาพที่ 2-9 แสดงสีโทนรอน โทนเย็น
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2.1.3.3.2 สิ่งที่สําคัญตอผูออกแบบเว็บ คือ การเลือกใชสีสําหรับเว็บไซต
นอกจากจะมีผลตอการแสดงออกของเว็บแลวยังเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการ ดังนั้น จะ
เห็นวาสีแตละสีสามารถสื่อความหมายของเว็บไดอยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ยอมสงผลใหเว็บมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นชุดสีแตละชุดมีความสําคัญตอเว็บ ถาเลือกใชสีไมตรงกับ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจ ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง
ฉะนั้นการใชสีอยางเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกัน
2.2 เทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนาระบบ
2.2.1 ภาษา PHP (Hypertext Preprocessor)
Ramus Leadoff เป น ผู ให กํ าหนด PHP เริ่ มจากการเขี ย นสคริ ป ต Perl CGI ใส ไว ใน
โฮมเพจประวัติสวนตัว เพื่อบันทึกขอมูลผูที่เขาเยี่ยมชมโฮมเพจ แตเนื่องจาก Leadoff เห็นวาการเขียน CGI
ด วย Perl นั้ นจะใช ระยะเวลานานเกิ นไป จึงได ตั ดสิ นใจเขี ยนโปรแกรมขึ้นใหม ด วยภาษา C เพื่ อแยก
ประมวลผลแลวทําการสรางโคด HTML ขึ้นใหม ตอมาจึงไดเริ่มเปดใหผูสนใจเขารวมปรับปรุงและ
พั ฒ นาจนพั ฒ นาเป น PHP/FI ที่ เ ริ่ ม เป น ที่ นิ ย มมากขึ้ น จนกระทั่ ง Zeev Suraski และ Andi
Gutmans ไดรวมกันเขียนโคดขึ้นใหมโดยไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้นในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานประสิทธิภาพ
การสนับสนุนการโปรแกรมเชิงวัตถุ และในดานอื่น ๆ อีกหลายประการ จนเกิดเปน PHP 3 ซึ่งไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก แตเมื่อมีผูใชจํานวนมาก จึงมีการนําไปใชในงานที่ซับซอน ผูพัฒนา PHP 3 จึง
ตัดสินใจเขียนโคดใหมทั้งหมด ซึ่งกลายเปนหัวใจของ PHP 4 ตั้งแตนั้นเปนตนมา เปนการพลิกโฉม
โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการโปรแกรมเชิงวัตถุที่สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น
2.2.1.1 การใชงานภาษา PHP (Hypertext Preprocessor)
ภาษา PHP เปนภาษาที่เขียนงาย สามารถนํามาใชทําเว็บเพจที่จําเปนตองมี
การตอบสนองกับผูใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง PHP มีความสามารถในการนําขอมูลจากฐานขอมูล (Database)
ประเภทต าง ๆ มาแสดงในเว็บ เพจ เพื่อประโยชน ในทางพาณิ ช ยอิเล็กทรอนิคก (E-commerce)
ตลอดจนการสรางเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อใชงานภายในองคกรที่ตองการคุณสมบัติในการเรียกใชงานไดจาก
ทุกที่ โดยไมตองมีการติดตั้งในเครื่องผูใช เชน การเรียกใชแอพพลิเคชั่นจากสาขาตาง ๆ เปนตน
2.2.1.2 การทํางานของ PHP (Hypertext Preprocessor)
แต เวอรชั่น แรกมาจนถึงเวอรชั่น ปจ จุบั น ภาษา PHP ไดมีพั ฒ นาการมา
อย า งต อ เนื่ อ ง การทํ า งานของ PHP ตั้ งแต เวอร ชั่ น แรกจนถึ งเวอร ชั่ น 3 ใช ก ารแปลตามลํ าดั บ
Interpretation Process คื อ แปลไปทํ า งานไปตามลํ าดั บ คํ า ส ง เหมื อ นกั บ ภาษา HTML ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน โดยจะทําการประมวลผล (Compile) เก็บไวในหนวยความจําแลว
จะทําการรวบรวมกระบวนการทํางาน (Compilation Process) ดังนั้นในสวนที่ถูกใชงานซ้ํา จะให
แสดงผลที่เร็วขึ้น
2.2.1.3 ตัวแปรและชนิดของตัวแปร (Variables and Types)
โดยทั่ วไปการใช ตัวแปรใน PHP จะไมจําเปนตองมีการระบุชนิด (Type)
เนื่องจากในขณะที่สคริปตถูกเรียกใชงานจะเปนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการประมวลผลโปรแกรม
(Runtime PHP) สามารถที่จะกําหนดใหเองวาตัวแปรนั้น ๆ ควรเปนตัวแปรชนิดใด โดยพิจารณาจาก
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คาที่ถูกกําหนดใหกับตัวแปรนั้น แตหากตองการก็สามารถกําหนดชนิดของตัวแปรไดในขณะที่สราง
ตัวแปร (เรียกใชตัวแปรครั้งแรก) หรือหลังจากนั้นก็ได กําหนดชนิดของตัวแปรโดยวิธีตามตัวอยางที่ 2 นั้น
สามารถใชตัวดําเนินการหรือโอเปอเรเตอร (Operator)
ตารางที่ 2-3 แสดงการกําหนดชนิดตัวแปร
(Boolean) หรือ (Bool)
(Integer) หรือ (Int)
(Float) หรือ (Douvle) หรือ (Real)
(String)
(Array)
(Object)

เพื่อกําหนดใหเปน Boolean
เพื่อกําหนดใหเปน Integer
เพื่อกําหนดใหเปน Float
เพื่อกําหนดใหเปน String
เพื่อกําหนดใหเปน Array
เพื่อกําหนดใหเปน Object

2.2.1.4 ตัวดําเนินการ (Operator) สามารถใชไดทั้งในประโยคคําสั่ง Select และ
ใชในการกําหนดเงื่อนไขในประโยคคําสั่ง Where เพื่อทําใหไดขอมูลตรงตามความตองการ
2.2.1.5 การตั้งชื่อตัวแปร การตั้งชื่อตัวแปรสามารถใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ/ไทย
ตัวเลข (0-9) และสัญลักษณ (Underscore) โดยจะตองขึ้นตนดวยตัวอักษรหรือสัญลักษณเทานั้น จะ
นําหนาดวยตัวเลขไมได และจะตองมีสัญลักษณ $ นําหนาชื่อตัวแปรอีกทีหนึ่ง การเรียกใชตัวแปรนั้น
จะต อ งพิ ม พ อั ก ษรตั ว ใหญ ห รื อ ตั ว เล็ ก ให ถู ก ต อ ง มิ ฉ ะนั้ น จะถู ก มองเป น ตั ว แปรคนละตั ว กั น
(Case Sensitive) ใน PHP เราไมจําเปนตองสรางตัวแปรขึ้นกอนการใชงาน เมื่อมีการใชงานตัวแปร
โดยการกําหนดคาให หากเปนตัวแปรที่ยังไมมีอยู PHP จําทําการสรางตัวแปรใหมขึ้นมา ดังนั้น หากมี
การพิมพชื่อตัวแปรผิดในบางสวนของโปรแกรม ก็จะไมมีการแสดงขอผิดพลาดใหเราทราบ แตผลลัพธ
ที่ไดจะไมถูกตอง
2.2.1.6 การตรวจสอบการมี อ ยู ของตั ว แปรและการยกเลิ ก ตั วแปร เราสามารถ
ตรวจสอบวาตัวแปรไดถูกสรางขึ้นหรือไมดวยฟงกชั่น (Is set) ซึ่งหากเปนตัวแปรที่ถูกสรางขึ้นแลวจะ
ใหคาเปนจริง (True) มิฉะนั้นจะใหคาเปนเท็จ (False)
2.2.1.7 ขอบเขตของตัวแปร (Variable Scope)
ตัวแปรที่ถูกสรางขึ้น ปกติแลวจะเปนตัวแปรแบบเฉพาะที่ (Local) คือ ตัว
แปรที่ประกาศในฟงกชั่นสามารถใชงานไดภายในฟงกชั่นที่ประกาศไวเทานั้น และตัวแปรที่ถูกสรางขึ้น
นอกฟงกชั่น ก็จะเรียกใชไมไดจากในฟงกชั่นเชนกัน เวนแตวาจะสรางตัวแปรภายในฟงกชั่นใหเปน
แบบครอบคลุม (Global)
2.2.1.8 จุดเดนของ PHP เปนวิธีการในการออกแบบ พัฒนาซอฟตแวร (Open Source)
ซึง่ สามารถศึกษาและใชงานไดฟรี ๆ ไมเสียคาใชจายใด ๆ อีกทั้งยังมีตัวอยางการเขียนโปรแกรม (Source Code)
ตนแบบให ศึกษาอย าง Web Server ซึ่ งทํ าให การทํ างานตาง ๆ ของโปรแกรมที่ สร างขึ้นด วยภาษา PHP มี
ความพิเศษในตัวมันเองอยางยิ่ง ซึ่งการทํางานตาง ๆ เหลานี้จะอยูภายใตของคําวา “เว็บไซต”
2.2.1.9 ความสามารถของ PHP
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2.2.1.9.1 ความสามารถพื้นฐานเขียนเว็บไซต
2.2.1.9.2 ความสามารถในการติดตอกับฐานขอมูล
2.2.1.9.3 ความสามารถขั้นสูงในการเชื่อมตอกับฐานขอมูล
2.2.1.10 ชนิดของขอมูล
2.2.1.10.1 เลขจํานวนเต็ม (Integer) สําหรับจัดเก็บขอมูลตัวเลขจํานวนเต็ม
2.2.1.10.2 เลขทศนิยม (Float) สําหรับจัดเก็บขอมูลที่เปนทศนิยม
2.2.1.10.3 ขอความ (Strings) สําหรับจัดเก็บขอมูลที่เปนขอความ
2.2.1.10.4 อารเรย (Arrays) สําหรับจัดเก็บขอมูลที่เปนขอมูลที่เปนชุด
2.2.1.10.5 ออบเจ็ ก ต (Object) สํ า หรั บ จั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ เป น (Class
Object) หรือเปน (Method)
2.2.1.11 ค าคงที่ (Constant) คื อ ตั ว แปรที่ เราต อ งการใช เก็ บ ข อ มู ล ค าใดค าหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ไม ส ามารถเปลี่ ย นค าในภายหลั งได ตัว แปรแบบคาคงที่จ ะแตกตางไปจากตั วธรรมดา
เนื่องจากเราจะไมใชสัญลักษณ $ กํากับ โดยคําสั่ง (ฟงกชั่น) ที่เกี่ยวของกับการใชคาคงที่มี ดังนี้
ตารางที่ 2-4 แสดงคาคงที่โดยการกําหนดดวย (PHP)
คําสั่ง (ฟงกชัน)
Define (“ชื่อคาคงที่”, คาที่กําหนด)
Define (“ชื่อคาคงที่”)
Constant (“ชื่อคาคงที่”)

การใชงาน
สรางคาคงที่ เชน (define) (“PI”, 3141); // ไมใช
$ นําหนาคาคงที่
ใชในการตรวจสอบวามีคาคงที่ตามชื่อที่ระบุหรือไม
หากมีจะคืนคาเปน (true) หากไมมีจะคืนคา (false)
ใชในการอานคาของคาคงที่เพื่อนําไปใชงาน

2.2.2 ภาษา SQL (Standard Query Language)
ภาษาจัดการขอมูลอยางมีโครงสราง โดยหลักการของภาษา SQL ที่ใชพื้นฐานจากระบบ
จัดการฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ โดยที่ใชรูปแบบของตาราง (Table) ที่ใชแทนความสัมพันธระหวาง
ขอมูล และในแตละตารางจะมีเขตขอมูล (Field) ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ประกอบตัวเปน
ตารางตาง ๆ ทุกตารางของ SQL จะเปนตารางแบบสองมิติ คือ แถว และสดมภ (Rows And Columns)
โดยที่ มี คํ าว า แอตทริ บิ วต (Attributes) หมายถึ ง ข อมู ลตามแนวตั้ ง (Columns) และ ทู เพิ ล (Tuple)
หมายถึงขอมูลตามแนวนอน (Row) และสามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา เรคคอรด (Record)
2.2.2.1 โครงสรางของภาษา SQL (Standard Query Language)
ภาษา SQL สามารถอานออกเสียงได 2 แบบ คือ “เอสคิวแอล” ภาษาใน
การสอบถามขอมูล เปนภาษาทางดานฐานขอมูล ที่สามารถสรางและปฏิบัติการกับฐานขอมูลแบบ
สัมพันธ (relational database) โดยเฉพาะ และเปนภาษาที่มีลักษณะคลายกับภาษาอังกฤษ ภาษา
SQL ถู กพั ฒ นาขึ้ น จากแนวคิ ดของ (Relational Calculus) และ (Relational Algebra) เป น หลั ก
ภาษา SQL เริ่มพัฒนาครั้งแรกโดย (Almaden Research Center) ของบริษัท (IBM) โดยมีชื่อเริ่มแรก
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วา “ซีเควล” (Sequel) ต อมาได เปลี่ ยนชื่อเป น “เอสคิวแอล” (SQL) หลังจากนั้ น ภาษา SQL ไดถูก
นํ า มาพั ฒ นาโดยผู ผ ลิ ต ซอฟแวร ด า นระบบจั ด การฐานข อ มู ล เชิ งสั ม พั น ธ จ นเป น ที่ นิ ย มกั น อย า ง
แพรหลายในปจจุบัน โดยผูผลิตแตละรายก็พยายามที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลของตนใหมี
ลักษณะเดนเฉพาะขึ้นมา ทําใหรูปแบบการใชคําสั่ง SQL มีรูปแบบที่แตกตางกันไปบาง เชน Oracle
Access SQL Base ของ Sybase Ingres หรือ SQL Server ของ Microsoft ดังนั้น ในป ค.ศ. 1986
ทางดาน (American National Standards Institute) จึงไดกําหนดมาตรฐานของ SQL ขึ้น อยางไรก็
ดีโปรแกรมฐานขอมูลที่ขายในทองตลาดไดขยาย SQL ออกไปจนเกินขอกําหนดของสถาบันมาตรฐาน
แหงชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) โดยเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คิดวาเปนประโยชนเขาไปอีก แตโดย
หลักทั่วไปแลวก็ยังปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) ใน
การอธิบายคําสั่งตาง ๆ ของภาษา SQL ในหนังสือเลมนี้จะอธิบายคําสั่งที่เปนรูปแบบคําสั่งมาตรฐาน
ของภาษา SQL โดยทั่วไป
2.2.2.2 ประเภทของคําสั่งของภาษา SQL ภาษา SQL เปนภาษาที่ใชงานไดตั้งแต
ระดั บ เครื่องคอมพิ วเตอรส วนบุ คคลพีซีไปจนถึงระดับ เมนเฟรม ประเภทของคําสั่งในภาษา SQL
(The Subdivision Of Sql) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
2.2.2.2.1 ภาษาสําหรับการนิยามขอมูล (Data Definition Language : DDL)
ประกอบด วยคํ าสั่งที่ ใช ในการกํ าหนดโครงสรางขอมูล วามีคอลัมน อะไร แต ล ะคอลัมน เก็บ ขอมู ล
ประเภทใด รวมถึงการเพิ่มคอลัมน การกําหนดดัชนี การกําหนดวิวหรือตารางเสมือนของผูใช เปนตน
2.2.2.2.2 ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language : DML)
ประกอบดวยคําสั่งที่ใชในการเรียกใชขอมูล การเปลี่ยนแปลงขอมูล การเพิ่มหรือลบขอมูล เปนตน
2.2.2.2.3 ภาษาควบคุ ม (Data Control Language : DCL) ประกอบด วย
คําสั่งที่ใชในการควบคุม การเกิดภาวะพรอมกัน หรือการปองกันการเกิดเหตุการณ ที่ผูใชหลายคน
เรียกใชขอมูลพรอมกัน และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการควบคุมความปลอดภัยของขอมูลดวยการกําหนด
สิทธิของผูใชที่แตกตางกัน เปนตน
2.2.2.3 ชนิดของขอมูลที่ใชในภาษา SQL (Standard Query Language)
ในภาษา SQL การบรรจุ ข อ มู ล ลงในคอลั ม น ต าง ๆ ของตารางจะต อ ง
กําหนดชนิดของขอมูล (data type) ใหแตละคอลัมน ชนิดของขอมูลนี้จะแสดงชนิดของคาที่อยูใน
คอลั มน ค าทุ กค าในคอลั มน ที่กําหนดจะตองเปน ชนิดเดีย วกัน เชน ในตารางลูกคาคอลัมนที่เป น
รายชื่อลูกคา จะตองเปนตัวหนังสือ ในขณะที่คอลัมนจํานวนเงินที่ลูกคาซื้อสินคาเปนตัวเลข ชนิดของ
ขอมูลของแตละคอลัมนจะขึ้นกับลักษณะของขอมูลแตละคอลัมน ซึ่งแบงไดดังนี้ชนิดขอมูลพื้นฐานใน
ภาษา SQL ดังนี้
2.2.2.3.1 ตั ว หนั งสื อ (Character) ในภาษา SQL จะใช คื อ ตั ว หนั งสื อ
แบบความยาวคงที่ (Fixed-Length Character) จะใช Char (n) หรือ Character (n) แทนประเภท
ของขอมูลที่เปนตัวหนังสือใด ๆ ที่มีความยาวของขอมูลคงที่โดยมีความยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะ
มีการจองเนื้อที่ตามความยาวที่คงที่ตามที่กําหนดไว ชนิดของขอมูลประเภทนี้จะเก็บความยาวของ
ขอมูลไดมากที่สุดได 255 ตัวอักษร และตัวหนังสือแบบความยาวไมคงที่ (Variable-Length Character)
จะใช Varchar (n) แทนประเภทของขอมูลที่เปนตัวหนังสือใด ๆ ที่มีความยาวของขอมูลไมคงที่ โดยมี
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ความยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวของขอมูล ชนิดของขอมูลประเภทนี้
จะเก็บความยาวของขอมูลไดมากที่สุดได 4000 ตัวอักษร
2.2.2.3.2 จํานวนเลข (Numeric) คือ จํานวนเลขที่มีจุดทศนิยม (Decimal)
ในภาษา SQL จะใช Dec (m,n) หรือ decimal (m,n) เปน ประเภทขอมูลที่เปน จํานวนเลขที่มีจุด
ทศนิยมโดย m คือจํานวนตัวเลขทั้งหมด (รวมจุดทศนิยม) และ n คือจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม
จํานวนเลขที่ไมมีจุดทศนิยมในภาษา (SQL) จะใช (Int) หรือ (Integer) เปนเลขจํานวนเต็มบวกหรือลบ
ขนาดใหญ เปนตัวเลข 10 หลัก ที่มีคาตั้งแต –2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 และในภาษา
SQL จะใช Smallint เปนประเภทขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็มบวกหรือลบขนาดเล็ก เปนตัวเลข 5 หลัก ที่
มีคาตั้งแต –32,768 ถึง +32,767 ตัว เลขจํานวนเต็มประเภทนี้จ ะมีการจองเนื ้อที ่นอ ยกวาแบบ
Integer เลขจํานวนจริง ในภาษา SQL อาจใช number (n) แทนจํานวนเลขที่ไมมีจุดทศนิยมและ
จํานวนเลขที่มีจุดทศนิยม
2.2.2.4 คํ าสั่ งนิ ยามขอมู ล (Data Definition Language : DDL) เป นกลุ มคํ าสั่ งที่ ใช
สําหรับกําหนดโครงสรางของบานขอมูล เชน คําสั่งในการสราง ปรับเปลี่ยน หรือลบฐานขอมูลรวมไปถึง
การควบคุมความถูกตองของขอมูล
ตารางที่ 2-5 แสดงกลุมคําสั่งสําหรับนิยามขอมูล (DDL)
คําสั่ง
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
CREATE INDEX
CREATE VIEW
ALTER TABLE
DROP DATABASE
DROP TABLE
DROP INDEX
DROP VIEW

ความหมาย

สรางฐานขอมูล
สรางและกําหนดโครงสรางของตาราง
สรางดัชนี
สรางวิว
ปรับเปลี่ยนโครงสรางตาราง
ลบฐานขอมูล
ลบตาราง
ลบดัชนี
ลบวิว

2.2.3 ภาษา CSS (Cascading Style Sheet)
มักเรียกโดยยอวา "สไตลชีต" คือภาษาที่ใชเปนสวนของการจัดรูปแบบการแสดงผล
เอกสาร HTML โดยที่ CSS กําหนดกฎเกณฑในการระบุรูปแบบ หรือ "Style" ของเนื้อหาในเอกสาร อัน
ไดแก สีของขอความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางขอความ ซึ่งการกําหนดรูปแบบ หรือ
Style นี้ ใช ห ลั กการของการแยกเนื้ อหาเอกสาร HTML ออกจากคํ าสั่ งที่ ใช ในการจั ด รูป แบบการ
แสดงผล กําหนดใหรูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไมข้ึนอยูกับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อใหงายตอ
การจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีก ารเปลี่ย นแปลงเนื้อ หา
เอกสารบอยครั้ง หรือตองการควบคุมใหรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความ
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สม่ํา เสมอทั ่ว กัน ทุก หนา เอกสารภายในเว็บ ไซตเ ดีย วกัน โดยกฎเกณฑใ นการกํา หนดรูป แบบ
Style เอกสาร HTML ถูก เพิ่ม เขา มาครั้ง แรกใน HTML 4.0 เมื่อ ปพ .ศ. 2539 ในรูป แบบของ
CSS Level1 Recommendations ที่กําหนดโดยองคกร (www.Consortium.com)
2.2.3.1 ประโยชนของ CSS (Cascading Style Sheet)
2.2.3.1.1 CSS มีคุณสมบัติมากกวา Tag ของ Html เชน การกําหนดกรอบให
ขอความ รวมทั้งสี รูปแบบของขอความที่กลาวมาแลว
2.2.3.1.2 CSS นั้นกําหนดที่ตนของไฟล Html หรือตําแหนงอื่น ๆ ก็ได
และสามารถมีผลกับเอกสารทั้งหมด หมายถึงกําหนด ครั้งเดียวจุดเดียวก็มีผลกับการแสดงผลทั้งหมด
ทําใหเวลาแกไขหรือปรับปรุงทําไดสะดวกไมตองไลตามแก Tag ตาง ๆ ทั่วทั้งเอกสาร
2.2.3.1.3 CSS สามารถกํ าหนดแยกไว ต างหากจากไฟล เอกสาร และ
สามารถนํ ามาใช ร วมกั บเอกสารหลายไฟล ได การแก ไขก็ แก เพี ยงจุ ดเดี ยวก็ มี ผลกั บเอกสารทั้ งหมด CSS กั บ
HTML/XHTML นั้ น ทํ า หน าที่ ค นละอย างกั น โดย HTML/XHTML จะทํ า หน าที่ ในการวางโครงร า ง
เอกสารอยางเปนรูปแบบถูกตอง เขาใจงาย ไมเกี่ยวของกับการแสดงผล สวน CSS จะทําหนาที่ในการ
ตกแตงเอกสารใหสวยงาม เรียกไดวา HTML/XHTML คือสวน coding สวน CSS คือสวน Design
2.2.4 โปรแกรมอีคริปส (Eclipse)
โปรแกรม Eclipse คื อโปรแกรม Text editor คล ายโปรแกรม Dream wear Eclipse
เป น เครื่ องมื อที่ เรี ยกว า Integrated Development Environment IDE สํ าหรั บ พั ฒ นา applications
โดยใช Java หรือภาษาอื่น ๆ เชน C/C++, Python, PERL, Ruby ฯลฯ Eclipse มีการรองรับปลั๊กอินที่
หลากหลาย ผูพัฒนาที่ใชภาษา Java ในการพัฒนา Application ตาง ๆ สามารถใช Eclipse ในการ
พัฒนาได โดยตัว Eclipse มีสภาวะแวดลอมที่สมบูรณ คือมีเครื่องมือตาง ๆ ใหใชพรอม นอกจากนี้ Eclipse
ยังสามารถใชพัฒนาโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ไดถามีตัวปลั๊กอินนั้นอยู เชน ถาเราตองการพัฒนา Application
โดยใชภาษา PHP ถา Eclipse มีปลั๊กอินสําหรับภาษานี้ เราสามารถใช Eclipse ในการพัฒนาได
ขอดีของอีคริปส (Eclipse)
1) สามารถใชกับภาษาไทยได
2) แยกคําสั่งตาง ๆ ดวยการแสดงสีที่ไมเหมือนกัน ทําใหเราสามารถตรวจสอบไดงาย
วา เราพิมพผิดที่คําสั่งไหน
3) สามารถทําตัวเองเปน Web Browser ไดดวย Compatible
4) เปดไฟลไดทีละหลาย ๆ ไฟลพรอมกัน
5) สามารถคนหาและแทนที่ Find & Replace ขอความเดียวกันไดทีละหลาย ๆ ไฟล
พรอมกัน
6) สามารถค น หาข อ ความที่ ต อ งการ วาปรากฏอยู ในไฟล ไหนบ างในไดเรคทอรี่
เดียวกัน
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2.3 โครงงานสหกิจศึกษา
ชนิษฐพา แสงสงา และชมพูนุช ไพบูลยปรีดี (2557) เว็บไซต Bok Bok Hotel กลาวถึงขึ้นตอน
การพัฒ นาเว็บไซต Bok Bok Hotel โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหเว็บไซต Bok Bok Hotel
2) พัฒนาเว็บไซต Bok Bok Hotel 3) หาประสิทธิภาพของเว็บไซต Bok Bok Hotel 4) หาความพึงพอใจ
ในการใช งาน Bok Bok Hotel ผู จั ด ทํ าจึ งคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาเว็ บ ไซต ให กั บ ทางรา น Bok Bok Hotel
เพื่อใหลูกคาที่จะมาใชบริการไมตองทําการจองทางหนารานอีกตอไป สามารถจองหองพักใหกับสัตวเลี้ยง
ผานทางเว็บไซตของทางรานและนําสัตวเลี้ยงมาเขาพักไดในทันทีเมื่อถึงวันเวลาที่จองไว การพัฒนานี้
จะทําใหลูกคาพึงพอใจในการใชบริการ นอกจากจะไมเสียเวลาแลวยังทําใหลูกคามีความสะดวกสบาย
ในการใชบริการขึ้นดวย
ลักขณา บรรจงเกตุ*(2556)*ดานโมบายอินเทอรเน็ตทั้งในรูปแบบของ เว็บไซต เอสเอ็มเอส
และแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพทมือถือ โดยการพัฒนาและดูแลบริการเหลานี้ เปนหนาที่การรับผิดชอบ
โดยตรงของ แผนกไอที ทีมเอ ซึ่งผูจัดทําโครงการไดเข าไปศึกษา เรียนรู และหาประสบการณ การ
ทํางานดังกลาว และไดพบวาภายในแผนกมีอุปกรณทางดานไอทีมากมายใหพนักงานยืมใชเพื่อการ
ทดสอบผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัท แตการยืมอุปกรณ ไปใชงานนั้นยังขาดระบบรองรับ ทําใหเกิด
ป ญ หาการชํ ารุ ด และสู ญ หายของอุ ป กรณ โดยไม ส ามารถหาผู รั บ ผิ ด ชอบได ทํ าให บ ริ ษั ท สู ญ เสี ย
งบประมาณในการจัดหาอุ ป กรณ ขึ้น ใหมเขามาทดแทน ผูจัดทําจึงสนใจที่จ ะพัฒ นาระบบยืม/คืน
อุปกรณภายในแผนกไอทีทีมเอ ขึ้นมาเพื่อการยืม/คืนอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบและคนหา
ขอมูลได การออกสหกิจศึกษาในครั้งนี้ผูจัดทําไดรับประสบการณ มากมาย เชน ประสบการณการ
ทํางานจริง การใชชีวิตในสถานประกอบการ การสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน การทํางานเปนทีม
ซึ่งมีประโยชนมากตอการทํางานจริง ไดเรียนรูที่จะอดทนเพราะงานบางอยางอาจจะใชเวลาและความ
รอบคอบในการทํางานไดฝกระเบียบวินัยและการตรงตอเวลาซึ่งมีความสําคัญเปน อยางยิ่งมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายทุกชิ้น ประโยชนเหลานี้สามารถนําไปใชไดทั้งในเวลาเรียนและ
การทํางานในอนาคต
ศศิวิมล รัตนสุนทร และสุเพ็ญจิตต มานะกิจรุจี (2556) เว็บไซตเพ็ทช็อป (PET SHOP) กลาวถึง
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซตเพ็ทช็อป (PET SHOP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหระบบงานเว็บไซต
เพ็ทช็อป (PET SHOP) 2) สรางหรือพัฒนาระบบงานเว็บไซตเพ็ทช็อป (PET SHOP) 3) หาประสิทธิภาพ
ของระบบงานเว็บ ไซต เพ็ ท ช็อป (PET SHOP) 4) หาความพึ งพอใจในการใชงานเว็บ ไซตเพ็ทช็อป
(PET SHOP) ผู พั ฒ นามี แนวทางที่ จะพั ฒ นาเว็ บ ไซต เพ็ ทช็ อป (PET SHOP) เพื่ อประชาสั มพั นธ และ
เผยแพรขอมูลสื่อสารใหเปนที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยลูกคาและผูสนใจสามารถทราบรายละเอียดตาง
ๆ เกี่ยวกับทางราน อีกทั้งบริการพิเศษที่ทางรานจดขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหการบริการตาง ๆ เชน การจอง
เวลา การคนหาขอมูล คาใชจายในการใหบริการ เปนตน เปนไปอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และใน
การทํางานยังชวยใหขอมูลของลูกคามีความผิดพลาดนอยที่สุด
สรายุทธ ใจชื้น (2556)*จากการที่ไดจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา ไดเขาปฏิบัติงานที่กองพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพื่อตองการออกแบบและจัดทําระบบ
การยืม/คืนยานพาหนะของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลมี
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ความสะดวก ถูกตองแมนยํา โดยในการออกแบบและจัดทํานั้น ใชโปรแกรม Appserv และโปรแกรม
Adobe*Dreamweaver*CS6 เป น โปรแกรมหลั ก 8โดยผู จั ด ทํ า ได ดํ า เนิ น การออกแบบ เพื่ อ ให ได
โปรแกรมที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากที่ไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมมาจนกระทั่ง
แลวเสร็จผูจัดทําไดทําการพิจารณา แลววาอยูในระดับที่สามารถใชงานไดและสามารถนําไปตรวจสอบ
ยอดคงเหลือของวัสดุอุปกรณได รวดเร็วและสามารถทําสถิติการเบิกไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด

บทที่ 3
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ในการจัดทําเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม*ไดมีการจัดทําแผนดําเนินงานรวมถึงขั้นตอนตาง ๆ ที่
ใชในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
เริ่มตน
รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและออกแบบ
พัฒนาระบบ

แกไขโปรแกรม
ทดสอบ

ไมผา น

ผาน
นําเสนอผลงาน
จัดทําคูมือโปรแกรม
จบ

ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart)
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3.1

การรวบรวมขอมูล
3.1.1 วิธีสัมภาษณ/แบบสอบถาม
การสัมภาษณจากพนักงานสํานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับเว็บไซตสํางานประกันสังคม
ที่ใชในราชการ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซตสํานักงาน
ประกันสังคม และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ อยางไรบาง
3.1.1. การสัมภาษณพนักงาน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของเว็บไซต
สํานักงานประกันสังคม วามีความตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซตสํานักงานประกันสังคมใหมี
ความทั น สมั ย และสวยงามมากขึ้ น และรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี แ ละรองรั บ นโยบาย
Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคประชาชน
3.1.2 กระบวนการทํางานแบบเดิม
3.1.2.1 เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมไมรองรับรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3
ป (พ.ศ. 2559 - 2561)
3.2

การวิเคราะหระบบ
3.2.1 ผูที่เกี่ยวของกับระบบ
3.2.1.1 ผูประกันตน
3.2.1.2 พนักงาน
3.2.1.3 ผูดูแลระบบ
3.2.2 การวิเคราะหความตองการของผูใช
3.2.2.1 ผูประกันตน
3.2.2.1.1 ขอมูลการเขาสูระบบ
3.2.2.1.2 ขอมูลการดาวนโหลด
3.2.2.1.3 ขอมูลการแสดงความคิดเห็น
3.2.2.1.4 ขอมูลการจัดทํารายงาน
3.2.2.2 พนักงาน
3.2.2.2.1 ขอมูลการเขาสูระบบ
3.2.2.2.2 ขอมูลการจัดการเอกสาร
3.2.2.2.3 ขอมูลจัดทํารายงาน
3.2.2.3 ผูดูแลระบบ
3.2.2.3.1 ขอมูลการเขาสูระบบ
3.2.2.3.2 ขอมูลการจัดการการดาวนโหลด
3.2.2.3.3 ขอมูลการจัดการการจัดการเอกสาร
3.2.2.3.4 ขอมูลการจัดการการแสดงความคิดเห็น
3.2.2.3.5 ขอมูลการจัดการการจัดทํารายงาน
3.2.2.3.6 ขอมูลการจัดการขอมูลหลัก
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3.3
3

การออกแบบระบบ
3.3.1 สถาปตยกรรมของระบบ (System Architecture)
3.3.1.1 ฮารดแวร (Hardware)
3.3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) ยี่หอ Lenovo
3.3.1.1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) AMD A8
3.3.1.1.3 หนวยความจําหลัก (RAM) 4 GB
3.3.1.1.4 หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 463 GB
3.3.1.2 ซอฟตแวร (Software)
3.3.1.2.1 โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express ใชสําหรับสรางหน า
ฟอรมการใชงาน และเขียนคําสั่งการทํางาน
3.3.1.2.2 โปรแกรม MySQL Server Management Studio ใชสําหรับสราง
ตาราง และเชื่อมความสัมพันธของระบบฐานขอมูล
3.2.1.2.3 ภาษา PHP (Pre-Processor Hypertext) เพื่อใชงานในการสราง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ
3.3.2 การออกแบบกระบวนการ (Process Design)
3.3.2.1 สรางผังการไหล (DFD) ระดับ 0 เพื่อใหทราบการทํางาน ของระบบงาน
กอนการเริ่มพัฒนาระบบ*เพื่อเปนการวิเคราะหระบบงานที่จะพัฒนาใหเปนไปในรูปแบบและขอบเขต
ที่สอดคลองกัน แสดงดังภาพที่*3-2
3.3.2.2 สรางผังการไหลขอมูล*(DFD)*ระดับ*1*เพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
สอดคลองกันของผังการไหลข อมูลระดับที่*0*กับผังการไหลระดับ ที่*1*และเขาใจการทํางานของ
ระบบไดงายยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะหระบบออกมานั้นจะอธิบายถึงกระบวนการทํางานใชชัดเจนยิ่งขึ้น
แสดงดังภาพที่ 3-3
3.3.2.3 สรางผังการไหลขอมูล*(DFD)*ระดับ*2*เพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
สอดคลองกันของผังการไหลข อมูลระดับที่*2*กับผังการไหลระดับ ที่*1*และเข าใจการทํางานของ
ระบบไดงายยิ่งขึ้น*โดยการวิเคราะหระบบออกมานั้นจะอธิบายถึงกระบวนการทํางานใชชัดเจนยิ่งขึ้น
แสดงดังภาพที่*3-4*ถึง*ภาพที่*3-16
3.3.2.3.1 กระบวนการที่ 1 (การเขาสูระบบ) สวนของพนักงาน ผูประกันตน
และผูดูแลระบบ
3.3.2.3.2 กระบวนการที่ 2 (การดาวนโหลด) สวนของผูประกันตน และ
ผูดูแลระบบ
3.3.2.3.3 กระบวนการที่ 3 (การจัดการเอกสาร) สวนของพนักงาน และ
ผูดูแลระบบ
3.3.2.3.4 กระบวนการที่ 4 (การแสดงความคิดเห็น) สวนของผูประกันตน
และผูดูแลระบบ
3.3.2.3.5 กระบวนการที่ 5 (การจัดทํารายงาน) สวนของพนักงาน ผูประกันตน
และผูดูแลระบบ
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3.3.2.3.6 กระบวนการที่ 6 (การจัดการขอมูลหลัก) สวนของผูดูแลระบบ
3.3.3 การเขี ย นคํ า อธิ บ ายการประมวลผล*(Process*Description)*เพื่ อ เป น การอธิ บ าย
กระบวนการที่มาจาก*DFD*ระดับ*2*ทุก*ๆ*กระบวนการ*ซึ่งเปนการเขียนในรูปแบบการเขียนบรรยาย
เปนตัวอักษร*เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของแตละกระบวนการมากยิ่งขึ้น*แสดงดังตารางที่*3-1*ถึง
ตารางที่ 3-8
3.3.4 การออกแบบสวนที่ใชในการจัดการขอมูล*(Data*management*Design)*จากการศึกษา
และวิเคราะหระบบงานเดิม ทําใหผูพัฒนาสามารถออกแบบและพัฒนา เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม โดย
มีกระบวนการที่ใชในการจัดการขอมูลทั้งหมด ดังนี้
3.3.4.1 โมเดลความสั ม พั น ธ ข อ มู ล *ER-Diagram*เป น การแสดงการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธระหวางขอมูลในแตละตาราง*การจัดเก็บขอมูลของแตละตารางวามีขอมูลอะไรอยูในตาราง
นั้น ๆ บางเพื่อใชออกแบบระบบตอไป*แสดงดังภาพที่*3-17
3.3.4.2* โครงสรางขอมูลหรือนิ ยามข อมูล*(Schema)*เปน การเขียนรายละเอี ย ด
โครงสรางของกระบวนการทํางานของระบบ แลวนํามาเรียงลําดับขั้นตอนเหตุการณที่สําคัญตาง ๆ
ในระบบ โดยวิเคราะหจากรายละเอียดของฐานขอมูลที่มีอยู แลวรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันของ
แตละเอนทิตี้ แสดงดังหนาที่*60
3.3.4.3 พจนานุกรมขอมูล*(Data Dictionary)*แสดงขอมูลของตารางในฐานขอมูลวา
จัดเก็บขอมูลลาดับที่เทาไร*ชื่อฟลดอะไร*มีความหมายวาอะไร เปนขอมูลชนิดไหน*มีขนาดเทาไรเปนคียหลัก
หรือคียรอง*แสดงดังตารางที่*3-9*ถึง*ตารางที่*3-15
3.3.5 การออกแบบหนาจอในสวนที่เปนอินพุต (Input Design) และเอาทพุต (Output Design)
การออกแบบหนาจอการทํางาน การออกแบบในสวนนี้คือ การออกแบบหนาจอของโปรแกรมหรือฟอรม
จะใชคอนโทรลตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ เพื่อใหเห็นภาพหนาจอการทํางานในแตละกระบวนการชัดเจน
ยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียด แสดงดังภาพที่ 3-16 ถึง ภาพที่ 3-23

พนักงาน

0

ผูดูแ ลระบบ
ขอมูลการเขาสูระบบ
ขอมูลการจัดการการดาวนโหลด
ขอมูลการจัดการการจัดการเอกสาร
ขอมูลการจัดการการแสดงความคิดเห็น
ขอมูลการจัดการการจัดทํารายงาน
ขอมูลการจัดการขอมูลหลัก
ขอมูลผลการเขาสูระบบ
ขอมูลรายการดาวนโหลด
ขอมูลรายการการจัดการเอกสาร
ขอมูลรายการแสดงความคิด เห็น
ขอมูลรายงาน
ขอมูลหลัก

ขอมูลการเขาสูระบบ
ขอมูลการจัดการเอกสาร
ขอมูลการจัดทํารายงาน

เว็บไซตสํา นักงานประกันสังคม

ขอมูลการเขาสูระบบ
ขอมูลการดาวนโหลด
ขอมูลการแสดงความคิดเห็น
ขอมูลการจัดทํารายงาน

ภาพที่ 3-2 แสดงผังการไหลของขอมูล ระดับที่ 0 เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม

ขอมูลผลการเขาสูระบบ
ขอมูลรายการจัด การเอกสาร
ขอมูลรายงาน

ขอมูลผลการเขาสูระบบ
ขอมูลรายการดาวนโหลด
ขอมูลรายการแสดงความคิด เห็น
ขอมูลรายงาน

ผูประกันตน
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ผู้ดูแลระบบ

พนักงาน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ประกันตน

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ประกันตน

พนักงาน

ข้อมูลการเข้ าสู ่ระบบ

ข้อมูลรายการการจัด การเอกสาร

ข้อมูลรายการการจัดก ารเอ กสาร
ข้อมูลการจัด การเอกสาร

ข้อมูลการจัด การเอกสาร

ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลผู้ ดูแลระบบ

ข้อมูลรายการดาวน์โหลด

ข้อมูลรายการดาวน์โหลด
ข้อมูลการจัด การการดาวน์โหลด

ข้อมูลการดาวน์โหลด

1.0

D1 ข้ อมูลพนักงาน
D5 ข้ อมูลเอกสาร

D4 ข้ อมูลดาวน์ โหลด
D5 ข้ อมูลเอกสาร

D1 ข้ อมูลพนักงาน
D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D3 ข้ อมูลสิทธิ �

ผู้ดูแลระบบ

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ประกันตน

พนักงาน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ประกันตน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ระบบ

ข้อมูลหลัก

ข้อมูลการจัด การการข้ อ มูลหลัก

ข้อมูลผู้ ดูแลระบบ

ข้อมูลรายงาน

ข้อมูลการจัด การการจัด ทํารายงาน

ข้อมูลรายงาน

ข้อมูลการจัด การการจัด ทํารายงาน

ข้อมูลรายงาน

ข้อมูลการจัด การการจัด ทํารายงาน

4.0

กระบวนการ
การจัดการข้อมูลหลัก

6.0

กระบวนการ
การจัดทํารายงาน

5.0

กระบวนการ
การแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลผู้ ประก ันตน, ข้อมูลผู้ ดูแลระบบ

ข้อมูลรายการแสดงความคิด เห็น

ข้อมูลรายการแสดงความคิด เห็น
ข้อมูลการจัด การการแสดงความคิด เห็น

ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลผู้ ประก ันตน, ข้อมูลผู้ ดูแลระบบ

ภาพที่ 3-3 แสดงผังการไหลของขอมูล ระดับที่ 1 เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม

กระบวนการ
จัดการเอกสาร

3.0

กระบวนการ
การดาวน์โหลด

2.0

กระบวนการ
การเข้ าสู่ระบบ

ข้อมูลผู้ ประก ันตน, ข้อมูลผู้ ดูแลระบบ

ข้อมูลผลก ารเข้ าสู ่ระบบ

ข้อมูลผลก ารเข้ าสู ่ระบบ
ข้อมูลการเข้ าสู ่ระบบ

ข้อมูลผลก ารเข้ าสู ่ระบบ
ข้อมูลการเข้ าสู ่ระบบ

ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
ข้ อมูลสิทธิ �
ข้ อมูลดาวน์ โหลด
ข้ อมูลเอกสาร
ข้ อมูลความคิดเห็น

D1 ข้ อมูลพนักงาน
D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D3 ข้ อมูลสิทธิ �

D1
D2
D3
D4
D5
D6

D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D5 ข้ อมูลเอกสาร
D6 ข้ อมูลความคิดเห็น
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ผู้ด ูแลระบบ

ผู้ประกันตน

พนักงาน

ข้ อมลู ผลการเข้ าสู่ระบบ
ข้ อมลู ผลการเข้ าสู่ระบบ
ข้ อมลู ผลการเข้ าสู่ระบบ

กระบวนการ
รับข้ อมลู การเข้ าสู่ร ะบบ

1.1
ข้ อมลู การเข้ าสู่ระบบ
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การเข้ าสู่ร ะบบ

1.2

กระบวนการ 5.0
การจัด ทํารายงาน
กระบวนการ 6.0
การจัด การข้อมูลหลัก

ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

กระบวนการ 4.0
การแสดงความคิด เห็น

ข้ อมลู ผู้ประกันตน, ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ
ข้ อมลู พนักงาน, ข้ อมลู ผู้ประกันตน, ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

กระบวนการ 3.0
การจัด การเอกสาร

กระบวนการ 2.0
การดาวน์โหลด

ข้ อมลู พนักงาน, ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

ภาพที่ 3-4 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)

ข้ อมลู การเข้ าสู่ระบบ

ข้ อมลู การเข้ าสู่ระบบ

ข้ อมลู การเข้ าสู่ระบบ

ข้ อมลู ผู้ประกันตน, ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

D1 ข้ อมูลพนักงาน
D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D3 ข้ อมูลสิทธิ �
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ผู้ประกันตน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

ข้ อมลู รายการการดาวน์ โหลด

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการดาวน์ โหลด

กระบวนการ
รับข้ อมลู การดาวน์ โหลด

2.1.1
ข้ อมลู การดาวน์ โหลด
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การดาวน์โหลด

2.1.2
ข้ อมลู การดาวน์ โหลด

ภาพที่ 3-5 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด: ผูประกันตน)

ข้ อมลู การดาวน์ โหลด

ข้ อมลู ผู้ประกันตน

D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D4 ข้ อมูลดาวน์ โหลด
D5 ข้ อมูลเอกสาร

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การดาวน์
โหลด

2.1.3
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ผู้ด ูแลระบบ

ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

ข้ อมลู การจัด การการดาวน์โหลด

ข้ อมลู รายการการจัด การการดาวน์โหลด

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัด การการดาวน์โหลด

กระบวนการ
รับข้ อมลู การดาวน์ โหลด

2.2.1
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การดาวน์โหลด

2.2.2
ข้ อมลู การจัด การการดาวน์โหลด

ภาพที่ 3-6 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด: ผูดูแลระบบ)

ข้ อมลู การจัด การการดาวน์โหลด

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D4 ข้ อมูลดาวน์ โหลด
D5 ข้ อมูลเอกสาร

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การดาวน์
โหลด

2.2.3
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พนักงาน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

ข้ อมลู รายการการจัด การเอกสาร

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดการเอกสาร

กระบวนการ
รับข้ อมลู การจัด การเอกสาร

3.1.1
ข้ อมลู การจัด การเอกสาร
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การจัด การเอกสาร

3.1.2
ข้ อมลู การจัด การเอกสาร

ภาพที่ 3-7 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร: พนักงาน)

ข้ อมลู การจัด การเอกสาร

ข้ อมลู พนักงาน

D5 ข้ อมูลเอกสาร

D1 ข้ อมูลพนักงาน

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การจัดการ
เอกสาร

3.1.3
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ผู้ด ูแลระบบ

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

ข้ อมลู รายการการจัดการเอกสาร

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดการเอกสาร

กระบวนการ
รับข้ อมลู การจัด การเอกสาร

3.2.1
ข้ อมลู การจัด การเอกสาร
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การจัด การเอกสาร

3.2.2
ข้ อมลู การจัด การเอกสาร

ภาพที่ 3-8 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร: ผูดูแลระบบ)

ข้ อมลู การจัด การเอกสาร

ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

D1 ข้ อมูลพนักงาน
D5 ข้ อมูลเอกสาร

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การจัดการ
เอกสาร

3.2.3
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ผู้ประกันตน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

ข้ อมลู การแสดงความคิด เห็น

ข้ อมลู รายการแสดงความคิดเห็น

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็น

กระบวนการ
รับข้ อมลู การแสดงความ
คิด เห็น

4.1.1
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การแสดงความคิด เห็น

4.1.2
ข้ อมลู การแสดงความคิด เห็น

ภาพที่ 3-9 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น: ผูประกันตน)

ข้ อมลู การแสดงความคิด เห็น

ข้ อมลู ผู้ประกันตน

D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D5 ข้ อมูลเอกสาร
D6 ข้ อมูลความคิดเห็น

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การแสดง
ความคิดเห็น

4.1.3
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ผู้ด ูแลระบบ

ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

ข้ อมลู การจัด การการแสดงความ
คิด เห็น

ข้ อมลู รายการแสดงความคิดเห็น

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดการการแสดงความคิดเห็น

กระบวนการ
รับข้ อมลู การแสดงความ
คิด เห็น

4.2.1
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู
การแสดงความคิด เห็น

4.2.2

ข้ อมลู การจัด การการแสดงความ
คิด เห็น

ภาพที่ 3-10 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น: ผูดูแลระบบ)

ข้ อมลู การจัด การการแสดงความคิด เห็น

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D5 ข้ อมูลเอกสาร
D6 ข้ อมูลความคิดเห็น

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การแสดง
ความคิดเห็น

4.2.3
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พนักงาน
กระบวนการ
รับข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

5.1.1
ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
ข้ อมูลสิทธิ �
ข้ อมูลดาวน์ โหลด
ข้ อมูลเอกสาร
ข้ อมูลความคิดเห็น

กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู การ
จัด ทํารายงาน

5.1.2
ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

ภาพที่ 3-11 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน: พนักงาน)

ข้ อมลู รายงาน

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดทํารายงาน

ข้ อมลู พนักงาน

ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

D1
D2
D3
D4
D5
D6

กระบวนการ
จัด พิมพ์รายงาน

5.1.3
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ผู้ประกันตน
กระบวนการ
รับข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

5.2.1
ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

5.2.2
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู การ
จัด ทํารายงาน

ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
ข้ อมูลสิทธิ �
ข้ อมูลดาวน์ โหลด
ข้ อมูลเอกสาร
ข้ อมูลความคิดเห็น

ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

ภาพที่ 3-12 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน: ผูประกันตน)

ข้ อมลู รายงาน

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดทํารายงาน

ข้ อมลู ผู้ประกันตน

ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

D1
D2
D3
D4
D5
D6

กระบวนการ
จัด พิมพ์รายงาน

5.2.3
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ผู้ด ูแลระบบ
กระบวนการ
รับข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

5.3.1
ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

5.3.2
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู การ
จัด ทํารายงาน

ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
ข้ อมูลสิทธิ �
ข้ อมูลดาวน์ โหลด
ข้ อมูลเอกสาร
ข้ อมูลความคิดเห็น

ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

ภาพที่ 3-13 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน: ผูดูแลระบบ)

ข้ อมลู รายงาน

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดทํารายงาน

ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

ข้ อมลู การจัด ทํารายงาน

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

D1
D2
D3
D4
D5
D6

กระบวนการ
จัด พิมพ์รายงาน

5.3.3
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ผู้ด ูแลระบบ

กระบวนการที� 1.0
การเข้ าสู่ร ะบบ

กระบวนการ
รับข้ อมลู การจัด การ
ข้ อมลู หลัก

6.1
ข้ อมลู การจัด การข้ อมูลหลัก
กระบวนการ
การตรวจสอบข้ อมลู การ
จัด การข้อมูลหลัก

6.2

ข้ อมลู การจัด การข้ อมูลหลัก

ภาพที่ 3-14 แสดงผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 6.0 (การจัดการขอมูลหลัก: ผูดูแลระบบ)

ข้ อมลู หลัก

ข้ อมลู ผลการตรวจสอบการจัดการข้ อมูล หล กั

ข้ อมลู การจัด การข้ อมูลหลัก

ข้ อมลู ผู้ด ูแลระบบ

D1 ข้ อมูลพนักงาน
D2 ข้ อมูลผู้ป ระกันตน
D3 ข้ อมูลสิทธิ �

กระบวนการ
การบันทึกข้อ มูล การจัดการ
ข้ อมลู หลัก

6.3
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3.3.3 การเขียนคําอธิบายการประมวลผล (Process Description) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
ตารางที่ 3-1 แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 1.0 การเขาสูระบบ
Process Description
System
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
DFD Number
1.0
Process Name
กระบวนการเขาสูระบบ
External Entity
พนักงาน ผูประกันตน ผูดูแลระบบ
Input Dataflows ขอมูลการเขาสูระบบ ขอมูลพนักงาน ขอมูลผูประกันตน ขอมูลผูดูแลระบบ
Output Dataflows ขอมูลผลการเขาสูระบบ
Data Store
ขอมูลพนักงาน (D1), ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์ (D3)
Description
1. กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ) รับขอมูลชื่อผูใชและรหัสผานของ
พนักงาน, ผูประกันตน, ผูดูแลระบบ
2. กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ) เรียกใชขอมูล ขอมูลพนักงาน (D1)
เพื่ อ ทํ า การตรวจสอบเปรี ย บเที ย บข อ มู ล การเข า สู ร ะบบ โดยทํ า การ
ตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลจาก ชื่อผูใชและรหัสผาน วาตรงกับขอมูลที่
เก็บ ไว ในขอมูล ขอมูล พนั กงาน (D1) หรือไม ถ าไม แจงให ผูป ระกัน ตน
ผูดูแลระบบ กรุณากรอกขอมูล ชื่อผูใชและรหัสผานใหมใหถูกตอง
3. กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ) เมื่อทําการตรวจสอบเปรียบเทียบ
ขอมูลการเขาสูระบบ พนักงาน, ผูประกันตน, ผูดูแลระบบ แลววามีชื่อผูใช
และรหั ส ผ า น ตรงกั บ ข อ มู ล ที่ เก็ บ ไว ใน ข อ มู ล พนั ก งาน (D1), ข อ มู ล
ผูประกันตน (D2) เขามาเปรียบเทียบกับ ขอมูลสิทธิ์ (D3), วาสิทธิ์การใชงาน
และตําแหนง ตรงกันหรือไม ถาตรงจะใหพนักงาน, ผูประกันตน, ผูดูแลระบบ
ไปทํายังกระบวนการตอไป ที่กําหนดไว
4. กระบวนการที่ 1.0 (การเข า สู ร ะบบ) ส ง ข อ มู ล พนั ก งานไปยั ง
กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร), กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน)
5. กระบวนการที่ 1.0 (การเข า สู ร ะบบ) ส ง ข อ มู ล ผู ป ระกั น ตนไปยั ง
กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด), กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น),
กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน)
6. กระบวนการที่ 1.0 (การเข า สู ร ะบบ) ส งข อ มู ล ผู ดู แ ลระบบไปยั ง
กระบวนการที่ 2.0 (การดาวน โหลด), กระบวนการที่ 3.0 (การจั ดการ
เอกสาร),กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น), กระบวนการที่ 5.0
(การจัดทํารายงาน),กระบวนการที่ 6.0 (การจัดการขอมูลหลัก)
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ตารางที่ 3-2 แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 2.0 การดาวนโหลด
Process Description
System
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
DFD Number
2.0
Process Name
กระบวนการดาวนโหลด
External Entity
ผูประกันตน ผูดูแลระบบ
Input Dataflows ขอมูลการดาวนโหลด ขอมูลผูประกันตน ขอมูลผูดูแลระบบ
Output Dataflows ขอมูลรายการการดาวนโหลด
Data Store
ผูประกันตน (D2), ขอมูลดาวนโหลด (D4), ขอมูลเอกสาร (D5)
Description
กรณีผูประกันตน
1. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวน โหลด) รั บ ข อ มู ล ผู ป ระกั น ตน จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด) รับข อมูลการดาวนโหลด โดยนํ า
ขอมูลดาวนโหลด (D4), ขอมูลเอกสาร (D5) มาแสดงใหผูประกันตนทราบ
วาไดเคยทําการดาวนโหลดอะไรไปบาง หากผูประกันตนตองการดาวนโหลด
จะเรียกใช ขอมูลดาวนโหลด (D4), ขอมูลเอกสาร (D5) มาใหผูประกันตน
เลือกเพือ่ ทําการดาวนโหลด
3. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวน โหลด) ทํ าการตรวจสอบขอมู ล การ
ดาวนโหลด โดยนํา ขอมูลดาวนโหลด (D4) มาทําการตรวจสอบกับขอมูล
การดาวนโหลด ที่ผูป ระกันตนไดทําการดาวนโหลด วาการดาวนโหลด
ถูกตองหรือซ้ําหรือไม แลวสงขอมูลผลการตรวจสอบไปยังผูประกันตน
4. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด) บันทึกขอมูลการดาวนโหลดลง
ในข อ มู ล ดาวน โหลด (D4) และส งข อ มู ล รายการการดาวน โหลดไปยั ง
ผูประกันตน
กรณีผูดูแลระบบ
1. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวน โ หลด) รั บ ข อ มู ล ผู ดู แ ลระบบ จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด) รับข อมูลการดาวนโหลด โดยนํ า
ขอมูลดาวนโหลด (D4), ขอมูลเอกสาร (D5) มาแสดงใหผูดูแลระบบทราบ
วาได เคยทํ าการดาวน โหลดอะไรไปบาง หากผู ดูแลระบบตองการดาวน
โหลด จะเรียกใช ขอมูลดาวนโหลด (D4), ขอมูลเอกสาร (D5) มาใหผูดูแล
ระบบเลือกเพื่อทําการดาวนโหลด
3. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด) ทํ าการตรวจสอบขอมูลการดาวน
โหลดโดยนํ า ข อมู ลดาวน โหลด (D4) มาทํ าการตรวจสอบกั บ ข อมู ล การ
ดาวนโหลดที่ผูดูแลระบบไดทําการดาวนโหลด วาการดาวนโหลดถูกตอง
หรือซ้ําหรือไมแลวสงขอมูลผลการตรวจสอบไปยังผูดูแลระบบ
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)
Description

Process Description
4. กระบวนการที่ 2.0 (การดาวนโหลด) บันทึกขอมูลการดาวนโหลดลง
ในขอมูลดาวนโหลด (D4) และสงขอมูลรายการการดาวนโหลดไปยังผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3-3 แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 3.0 การจัดการเอกสาร
Process Description
System
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
DFD Number
3.0
Process Name
กระบวนการจัดการเอกสาร
External Entity
พนักงาน ผูดูแลระบบ
Input Dataflows ขอมูลการจัดการเอกสาร ขอมูลพนักงาน ขอมูลผูดูแลระบบ
Output Dataflows ขอมูลรายการการจัดการเอกสาร
Data Store
ขอมูลพนักงาน (D1), ขอมูลเอกสาร (D5)
Description
กรณีพนักงาน
1. กระบวนการที่ 3.0 (การจั ด การเอกสาร) รั บ ข อ มู ล พนั ก งาน จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร) รับขอมูลการจัดการเอกสาร
โดยนํา ขอมูลเอกสาร (D5) มาแสดงใหพนักงานทราบวามีรายการการจัดการ
เอกสารอะไรบาง
3. กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร) ทําการตรวจสอบขอมูลการจัดการ
เอกสาร โดยนํา ขอมูลเอกสาร (D5) มาทําการตรวจสอบ วาการจัดการ
เอกสารถูกตองหรือซ้ําหรือไม แลวสงขอมูลผลการตรวจสอบการจัดการ
เอกสารไปยังพนักงาน
4. กระบวนการที่ 3.0 (การจั ด การเอกสาร) บั น ทึ ก ข อมู ล การจั ด การ
เอกสาร ขอมูลเอกสาร (D5) และสงขอมูลรายการการจัดการเอกสารไปยัง
พนักงาน
กรณีผูดูแลระบบ
1. กระบวนการที่ 3.0 (การจั ดการเอกสาร) รั บ ข อมู ลผู ดู แ ลระบบ จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร) รับขอมูลการจัดการเอกสาร โดย
นํ า ข อ มู ล เอกสาร (D5) มาแสดงให ผู ดู แลระบบทราบวามี ร ายการการ
จัดการเอกสารอะไรบาง
3. กระบวนการที่ 3.0 (การจัดการเอกสาร) ทําการตรวจสอบขอมูลการจัดการ
เอกสาร โดยนําขอมูลเอกสาร (D5) มาทําการตรวจสอบ วาการจัดการเอกสาร
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ตารางที่ 3-3 (ตอ)
Description

Process Description
ถูกตองหรือซ้ําหรือไม แลวสงขอมูลผลการตรวจสอบการจัดการเอกสารไป
ยังผูดูแลระบบ
4. กระบวนการที่ 3.0 (การจั ด การเอกสาร) บั น ทึ ก ข อ มู ล การจั ด การ
เอกสาร ขอมูลเอกสาร (D5) และสงขอมูลรายการการจัดการเอกสารไปยัง
ผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3-4 แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 4.0 การแสดงความคิดเห็น
Process Description
System
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
DFD Number
4.0
Process Name
กระบวนการแสดงความคิดเห็น
External Entity
ผูประกันตน ผูดูแลระบบ
Input Dataflows ขอมูลการแสดงความคิดเห็น ขอมูลผูประกันตน ขอมูลผูดูแลระบบ
Output Dataflows ขอมูลรายการการแสดงความคิดเห็น
Data Store
ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลเอกสาร (D5), ขอมูลความคิดเห็น (D6)
Description
กรณีผูประกันตน
1. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น ) รับ ขอมูล ผูป ระกัน ตน
จากกระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น) รับขอมูลการแสดงความ
คิดเห็น โดยนํา ขอมูลเอกสาร (D5), ขอมูลความคิดเห็น (D6) มาแสดงให
ผูประกันตนไดทําการแสดงความคิดเห็น
3. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น) ทําการตรวจสอบขอมูล
การแสดงความคิดเห็น โดยนํ า ขอมู ลผูป ระกันตน (D2), ขอมูลเอกสาร
(D5), ข อมู ล ความคิดเห็น (D6) มาทําการตรวจสอบกับ ขอมูลการแสดง
ความคิดเห็นที่ผูประกันตนไดทําการแสดงความคิดเห็น แลวสงขอมูลผล
การตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นไปยังผูประกันตน
4. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น ) บัน ทึ กขอมูล การแสดง
ความคิ ด เห็ น ลงใน ข อมู ล ความคิ ดเห็น (D6) และส งขอมู ล รายการการ
แสดงความคิดเห็นไปยังผูประกันตน
กรณีผูดูแลระบบ
1. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น ) รับ ขอมูลผูดู แลระบบ
จากกระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น) รับขอมูลการแสดงความคิดเห็น
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ตารางที่ 3-4 (ตอ)
Description

Process Description
โดยนํา ขอมู ลเอกสาร (D5), ขอมู ลความคิดเห็ น (D6) มาแสดงให ผูดูแล
ระบบไดทําการแสดงความคิดเห็น
3. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น) ทําการตรวจสอบขอมูล
การแสดงความคิดเห็น โดยนํา ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลเอกสาร
(D5),
ขอมูลความคิดเห็น (D6) มาทําการตรวจสอบกั บขอมู ลการแสดงความ
คิดเห็น ที่ผูดูแลระบบไดทําการแสดงความคิดเห็น แลวสงขอมูลผลการ
ตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นไปยังผูดูแลระบบ
4. กระบวนการที่ 4.0 (การแสดงความคิดเห็น) บันทึกขอมูลการแสดง
ความคิ ดเห็น ลงใน ข อมูล ความคิดเห็น (D6) และส งขอมูล รายการการ
แสดงความคิดเห็นไปยังผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3-5 แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 5.0 การจัดทํารายงาน
Process Description
System
เว็บไซตระบบงานยานพาหนะ
DFD Number
5.0
Process Name
กระบวนการจัดทํารายงาน
External Entity
พนักงาน ผูประกันตน ผูดูแลระบบ
Input Dataflows ขอมูลการจัดทํารายงาน ขอมูลพนักงาน ขอมูลผูประกันตน ขอมูลผูดูแลระบบ
Output Dataflows ขอมูลรายงาน
ขอมูลพนักงาน (D1), ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์ (D3), ขอมูลดาวนโหลด (D4),
Data Store
ขอมูลเอกสาร (D5), ขอมูลความคิดเห็น (D6)
Description
กรณีพนักงาน
1. กระบวนการที่ 5.0 (การจั ด ทํ า รายงาน) รั บ ข อ มู ล พนั ก งาน จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน) รับขอมูลการจัดทํารายงาน
โดยนํ า ข อมูลพนักงาน (D1), ขอมู ล สิ ทธิ์ (D3), ขอมูล ดาวน โหลด (D4),
ขอมูลเอกสาร (D5), ขอมูลความคิดเห็น (D6) เพื่อจัดทํารายงาน
3. กระบวนการที่ 5.0 (การจั ด ทํ ารายงาน) ตรวจสอบข อมู ลการจั ดทํ า
รายงาน ว า เรี ย กข อ มู ล ถู ก ต อ งหรื อ ไม ถ า ถู ก ต อ งแล ว ส ง ข อ มู ล ผลการ
ตรวจสอบการจัดทํารายงานไปยังพนักงาน
4. กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน) จัดพิมพรายงานและสงขอมูล
รายงานไปยังพนักงาน
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ตารางที่ 3-5 (ตอ)
Description

Process Description
กรณีผูประกันตน
1. กระบวนการที่ 5.0 (การจั ดทํ ารายงาน) รับ ขอมู ล ผูป ระกัน ตน จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน) รับขอมูลการจัดทํารายงาน โดย
เรียกใช ขอมูลผูป ระกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์ (D3), ขอมูลดาวนโหลด (D4),
ขอมูลเอกสาร (D5), ขอมูลความคิดเห็น (D6) เพื่อจัดทํารายงาน
3. กระบวนการที่ 5.0 (การจั ด ทํ ารายงาน) ตรวจสอบข อมู ลการจั ดทํ า
รายงาน ว าเรี ย กข อ มู ล ถู ก ต อ งหรื อ ไม ถ า ถู ก ต อ งแล ว ส ง ข อ มู ล ผลการ
ตรวจสอบการจัดทํารายงานไปยังผูประกันตน
4. กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน) จัดพิมพรายงานและสงขอมูล
รายงานไปยังผูประกันตน
กรณีผูดูแลระบบ
1. กระบวนการที่ 5.0 (การจั ดทํ ารายงาน) รับ ขอ มู ล ผู ดู แลระบบ จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน) รับขอมูลการจัดทํารายงาน
โดยเรียกใช ขอมูลพนักงาน (D1), ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์
(D3), ขอมูลดาวนโหลด (D4), ขอมูลเอกสาร (D5), ขอมูลความคิดเห็น
(D6) เพื่อจัดทํารายงาน
3. กระบวนการที่ 5.0 (การจั ด ทํ ารายงาน) ตรวจสอบข อมู ลการจั ดทํ า
รายงาน ว าเรี ย กข อ มู ล ถู ก ต อ งหรื อ ไม ถ า ถู ก ต อ งแล ว ส ง ข อ มู ล ผลการ
ตรวจสอบการจัดทํารายงานไปยังผูดูแลระบบ
4. กระบวนการที่ 5.0 (การจัดทํารายงาน) จัดพิมพรายงานและสงขอมูล
รายงานไปยังผูดูแลระบบ

ตารางที่ 3-6 แสดงคําอธิบายการประมวลผลกระบวนการที่ 6.0 การจัดการขอมูลหลัก
Process Description
System
เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
DFD Number
6.0
Process Name
กระบวนการจัดการขอมูลหลัก
External Entity
ผูดูแลระบบ
Input Dataflows ขอมูลการจัดการขอมูลหลัก ขอมูลผูดูแลระบบ
Output Dataflows ขอมูลหลัก
Data Store
ขอมูลพนักงาน (D1), ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์ (D3), ขอมูลเอกสาร (D5)
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ตารางที่ 3-6 (ตอ)
Description

Process Description
1. กระบวนการที่ 6.0 (การจัด การขอ มูล หลัก ) รับ ผูดูแ ลระบบ จาก
กระบวนการที่ 1.0 (การเขาสูระบบ)
2. กระบวนการที่ 6.0 (การจัดการขอมูลหลัก) รับขอมูลการจัดการขอมูลหลัก
โดยเรียกใช ขอมูลพนักงาน (D1), ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์ (D3),
ขอมูลเอกสาร (D5) เพื่อใหผูดูแลระบบเลือกมาจัดการขอมูล
3. กระบวนการที่ 6.0 (การจัดการขอมูลหลัก) ตรวจสอบขอมูลการจัดการ
ขอมู ล หลัก วาขอมูล ถูกตองหรือไม และสงขอมูล ผลการตรวจสอบการ
จัดการขอมูลหลักไปยังผูดูแลระบบ
4. กระบวนการที่ 6.0 (การจั ดการข อมู ล หลั ก) บั นทึ กข อมู ลการจั ดการ
ขอมู ลหลักลงใน ขอมูลพนั กงาน (D1), ขอมูลผูประกันตน (D2), ขอมูลสิทธิ์ (D3),
ขอมูลเอกสาร (D5) และสงขอมูลหลักไปยังผูดูแลระบบ

1
มี M

ชื�อจังหวัด
รหัสจังหวัด

ชื�อเขต/อําเภอ
รหัสเขต/อําเภอ

พนักงาน

1
1
มี
M
1

สิทธิ�

1

1

1
1

รหัสพนักงาน
password
คํานําหน้ า
username
ชื�อ
รหัสไปรษณีย์
นามสกุล
ถนน
เลขที�บัตรประชาชน
ซอย
ว/ด/ป เกิด
ที�อยู่
เบอร์โทรศัพท์

1

ชื�อสิทธิ�
รหัสสิท ธิ�

1
M
มี
1

ผู้ประกันตน

1

มี M
1

มี

1 มี

M
1

1

M

1

เอกสาร

1

M
มี
1

1

ดาวน์โหลด

1

1
M
มี
1

รหัสเอกสาร
ชื�อเอกสาร
ว/ด/ป สร้ าง
ว/ด/ป ประกาศ
ว/ด/ป เริ�มต้น
ว/ด/ป แก้ ไข
ว/ด/ป สิน� สุด
อ้ างอิง
Link

รหัสดาวน์โหลด
ว/ด/ป ดาวน์โหลด

เวลาแสดงความคิดเห็น

ว/ด/ป แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น
รหัสแสดงความคิดเห็น

ภาพที่ 3-15 แสดงความสัมพันธของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม

จังหวัด

1
M
มี
1
1

เขต/อําเภอ

1
M
มี
1
1

password
username
เบอร์โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ถนน
ซอย
ที�อยู่
ว/ด/ป เกิด
เลขที�บัตรประชาชน
นามสกุล
ชื�อ
ชื�อแขวง/ตําบล
คํานําหน้ า
รหัสแขวง/ตําบล
รหัสผู้ป ระกันตน
1
1
มี M 1
แขวง/ตําบล
1
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3.3.4.2 โครงสรางขอมูลหรือนิยามขอมูล (Schema)
เปนโครงสรางของฐานขอมูลรวมถึงความสัมพันธของขอมูลวามีความสัมพันธกัน
ผูประกันตน (รหัสผูประกันตน, คํานําหนา, ชื่อ, นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน,
ว/ด/ป เกิด, ที่อยู, ซอย, ถนน, รหัสไปรษณีย, เบอรโทรศัพท, username, password, รหัสสิทธิ์,
รหัสแขวง/ตําบล)
พนักงาน (รหัสพนักงาน, คํานําหนา, ชื่อ, นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, ว/ด/ป เกิด,
ที่อยู, ซอย, ถนน, รหัสไปรษณีย, เบอรโทรศัพท, username, password, รหัสสิทธิ์, รหัสแขวง/ตําบล)
สิทธิ์ (รหัสสิทธิ์, ชื่อสิทธิ์)
แสดงความคิดเห็น (รหัสแสดงความคิดเห็น, ว/ด/ป แสดงความคิดเห็น, ความคิดเห็น,
เวลาแสดงความคิดเห็น, รหัสผูประกันตน, รหัสดาวนโหลด)
ดาวนโหลด (รหัสดาวนโหลด, ว/ด/ป ดาวนโหลด, รหัสผูประกันตน, รหัสเอกสาร)
เอกสาร (รหัสเอกสาร, ชื่อเอกสาร, ว/ด/ป สราง, ว/ด/ป แกไข, ว/ด/ป ประกาศ,
ว/ด/ป เริ่มตน, ว/ด/ป สิ้นสุด, อางอิง, Link, รหัสพนักงาน)
แขวง/ตําบล (รหัสแขวง/ตําบล, ชื่อแขวง/ตําบล, รหัสเขต/อําเภอ)
เขต/อําเภอ (รหัสเขต/อําเภอ, ชื่อเขต/อําเภอ, รหัสจังหวัด)
จังหวัด (รหัสจังหวัด, ชื่อจังหวัด)
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3.3.4.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
ตารางที่ 3-7 แสดงพจนานุกรมขอมูลผูประกันตน (Insured)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อฟลด

ins_id
ins_prefix
ins_fname
ins_lname
ins_card
ins_birthday
ins_address
ins_alley
ins_road
ins_post
ins_tel
ins_user
ins_pass
tamb_id
perm_id

ความหมาย
รหัสผูประกันตน
คํานําหนา
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
ว/ด/ป เกิด
ที่อยู
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
username
password
รหัสแขวง/ตําบล
รหัสสิทธิ

ชนิดขอมูล
int
vachar
vachar
vachar
vachar
date
vachar
vachar
vachar
text
number
vacher
vacher
int
int

ขนาด
13
50
50
50
50
50
100
50
50
50
50
50
20
11
10

คีย
pk
fk
fk

ชนิดขอมูล
vachar
vachar

ขนาด
10
30

คีย
pk
-

ชนิดขอมูล
int
vachar
vachar
vachar
vachar
date
text

ขนาด
13
50
50
50
13
50
50

คีย
pk
-

ตารางที่ 3-8 แสดงพจนานุกรมขอมูลสิทธการใชงาน (Permission)
ลําดับ
ชื่อฟลด
1 perm_id
2 perm_name

ความหมาย
รหัสสิทธิ์การใชงาน
ชื่อการใชงาน

ตารางที่ 3-9 แสดงพจนานุกรมขอมูลพนักงาน (Personnel)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อฟลด

pera_id
pera_prefix
pera_fname
pera_lname
peral_card
pera_birthday
pera_address

ความหมาย
รหัสพนักงาน
คํานําหนา
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
ว/ด/ป เกิด
ที่อยู
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ตารางที่ 3-9 (ตอ)
ลําดับ
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อฟลด
pera_alley
pera_road
pera_post
pera_tel
pera_user
pera_pass
dis_id
perm_id

ความหมาย
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
username
password
รหัสแขวง/ตําบล
รหัสสิทธิ

ชนิดขอมูล
vachar
vachar
vachar
vachar
vacher
vacher
int
int

ขนาด
50
50
50
50
50
20
11
10

คีย
fk
fk

ตารางที่ 3-10 แสดงพจนานุกรมขอมูลแสดงความคิดเห็น (Comment)
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อฟลด
com_id
com_date
com_time
ins_id
down_id

ความหมาย
รหัสแสดงความคิดเห็น
ว/ด/ป แสดงความคิดเห็น
เวลาแสดงความคิดเห็น
รหัสผูประกันตน
รหัสดาวนโหลด

ชนิดขอมูล
int
date
vachar
int
int

ขนาด
10
50
50
11
10

คีย
pk
fk
fk

ตารางที่ 3-11 แสดงพจนานุกรมขอมูลดาวนโหลด (Download)
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อฟลด
down_id
down_date
ins_id
docu_id

ความหมาย
รหัสดาวนโหลด
ว/ด/ป ดาวนโหลด
รหัสผูประกันตน
รหัสเอกสาร

ชนิดขอมูล
int
date
int
int

ขนาด
10
50
10
11

คีย
pk
fk
fk

ชนิดขอมูล
int
vachar
date
date
date

ขนาด
10
50
50
-

คีย
pk
-

ตารางที่ 3-12 แสดงพจนานุกรมขอมูลเอกสาร (Document)
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อฟลด
docu_id
docu_name
docum_date
docu_date modify
docu_date announce

ความหมาย
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ว/ด/ป สราง
ว/ด/ป แกไข
ว/ด/ป ประกาศ

-

57
ตารางที่ 3-12 (ตอ)
ลําดับ
6
7
8
9
10

ชื่อฟลด
docu_date begin
docu_date finished
docu_referable
docu_link
pera_id

ความหมาย
ว/ด/ป เริ่มตน
ว/ด/ป สิ้นสุด
อางอิง
link
รหัสพนักงาน

ชนิดขอมูล
date
date
vachar
vachar
int

ขนาด
20
50
10

คีย
fk

ชนิดขอมูล
int
vachar
int

ขนาด
10
50
11

คีย
pk
fk

ชนิดขอมูล
int
vachar
int

ขนาด
10
50
11

คีย
pk
fk

ชนิดขอมูล
int
vachar

ขนาด
10
50

คีย
pk
-

ตารางที่ 3-13 แสดงพจนานุกรมขอมูลแขวง/ตําบล (Tampon)
ลําดับ
ชื่อฟลด
1 tamb_id
2 tamb_name
3 cant_id

ความหมาย
รหัสแขวง/ตําบล
ชื่อแขวง/ตําบล
รหัสเขต/อําเภอ

ตารางที่ 3-14 แสดงพจนานุกรมขอมูลเขต/อําเภอ (Canton)
ลําดับ
ชื่อฟลด
1 cant_id
2 cant_name
3 prov_id

ความหมาย
รหัสเขต/อําเภอ
ชื่อเขต/อําเภอ
รหัสจังหวัด

ตารางที่ 3-15 แสดงพจนานุกรมขอมูลจังหวัด (Province)
ลําดับ
ชื่อฟลด
1 prov_id
2 prov_name

ความหมาย
รหัสจังหวัด
ชื่อจังหวัด
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3.3.5 การออกแบบหนาจอในสวนอินพุต (Input Design) และเอาทพุต (Output Design)
3.3.5.1 การออกแบบหนาฟอรมแรกของเว็บไซต

ภาพที่ 3-16 แสดงหนาฟอรมแรกของเว็บไซต
3.3.5.2 การออกแบบหนาฟอรมประกาศราง TOR

ภาพที่ 3-17 แสดงหนาฟอรมประกาศราง TOR
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3.3.5.3 การออกแบบหนาฟอรมการแสดงความคิดเห็น

ภาพที่ 3-18 แสดงหนาฟอรมการแสดงความคิดเห็น
3.3.5.4 การออกแบบหนาฟอรมประกาศรางจัดซื้อจัดจาง

ภาพที่ 3-19 แสดงหนาฟอรมประกาศรางจัดซื้อจัดจาง
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3.3.5.5 การออกแบบหนาฟอรมประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

ภาพที่ 3-20 แสดงหนาฟอรมประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
3.3.5.6 การออกแบบหนาฟอรมประกาศผลจัดซื้อจัดจาง

ภาพที่ 3-21 แสดงหนาฟอรมประกาศผลจัดซื้อจัดจาง
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3.3.5.7 การออกแบบหนาฟอรมประกาศราคากลาง (อางอิง)

ภาพที่ 3-22 แสดงหนาฟอรมประกาศราคากลาง (อางอิง)
3.3.5.8 การออกแบบหนาฟอรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน

ภาพที่ 3-23 แสดงหนาฟอรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน

บทที่ 4
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
ในการพัฒนาเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม ไดมีการพัฒนาตามระยะเวลาการทํางานจริง เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2560 ดังแสดงในตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4 -1 แสดงระยะเวลาการดําเนินงานจริง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การศึกษาและรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ
การทดสอบและการแกไขระบบ
การประเมินประสิทธิภาพ
การสรุปผลและขอเสนอแนะ
การจัดทําคูมือ

หมายเหตุ

หมายถึง แผนการปฏิบัติงาน
หมายถึง การปฏิบัติงานจริง

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สิงหาคม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
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4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.1.1 หนาฟอรมแรกของเว็บไซต

ภาพที่ 4-1 แสดงหนาฟอรมแรกของเว็บไซต
4.1.2 หนาฟอรมประกาศราง TOR

ภาพที่ 4-2 แสดงหนาฟอรมประกาศราง TOR
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4.1.3 หนาฟอรมการแสดงความคิดเห็น

ภาพที่ 4-3 แสดงหนาฟอรมการแสดงความคิดเห็น
4.1.4 หนาฟอรมประกาศรางจัดซื้อจัดจาง

ภาพที่ 4-4 แสดงหนาฟอรมประกาศรางจัดซื้อจัดจาง
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4.1.5 หนาฟอรมประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

ภาพที่ 4-5 แสดงหนาฟอรมประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
4.1.6 หนาฟอรมประกาศผลจัดซื้อจัดจาง

ภาพที่ 4-6 แสดงหนาฟอรมประกาศผลจัดซื้อจัดจาง
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4.1.7 หนาฟอรมประกาศราคากลาง (อางอิง)

ภาพที่ 4-7 แสดงหนาฟอรมประกาศราคากลาง (อางอิง)
4.1.8 หนาฟอรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน

ภาพที่ 4-8 แสดงหนาฟอรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน
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4.2 ผลการทดสอบระบบ
4.2.1 การวิเคราะหขอมูลและสถิติการใชวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากแบบประเมิน ผล
ประสิทธิภาพเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม สามารถนํามาทดสอบประสิทธิภาพโดยนํามาคํานวณ
คาเฉลี่ย เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินแบงเปน*5*ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด โดยหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้
มากที่สุด คะแนน
5 คะแนน
มาก
คะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง คะแนน
3 คะแนน
นอย
คะแนน
2 คะแนน
นอยที่สุด คะแนน
1 คะแนน
4.2.2 ระเบียบวิธีการทางสถิติ (พิสมัย, 2555: 20 - 32)
4.2.2.1 สูตรการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Sample Mean)
1
4.
4.3
4.
4.3

X

∑x

=

n

*** *แทน คาเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด
4.2.2.2 สูตรการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
X

∑ (x − x )

2

S .D.

=

S .D.
N

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

N −1

∑ (x − x ) แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู
2
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4.2.3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน
ตารางที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของระบบ
หัวขอประเมิน
1. เมนูจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
2. เมนูสวนจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
3. โครงสรางของเมนูมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม
4. มีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาด
5. ไดรับขอมูลตรงกับ ความต องการใชงานและนํ าไปใชไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
6. แสดงผลภาษาไดอยางถูกตอง
7. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆได
8. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับเครื่องมือทองเว็บ (Browser) ได
หลากหลาย
9. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย
10. มีการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผาน
11. มีการกําหนดสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
12. ผลที่ไดรับจากการใชเว็บไซตเปนไปตามขอกําหนดของสวนจัดซื้อจัดจาง
13. ฐานขอมูลที่จัดเตรียมไวเพียงพอ เหมาะสมกับสวนจัดซื้อจัดจาง
รวม

ระดับ
คาเฉลี่ย
3.67
3.33
3.33
3.00

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.58
0.58
0.00

4.00

0.00

4.00
4.00

0.00
0.00

4.00

0.00

3.67
4.00
4.00
4.00
3.33
3.72

0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
0.29

จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของระบบ มีผลการประเมินดั งนี้
1) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีเมนูจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 2) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีเมนูสวนจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอน
ในการใชงานเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 3) เว็บไซตสํานักงาน
ประกันสังคมมีโครงสรางของเมนูมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.33
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 4) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาด
มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.5) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมไดรับขอมูล
ตรงกับความตองการใชงานและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0 6) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมแสดงผลภาษาไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0 7) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมสามารถทํางานรวมกับแอพพลิเคชั่น
อื่น ๆ ได มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0 8) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
สามารถทํางานรวมกับเครื่องมือทองเว็บ (Browser) ไดหลากหลาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 0 9) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมสามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย
มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 10) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
มีการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัส ผาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0
11) เว็ บ ไซต สํ า นั กงานประกั น สั งคมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเปลี่ย นแปลงแก ไขข อมูล มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0 12) ผลที่ไดรับจากการใชเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
เปนไปตามขอกําหนดของสวนจัดซื้อจัดจาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0
13) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีฐานขอมูลที่จัดเตรียมไวเพียงพอ เหมาะสมกับสวนจัดซื้อจัดจาง
มี คาเฉลี่ ย เท า กั บ 3.33 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 สรุ ป ภาพรวมผลการวิ เ คราะห ห า
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ มี คาเฉลี่ ย เทากับ 3.72 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท ากั บ 0.29 มี ผ ลการ
ประเมินประสิทธิภาพอยูในเกณฑระดับปานกลาง
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4.2.4 ผลการวิเคราะหหาความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซต สําหรับบุคคลทั่วไป จํานวน 5 ทาน
ตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะหหาความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซต
รายการ
1. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
2. ความสะดวกในการใชงาน
3. การจัดวางเมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย
4. ขาวสารการประชาสัมพันธเว็บไซต มีความเหมาะสม นาสนใจ
5. รูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม
6. ขนาดของตัวอักษรอานไดงาย และเหมาะสม
7. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
8. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน และสามารถสื่อความหมายได
9. ขนาดของภาพเหมาะสมสวยงาม
10. จํานวนภาพมีเพียงพอตอการสื่อความหมาย
รวม

ระดับ สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน
4.20
0.45
4.00
1.00
3.80
0.45
3.80
0.84
3.80
0.45
4.00
1.00
4.20
0.45
4.60
0.55
4.20
0.45
4.00
0.71
4.06
0.23

จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของระบบ มีผลการประเมินดังนี้
1) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.45 2) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีความสะดวก
ในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.00 3) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
มีการจัดวางเมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย มีคาเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.45 4) เว็บไซต
สํานักงานประกันสังคมมีขาวสารการประชาสัมพันธเว็บไซต มีความเหมาะสมนาสนใจ มีคาเฉลี่ย
เทา กั บ 3.80 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.84 5) เว็บ ไซตสํานักงานประกั น สัง คมมีรู ป แบบ
ตัว อักษรอานไดงาย และสวยงาม มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.80 สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.45
6) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีขนาดของตัวอักษรอานไดงาย และเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.00 7) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีสีพื้นหลังกับสีตัวอั กษรมี
ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 8) เว็บไซตสํานักงาน
ประกันสังคมมีภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน และสามารถสื่อความหมายได มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.60
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55 9) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคมมีขนาดของภาพเหมาะสม
สวยงาม มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.20 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท า กั บ 0.45 10) เว็ บ ไซต สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมมีจํานวนภาพมีเพียงพอตอการสื่อความหมาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.71 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.23 มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในเกณฑระดับดี

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ปญหาและอุปสรรค
การพัฒนาระบบงานเว็บไซตของบริษัท บอสอัพโซลูชั่น จํากัด ในสวนงานจัดซื้อจัดจาง
มีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ดังนี้
5.1.1.1 ปญหาจากการวิเคราะห และออกแบบระบบ เนื่องจากผูพัฒนาขาดความ
เขาใจในระบบงานหลัก อีกทั้งยังขาดประสบการณ
5.1.1.2 ปญหาจากการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP เนื่องจากยังขาดความรูความ
เขาใจในการเขียนไวยากรณของภาษา PHP ที่ถูกตอง จึงทําใหการเขียนโปรแกรมเกิดความลาชาและ
ประสิทธิภาพการใชงานของเว็บไซตไมสมบูรณเทาที่ควร
5.1.1.3 ปญหาจากการวางแผนขั้นตอนการทํางานที่ไมเปนขั้นตอน จึงทําใหการ
ทํางานเกิดความลาชา
5.1.1.4 ปญหาจากการไมไดสํารองขอมูลงานเก็บไว ทําใหขอมูลบางสวนสูญหาย
และตองเสียเวลาในการจัดทําขอมูลใหม
5.1.2 วิธีการแกปญหาและอุปสรรค
5.1.2.1 ทําความเขาใจระบบเว็บไซตใหมากขึ้น และทําความเขาใจกับความตองการ
ของผูใชระบบใหละเอียด เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.1.2.2 ทําความเขาใจและศึกษาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม PHP ใหเร็วที่สุด
โดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหองสมุด อินเทอรเน็ต และปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2.3 ทําการวางแผนจัดลําดับความสําคัญตอชิ้นงาน
5.1.2.4 ควรสํารองขอมูลงานเก็บไวทุกครั้ง เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย
5.2 ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานและการทําโครงงาน
5.2.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
5.2.2 มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณของตนเอง
5.2.3 มีความเปนระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
5.2.4 มีความรอบคอบในการทํางาน ตรวจเช็คงานกอนเสมอ
5.2.5 ไดฝกทักษะกระบวนการการเขียนเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5.3 ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
5.3.1 สถานประกอบการไมมีระบบการทํางานที่ชัดเจน
5.3.2 การบริหารคนในการทํางานยังไมครอบคลุมเทาที่ควร
5.3.3 พนักงานขาดความรอบคอบในการทํางาน
5.3.4 หัวหนางานแตละแผนกไมมีการคุยกันจึงทําใหเกิดปญหาหลาย ๆ ดาน
5.3.5 เว็บไซตไมแสดงหนาจอที่เชื่อมตอเขากับฐานขอมูล
5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 จัดแบงหนาที่งานใหชัดเจนวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร
5.4.2 ตรวจสอบและบริหารงานใหท่ัวถึง
5.4.3 จัดอบรมพนักงานเรื่องการรับผิดชอบงาน
5.4.4 จัดประชุมหัวหนาแผนกแตละแผนกเปนประจํา
5.4.5 ควรรวบรวมขอมูลของเว็บไซตที่พัฒนาใหครบถวน สมบูรณ

บรรณานุกรม
ชนิษฐพา แสงสงา และชมพูนุช ไพบูลยปรีดี. เว็บไซต Bok Bok Hotel. โครงงานเฉพาะบุคคล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี, 2557.
เบญจมาศ เหลือจันทร และลัดดา คําวงษ. เว็บไซต Step Pro รองเทาหนัง. โครงงานเฉพาะบุคคล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี, 2557.
พิริยะ อุดมพิริยะศักย. ระบบการจองหองประชุม. โครงงานเฉพาะบุคคล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี,
2556.
อําพรรัช เนตรทิพย. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร. โครงงานเฉพาะบุคคล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี,
2556.
พรอมเลิศ หลอวิจิตร. PHP และ MySQL สําหรับผูเริ่มตน. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น จํากัด,
2550.
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- ตารางวิเคราะหหาประสิทธิภาพของระบบ
- ตารางวิเคราะหหาความพึงพอใจในการใชงาน
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1. รายชื่อผูเชี่ยวชาญการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
1.1 ชื่อ – นามสกุล : นายภานุลักษณ แกวลาน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (มข.)
คณะวิทยาศาสตร
ตําแหนง
: Lead Developer
สถานที่ทํางาน : บริษัท บอสอัพโซลูชั่น จํากัด
20/99 หมู 9 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
เบอรโทรศัพท : 084-409-4437
อีเมล
: panuluk.k@bossup.co.th
1.2 ชื่อ – นามสกุล : นายพชร พรมชาติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มข.)
คณะวิทยาศาสตร
ตําแหนง
: Developer
สถานที่ทางาน : บริษัท บอสอัพโซลูชั่น จํากัด
20/99 หมู 9 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
เบอรโทรศัพท : 082-787-8434
อีเมล
: phodchara.p@bossup.co.th
1.3 ชื่อ – นามสกุล : นายวีระยุทธ เจะหวัน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ตําแหนง
: Developer
สถานที่ทางาน : บริษัท บอสอัพโซลูชั่น จํากัด
20/99 หมู 9 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
เบอรโทรศัพท : 0826412365
อีเมล
: veerayut.j@bossup.co.th
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2. ตัวอยางแบบสอบถาม (ผูเชี่ยวชาญ)
ในการพัฒนาโมดูลจัดซื้อจัดจางของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม ไดมีการออกแบบ แบบสอบถาม
เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะห หาความประสิทธิภาพของเว็บไซต แบงออกเปน 2 สวน
คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม โดยแบงเปน
แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามสําหรับผูใชทั่วไป
2.1 ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ
แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 18 – 20 ป  21 – 25 ป  26 – 30 ป  31 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
 นักศึกษา
 ลูกจาง
 ขาราชการ
 ธุรกิจสวนตัว
 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................

77
ตอนที่ 2**ระดับประสิทธิภาพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงตามระดับความคิดเห็นของทานชองเดียวเทานั้น
การประเมินระบบดานขอมูลขาวสารของเว็บไซต
หัวขอประเมิน
1. เมนูจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
2. เมนูสวนจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
3. โครงสรางของเมนูมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม
4. มีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาด
5. ไดรับขอมูลตรงกับความตองการใชงานและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. แสดงผลภาษาไดอยางถูกตอง
7. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆได
8. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับเครื่องมือทองเว็บ (Browser) ไดหลากหลาย
9. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย
10. มีการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผาน
11. มีการกําหนดสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
12. ผลที่ไดรับจากการใชเว็บไซตเปนไปตามขอกําหนดของสวนจัดซื้อจัดจาง
13. ฐานขอมูลที่จัดเตรียมไวเพียงพอ เหมาะสมกับสวนจัดซื้อจัดจาง
รวม
ขอเสนอแนะ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2.2 ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับผูใชทั่วไป
แบบสอบถามสาหรับผูใชทั่วไป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง
1. เพศ
 ชาย
หญิง
2. อายุ
 18 – 20 ป  21 – 25 ป  26 – 30 ป  31 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
 นักศึกษา
 ลูกจาง
 ขาราชการ
 ธุรกิจสวนตัว
 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................
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ตอนที่ 2**ระดับความพึงพอใจ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงตามระดับความคิดเห็นของทานชองเดียวเทานั้น
การประเมินระบบดานขอมูลขาวสาร การออกแบบ และการจัดรูปแบบของเว็บไซต
หัวขอประเมิน
1. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
2. ความสะดวกในการใชงาน
3. การจัดวางเมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย
4. ขาวสารการประชาสัมพันธเว็บไซต มีความเหมาะสม นาสนใจ
5. รูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม
6. ขนาดของตัวอักษรอานไดงาย และเหมาะสม
7. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
8. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน และสามารถสื่อความหมายได
9. ขนาดของภาพเหมาะสมสวยงาม
10. จํานวนภาพมีเพียงพอตอการสื่อความหมาย
รวม
ขอเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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3. ตารางวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บไซต
เมื่อสรางแบบประเมินเรียบรอยแลว นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวมรวมขอมูลตอ เมื่อไดขอมูล
เรียบรอยแลว นําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะห เพื่อประเมินผลการพัฒนาเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
การหาคาเฉลี่ย
ตารางที่ ก-1**แสดงคะแนนประเมินแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ
คน

ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

3

รวม

คาเฉลี่ย

4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3

3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3

11
10
10
9
12
12
12
12
11
12
12
12
10

3.67
3.33
3.33
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.67
4.00
4.00
4.00
3.33

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.58
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
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ตารางที่ ก-2 แสดงผลสรุปการวิเคราะหการประเมินแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ระดับ สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน
1. เมนูจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
3.67
0.58
2. เมนูสวนจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
3.33
0.58
3. โครงสรางของเมนูมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม
3.33
0.58
4. มีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาด
3.00
0.00
5. ไดรับขอมูลตรงกับความตองการใชงานและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00
0.00
6. แสดงผลภาษาไดอยางถูกตอง
4.00
0.00
7. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆได
4.00
0.00
8. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับเครื่องมือทองเว็บ (Browser) ได
4.00
0.00
หลากหลาย
9. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย
3.67
0.58
10. มีการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผาน
4.00
0.00
11. มีการกําหนดสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
4.00
0.00
12. ผลที่ไดรับจากการใชเว็บไซตเปนไปตามขอกําหนดของสวนจัดซื้อจัดจาง 4.00
0.00
13. ฐานขอมูลที่จัดเตรียมไวเพียงพอ เหมาะสมกับสวนจัดซื้อจัดจาง
3.33
0.58
รวม
3.72
0.29
หัวขอประเมิน
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4. ตารางวิเคราะหหาความพึงพอใจในการใชงาน
ตารางที่ ก-3 แสดงผลการประเมินแบบสอบถามสําหรับผูใชทั่วไป
คน

ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

รวม

คาเฉลี่ย

4
3
3
4
4
3
4
4
4
3

4
3
4
3
3
3
4
4
4
4

5
4
4
5
4
4
4
5
5
4

4
5
4
3
4
5
4
5
4
5

4
5
4
4
4
5
5
5
4
4

21
20
19
19
19
20
21
23
21
20

4.2
4
3.8
3.8
3.8
4
4.2
4.6
4.2
4

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.45
1.00
0.45
0.84
0.45
1.00
0.45
0.55
0.45
0.71

ตารางที่ ก-4 แสดงผลสรุปการวิเคราะหการประเมินแบบสอบถามสําหรับผูใชทั่วไป
รายการ
1. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
2. ความสะดวกในการใชงาน
3. การจัดวางเมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย
4. ขาวสารการประชาสัมพันธเว็บไซต มีความเหมาะสม นาสนใจ
5. รูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม
6. ขนาดของตัวอักษรอานไดงาย และเหมาะสม
7. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
8. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน และสามารถสื่อความหมายได
9. ขนาดของภาพเหมาะสมสวยงาม
10. จํานวนภาพมีเพียงพอตอการสื่อความหมาย
รวม

ระดับ สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน
4.2
0.45
4
1.00
3.8
0.45
3.8
0.84
3.8
0.45
4
1.00
4.2
0.45
4.6
0.55
4.2
0.45
4
0.71
4.06
0.23

แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 18 – 20 ป  21 – 25 ป  26 – 30 ป  31 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
 นักศึกษา
 ลูกจาง
 ขาราชการ
 ธุรกิจสวนตัว
 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................

ตอนที่ 2**ระดับประสิทธิภาพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงตามระดับความคิดเห็นของทานชองเดียวเทานั้น
การประเมินระบบดานขอมูลขาวสารของเว็บไซต
ระดับความคิดเห็น
หัวขอประเมิน
5 4 3 2 1
1. เมนูจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
2. เมนูสวนจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการใชงานเหมาะสม
3. โครงสรางของเมนูมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม
4. มีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาด
5. ไดรับขอมูลตรงกับความตองการใชงานและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. แสดงผลภาษาไดอยางถูกตอง
7. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆได
8. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับเครื่องมือทองเว็บ (Browser) ไดหลากหลาย
9. เว็บไซตสามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย
10. มีการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผาน
11. มีการกําหนดสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
12. ผลที่ไดรับจากการใชเว็บไซตเปนไปตามขอกําหนดของสวนจัดซื้อจัดจาง
13. ฐานขอมูลที่จัดเตรียมไวเพียงพอ เหมาะสมกับสวนจัดซื้อจัดจาง
รวม
ขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

แบบสอบถามสาหรับผูใชทั่วไป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง
1. เพศ
 ชาย
หญิง
2. อายุ
 18 – 20 ป  21 – 25 ป  26 – 30 ป  31 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
 นักศึกษา
 ลูกจาง
 ขาราชการ
 ธุรกิจสวนตัว
 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................

ตอนที่ 2**ระดับความพึงพอใจ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงตามระดับความคิดเห็นของทานชองเดียวเทานั้น
การประเมินระบบดานขอมูลขาวสาร การออกแบบ และการจัดรูปแบบของเว็บไซตขอ
ระดับความพึงพอใจ
หัวขอประเมิน
5 4 3 2 1
1. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
2. ความสะดวกในการใชงาน
3. การจัดวางเมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย
4. ขาวสารการประชาสัมพันธเว็บไซต มีความเหมาะสม นาสนใจ
5. รูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม
6. ขนาดของตัวอักษรอานไดงาย และเหมาะสม
7. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
8. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน และสามารถสื่อความหมายได
9. ขนาดของภาพเหมาะสมสวยงาม
10. จํานวนภาพมีเพียงพอตอการสื่อความหมาย
รวม
ขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
- การติดตั้งเครื่องมือตาง ๆ
- การติดตั้งระบบงาน
- คูมือการใชงาน
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1. การติดตั้งเครื่องมือตาง ๆ
เมื่อพัฒนาเว็บไซตระบบงานยานพาหนะมีความสมบูรณ และพรอมตอการใชงาน มีขั้นตอนการติดตั้ง
และตัวอยางการใชงาน ดังนี้
1.1 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP
1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ใหทําการดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP ที่เราตองการ

ภาพที่ ข-1 แสดงหนาจอดาวนโปรแกรม XAMPP
1.1.2 ใหเลือกไฟลที่เราดาวนโหลดมา เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ข-2 แสดงหนาจอดาวนโปรแกรม XAMPP เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรม
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1.1.3 ขั้นตอนนี้ใหเลือก Yes (เปนการแจงเตือนในกรณีที่ตรวจสอบพบโปรแกรม Antivirus
ซึ่งอาจจะมีปญหาในการ Start พวกเซอรวิสของ Apache, MySQL ได)

ภาพที่ ข-3 แสดงหนาจอการแจงเตือนในกรณีตรวจพบโปรแกรม Antivirus
1.1.4 คลิก Next เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ข-4 แสดงหนาจอการเริ่มติดตั้งโปรแกรม XAMPP
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1.1.5 คลิก Next ติดตั้ง Components

ภาพที่ ข-5 แสดงหนาจอ Components
1.1.6 โปรแกรมจะแจงตําแหนงที่ติดตั้ง XAMPP วาติดตั้งที่ไหน ในที่นี้ถูกติดตั้งที่ C:\xampp
จากนั้น คลิก Install

ภาพที่ ข-6 แสดงหนาจอตําแหนงที่โปรแกรมถูกติดตั้ง
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1.1.7 คลิก Next ติดตั้ง

ภาพที่ ข-7 แสดงหนาจอติดตั้งโปรแกรม XAMPP
1.1.8 โปรแกรมจะทําการ Installing

ภาพที่ ข-8 แสดงหนาจอ Installing ของโปรแกรม XAMPP
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1.1.9 คลิก Finish เปนการเสร็จสิ้นการติดตั้ง

ภาพที่ ข-9 แสดงหนาจอ Installing ของโปรแกรม XAMPP
1.1.10 เลือกภาษาในการเริ่มตนการใชงานของโปรแกรม XAMPP

ภาพที่ ข-10 แสดงหนาจอภาษาที่เริ่มตนการใชงานของโปรแกรม
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1.1.11 หนาตาง Control Panel ของ XAMPP จะปรากฏขึ้น เพื่อเรียกใชงาน Service ตาง ๆ

ภาพที่ ข-11 แสดงหนาจอ Control Panel ของ XAMPP
1.1.12 กด Start Apache และ Start MySQL
แสดงถึงการติดตั้ง และ Start การใชงานของ Apache และ MySQL เรียบรอย
*** ถาตองการหยุดการใชงานใหกดปุม Stop

ภาพที่ ข-12 แสดงหนาจอ Start Apache และ Start MySQL ของ XAMPP
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1.2 การติดตั้งโปรแกรม Sublime
1.2.1 คลิกไฟล Sublime ที่ดาวนโหลด เพื่อทําการ Run ติดตั้งโปรแกรม Sublime

ภาพที่ ข-13 แสดงหนาจอการ Run ติดตั้งโปรแกรม Sublime
1.2.2 คลิก Next เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ข-14 แสดงหนาจอการเริ่มติดตั้งโปรแกรม XAMPP
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1.2.3 โปรแกรมจะแจ งตํ าแหน งที่ ติ ดตั้ ง Sublime ว าติ ดตั้ งที่ ไหน ในที่ นี้ ถู กติ ดตั้ งที่
C:\xampp จากนั้น คลิก Next

ภาพที่ ข-15 แสดงหนาจอตําแหนงที่โปรแกรมถูกติดตั้ง
1.2.4 คลิก Next ติดตั้ง

ภาพที่ ข-16 แสดงหนาจอติดตั้งโปรแกรม Sublime
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1.2.5 โปรแกรมจะทําการ Installing

ภาพที่ ข-17 แสดงหนาจอ Installing ของโปรแกรม Sublime
1.2.6 คลิก Finish เปนการเสร็จสิ้นการติดตั้ง

ภาพที่ ข-18 แสดงหนาจอ Installing ของโปรแกรม XAMPP
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1.27

โปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบรอย พรอมใชงาน

ภาพที่ ข-19 แสดงหนาจอติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ
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2. การติดตั้งระบบงาน
2.1 คลิกที่*Google*Chrome*เพื่อเขาใชงานเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม

ภาพที่ ข-20 แสดงหนาจอ*Google*Chrome
2.2 จากนั้นพิมพ http://uat.sso.go.th/wpr/ และกด*Enter*จะเขาสูหนาแรกของเว็ บ ไซต
สํานักงานประกันสังคม

ภาพที่ ข-21 แสดงหนาแรกของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม

95
3. คูมือการใชงาน
3.1 ขั้นตอนการใชงานของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม การเขาสูระบบ

ภาพที่ ข-22 แสดงหนาจอการเขาสูระบบ
3.2 ผูประกันตนสามารถทําการดาวนโหลดเอกสารจัดซื้อจัดจางได

ภาพที่ ข-23 แสดงหนาจอการดาวนโหลด
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3.3 ผูประกันตนสามารถทําการแสดงความคิดเห็นตอเอกสารจัดซื้อจัดจางได

ภาพที่ ข-24 แสดงหนาจอการแสดงความคิดเห็น
3.4 ผูประกันตนสามารถติดตามประกาศรางจัดซื้อจัดจางได

ภาพที่ ข-25 แสดงหนาจอประกาศรางจัดซื้อจัดจาง
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3.5 ผูประกันตนสามารถติดตามประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก การจัดซื้อจัดจางได

ภาพที่ ข-26 แสดงหนาจอประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก การจัดซื้อจัดจาง
3.6 ผูประกันตนสามารถติดตามประกาศผลจัดซื้อจัดจางได

ภาพที่ ข-27 แสดงหนาจอประกาศผลจัดซื้อจัดจาง
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3.7 ผูประกันตนสามารถติดตามประกาศราคากลาง (อางอิง) ได

ภาพที่ ข-28 แสดงหนาจอประกาศราคากลาง (อางอิง)
3.8 ผูประกันตนสามารถติดตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนไดวาใครเปนผูชนะการ
ประมูล

ภาพที่ ข-29 แสดงหนาจอสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน
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ชื่อ – นามสกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2550

นางสาวประภากร ชุนสาย
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2538
3 หมูที่ 10 บานเปอย ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย 33230
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11110
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
319 ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย 33000
ระดับมัธยมตอนตน
โรงเรียนบานเปอย
หมูที่ 19 บานหนองโสน ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย 33230
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานเปอย
หมูที่ 19 บานหนองโสน ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย 33230

100
ประวัติผูจัดทํา

ชื่อ – นามสกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2550

นางสาวมณฑาทิพย เพ็งคลาย
วันอาทิตย ที่ 7 มกราคม 2539
167/39 หมูบานเอื้ออาทรบางคูวัด ตําบลบางคูวัด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย 12000
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ*ศูนยนนทบุรี
7/1**ถนนนนทบุร*ี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง*จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร
95/151 ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10210 ***
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
337 ถนนเชิดวุฒิกาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10210
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนประชาภิบาล
14/ 15 หมูที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10220
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ชื่อ – นามสกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2550

นางสาวอัธยา บวรจิตอดุลย
วันเสาร ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
37/6 หมู 8 ซอยวัดกําแพง ถนนพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11110
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
939 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10600
ระดับมัธยมตอนตนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
74/11 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดลานนาบุญ
3 ถนนประชาราษฎร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000

