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บทคัดยอ 
 

งานวิจัย ระบบบริหารจัดการประตูน้ําของการประปานครหลวง กรณีศึก
สํานักงานประปาสาขาลาดพราว มีวัตถุประสงคคือ  เพื่อศึกษาระบบการบริหารประตูน้าํ เพ
ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบบริห
จัดการประตูน้ํา  และเพื่อจัดทําระบบบริหารจัดการประตูน้ํา 

การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการประตูน้ําใชสถาปตยกรรม Web-based โดย
สวนติดตอระหวางผูใชงานกับฐานขอมูลใชโปรแกรมภาษาพีเอชพ ี สวนฐานขอมูลใชระบ
ฐานขอมูล MySQL บริหารจดัการดวย PHP MyAdmin และใชโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache ระบ
ตนแบบบริหารจัดการประตนู้ํา ที่พัฒนาขึน้ ทําใหผูใชสามารถใชระบบบันทึกขอมูล แกไข คน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถนําขอมูลที่บันทึกไปทําการประมวลผล เพื่อวิเคราะหจัด
งบประมาณขององคกร 

นอกจากขอดี ดังกลาวขางตนแลว ระบบตนแบบบริหารจัดการประตูน้ํา ยังทํา
ขอมูลมีความทันสมัย มีการปรับปรุงขอมูลตลอดเวลา ทําใหผูใชสามารถทราบขอมูลไดโดยทนั
เพียงเขาสูระบบผานทางเว็บไซทขององคกร เมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานที่ใชอยูเดิม ระบบ W
based ชวยลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลง มีความถูกตอง สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 

Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is an organization that applies valves to 
water distribution system. This system has many valves that must be managed and maintenance 
property.  As a result, the organization defines the valve management policy. At the present, valve 
data has not been clearly and formally collected or manually separately collected by each sub unit 
or branch unit using papers or spread sheets with only few information which is not suitable for 
further processing.  In order to response for the aboved policy, we do research and develop a 
prototype of a valve management system using state of the art computer and communication 
technology. 

The prototype is based on web-based architecture.  The connection between users 
and database uses PHP language. The database is MySQL database and is managed via PHP 
MyAdmin though the Apache web server.  The users can use the prototype for recording, editing 
and searching the valve information effectively, and able to use the information for analysis the 
organization budget. 

By using the prototype, organizational information is online and real-time.  The users 
can easily receive information by access the organization website, using desktop PCs. Comparing 
between the manual system and the web-based system, the web-based system can reduce work 
process and there are more exactitude, convenience and short time. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ประตูน้ํา (valve) เปนอุปกรณดานงานประปา ที่ใชควบคุมระดับน้ําในทอที่ไหลออก 
ไหลเขา ใหอยูในปริมาณที่กําหนด ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในงานดานการใหบริการงานประปา 
เนื่องจากความตองการใชน้ําของผูบริโภคนั้น แตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลา และแตละวนัก็
มีความตองการใชน้ําที่แตกตางกัน ประตนู้ําจึงเปนอุปกรณที่มีบทบาทสําคัญในการผันน้ํา เพื่อให
ปริมาณและแรงดันของน้ําประปาเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของผูใชน้ํามากที่สุด   

ในปจจุบนัทอประปานั้นมีประตูน้ําประเภทตางๆติดตั้งอยูเปนจํานวนมาก ทําใหยาก
ตอการจัดการ ควบคุมดแูล ซอมแซมบํารุงรักษา อีกทั้งยังประกอบไปดวยรายละเอียดของแตละ
อุปกรณที่หลากหลาย หากไมมีการบริหารจัดการที่ดีเพยีงพอแลว จะทําใหส้ินเปลืองงบประมาณ
ขององคกร เกิดความลาชา สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน และการใหบริการขององคกร 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการประตูน้ําอยางมีระบบ เพือ่ความสะดวก
ในการคนหา แกไข และจัดทําแผนบํารุงรักษา 

จากความสําคญัของปญหาดังกลาวขางตน  งานวจิัยนี้จึงนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการประตูน้ํา เพื่อใชเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชนตอพนักงานในระดับตางๆ ทั้งประโยชตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารองคกร ในการบริหารจัดการประตูน้ํา ให
สามารถตรวจสอบไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา มีการวางแผนที่เหมาะสมเพียงพอ ลด
คาใชจายและขั้นตอนการทาํงานจากเดิมลง  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารประตูน้ํา    
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบบริหารจดัการประตูน้ํา 
4. เพื่อจัดทําระบบบริหารจัดการประตูน้ํา 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย  มีดังตอไปนี ้
1. การวิจยัครั้งนี ้ เปนการจดัทาํตนแบบของ Web-based ระบบบรหิารจดัการประตูน้ํา   

(Web-based Valve Management System) ของการประปานครหลวง  
2. บริหารจัดการประตนู้ํา อันไดแก ประตูน้าํ ตําแหนงที่ตั้ง ประวัตกิารซอมแซม การ

บํารุงรักษา การขอทดแทนและสถานะของอุปกรณ 
3. เปนการประยกุตใชโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL รวมกับภาษา

สคริปท   PHP  : Hypertext Preprocessor  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประตูน้ํา  
4. ระบบบริหารจัดการประตนู้าํสามารถใหบริการตางๆ ตามแตสิทธิที่ไดรับอนุญาต 

ไดแก สําหรับผูใชงาน สามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประตนู้ําได  สําหรบัผูมีหนาที่ดูแล
ประตูน้ําโดยตรง  สามารถคนหา  บันทึก  และแกไขขอมูลได   สําหรับผูดูแลระบบ  สามารถคนหา  
บันทึก  แกไข และลบขอมูลได 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  มีดังตอไปนี ้
1. ผูใชงานสามารถเรียกดูรายละเอียดตางๆของประตูน้ําที่ตองการได 
2. ผูปฏิบัติงานใชในการบันทกึ  แกไข  และคนหาขอมูลประตูน้ํา ที่สะดวก  รวดเร็ว 
3. ผูบริหารใชในการวางแผน  การจัดทํางบประมาณที่สะดวก รวดเร็ว แมนยํา 
4. เปนตนแบบสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการประตูน้ํา ที่สมบูรณตอไป 
5. เปนตนแบบในการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยสินอื่นๆ  ขององคกร 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฏี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 ประตูน้ํา (Valve) 

2.1.1 ภาพรวมของประตนู้าํ 
รศ.ดร. วิบูลย บุญยธโรกุล (2529) กลาวถึงความหมายของประตูน้ําวา ประตูน้ํา เปน

อุปกรณที่ใชในระบบสงน้ําในทอซ่ึงติดตัง้รวมกับทอ เพื่อทําหนาที่ควบคุมบังคับน้ําใหไหลไปใน
ทิศทางและอัตราที่ตองการ  เปนอุปกรณที่จาํเปนตองใชในระบบทอสงน้ํา 

ประตูน้ําที่นยิมใชในระบบทอสงน้ํา แบงออกเปน 6 ประเภท คือ 
1. ประตูน้ําแบบ เช็ควาลว (Check Valve) เปนประตูน้ําที่ทําหนาที่ปองกันไมใหน้ํา

ไหลยอนกลับ ล้ินของประตูน้ําแบบนีจ้ะปดเมื่อความเรว็ของการไหลเปนศูนย หรือเมื่อมีการไหล
ยอนกลับ ในกรณีที่ปลายทอสงน้ําอยูสูงกวาปมหรือเครือ่งสูบ จําเปนตองติดตั้งเช็ควาลวไวปองกนั
ไมใหน้ําไหลยอนกลับมา ทําความเสียหายใหปมได 

 2. ประตูน้ําแบบเกตวาลว (Gate Valve) เปนประตูน้ําที่ใชงานทั่วๆไป บานประตมูี
ลักษณะเปนล้ินเลื่อนเขา – ออก ในลักษณะตั้งฉากกับทิศทางของการไหล สวนใหญจะใชแบบเปด
เต็มที่หรือปดสนิท ไมนิยมใชแบบเปดเพียงบางสวนเพื่อควบควบคุมการไหล 

3. ประตูน้ําแบบปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) เปนประตนู้ําที่หมุนรอบกานและปดสนิท
เมื่องานหมุนตัง้ฉากกับทิศทางการไหลและจานสัมผัสกบับารองลื้นในตัวเรือน ประตูน้ําแบบนี้
ใชไดทั้งงานแบบเปด – ปด และปรับอตัราการไหล สวนใหญใชในระบบทอที่มคีวามดันต่ําและ
ยอมใหมกีารรั่วผานรองลิ้นไดมาก 

4. ประตูน้ําแบบลูกทรงกลม  (Ball Valve)  เปนประตนู้ําที่เปด – ปดโดยการหมนุลูก
ทรงกลม ซ่ึงมีรูเจาะผานศูนยกลาง ในตําแหนงเปดเต็มที ่ รูดังกลาวจะอยูในแนวเดยีวกับทิศทางการ
ไหล และจะปดสนิทเมื่อหมุนทรงกลมไปเปนมุม 90 องศา ประตนู้ําแบบนี้สวนใหญนยิมใชงาน
ควบคุมปรมิาณการไหลและความดนัในทอ ประตูน้ําแบบนี้มีขนาดไมเกิน 100 มม.  

5. ประตูน้ําแบบโกลบ (Globe Valve) เปนประตูน้ําที่ออกแบบไวใชเพื่อการปรับอัตรา
การไหลบอยๆ ล้ินเปด – ปด มีลักษณะเปนจานลูกอุดเคล่ือนที่ขึ้นลง โดยกานซึ่งตัง้ฉากกับรองล้ิน
ซ่ึงมีลักษณะเปนแหวน ทิศทางการไหลผานชองล้ินอาจทํามุม 90 องศา หรือมุมอ่ืนกับทิศทางการ
ไหลเขาและออกจากประตูน้าํ 
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6. ประตูน้ําแบบระบายอากาศ (Air Release Valve) ประตูน้ําแบบนีน้ับวาเปนอกุรณทีม่ี
ความสําคัญมากชิ้นหนึ่งในระบบทอสงน้ํา ทั้งนี้เพราะโดยทัว่ๆไปแลว จะมีอากาศปนติดมากับน้าํที่
สูบมาดวยเสมอ เมื่อความดนัของน้ําลดลงหรือน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้น ฟองอากาศจะแยกตัวออกมาและ
ไปสะสมกันอยูในบริเวณที่แนวทอโคงงอขึ้น โพรงอากาศนี้จะทําใหการไหลผานในบริเวณดังกลาว
มีลักษณะเปนแบบการไหลในทางน้ําเปดซึง่จะเปนผลใหมีการสูญเสียพลังงานมาก และอาจเปน
ตัวการกอใหเกิดความดันในระบบทอแปรปรวนได ดงันั้นจึงควรติดตั้งประตูน้ําใหทําหนาที่ระบาย
อากาศสวนนีอ้อกไปเสีย 

การระบายอากาศออกจากทอผานประตูน้ําจะถูกควบคุมโดยลูกลอย เมือ่อากาศไหลเขา
มาสะสมในประตูน้ําดังกลาวนี้มากพอ ลูกลอยก็จะลดระดับลง เปนเหตใุหเข็มซ่ึงอุดชองระบาย
อากาศเปดออก อากาศกจ็ะถกูระบายออกไป 

2.1.2 การบํารุงรักษาประตนู้าํ 
คูมือการใชงานและการบํารุงรักษาประตูน้าํ (2551)  กลาววา การบํารุงรักษาประตูน้าํ

แตละประเภทมีดังตอไปนี ้
1.  ประตูน้ําแบบปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) 

1.1 เช็ดน้ํามันที่ซึมออกมาและทําการขันนอตใหแนนมากขึ้นและทิ้งไว 5-10 นาที 
และเช็ดอกีครั้ง หากมีน้ํามนัหรือจารบีซึมออกมาอีก ควรเปลี่ยน O-Ring ใหม 

1.2 ทําการขัน Gland Bolt โดยขันสลับกันทั้ง 2 ขาง จนกวาน้ําจะหยดุไหล 
1.3 ทําการปรับที่ชุดเฟองดานปดและทําการหมุน Hand Wheel เพื่อปดเขาอีกหาก

ยังไมสามารถปดน้ําใหสนิทได  แสดงวา Disc  และ  Body Seat Ring  เสียหายใหทําการเปลี่ยนใหม 
1.4 ภายหลังการตดิตั้งประตูน้ํา ควรกําหนดใหมีการบํารุงรักษาโดยมีขั้นตอนดังนี ้

1.4.1 หมุนปด Disc ให Disc ปดสนิทอยางชาๆ 
1.4.2 หมุนเปด Disc ให Disc เปด 100% อยางชาๆ 
1.4.3 เปด Disc ในตาํแหนงเดิมหรือตําแหนงใชงาน 

2.  ประตูน้ําแบบ เช็ควาลว Check Valve) 
2.1 ทําการถอด Plug ออกมา  แลวพันเทปเกลียวใหหนา และขัน  Plug  เขาไปใหม 
2.2 ทําการขัน Bolt ใหแนนและหากยังมีน้ําไหลออกมาใหทําการเปลี่ยน Cover 

Gasket ใหม 
2.3 ปรับแตง Disc ใหมีน้ําหนักมากขึ้น เพื่อให Disc ปดไดดวยตัวเอง 
2.4 ตรวจสอบรอยรั่วซึมระหวาง Body และ Cover 
2.5 ตรวจสอบรอยรั่วซึมที่รู Plug 
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2.6 ตรวจสอบน้ํามันและสารหลอล่ืนของกระบอกไฮดรอลิกส 
3.  ประตูน้ําแบบระบายอากาศ (Air Release Valve) 

3.1 ความดันของน้ําตองไมเกนิความดันใชงานที่ระบุของประตูน้ํา 
3.2 ตรวจสอบการทํางานของลิ้น โดยดูจากการเคลื่อนที่ของ Hinge Pin 
3.3 ควรอัดจารบีที ่Bush และ Hinge Pin ทกุๆ 3 เดือน ในระหวางที่มกีารใชงาน 
3.4 ตรวจสอบปริมาณน้ํามันไฮดรอลิกส ในชดุ Oil Dash Pot ทุกๆ 6 เดือน 
3.5 กรณีเกดิเสียงดัง เนื่องจากลิน้ปดใหหมุน Needle Valve ตามเข็มนาฬกิาเพื่อลด

ปริมาณการไหลวนของ น้ํามันไฮดรอลิกส 
3.6 กรณีล้ินปดชาและตองการใหปดเร็วขึน้ ใหหมนุ Needle Valve ทวนเข็ม

นาฬิกา เพื่อเพิม่ปริมาณการไหลวนของ น้ํามันไฮดรอลิกส 
4.  ประตูน้ําแบบเกตวาลว (Gate Valve) 

4.1 ประตูน้ําแตละตัว เมื่อเปดใชงาน ควรเปดใหพนรูหนาจานเพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทบกนั ระหวาง Body Seat Ring และ Disc Seat Ring และ เมื่อปดประตูน้ําตองปดใหสนทิ 

4.2 จํานวนรอบการทํางานตองมีการบันทึก เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนรอบ
การทํางานครั้งแรกที่จดไวในวันที่ตดิตั้ง เพื่อแนใจวาประตูน้ํา Disc ทํางานปกต ิ

4.3 เมื่อประตูน้ําใช Actuator ชวยในการขับเคลื่อนการทํางาน การกําหนดคา
Torque สูงสุดตองไมเกินคา Torque ตามมาตรฐานของผูผลิต ถา Actuator มีการกําหนดคา Torque
ไว ในการติดตั้งควรตั้งใหต่าํกวาที่ไดมีการระบุแนะนําไว ถา Actuator ไมมีการกําหนดคาไวในการ
ปรับตั้ง ควรปรับใหมีการตัดไฟกอนที่ประตูน้ําจะปดสุด 

4.4 การบํารุงรักษาควรจะดําเนนิการเมื่อใกลจะถึงชวงเวลาที่ประตูน้ําเคยเสีย โดย
ดูจากบนัทึกสถิติที่เคยมีการบันทึกไว โดยในการจดบนัทึกควรมีการจาํแนกหัวขอออกเปนดังนี้ (1) 
สถานที่ตั้งของประตูน้ํา (2) สภาพการณ (3) กิจกรรมการปรับปรุงหรือดัดแปลงในขั้นตอนการ
ติดตั้งและการตรวจสอบภายหลังในแตละครั้งของประตูน้ํา 
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DBMS 
ระบบจัดการ
ฐานขอมูล 

ผูใช าน 1 ง

ฐานขอมูลถูกจัดเก็บ
ไวสวนกลาง เพื่อ

แจกจายขอมูลใหกับ
ผูใช 

ผูใช าน 2 ง

ผูใชงาน 3  

2.2 ฐานขอมูล   
2.2.1 ภาพรวมของฐานขอมูล 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พิมพายน (2549) ไดใหความหมายของฐานขอมูลไววา

ฐานขอมูล  หรือ  Database  คือการเกบ็รวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวในที่ที่เดียวกนั ใน
ระบบการประมวลผลฐานขอมูล ดังภาพที่ 2.1  จะมีรูปแบบและวิธีการจัดการขอมูลที่แตกตางจาก
ระบบแฟมขอมูล คือมีองคประกอบหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากระบบการประมวลแฟมขอมูล ไดแก
องคประกอบที่เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล  หรือ  DBMS (Database Management  System) ซ่ึง
เปนโปรแกรมหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาแกไขขอบกพรองของระบบการประมวลผลแฟมขอมูล ชวยใน
การสรางเรียก ใชขอมูล และปรับปรุงฐานขอมูล โดยจะทําหนาที่เสมือนตัวกลาง ระหวางผูใช และ
ฐานขอมูลใหสามารถติดตอกันได 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่  2.1  ระบบฐานขอมูล 
 

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา ประโยชนของระบบฐานขอมูล 
คือ ฐานขอมูลจะชวยสรางระบบการจดัเกบ็ขอมูลขององคกรใหเปนระเบียบ แยกขอมูลตามประเภท 
ทําใหขอมูลประเภทเดียวกนัจัดเก็บอยูดวยกัน สามารถคนหาและเรียกใชไดงาย ไมวาจะนํามาพมิพ
รายงาน นํามาคํานวณหรือนาํมาวิเคราะห ซ่ึงทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชประโยชนขององคกรหรือหนวยงาน
นั้นๆ 
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ระบบฐานขอมูลมีขอดีมากกวาการเก็บขอมูลในระบบแฟมขอมูล  ดงันี้ 
1.  หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได 
2.  สามารถใชขอมูลรวมกัน 
3.  สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูล 
4.  การรักษาความถูกตองเชือ่ถือไดของขอมูล 
5.  สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดยีวกันได 
6.  สามารถกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยใหกับขอมลูได 
7.  ความเปนอสิระของขอมูล 
2.2.2  โครงสรางฐานขอมูล   
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา โครงสรางฐานขอมูล คือรูปแบบ

ในการจดัเก็บขอมูล และการนําเสนอความสัมพันธของขอมูลในฐานขอมูล   
โดยทั่วไปตารางขอมูลที่ใชงานจะประกอบดวย   แถว (Row)   และคอลัมน (Column) 

ตางๆ   แตในรูปแบบของฐานขอมูล จะเรียกรายละเอียดในแถววา เรคอรด (Record) และเรียก
รายละเอียดในแนวคอลัมนวา ฟลด (Field)   

โดยสรุปโครงสรางของฐานขอมูลประกอบดวย 
1. Character   คือ   ตัวอักขระแตละตวั / ตัวเลข / เครื่องหมาย   
2.  Field คือ เขตขอมูล / ชุดขอมูล ที่ใชแทนความหมายของสื่อโครงสราง เชน ช่ือของ

บุคคล ช่ือของวัสดุส่ิงของ 
3.  Record    คือ ระเบียน หรือรายการขอมูล เชน ระเบียนของพนักงานแตละคน 
4. Table / File คือ ตาราง หรือแฟมขอมูล ประกอบขึ้นดวยระเบยีนตางๆ เชน 

ตารางขอมูลของบุคคล ตารางขอมูลของวัสดุส่ิงของ 
5.  Database   คือ   ฐานขอมูล ประกอบดวยตาราง และแฟมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ

หรือมีความสัมพันธกัน 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา โครงสรางของระบบฐานขอมลูมี 

3 แบบ คือ ระบบ Relational ระบบ Hierarchical และระบบเครือขาย ซ่ึงทั้งสามระบบตางก็มีขอดี
ขอเสียแตกตางกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

2.2.2.1 โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  
ในฐานขอมูล 1 ระบบ อาจประกอบดวยตารางขอมูลมากกวา  1 ตาราง   ฐานขอมูลทีม่ี

ตารางขอมูลมากกวา 1 ตาราง  และมีตารางตั้งแต 1 คูขึ้นไปที่มีความสัมพันธกันดวยฟลดใดฟลด
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หนึ่ง   เรียกฐานขอมูลประเภทนีว้า  “ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ” หรือ Relational Database ภาพที่ 2.2 
แสดงโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 

 
 
ภาพที่  2.2  โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
 
ที่มา : โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนนทบรีุ 
 

 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนที่นิยมใชในปจจุบัน การจดัเก็บขอมูลจะใชหลักการรวบ 
รวมขอมูลที่เกีย่วของกนัเก็บไวเปน รีเลชัน (relation)  เปนการนิยามความสัมพันธระหวางขอมูลใน
เชิงคณิตศาสตร ที่เปนนามธรรม ดังนั้น เพือ่ชวยใหสามารถเขาใจโครงสรางฐานขอมูลแบบสัมพันธ
ไดงายขึ้นจึงใช  ตาราง (table)  ในการนําเสนอแทนรีเลชัน  ซ่ึงเปรียบไดกับแฟมขอมูล หรือไฟลใน
ระบบแฟมขอมูล ในตารางขอมูลหนึ่งๆ  ผูใชจะมองเห็นเปนโครงสรางตารางสองมิติ ประกอบดวย 
แถว (rows)  เปรียบไดกับเรคอรดในระบบแฟมขอมูล  และคอลัมน (columns)  เปรียบไดกับฟลด
ในระบบแฟมขอมูลตัดกัน  ขอมูลในแตละแถว  เรียกวา ทัพเพิล  (tuple) เปนการนําเสนอกลุมของ
ขอมูลที่มีความสัมพันธกันหนึ่งรายการ และขอมูลในแตละคอลัมน เรียกวา แอตทริบิวต  (attribute)  
เปนการนําเสนอคุณสมบัตขิองขอมูลหนึ่งรายการ ภาพที่  2.3  แสดงตัวอยางตารางในฐานขอมูล  
และในตารางขอมูลหนึ่งอาจมีขอมูลบางตัวที่มีความสัมพันธกับขอมลในตารางขอมลูอ่ืนๆ  ซ่ึงชวย
ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางขอมูลได 
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attributes 
(หรือ columns) 

valve-id 
เกทวาลว 

วาลวปกผีเสื้อ 
เช็ควาลว 
เกทวาลว 

valve-type valve-status 
100% 
50% 

100% 
0% 

tuples 
(หรือแถว) 

sss001 
sss002 
sss003 
sss004 

 
ภาพที่  2.3   ตวัอยางตารางในฐานขอมูล 
 

2.2.2.2 โครงสรางฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น  
โครงสรางฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น ดังภาพที่ 2.4 มีลักษณะคลายกับตนไม ทุกระเบียน

ไมเปนอิสระ และจัดอยูในโครงสรางหลายระดับ ซ่ึงประกอบดวยหนึง่ระเบียนเปนรากและระเบียน
อ่ืนๆ เปนระดบัรองลงไป ดงันั้นความสัมพันธระหวางระเบียนเปนแบบหนึ่งตอกลุม เพราะวาแตละ
สวนยอยขอมูลมีความสัมพันธกับสวนยอยเหนือข้ึนไปเทานั้น ขอมูลสวนยอยหรือระเบียนที่ระดบั 
สูงที่สุด เรียกวา ราก สวนยอยขอมูลใดๆ เขาถึงไดโดยการเคลื่อนลงไปขางลางจากรากไปตาม
กิ่งกานสาขาของตนไมจนกระทั่งถึงตําแหนงของระเบียนที่ตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงของประตูน้ํา ยี่หอของประตูน้ํา 

ประตูน้ํา 

รุนของประตูน้ํา 
 
 
ภาพที่ 2.4   โครงสรางฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น 
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2.2.2.3 โครงสรางฐานขอมูลเชิงเครือขาย  
โครงสรางฐานขอมูลเชิงเครือขาย ดังภาพที่ 2.5 โครงสรางฐานขอมูลเชิงเครือขาย 

สามารถแสดงดวยความสัมพันธเชิงตรรกะที่มีความซับซอนมากขึ้น ความสัมพันธระหวางระเบยีน 
เปนแบบความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-many) เปนแบบจําลองเครือขายที่สามารถเขาถึง
สวนยอยขอมูลทางหนึ่งในหลายๆทาง เพราะสวนยอยขอมูลหรือระเบียนใดๆ สามารถสัมพันธกบั
สวนยอยขอมูลอ่ืนๆ ใดๆ ได 
 

 
คลังสินคา 

รหัสสินคา 

การสั่งซ้ือ รายการสินคา 

คลังสินคา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่  2.5  โครงสรางฐานขอมูลเชิงเครือขาย 
 

โครงสรางฐานขอมูลเชิงเครือขาย และโครงสรางฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น  มีขอดีคือ ไม
เกิดความซ้ําซอนกันของคียฟลด และการประมวลผลในฐานขอมูลทั้งสองชนิดจะใชเวลาที่นอยกวา
แบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แตขอเสีย คือความไมยืดหยุนของโครงสรางฐานขอมูล ทํา
ใหการบํารุงรักษาฐาน ขอมลูทําไดลําบาก เมื่อเทียบกับแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  นอก 
จากนีก้ารทําระบบจะเขาถึงขอมูลก็คอนขางจะซับซอน ไมตรงไปตรงมาเหมือนกับแบบโครงสรางฐาน 
ขอมูล เชิงสัมพันธ  ซ่ึงสงผลทําใหผูใชเกดิความสับสนไดงาย 

2.2.3  การออกแบบฐานขอมูล 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา ฐานขอมูลจะเปนสิ่งที่เก็บขอมูล

เอาไวสําหรับระบบ เพื่อที่ระบบงานจะสามารถนําเอาขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนไดเมื่อตองการ 
ดังนั้น ขอมูลจึงมีคุณสมบัติที่จะอํานวยให ขอมูลสามารถถูกเรียกใชรวมกันไดจากระบบงานยอย
ตางๆ 

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา ฐานขอมูลสามารถบํารุงรักษาหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดจากระบบงาน โดยอาจจะเปนแบบออนไลนหรือแบบออฟไลน ซ่ึงหากฐาน 
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ขอมูลตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอยูบอยครั้ง ควรจะใชแบบออนไลน การจัดการแบบออฟไลนจะ
เหมาะสมกต็อเมื่อแฟมหรือฐานขอมูลนั้นนานๆ คร้ังจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข 

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน กลาววา ลักษณะของฐานขอมูล โดยพื้นฐานมี  3 
แบบ คือ 

1. แฟมขอมูลแบบอนุกรม (Sequential) เปนแฟมที่เก็บขอมูลเรียงตามลําดับไปเรื่อยๆ 
การดึงขอมูลของระบบงาน จะทําไดโดยการอานขอมูลที่เก็บไวตั้งแตตนแฟม ไปเรื่อยๆ จนกวาจะ
พบลักษณะของแฟมขอมูลแบบอนุกรม จึงมักจะเหมาะกบัวัตถุประสงคบางอยาง เชน เหมาะตอการ
ใชเก็บขอมูลจาํนวนมากๆ  เพื่อสํารองเอาไว (BackUp) เหมาะสําหรับใชเก็บขอมูลที่ไดเรียงลําดบั
ไวดีแลว เพือ่ออกรายงาน และแฟมขอมูลแบบอนกุรม โดยสวนใหญจะมีความเชือ่ถือได  (Reliability)  
สูงกวาแฟมขอมูลชนิดอื่น 

แฟมขอมูลแบบอนุกรมจะมขีอเสียบางประการเชนกัน กลาวคือ ระบบงานอาจจะตอง
ทําการเรียงลําดับขอมูล (Pre-Sorting) ไวกอนทุกครั้งกอนที่จะนําเอาขอมูลมาใชได หากระบบงาน
ตองการเรียกขอมูลจุดใดจดุหนึ่งขึ้นมาใช ระบบงานจําเปนจะตองอานขอมูลตั้งแตตนไปเรื่อยๆ จน 
กวาจะพบ ซ่ึงจะทําใหเสียเวลามาก 

2. แฟมขอมูลแบบแรนดอม (Random/Direct) หรือแฟมขอมูลแบบสุม เปนแฟม 
ขอมูลที่นิยมใชเก็บขอมูลในลักษณะที่คอนขางยืดหยุน ขอมูลที่เก็บไมจําเปนจะตองเรียงลําดับมา
กอน และการดึงขอมูลที่จุดใดจดุหนึ่งกส็ามารถกระทําไดทันท ี โดยไมตองอานตามลําดับตั้งตน
เหมือนแบบอนุกรม  การที่ระบบสามารถที่จะหาขอมูลไดโดยตรงนั้น แฟมขอมูลจะตองมีการเกบ็
คาดัชนี (Index) ไวเสมอ เพื่อจะใชเปนตวัช้ีไปยังตําแหนงขอมูลไดถูกตอง การที่ตองเก็บคาดัชนี
และวิธีการทีจ่ะทําใหระบบสามารถจะเขาถึงงานขอมูลไดทันทีนั้น ทําใหคาใชจายของแฟมขอมูล
ประเภทนี้จะสงูกวาแฟมขอมลูประเภทอนกุรม นอกจากนี้ การออกแบบระบบงานที่ใชแฟมขอมูล
แบบแรนดอมจะคอนขางยุงยาก  และซับซอนกวาแฟมขอมูลแบบอนุกรม 

3. แฟมขอมูลไอแซม (ISAM) หรือ Index Sequential Access Mode เปนการรวมเอา
ลักษณะของแฟมขอมูลแบบอนุกรมและแรนดอมเขาไวดวยกัน ซ่ึงหมายความวาระบบงานสามารถ
ที่จะดึงขอมูลจากแฟมไอแซมแบบอนุกรมก็ได หรือจะเรียกผานดัชนแีบบแรนดอมได 

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา เมื่อทราบถึงขอดีขอเสียตางๆ ของ
ระบบฐานขอมูล และแบบตางๆ ของฐานขอมูลแลว ในการออกแบบฐานขอมูลนั้นจะตองใช
วิจารณญาณ เพื่อที่จะหาผลลัพธที่ดีที่สุดวา ฐานขอมูลที่กําลังพิจารณาอยูควรเปนแบบไหน อยางไร 
โดยพิจารณาวา ขอมูลนั้นๆ จะถูกกระทําอยางไร 
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1. ระบบจะตองสามารถดึงขอมูลออกมาไดทันที ซ่ึงขอนี้การเก็บขอมลูแบบอนุกรม

ยอมไมเหมาะสม 
2. ระบบจะตองออกรายงานที่ทาํการแกไขเพิม่เติมทกุครั้งประจาํวนั โดยเรยีงตามลําดับ 

เหตุการณของการแกไข ทําใหนักวิเคราะหเร่ิมเห็นภาพชัดเจนวา แบบนี้นักวิเคราะหควรจะใชขอมูล 
แบบ  ISAM  จะเหมาะสมกวา 

3. ผูใชระบบจะตองคียรหัส เพือ่ดึงขอมูลข้ึนมาแสดงบนจอภาพ แสดงใหเห็นวารหัส
จะตองเปนคียฟลดที่จะทําใหเขาถึงตัวขอมูลนั้นได 

4. ในกรณีที่ผูใชระบบไมทราบรหัส ผูใชระบบอาจสามารถคียคําคนอืน่แทน เพื่อคนหา 
ขอมูลที่ถูกตองได ลักษณะเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นวา ฐานขอมูลนอกจากจะมีคยีฟลดที่เปนรหัสแลว  
ยังตองเพิ่มคียฟลดอีก 1 คียฟลดสําหรับรายละเอียด เพือ่ระบบจะไดสามารถคนหาไดถูกตอง 

2.2.4  แบบจําลอง อี-อาร   
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน ไดใหความหมายของ อี-อารโมเดล  ไววา  อี-อาร

โมเดล คือ เครื่องมือชวยในการออกแบบฐานขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ แลวแสดงความ 
สัมพันธระหวางขอมูลดวยรูปแบบของเอนทิตี และแอตทริบิวต เพื่อใหงายตอความเขาใจ และ 
สามารถใชเปนส่ือกลางเพื่อส่ือสารกับบุคลาตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลใหเขาใจไดถูกตอง 
ตรงกัน  ทําใหการออกแบบฐานขอมลมีความถูกตอง และเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พิมพายน กลาววา องคประกอบของอี-อารโมเดล ประกอบ 
ดวยส่ิงสําคัญ  3  ประการ  คือ เอนทิตี  แอตทริบิวต  และความสัมพนัธ  ดังแสดงในภาพที่ 2.6 โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
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สัญญลักษณพื้นฐาน 

Entity Relationship Attribute Identifier 
attribute 

Multivalued 
attribute 

ความสัมพันธ 

  

Relation Cardinality 
1 1 ความสัมพันธแบบ  1  ตอ  1 

1 m ความสัมพันธแบบ  1  ตอหลาย 

m n ความสัมพันธแบบ  หลายตอหลาย 

0…1 ความสัมพันธตั้งแต  0  ถึง  1 

 
ภาพที่  2.6  สัญลักษณใน E-R  Diagram 
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1. เอนทิตี (entity) คือ ส่ิงที่สนใจและตองการจัดเกบ็ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นไวใน
ฐานขอมูล 

็ไ
เอนทิตีชนิดปกติ  (regular  entity  type)  ดังภาพที่  2.7  หมายถึง  เอนทิตีที่ใช

จัดเก็บขอมูลโดย

 

ภาพที่  2.7  เอนทิตีชน กต ิ

1.2 เอนทิตีชนิดออน  (weak entity type)  ดังภาพที่  2.8  หมายถึง  เอนทิตีที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.1  การมีอยูของเอนทิตีชนิดออนนี้จะตองขึ้นอยูกับเอนทิตีอ่ืน  เอนทิตีอ่ืน 
ที่เอนทิตีชนิดออนมีคว

 จะเกิดจากสวนหนึ่ง หรือทั้งหมดของคีย 
หลักของพาเรนตเอนทิ

าพที่  2.8  เอนทิตีชนิดออน 

 

ซ่ึงอาจเปนไดทั้งส่ิงที่จับตองไดที่เรียกวา รูปธรรม หรือส่ิงที่จับตองไมไดที่เรียกวา 
นามธรรม ก ด   

1.1  
ทัว่ไป  และการมีอยูของเอนทิตีนี้ไมขึ้นกับเอนทิตีอ่ืนๆ  ซ่ึงจะใชสัญลักษณ  เปน

รูปส่ีเหล่ียมผืนผาแทนเอนทิตี และแสดงชื่อของเอนทิตีไวภายใน โดยทั่วไปการตั้งชือ่เอนทิตีจะตอง
ส่ือความหมายไดชัดเจนถึงส่ิงที่ตองการจัดเก็บ และตองเปนชื่อที่สามารถใชเปนชื่อของตารางฐาน 
ขอมูลไดดวย  จึงมักนยิมตั้งชือ่เอนทิตีดวยภาษาอังกฤษ   
 

 
 

Department Region School 

ิดป
 

ามสัมพันธอยูดวยจะเรียกวา  พาเรนตเอนทิตี (parent  entity)  ซ่ึงเอนทิตีชนดิ
ออนจะไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากพาเรนตเอนทิตี 

1.2.2  คียหลักของเอนทิตีชนิดออน
ตี  เนือ่งจากเอนทิตชีนิดออน จะไมสามารถมีคียหลักเปนของตัวเอง  โดยจะ

ใชสัญลักษณรูปสี่เหล่ียมผืนผาสองรูปซอนกัน และแสดงชื่อของเอนทิตีไวภายใน 
 
 
 
 
ภ

Department 
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2.  แอตทริบิวต  (attribute) คือ  คุณสมบัติหรือลักษณะประกอบตางๆ ของเอนทิตี  เชน 
เอนทิตีสวนราชการ (Department) จะมีส่ิงที่บงบอกคุณสมบัติของสวนราชการ ซ่ึงประกอบดวย
รหัสสวนราชการ  ช่ือสวนราชการ และทีต่ั้ง เปนตน  ดังนั้นจึงกลาวไดวา รหัสสวนราชการ ช่ือสวน
ราชการ  และที่ตั้ง เปนตน  ดังนั้นจึงกลาวไดวา  รหัสสวนราชการ  ช่ือสวนราชการ และที่ตั้ง  เปน
แอตทริบิวตของเอนทิตีสวนราชการ  

2.1 แอตทริบวิตชนิดธรรมดา หรือซิมเพิลแอตทริบิวต (simple attribute)   หมายถึง 
คุณสมบัติหรือลักษณะประกอบของแตละเอนทิตี หรือของความสัมพันธ เชน เอนทิตีพนักงาน 
ประกอบ ดวย  รหัสพนักงาน  ช่ือและสกลุ  วันเดือนปเกิด ที่อยู  เปนตน  ใชสัญลักษณรูปวงรี และ
แสดงชื่อของแอตทริบิ้วตไวภายใน 

2.2 แอตทริบวิตชนิดกญุแจ  หรือคียแอตทริบิวต  (key attribute) หมายถึง แอตทริ
บิวตทีใ่ชบงบอกความแตกตางของขอมูลในเอนทิตี ซ่ึงขอมูลภายในแอตทริบิวตชนดิกุญแจจะตอง
มีคาไมซํ้ากัน และไมเปนคาวาง (null)  ใชสัญลักษณรูปวงรี  โดยแสดงชื่อของแอตทริบิวตไวภายใน 
และทําการขีดเสนใตช่ือของแอทริบิวต  ชนิดกุญแจอาจประกอบดวยแอตทริบิวต 

3.   Key constraint 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะจดัเก็บขอมูลในตาราง 2 มิติ ที่ประกอบดวยจํานวนแถวและ

คอลัมนซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคอลัมนหรือกลุมของคอลัมนเพื่อใชในการระบแุถวตางๆ เพื่อทํา
ใหแตละแถวมีความแตกตางกันหรือมีความเปนเอกลักษณ (Uniqueness property) ซ่ึงเรียกวา  คีย  
ไดแก 

3.1 Superkey  คือ แอททริบิวตหรือกลุมของแอททริบิวตที่บงบอกถึงความเปน
เอกลักษณ (uniquely) ของแตละ Row ใน Relation 

3.2 Candidate key คือ คียคูแขง ซ่ึงก็คือ Superkey โดยจะไมมีสับเซต ของคียใด
ในคียคูแขงที่สามารถกําหนดเปน superkey ไดอีก 

3.3 Primary Key (PK) คือ Candidate key น่ันเอง แตเปน Candidate key ที่ผาน
การคัดเลือกเพือ่ใหคียหลัก และใชในการอางอิงความเปนเอกลักษณของ Relationนั้นๆ  

3.4 Alternate Key คือ Candidate Key อ่ืนๆ ที่ไมไดเปน Primary Key 
3.5 Foreign key (FK) คือคียนอก  Primary Key (PK) ของ Relationหนึ่งและไป

ปรากฏเปน Attribute ในอีกรีเลชั่นหนึ่ง ซ่ึง Foreign key (FK) จัดเปนคียที่สําคัญมากในฐานขอมูล
เชิงสัมพันธเพราะวาเปนตัวช้ีในการเชื่อมความสัมพันธระหวาง Table 
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สําหรับความสัมพันธ  มี  2  แบบ 
1.  แบบ Binary Relationships 

1.1 One-to-Many – เอา Primary key ของ Entity ฝง One มาเปน foreign key ให 
Relationของ Entity ฝง  many  

1.2 Many-to-Many – สราง Relationขึ้นมาใหม โดยเอา primary keys ของทั้งสอง 
Entity มาเปน  primary key รวมกัน 

1.3 One-to-One – เอา Primary key ของ Entity ที่มคีวามสัมพันธ แบบ mandatory 
(บังคับใหทกุสมาชิกใน Entity เขารวมในความสัมพนัธ) มาเปน foreign key ใน Relationของ 
Entity  ฝงที่เปน  optional  

2.  แบบ Unary Relationships 
2.1 One-to-Many – เอา Primary Key ของ Entity ของตัวเองมาเปน foreign key 

อีกครั้งหนึ่ง 
2.2 Many-to-Many – สราง Relationขึน้มาใหม โดยTwo relations: สรางขึ้นมา

ใหมอีก 1 Relation แลวเอา Primary Key ของ Entity ตัวเองมาเปน Primary Key รวมกับ Attribute 
ใหมที่สรางขึ้นมาใหรวมกนัแลวมีคณุสมบัติ Unique 

2.2.5 Normalization  
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) ไดใหความหมายของ Normalization ไววา 

Normalization คือ กระบวนการปรับปรุงโครงสรางขอมูลของฐานขอมูลที่มีความซ้ําซอนใหอยูใน
รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน 

Normal Form มอียู 3 ระดับดวยกัน คือ 
1. Normal Form ระดับที่ 1 หรือเรียกวา 1NF 
2. Normal Form ระดับที่ 2 หรือเรียกวา 2NF 
3. Normal Form ระดับที่ 3 หรือเรียกวา 3NF 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน กลาววา นอกจากนีย้ังมีระดบัที่ทําให Normal Form 

ระดับที่ 3 มีความแข็งแกรงขึ้นกวาเดิม เรียกวา BCNF (Boyce-Codd Normal Form)  ซ่ึงพัฒนาขึ้น
โดย R.Boyce และ E.F.Codd โดย Normal Form ทุกระดับตั้งอยูบนพืน้ฐานของฟงกชันการขึ้นตอ
กันระหวางแอททริบิวตของ Relation (Functional Dependency) 
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รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา  Normal Form ในระดับที่สูงขึน้
ไปอีกที่อยูถัดจาก BCNF ก็ไดถูกพัฒนาขึ้น คือ Normal Form ระดับที่ 4 (4NF) และระดับที่ 5 (5NF) 
ซ่ึงพัฒนาโดย Fagin(1977,1979) อยางไรกต็ามรูปแบบ 4NF และ 5NF ในทางปฏิบัตถืิอวาเกิดขึ้นได
ยากมาก 

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน กลาววา วัตถุประสงคในการทําใหเปนรูปแบบ
บรรทัดฐาน เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูลที่จัดเก็บในแตละรีเลชัน ทําใหเกิดประโยชนดังนี ้

1. ประหยดัเนื้อทีใ่นการจดัเก็บขอมูล 
2. ลดปญหาขาดความถูกตองของขอมูล 
3. ลดปญหาที่เกดิจากการปรับปรุง เพิ่มเติม และลบขอมูล 

กระบวนการ Normalization  
1.  First Normal Form (1NF)   “Relation ทีอ่ยูในรูป 1NF ถา คาของ Attribute เปน 

atomic นั่นคือ มีคาเพียงคาเดยีวเทานั้น ไมสามารถแบงแยกได”  
2.  Second Normal Form (2NF)  Relation ใดๆจะเปน 2NF ก็ตอเมื่อ 

2.1  ตองมีคุณสมบัติเปน 1NF 
2.2  ทุกๆ Non-key Attribute ตองเปน Fully FD กับ Primary Key เทานั้นนั่นคือ 

ไมมี Non-key Attribute ตัวใดที่เปน Partially FD กับ Primary key 
3.  Third Normal Form : 3NF  “Relation ที่อยูในรูปของ 3NF ก็ตอเมือ่  

3.1   Relation ที่อยูในรูป 2 NF  
3.2    ตองไมมี FD ระหวาง Non-key Attribute หรือไมมี Transitively FD on 

Primary Key” 
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2.3 MySQL   
2.3.1   ภาพรวมของ  MySQL 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) SQL : Structured Query Language  เปน

ภาษาสอบถามขอมูล หรือภาษาจัดการขอมูลอยางเปนโครงสราง มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับ 
SQL ขึ้นมากมาย  และระบบฐานขอมูลในปจจุบนัเกือบทุกระบบ รองรับ SQL ทั้งส้ิน รวมถึง 
MySQL, MsSQL, PostgreSQL, หรือ MS Access เปนตน สําหรบัโปรแกรมฐานขอมูลที่รองรับ 
SQL ในอันดบัตนๆ คือ MySQL  เพราะเปน Open source ที่ใชงานไดทั้งใน Linux และ Windows  

ภาสกร  เรืองรอง (2545)  ไดใหความหมายของ MySQL ไววา  MySQL คือ โปรแกรม
ฐานขอมูล มีหนาที่เก็บขอมูลอยางมีโครงสราง และรองรับคําส่ัง SQL เปนเครื่องมือสําหรับเกบ็
ขอมูลอยางมืออาชีพ ยังมีเครื่องมืออีกหลายอยาง ที่ทานตองใชรวมกนัอยางสอดคลอง จึงจะนําไป
พัฒนาระบบฐานขอมูลซับซอน ตามความตองการของผูใชไดสําเร็จสมประสงค เชน การบริการ
เว็บ ภาษาสําหรับพัฒนาเว็บ ระบบปฏิบัติการ และคอมพวิเตอรที่เหมาะสม  

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน กลาววา MySQL เปนฐานขอมูลแบบ open source 
ที่ไดรับความนิยมในการใชงานสูงสุดโปรแกรมหนึ่งบนเครื่องใหบริการ มีความ สามารถในการ
จัดการกับฐานขอมูลดวยภาษา SQL (Structures Query Language) อยางมีประสิทธิภาพ มีความ
รวดเร็วในการทํางาน รองรับการทํางานจากผูใชหลายๆ คนและหลายๆ งานไดในขณะเดียวกนั  

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน กลาววา MySQL  จงึเปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใช
จัดเก็บขอมูลโปรแกรมหนึ่ง ทํางานในลักษณะ Client Server ทํางานบนระบบ Telnet บน Linux 
Redhad หรือ Unix System และบน Win32 ทั่วไปบนระบบเครือขาย Inter&Intranet  นั้นหมายความ
วา สามารถเรียกใช MySQL ไดทัว่โลกกรณีเปน Internet และ ทั่วบริเวณที่เปน Intranet และยัง
สามารถเรียกใชบน Web Browser ไดกรณใีช  language เปน Interface ในการเชื่อม language ที่ใช
เปน Interface   เชน  PHP Perl C C++  ฯลฯ 

2.3.2  ความเสี่ยงและวิธีการสรางความปลอดภัยใหฐานขอมูล  
ภาสกร  เรืองรอง (2545) กลาววา ความปลอดภัยของฐานขอมูลเปนสิ่งสําคัญมาก เนือ่ง 

จากขอมูลที่เกบ็ไวในฐานขอมูลถือเปนองคประกอบหลักในการดําเนินงานขององคกร และมีความ
ออนไหวคอนขางสูง เชน ขอมูลทางธุรกิจ ขอมูลลูกคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลลับหรือขอมูลที่
เผยแพรบนเวบ็ไซตขององคกร วิธีการสรางความปลอดภัยใหกับฐานขอมูลคอนขางเปนเรื่องเฉพาะ 
และมีความซบัซอนแตกตางจากการสรางความปลอดภยัใหกับเครือขายหรือระบบปฏิบัติการ  

ทั้งนี้ จุดบกพรองที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยของฐานขอมูล มีสาเหตุ
จาก ความซับซอนของระบบฐานขอมูล การเก็บรหัสผานอยางไมปลอดภัย การตั้งคาการทํางานที่
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ผิดพลาด หรือ backdoor ของระบบที่ผูดูแลระบบไมทราบ การลดความเสี่ยงของขอบกพรองเหลานี้
ทําไดโดยการกําหนดหลักปฏิบัติในการใชงานฐานขอมูลดังนี ้

1. ใหสิทธิการใชงานกับผูใชตามความจําเปนเทานั้น ผูใชงานฐานขอมูลแตละคนควร
จะไดรับสิทธิการใชงานเฉพาะที่จําเปนตอการดําเนินงานของแตละคน  

2. ทําการปองกันในหลายๆ ระดับ เชน ระดบัของการขอเขาใชงาน ระดับของสิทธิ
การใชงาน หรือระดับของขอบเขตของฐานขอมูลที่ใหใชงาน  

3. การปองกนัการบุกรุกเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ แตผูดแูลจะตองตรวจสอบการละเมิดความ 
ปลอดภัยดวย  

4. นํากระบวนการเขารหัสมาใชงานหากเปนไปได  
5. กําหนดนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติดานความปลอดภยัที่ชัดเจน รัดกมุ  
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา การสรางความปลอดภัยใหกับ

ฐานขอมูลจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานตอไปนี้ คือ  
1. ความลับและความปลอดภยั ขอมูลจะตองไปถูกเปดเผยตอผูที่ไมไดรับสิทธิในการ

เขาถึง  
2. ความถูกตอง ความสมบูรณ  และการตรวจสอบตัวตนผูใชงาน ขอมูลจะตองไมถูก

แกไข หรือยักยอกทั้งโดยเจตนารายหรือโดยไมเจตนากต็าม นอกจากนั้น จะตองพสูิจนไดวาตนทาง
ของขอมูลมาจากที่ใดหรือใคร  

3. ความพรอมใชและความสามารถในการกูคนื ระบบฐานขอมูลจะตองถูกปกปอง
ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา รวมถึงจะตองกูคืนไดหากขอมูลสูญหาย  

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา การสรางความปลอดภัยใหกับ
ฐานขอมูลจําเปนตองมั่นใจวา ไดมกีารปองกันถึงระดับลึก ไดแก การสรางความปลอดภัยใหกบั
เครือขาย ซ่ึงอาจทําไดโดยการปองกันที่ไฟรวอลล เราเตอร ระบบตรวจจับผูบุกรุก (IDS) และการ
สรางความปลอดภัยใหกับระบบปฏิบัติการ เพื่อใหแนใจไดวาการเขาถึงฐานขอมูลโดยไมไดรับ
อนุญาต ไมไดเปนผลมาจากการกําหนดคาที่ผิดพลาดใหกับระบบปฏิบตัิการ และอุปกรณเหลานั้น 

ภาสกร  เรืองรอง (2545) กลาววา หลักการสําคัญในการสรางความปลอดภัยใหกับฐาน 
ขอมูลนั้น ผูดูแลระบบควรจะคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้ เพื่อนําไปพิจารณาประยกุตใชกับระบบ
ฐานขอมูลของตนเองตามความเหมาะสม 

1.  การตรวจสอบตัวตนผูใชงาน จะตองมั่นใจวามีการตรวจสอบตัวตนของผูใชงาน
ทุกคนที่ติดตอกับฐานขอมูล ในระดับต่ําสุดคือการนําเอารหัสผานมาใชงานสําหรับทุกการติดตอ ซ่ึง 
รหัสผาน จะตองไดรับการเกบ็รักษาอยางปลอดภัยในฐานขอมูลและถูกเขารหัสอยางเหมาะสม ควร
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มีขอกําหนดเรื่องการใชงานรหัสผาน ไดแก กําหนดความยาวขั้นต่ําของรหัสผานที่ใช กําหนดวา
รหัสผานจะตองประกอบดวยตวัอักษรหรอืตัวเลขรวมกบัอักขระพิเศษ และไมใหใชงานรหัสผานที่
เดาไดงาย เปนตน 

2. การควบคุมการเขาถึงออบเจ็กตใดๆ และการตรวจสอบแอพลิเคชันทีอ่นุญาตใหใช
งาน ออบเจก็ตของฐานขอมูลประกอบดวย ตาราง ซินโนนีมม (synonymn) วิว (view) อินเดก็ซ 
(index) สตอรโพรซีเจอร (store procedure) และทริกเกอร (trigger) ซ่ึงสามารถควบคุมการอนุญาต
ใหเขาถึงออบเจ็กตเหลานี้ไดโดยกําหนดไวที่สิทธิการใชงานฐานขอมูล ซ่ึงควรไดรับการกําหนด
ตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบ ทั้งนี้ผูดูแลฐานขอมูลหรือผูออกแบบฐานขอมูลจะตองคํานึงถึงหลัก 
การที่จะใหสิทธิแกผูใชงานแตละคนใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได การควบคุมการเขาถึงออบเจ็กต 
เหลานี ้มีวิธีการที่แตกตางกนัตามแตละชนดิของออบเจ็กต เชน การใชซินโนนีมมจะชวยใหการอาง
ถึงแตละตารางในฐานขอมูลสามารถทําได โดยไมจําเปนตองทราบวาเจาของตารางดังกลาวคือใคร 
เปนการซอนโครงสรางของฐานขอมูลจากผูใชงาน โดยที่ผูดูแลยังสามารถตรวจสอบไดวาใครมาใช
ตารางใดในฐานขอมูลบาง การสรางความปลอดภัยใหกับออบเจ็กตววิ ทําไดโดยการควบคุมการ
เขาถึงในระดบัแถว และคอลัมนกอนที่แตละตารางจะถกูนํามารวมไวดวยกัน เปนตน  หรือหากใช
งานสถาปตยกรรม 3-tier ซ่ึงมีแอพลิเคชันเซิรฟเวอร ทําหนาที่รอรับการเรียกใชงานจากแอพลิเคชนั
ทั้งหมดจากเครื่องขอเขาใชบริการและติดตอกับฐานขอมูล จําเปนตองกําหนดใหเครื่องขอใชงาน
แสดงตัวตนกบัเครื่องแอพลิเคชันเซิรฟเวอร และใหแอพลิเคชันเซิรฟเวอรแสดงตัวตนกนักับฐานขอ 
มูลกอน จึงจะอนุญาตใหเขาใชงานตามตองการได 

3. นโยบายและขัน้ตอนปฏิบัติในการดูแลระบบ ตองกําหนดนโบายที่ชัดเจนเกีย่วกับ
การใชงานและการดูแลระบบ พรอมทั้งกําหนดขัน้ตอนปฏิบัติตางๆ มาบงัคับใชตามนโยบายดังกลาว 
เปนลายลกัษณอักษร โดยแสดงรายละเอยีดถึงขอบังคับดานความปลอดภัย และการบริหารความเสีย่ง 
ภายในตองประกอบดวยมาตรฐานการใชงานบัญชีรายช่ือผูใช รหัสผาน กฎ และออบเจ็กต รวมถึง
การตรวจสอบและการบันทกึล็อก 

4. การใชงานคา configuration  เร่ิมตนที่ปลอดภัย ฐานขอมูลบางชนิดจะมีช่ือผูใชและ
รหัสผานที่กําหนดไวเปนคาดีฟอลตเร่ิมตน ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีในกลุมผูใช คาดังกลาวนี้ทําใหผูที่
ทราบสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดในหลายระดับ ดังนั้นผูดูแลจึงควรยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงคารหสั 
ผานทันทีหลังจากเขาใชงานครั้งแรก นอกจากนั้น ไฟลที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบฐาน 
ขอมูลจะตองไดรับการจํากดัการเขาถึง ทั้งเพื่ออาน เขียน หรือเรียกใชงานจากผูไมเกีย่วของ เพื่อที่ผู
บุกรุกจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาการทํางานใดๆ ได ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูดูแลระบบจะตอง
ปรับแตงคาการทํางานใหเหมาะสมกับระบบและการใชงานของตน 
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5. การตรวจสอบการทาํงาน การตรวจสอบการทํางานของฐานขอมูล ชวยใหผูดูแล
สามารถตรวจจับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือกิจกรรมที่มีจุดประสงคราย กิจกรรมที่
ควรไดรับการตรวจสอบระบบประกอบดวย  

5.1  ความพยามยามในการติดตอฐานขอมูลที่ไมประสบความสําเร็จ  
5.2 การเปดและปดฐานขอมูล  
5.3 การเรียกดู การแกไขและการลบขอมูลออกจากตาราง  
5.4 การสรางและการลบออบเจ็กต  
5.5 การเรียกใชงานโปรแกรม  

ผูดูแลควรจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวในรูปของไฟลล็อก หรือฐานขอมูลล็อก ซ่ึงขอมูลที่
ควรเก็บบันทกึในล็อกประกอบดวย ใครเปนผูสรางขอมูล ใครเปนผูแกไขขอมูล และขอมูลใดทีถู่ก
เปลี่ยนแปลงแกไข เปนตน 

6. แผนการสํารองขอมูลและการกูคืนระบบ ความเสียหายของฐานขอมูล การถูกทําลาย 
โดยอุบัติเหต ุ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือมีจุดประสงครายตอฐานขอมูล อาจ
นําไปสูความเสียหายอยางรุนแรงของฐานขอมูล หากขาดแผนการสํารองขอมูลที่เหมาะสม กระบวน 
การสํารองขอมูลและการกูคืนระบบควรจะไดรับการทดสอบในชวงเวลาปกติ และการเก็บขอมูล
สํารองไวภายนอกองคกร จะชวยใหการกูคืนขอมูลจากความเสียหายทําไดรวดเร็ว กระบวนการ
สํารองขอมูลควรจะไดรับการทดสอบใหมัน่ใจวา  

6.1 พนักงานเกิดความเชื่อมั่นตอวิธีการกูคืนขอมูล  
6.2 แผนการสํารองขอมูล และการกูคืนระบบไดรับการวเิคราะหตรวจสอบอยาง

เหมาะสม  
6.3 ผูดูแลสามารถอานขอมูลจากเทปสํารองขอมูล โดยใชไดรฟอ่ืนตางหากจากที่

ใชในการเขียนขอมูลได 
นอกจากนั้น แผนการสํารองขอมูลจะตองกําหนดถึงวิธีการในการสํารองขอมูล ซ่ึงมี

ทางเลือกใหใชงานไดหลายรูปแบบ ไดแก  
1. การสํารองขอมูลแบบ cold คือ การสํารองขอมูลในขณะที่ไมมีการใชงานฐาน 

ขอมูล  
2. การสํารองขอมูลแบบ hot  คือ   การสํารองขอมูลในขณะที่ฐานขอมูลถูกใชงาน  
3. การสํารองขอมูลแบบ logical คอืการสํารองขอมูลในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง 

ในขณะที่ฐานขอมูลถูกใชงาน  
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รองศาสตราจารยณัฏฐพร พิมพายน (2549) พบวา ผูดูแลระบบที่ใชงานโปรแกรม 
MySQL เปนฐานขอมูล จําเปนตองทราบถึงวิธีการสรางความปลอดภยัใหกับโปรแกรม MySQL ที่
ใชงาน เนื่องจากการใชงานฐานขอมูลทําใหเกิดความเสีย่งตอความปลอดภัยของเครือ่ง 

ติดตั้งโปรแกรม MySQL โดยเลือกตดิตั้งในขณะที่ติดตัง้ระบบปฏิบัติการ หรือติดตัง้
โดยใชแพ็คเกจชนิด RPM จะมีขอดีคือ สามารถใชโปรแกรม up2date ในการตรวจสอบแกไขชอง
โหวที่เกดิขึ้นกบัโปรแกรมได (www.thaicert.nectec.or.th, 2548)

ในทางตรงกนัขาม การติดตัง้โปรแกรมโดยคอมไพลจากไฟลตนฉบับดวยตนเอง จะมี
ขอดีคือโปรแกรม MySQL ที่ไดจะมีความยืดหยุนมากกวา ผูดูแลระบบสามารถเลือกออปชันและ
ไลบรารี่ที่จะใชงานไดตามตองการมากกวา อยางไรก็ตาม ไมมีออปชนัใดๆ เกี่ยวของกับการสราง
ความปลอดภยัที่ควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษในการติดตั้งโปรแกรม MySQL โดยการคอมไพล
จากไฟลตนฉบับ สามารถหาขอมูลไดที่ http://www.mysql.com/ (2548) 

โปรแกรม MySQL ทาํงานเปนฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูลบนเครื่องให 
บริการ โดยเปดใหผูใชงานติดตอฐานขอมูลผานพอรต 3306 บนโพรโตคอล TCP ของเครื่อง
ใหบริการ (คาดีฟอลตของโปรแกรม) หลังจากที่ส่ังใหโปรแกรม MySQL เร่ิมตนทาํงานจะเกิดการ
สรางเดมอนชื่อ mysqld ไวรอรับการติดตอ ซ่ึงการใชงานฐานขอมูลทําได 2 วิธีคือ การเขาใช
ฐานขอมูลโดยตรงผานโปรแกรม mysql และการใชงานผานโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใชติดตอฐาน 
ขอมูล เชน โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นดวยภาษา PHP เปนตน ผูที่จะเขาใชงานฐานขอมูลไดจะตอง
ไดรับการตรวจสอบสิทธิและพิสูจนตวัตนผูใช ซ่ึงบัญชีรายช่ือผูใชของโปรแกรม MySQL นี้แยก
จากบัญชีผูใชงานของระบบโดยเดด็ขาด ไมมีความเกีย่วของกันแตอยางใด โดยจะถูกจัดเก็บและ
จัดการผานฐานขอมูลของ MySQL ที่ใชงาน นอกจากนั้น ควรจะสรางผูใชงานในระบบชื่อ mysql 
และกลุมผูใชช่ือ mysql  มารองรับการทํางานของโปรแกรม MySQL (www.mysql.com , 2548) 

http://thaicert.nectec.or.th/paper/unix_linux/mysql.php (2545) กลาวถึง วิธีการสราง
ความปลอดภยัใหกับโปรแกรม MySQL ทําไดในหลายระดับ ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถเลือกนําไป
ปฏิบัติไดตามรูปแบบและจดุประสงคการใชงาน แบงเปนสวนๆ ไดดังนี้ 

1. การเริ่มตนใชงาน และการเรียกใชงานโปรแกรม MySQL 
หลังจากที่ผูดูแลระบบตดิตั้งโปรแกรม MySQL แลว ผูดูแลระบบจะตองสั่งใหโปรแกรม 

MySQL สรางฐานขอมูลเร่ิมตนโดยใชคําสั่ง # ./mysql_install_db ทําใหเกิดการสรางฐานขอมูล 2 
ฐานขอมูล คือ mysql และ test  

การสั่งใหโปรแกรม MySQL เร่ิมตนทาํงานทําไดโดยการสั่ง # ./safe_mysqld --
user=mysql & (คาํส่ัง safe_mysqld อยูในไดเรกทอร ี /path_to_mysql/bin/)  ซ่ึงจะทําใหเกดิการ
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สรางเดมอนชื่อ mysqld ไวรอรับการติดตอที่พอรต 3306/TCP ของเครื่อง การกําหนดออปชัน --
user=mysql เปนการกําหนดชื่อเจาของโพรเซสชนิดเดมอนชื่อ mysqld ที่จะถูกสรางขึ้น ซ่ึงเจาของ
โพรเซสจะตองไดรับสิทธิในการเขาใชงานไฟล และไดเรกทอรีของฐานขอมูล   

ส่ิงแรกที่ผูดูแลระบบตองดําเนินการ คือ การกําหนดรหัสผานใหกบัผูดูแลฐานขอมูล 
(root) ซ่ึงผูดูแลฐานขอมูลนี้ จะเปนผูจัดการทั้งหมดเกีย่วกับฐานขอมูล ไดรับสิทธิใหกระทําการใดๆ 
ก็ไดกับฐานขอมูลที่จะมีตอไป เชน การสรางบัญชีช่ือผูใชรายอ่ืนๆ การสรางฐานขอมูลใหม และ
การใหสิทธิการใชงานฐานขอมูลแกผูใช เปนตน เนื่องจากโปรแกรม MySQL ไมไดกําหนดคาดี
ฟอลตของรหัสผานของผูดูแลฐานขอมูล นั่นคือ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม MySQL แลว ทันที่ทีส่ั่ง
ใหโปรแกรม MySQL เร่ิมทํางาน ใครก็ไดสามารถติดตอใชงานฐานขอมูลมายังเดมอน mysqld ที่รอ
รับการติดตอดวยสิทธิของผูดูแลฐานขอมลูไดทันที โดยไมตองใชรหัสผาน การกําหนดรหัสผาน
ของผูดูแลฐานขอมูลทําไดโดยใชคําส่ัง # ./mysqladmin -u root -h [hostname] -p password 
'password ที่ตองการ' (คําส่ัง mysqladmin อยูในไดเรกทอรี /path_to_mysql/bin/) 

หลังจากนัน้เมือ่ผูดูแลฐานขอมูลเขาใชงานฐานขอมูล จะไดรับขอความใหใสคารหัส 
ผานทุกครั้งที่ใชงานใดๆ เชน หากผูดูแลระบบใชงานฐานขอมูลผานโปรแกรม mysql จะตองสั่ง # 
./mysql -u root -p และใสคารหัสผาน มิฉะนั้นจะไดรับขอความเตือนวา ERROR 1045: Access 
denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO) และไมอนุญาตใหเขาใชงาน 

2. ระบบและวิธีการตรวจสอบสิทธิของโปรแกรม MySQL  
เนื่องจากโปรแกรม MySQL ใหความสาํคัญกับการจัดการเกี่ยวกับสทิธิของผูใชคอน 

ขางมาก ผูดูแลระบบและ/หรือผูดูแลฐานขอมูลจึงควรมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานดังกลาว 
ประโยชนของระบบการตรวจสอบสิทธิของโปรแกรม MySQL คือการพิสูจนตัวตนผูใชที่ติดตอขอ
ใชงานฐานขอมูลวามาจากเครื่องปลายทางที่ไดรับอนุญาตหรือไม และการใชงานฐานขอมูลเปนไป
ตามสิทธิที่กําหนด เชน SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE หรือไม มีจุดประสงคเพื่อให
ผูดูแลระบบมัน่ใจวาผูใชงานทุกคนดําเนนิการใดๆ กับฐานขอมูลตามที่ไดรับอนญุาตใหทําเทานั้น 
ซ่ึงการที่ผูใชงานแตละคนจะเขาใชงานฐานขอมูลจะตองแสดงตัววาตดิตอมาจากเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องใดและใชช่ือผูใชคนใด 

3.  ไฟลล็อกของโปรแกรม MySQL  
โปรแกรม MySQL มีไฟลล็อกที่ใชเกบ็บันทึกเหตุการณที่เกิดอยูหลายไฟล ผูดแูล

ระบบและ/หรือผูดูแลฐานขอมูลควรจะมีความเขาใจเกีย่วกับไฟลเหลานัน้ วาไฟลใดใชเก็บคาล็อกที่
มีสาเหตุจากอะไร โดยไฟลทั้งหมดถูกเกบ็ไวในไดเรกทอรีที่เก็บไฟลฐานขอมูล ไฟลล็อกดังกลาว
ประกอบดวย 
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3.1 ไฟลล็อกของ error เก็บบันทึกปญหาที่เกิดขึน้ขณะเริ่มทํางาน ขณะใชงาน 
หรือการหยดุทํางานของเดมอน MySQL  เดมอน MySQL จะบันทึกขอผิดพลาดทั้งหมดที่เกดิไว 
และใหสคริปต safe_mysqld ทําหนาที่สงตอขอความไปยังไฟลช่ือ 'hostname'.err  

3.2 ไฟลล็อกของ ISAM เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงทัง้หมดที่เกิดขึน้กับตาราง 
ISAM ใชประโยชนในการดบีักโคดของ ISAM 

3.3  ไฟลล็อกของการ query เก็บบันทกึการสรางการติดตอ และการเรยีกใชขอมูล 
ใชในกรณีที่ผูดูแลระบบตองการทราบวามีการทํางานใดเกิดอะไรขึ้นกับเดมอน MySQL บาง ผูดูแล
ระบบตองเพิ่มออปชัน --log[=file] ในการสั่งใหโปรแกรม MySQL เร่ิมทํางาน โดยคาดีฟอลต คือ
ไฟล 'hostname'.log ขอมูลที่บันทึกในไฟลดังกลาว ประกอบดวยการตดิตอทั้งหมด และการเรียกใช
ขอมูลในฐานขอมูล เหมาะสําหรับการใชเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลที่ผิดพลาดวามาจากที่
ใดหรือผูใชคนใด  

3.4  ไฟลล็อกของการ update เก็บบันทกึคาํสั่งทั้งหมดทีถู่กใชงานในสวนเกี่ยวของ
กับการแกไขขอมูลในฐานขอมูล หากผูดแูลระบบสั่งใหโปรแกรม MySQL เร่ิมทํางานโดยเพิม่ออป
ชัน --log-update[=file_name] จะทําใหเดมอน MySQL เก็บบันทึกคําสั่งภาษา SQL ทั้งหมดที่ถูก
เรียกใชงานในการอัพเดตขอมูล คาดีฟอลตของไฟลที่เก็บล็อกคือ 'hostname'.###  

3.5 ไฟลล็อกของ binary เก็บบันทึกคําสั่งทั้งหมดที่ถูกใชงานที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยน แปลงแกไขคาใดๆ ใชประโยชนในการจําลองเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึน้ ไฟลล็อกชนิดนีจ้ะ
เก็บขอมูลทั้งหมดที่เกบ็ในไฟลล็อกของการ update  

3.6 ไฟลล็อกของ slow เก็บบันทึกการเรยีกใชขอมูลที่ใชเวลาในการเรียกใชมาก 
กวาคาที่กําหนดในตวัแปร long_query_time การเพิ่มออปชัน --low-slow-queries[=file_name] 
ในขณะที่ส่ังใหโปรแกรม MySQL เร่ิมทํางานเปนการกําหนดใหมีการบันทึกล็อกชนิดนี ้คาดีฟอลต
ของไฟลที่เก็บล็อกคือ 'hostname'-slow.log  

การจัดการกับไฟลล็อกของโปรแกรม MySQL มีวิธีการคลายคลึงกับไฟลล็อกอื่นๆ ผูดู 
แลระบบจะตองคอยตรวจสอบขนาดของไฟลที่เกิดขึ้น และหมุนวนไฟลที่ใชเก็บล็อก  

4. การจัดการเจาของไฟล ที่เกี่ยวของกับโปรแกรม MySQL ในระบบปฏิบัติการ  
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งเกีย่วกับการสรางความปลอดภยัใหกับโปรแกรม MySQL คือ

การแกไขชื่อเจาของไฟลและไดเรกทอรีที่เกี่ยวของกับโปรแกรม MySQL ซ่ึงตามปกติแลว ไฟล
และไดเรกทอรีทั้งหมดจะถูกเก็บไวในไดเรกทอรี/path_to_mysql/ ตามที่ผูดูแลระบบหรือโปรแกรม 
MySQL กําหนดในขณะติดตั้ง ประกอบดวยไดเรกทอรยีอยที่สําคัญดงัตอไปนี ้
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4.1 / คือไดเรกทอรี ที่ติดตั้งโปรแกรม MySQL ทั้งหมด เชน /usr/local/mysql 
ทั้งหมด 

4.2 Bin(/path_to_mysql/bin) คือไดเรกทอรีเก็บไฟลคําส่ังที่เกี่ยวของกบัโปรแกรม 
MySQL  

4.3 var (/path_to_mysql/var) คอืไดเรกทอรีเก็บไฟลของฐานขอมูลของโปรแกรม 
MySQL ทั้งหมด และไฟลล็อกของโปรแกรม MySQL 

5. ขอควรระวงัที่เกี่ยวของกบัความปลอดภัยของโปรแกรม MySQL  
การใชงานโปรแกรม MySQL ใหมีความปลอดภัยนัน้ ผูดูแลจะตองพิจารณาถึงวธีิการที่ผูใชหรือ
ผูอ่ืนๆ จะเขาถึงขอมูลตางๆในฐานขอมลู และจํากัดสิทธิการใชงานของผูที่จะเขาใชงานใหไดรับ
สิทธิใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เทาที่จําเปนตอการใชงานเทานั้น มีขอควรระวังดังตอไปนี้ 

5.1 นอกจากผูดูแลฐานขอมูล (root ของโปรแกรม MySQL) ไมควรใหผูใชงานคน
อ่ืนๆ เขาถึงตาราง user ของฐานขอมูล ซ่ึงเปนตารางที่เก็บรายชื่อผูใชและรหัสผานที่จะเขาใชงาน
ฐานขอมูล เนือ่งจากผูที่เขาถึงตารางดังกลาวนี้ ในฐานขอมูลไดจะสามารถอานขอมูลรายชื่อผูเขาใช
งานและรหัสผานทั้งหมดไดทันที โดยไมจําเปนตองถอดรหัส ทั้งนี้ ถึงแมวาไฟลของฐานขอมูล
ดังกลาวถูกเกบ็ในรูปแบบทีไ่ดรับการเขารหัสก็ตาม 

5.2 ผูดูแลฐานขอมูล ควรศึกษาถึงระบบการใหสิทธิการเขาถึงฐานขอมูลโดย
ละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการใชงานคําส่ัง GRANT และ REVOKE ในการใหสิทธิและเพกิ
ถอนสิทธิของผูใช และไมควรใหสิทธิแกผูใชเกินกวาความจําเปน 

5.3 รหัสผานที่ใชงานจะตองเปนรหัสผานที่ดี และการเก็บคารหัสผานจะตองได 
รับการเขารหัส  

5.4 หากอนุญาตใหผูใชภายนอกเขาใชงานฐานขอมูลได เชน การใชงานผานเว็บ 
ซ่ึงอนุญาตใหผูใชปอนขอมูลลงในฐานขอมูล ผูดูแลระบบจะตองตรวจสอบโปรแกรมที่ใชเขาถึง
ฐานขอมูลอยางละเอียด การใชงานคาตัวแปรใดๆ กับฐานขอมูลควรไดรับการกําหนดคาอยางชัด 
เจนเพื่อปองกนัการโจมต ี

5.5 ถามีการสงขอมูลผานอินเทอรเน็ต ขอมูลที่สงจะตองไดรับการเขารหัสทุกครั้ง 
โดยอาจนําโพรโตคอล SSL หรือ SSH มาใชงาน  

5.6 ตรวจสอบการสงขอมูลโดยใชคําส่ัง tcpdump และ strings ของระบบ 
ปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบวามีการสงขอมูลท่ีไมไดรับการเขารหัสหรือไม 

5.7 ตองกําหนดใหผูใชงานฐานขอมูลทุกคนมีรหัสผานในการเขาใชงาน 
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5.8 เดมอน MySQL จะตองไมทํางานโดยสิทธิของผูดูแลระบบ เพื่อใหไฟลของ
ฐานขอมูลที่จะถูกสรางขึ้นภายหลังไมเปนของเปนผูดูแลระบบ มิฉะนั้นผูใชงานฐานขอมูลอาจใช
ความสามารถในการสรางไฟลและเปลี่ยนใหตนเองไดรับสิทธิเปนผูดูแลระบบเพื่อบุกรุกระบบได 

5.9 ตรวจสอบวาชื่อผูใชที่เปนเจาของเดมอน MySQL ไดรับสิทธิในการเขียน
และอานไฟลในไดเรกทอรีทีเ่ปนไฟลฐานขอมูลเทานั้น 
 
2.4 ภาษาพีเอชพ ี

2.4.1 ภาพรวมของภาษาพีเอชพ ี
www.arip.co.th/2006/mag_list.php (2550) ไดใหความหมายของ ภาษาพีเอชพี วา 

ภาษาพเีอชพี (PHP)  ยอมาจาก "PHP: Hypertext Preprocessor  คือ ภาษาคอมพวิเตอรในลักษณะ
เซิรฟเวอร-ไซด สคริปต  โดยลิขสิทธิ์อยูในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพเีอชพีใชสําหรับจดัทํา
เว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําส่ังมาจากภาษา ภาษาซี
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล  ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นงายตอการเรียนรู เปาหมายหลักของภาษานี้ คือให
นักพัฒนาเว็บไซตสามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโตไดรวดเร็ว  

ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php กลาววา ความแตกตางในการเขยีน
สคริป PHP กับภาษาอืน่ๆ เชน Perl หรือ C คือแทนที่จะเขยีนคําส่ังหลายๆ คําส่ังเพื่อแสดงผล 
HTML สามารถเขียนสคริปต HTML ควบคูกับสคริปต PHP ได  ภาษา PHP จะใชแท็กเริ่มและจบ
คลุมภาษา PHP เพื่อเร่ิมใชภาษา และ ออกจากการใชภาษา PHP  ส่ิงทีท่ําให PHP แตกตางจากภาษา 
Client-Side Script เชน Javascript คือการที่ PHP ประมาวลผลบน Server กลาวคอื  ถามีสคลิปที่
คลายกันบน Server, Client ที่เปดจะไดรับผลที่เหมือนกัน และ ไมมีทางประมวลผลผิดเพีย้น   
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนไฟล HTML แลวมาเขยีนดวย PHP  แทนโดยผูใชไมอาจรูไดเลยวาไม
เหมือนกนั 

ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php (2550) กลาววา ภาษา PHP นั้นงาย
สําหรับผูเร่ิมเขียน และรวมจุดเดนตางๆ  ที่ระดับสูง  การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะ
HTML ซ่ึงจะไมแสดงคําส่ังที่เขียน เปนลักษณะเดนที่พเีอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต 
-ไซด สคริปต เชน ภาษาจาวาสคริปต  ที่ผูใชสามารถอาน ดูและคัดลอกคําส่ังไปใชเองได  

ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php (2550) กลาววา ความสามารถการ
ประมวลผล หลักของพีเอชพี ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคําส่ัง การอานขอมูลจากผูใช
และประมวลผล การอานขอมูลจากดาตาเบส ความสามารถจัดการกบัคุกกี ้ ซ่ึงทํางานเชนเดียวกบั
โปรแกรมในลกัษณะ CGI คณุสมบัติอ่ืน เชน การประมวลผลตามบรรทัดคําส่ัง (command line 
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scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปตพีเอชพี ทํางานผานพีเอชพี พารเซอร (PHP parser) 
โดยไมตองผานเซิรฟเวอรหรือเบราวเซอรมีลักษณะเหมอืนกบั Cron (ในยูนกิซหรือลีนุกซ) หรือ Task 
Scheduler (ในวินโดวส) สครปิตเหลานี้สามารถนําไปใชในแบบ Simple text processing tasks ได   

ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php กลาววา การแสดงผลของพีเอชพี 
ถึงแมวาจดุประสงคหลักใชในการแสดงผล HTML แตยงัสามารถสราง XHTML หรือ XML ได 
นอกจากนี้สามารถทํางานรวมกับคําสั่งเสริมตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงผลขอมูลหลัก PDF แฟลช (โดย
ใช libswf และ Ming) พีเอชพี  สามารถประมวลผลขอความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ 
Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเปนเอกสาร XML ในการแปลงและเขาสูเอกสาร XML และสามารถทํางาน
รวมกับโปรแกรมอื่น เชน Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS 
functions เพื่อใชในการสรางโปรแกรมทําธุรกรรมทางการเงิน  

ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php กลาววา คําส่ังของพีเอชพี สามารถ
สรางผานทางโปรแกรมแกไขขอความทั่วไป เชน โนตแพด หรือ vi ซ่ึงทําใหการทํางานพีเอชพี 
สามารถทาํงานไดในระบบปฏิบัติการหลักเกือบทั้งหมด โดยเมื่อเขียนคําส่ังแลวนํามาประมวลผล 
Apache หรือ Microsoft Internet Information Server (IIS) หรือ Personal Web Server หรือ 
Netscape และ iPlanet servers หรือ Oreilly Website Pro server หรือ Caudium หรือ Xitami หรือ 
OmniHTTPd  และอ่ืนๆ  สวนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน PHP 
สามารถทํางานเปนตวัประมวลผล CGI ได 

2.4.2 PHPMyAdmin 
ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php (2550) กลาววา โปรแกรม phpMyAdmin 

สําหรับจัดการ MySQL คือ php script ที่ run อยูบน Web Server ใชสําหรับบริหารขอมูลใน MySQL 
บน host ใดๆ ถา MySQL จากเครื่องเปาหมายยอมใหเขาไปจัดการขอมูลจากเครื่อง Remote เชน  

- create and drop ฐานขอมูล 
- create, copy, drop and alter tables  
- delete, edit and add fields  
- execute any SQL-statement  
- export and import CSV data 

ตัวอยางการแสดงตารางใน phpMyAdmin ดังภาพที ่ 2.9  แสดงรายชื่อตารางใน
ฐานขอมูลช่ือ b 
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ภาพที่  2.9  รายช่ือตารางในฐานขอมูลช่ือ b 
 

ตัวอยางการแสดงรายชื่อ field ในตาราง orderd  ใน phpMyAdmin  ดังภาพที ่  2.10  
แสดงรายชื่อ field ในตาราง orderd ของฐานขอมูลช่ือ b 

 

 
 

ภาพที ่ 2.10  รายช่ือ Field ในตาราง orderd ของฐานขอมูลช่ือ b 
 
เมื่อสรางตารางฐานขอมูลใน MySQL เรียบรอยแลว เนื่องจากการสรางโปรแกรมภาษา 

php นั้น เปนการเชื่อมตอกบัฐานขอมูล จึงตองมีคําส่ังที่ใชในการเชือ่มตอกับฐานขอมูลที่สรางขึ้น 
หาขอมูลเร่ือง php เพิ่มเตมิไดจาก http://www.thaiall.com/php  โดยใชสัญลักษณ <?  เพื่อให
คอมพิวเตอรรูวากําลังจะใชเขียนภาษา PHP จากนัน้กําหนดตัวแปร โดยใชสัญลักษณ  $   
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เชน 
<? 
$host     = "localhost"; 
$db       = "test"; 
$tb       = "cust"; 
$user     = "root"; 
$password = "yourpassword"; 
$query    = "select * from $tb"; 
########################### 
$connect = mysql_connect("$host","$user","$password"); 
$result = mysql_db_query($db,$query); 
?> 
 
ตัวอยางตอไปนี้ แสดงคําส่ังที่อยูในการทํางานกับฐานขอมูล 
1. สรางตาราง 

create table a (a1 int, a2 char(20)); //สรางตาราง a ให a1 เปนตัวเลข  a2  เปน
ตัวอักษร ขนาดไมเกนิ  20  ตัวอักษร 

2. การแทรกขอมลู 
insert into a (a1, a2) values (1, "abc");  //เพิ่มขอมูลลงในตาราง a ที่ฟลด  a1  

และ  a2  ดวยคา  1  และ abc 
3. คาํส่ังลบขอมูล 

delete from a where a1=1;  //ลบขอมูลในตาราง a ที่ฟลด  a1  มีคาเทากับ  1 
4. คาํส่ังเลือกขอมูลแบบมีเงื่อนไข 

select salary from empl  //เลือกฟลด  salary จากตาราง empl 
where ((salary) between 5000 and 10000);  //ภายใตเงื่อนไขที่ฟลด  salary มี

คาระหวาง  5000  ถึง  10000 
5. คาํส่ังใหแสดงขอมูลแบบมีการจัดเรียง 

select * from a order by a2;  //เลือกตาราง a ทัง้หมดโดยใหจัดเรียงตามฟลด a2 
6. การเลือก และเชื่อมแฟม แบบ 1 
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select regist.sid,subject.subjname,grade //เลือกฟลด sid ในตาราง  regist  และ 
ฟลด  subjname  ในตาราง subject  และฟลด  grade   ในตาราง subject 

from student,subject,regist  //จากตาราง student,subject,regist   
where student.sid = regist.sid and regist.subj = subject.subj 
and student.sid = 1  //ภายใตเงื่อนไขใหฟลด sid ในตาราง student มีคาเทากับ 

และฟลด subj ในตาราง regist มีคาเทากับฟลด subj ในตาราง subjectและฟลด sid ในตาราง student 
มีคาเทากับ  1 

order by regist.subj,subject.subjname; //โดยใหจัดเรียงตามลําดับของฟลด 
subj ในตาราง regist  และฟลด  subjname ในตาราง  subject 

7. การเลือก และเชื่อมแฟม แบบ 2 
select regist.sid, student.sname, sum(regist.score) as s  //เลือกฟลด sid ใน

ตาราง  regist  และฟลด  sname  ในตาราง student  และรวมคาที่อยูในฟลด score  ในตาราง regist    
from regist,student //จากตาราง student,regist   
where student.sid = regist.sid group by regist.sid;  //ภายใตเงื่อนไขใหฟลด 

sid ในตาราง student มีคาเทากับ และฟลด sid ในตาราง regist โดยจดักลุมตามฟลด sid ในตาราง 
student 

8. การเลือก และเชื่อมแฟม แบบ 5 
select student.sid, count(regist.sid) //เลือกฟลด sid ในตาราง  student  และ

นับคาที่อยูในฟลด sid  ในตาราง regist    
from student //จากตาราง student  
join regist on (student.sid = regist.sid) //รวมกับตาราง  regist  ที่ฟลด  sid  ใน

ตาราง student   เทากับ ฟลด  sid  ในตาราง regist 
where score > 60 and score < 90  //ภายใตเงื่อนไขใหฟลด score ในตาราง 

regist มีคาอยูระหวาง  60  และ  90  
group by student.sid  //โดยจัดกลุมตามฟลด sid ในตาราง student 

ขอความจาก www.arip.co.th/2006/mag_list.php (2550)  กลาววา การเขียนภาษาพีเอช
พี นั้นจะตองใชตัวแปรเขามาเกี่ยวของ โดยตัวแปรดังกลาวสามารถกําหนดใหเปนเซสชัน หรือ คุกกี้ 

คุกกี้ (Cookie) คือ ขอมูลขนาดเล็กที่เปน HTTP Header แบบหนึ่ง ถูกสงจากเครื่อง
บริการไปเก็บไวในเครื่องของผูใชตามที่บราวเซอรกําหนด เพื่อบนัทึกขอมูลการเขาเยี่ยมชม เมื่อ
ผูใชเขาไปเยีย่มชมเว็บไซตอีกครั้ง เครื่องบริการจะใชขอมูลคุกกี้ที่มีอยูในเครื่องของผูใชไดทันท ี
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เซสชัน (Session) คือ ขอมูลท่ีถูกสรางขึ้นเมื่อใชบราวเซอร ติดตอเขาเครื่องบริการ และ
ถูกทําลายเมื่อบราวเซอรถูกปดลง ขอมูลนี้ถูกจัดเก็บในเครื่องบริการ  

ตัวอยางการสราง ใช และเลกิใช เซสชัน 
session_start(); 
$_SESSION["a"] = 1; 
echo $_SESSION["a"]; 
session_unset(); 
$_SESSION["b"] = 2; 
print_r($_SESSION); 
session_unset(); 
print_r($_SESSION); 
//1Array ( [b] => 2 ) Array ( ) 

ตัวอยางใช และเลิกใช คกุกี ้
echo $HTTP_COOKIE_VARS["a"]; 
echo $_COOKIE["a"]; 
setcookie("a","",0); // unset 
print_r($_COOKIE); // still set after unset 
 

2.5   การออกแบบแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูล 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา แบบฟอรมตางๆ ที่ใชอยูในธุรกจิ 

เปนเครื่องมืออยางหนึ่งทีจ่ะทําใหธุรกิจดําเนินตอไป ซ่ึงแบบฟอรมเหลานี้ โดยปกติมักจะถกูออก 
แบบและตพีิมพออกมาไวกอน เมื่อตองการจะใช ผูใชก็จะเขียนขอความอันเปนขอมูลลงในแบบ 
ฟอรมเปนเบื้องตน ซ่ึงตอจากนั้น แบบฟอรมตางๆ จึงถูกนํามาบันทกึลงในระบบคอมพิวเตอร ใน
ลักษณะที่ธุรกจิดําเนนิการดวยระบบงานคอมพวิเตอร แบบฟอรมตางๆ โดยสวนใหญจึงถือเปนตน
กําเนิดของขอมูลที่จะนํามากรอกเขาสูระบบงานโดยพนกังานคียขอมูล (Data Entry Personnel) 

2.5.1  หลักสําคัญท่ีใชในการออกแบบแบบฟอรม  
หลักสําคัญที่ใชในการออกแบบแบบฟอรม มีอยูดวยกนั  4  หัวขอ  คือ 
1. แบบฟอรมควรมีลักษณะที่งายตอการกรอก จะทําใหลดขอผิดพลาดในการกรอกขอ 

มูล และในขณะเดยีวกันก็ลดเวลาในการกรอกลงไปดวย  
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การออกแบบแบบฟอรมที่ด ี จะตองคํานงึถึงลําดับในการกรอกขอมูลใหคลองจองกบั
ความเปนจริง ตัวอยางเชน แบบฟอรมกําหนดใหพนกังานกรอกชื่อเปนอันดับที่ 1 และนามสกุลเปน
อันดับที่ 2 เชนนี้ถือไดวาลําดับในการกรอกขอมูลไดคลองจองไปกับมาตรฐานที่ใชกันโดยทัว่ไป 
ในทางตรงขาม หากสลับตําแหนงใหพนกังานกรอกนามสกุลกอนแลวคอยกรอกชื่อ แบบนี้ผูใชที่
จะกรอกฟอรมนี้อาจสับสน และมีการกรอกผิดพลาดได 

2. แบบฟอรมตองตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ แบบฟอรมที่ไดถูกออกแบบขึ้นมา
นั้น ลวนมวีตัถุประสงคทั้งส้ิน ซ่ึงบางแบบฟอรมอาจจะตองถูกสําเนา และกระจายสงผานไปยัง
แผนกตางๆ อีกหลายแผนก ดังนั้น กอนที่จะทําการออกแบบแบบฟอรมใดๆ นักวิเคราะหระบบ 
หรือผูที่จะออกแบบแบบฟอรม จะตองคํานึงถึงวตัถุประสงคของแบบฟอรมนัน้ วามขีึ้นเพือ่ประโยชน 
อันใด และจะตองมีขอมูลอะไรบางที่จะตองถูกบันทึกลงไป เอกสารจะถูกกระจายไปยังหนวยงาน
ไหนบาง และหนวยงานนั้นจะเอาขอมูลในสวนไหนไปทําอะไร เปนตน 

ตัวอยางเชน ใบกํากับภาษ ี ซ่ึงอาจจะตองประกอบไปดวยสําเนาหลายฉบับกระจายออก 
ไปยังหนวยงานตางๆ เชน คลังสินคา เพื่อใชในการตัดสตอก หรือแผนกขนสงเพือ่นําสินคาไปสง
ใหลูกคาไดถูกตอง แผนกบญัชีเพื่อใชบันทึกเปนภาษีขาย และฝายการเงินเพื่อนําไปใชเรียกเก็บเงิน
ในภายหลัง จากการที่มีการทําสําเนาแตละฉบับไปยังหนวยงานที่มีจดุประสงคไมเหมือนกนั สําเนา
แบบฟอรมใบกํากับภาษีอาจจะตองใหมีการบันทึกรายละเอียดไมเหมือนกัน เชน ใบที่สงไปใหกบั
ฝายการเงินเพือ่จะนําไปเรียกเก็บเงนิ อาจจะมีชอง "ช่ือผูเก็บเงิน" ในขณะทีใ่บที่อยูกับแผนกขนสง 
อาจจะมีชอง "ช่ือพนักงานขบัรถ" หรือใบที่อยูกับสตอกอาจมชีอง "ช่ือผูเบิกสินคา" แทน เปนตน 

3.  แบบฟอรมควรมีการออกแบบใหตรวจสอบความถูกตองได ในการบันทึกขอมูลนัน้ 
อัตราการเกิดขอผิดพลาดจะขึ้นอยูกับการออกแบบแบบฟอรมดวย หากแบบฟอรมไดรับการออก 
แบบที่ดี โอกาสที่จะเกดิขอผิดพลาดก็ลดลง การออกแบบแบบฟอรมจงึควรที่จะใหความสําคัญ ใน
อันที่จะทําใหผูใชแบบฟอรมสามารถกรอกขอมูลไดอยางถูกตอง และสะดวกที่สุดเทาที่จะทําได 
แมวาผูใชแบบฟอรมจะมีโอกาสใชแบบฟอรมนั้นแคคร้ังเดียวหรืออาจจะเปน 1,000 คร้ังก็ตาม 

4. แบบฟอรมควรออกแบบใหมีลักษณะที่ดึงดูดตอผูใช การออกแบบแบบฟอรมให
เปนที่ดึงดดูใจตอผูใชนั้นอาจถือเปนงานศลิปะอยางหนึ่ง แตก็มีความสําคัญในตัวของมันเองอยู เปน
หลักจิตวิทยาอยางหนึ่งทีไ่มสามารถจะโตเถียงไดวา หากแบบฟอรมมีจดุดึงดูดแลว มนัมักจะชวยให
ผูใชกรอกขอมูลที่ตองการไดดีขึ้น และผูกรอกก็จะรูสึกพอใจที่จะกรอกมากขึ้น 

หลักการในการออกแบบฟอรมนี้ ตองเนนในเรื่องของความเปนระเบียบของแบบฟอรม 
โดยจัดใหขอมลูที่ควรจะอยูดวยกันเปนกลุมๆ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และงายตอการกรอก
บรรทัด และชองวางระหวางบรรทัดจะตองกวางเพียงพอที่จะกรอกในแบบฟอรม อาจจะใชตัวอักษร
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ที่มีขนาด แตกตางกัน เพื่อใหสามารถจะเนนจุดตางๆ ได การใชกรอบตาราง และความหนาของ
ตัวอักษรและเสนตางๆ  เปนเทคนิคที่จะชวยดึงดดูความสนใจจากผูใชแบบฟอรมไดเปนอยางด ี   

2.5.2 การออกแบบทางจอภาพ 
รองศาสตราจารยณัฏฐพร พมิพายน (2549) กลาววา หลักเกณฑที่จะทําการออกแบบ

อินพุตทางจอภาพนั้น ไมไดแตกตางกับการออกแบบเอาตพุตทางจอภาพแตอยางไร ซ่ึงจะใชหลักเกณฑ 
สําคัญ 4 ขอในการออกแบบเชนกัน คือ 

1. พยายามใหการแสดงขอมูลบนจอภาพดูเรียบงายไมซับซอน กอนที่จะทําการออก 
แบบจอภาพ นักวิเคราะหระบบควรจะเขาใจลกัษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของการจัดวางขอมูลบนจอ 
ภาพเสียกอน โดยพื้นที่ทีใ่ชแสดงขอมูลบนจอภาพ จะถกูแบงออกเปน 3  สวนดวยกนั คือ 

1.1.1 พื้นที่สวนหวัของจอภาพ (Heading) โดยสวนใหญจะเปนสวนที่แสดง
ขอมูลใหผูใชระบบไดรับทราบวากําลังทํางานอยูในระบบงานอะไร เชน ระบบงานสินคาคงคลัง ระบบ 
งานบัญชี ฯลฯ 

นอกจากนี ้ในปจจุบันการออกแบบระบบงานแบบพูลดาวนเมนู กําลังเปนที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลาย โดยตัวเมนูก็จะแสดงอยูในสวนหัวของจอภาพดานบน ผูใชสามารถเลือกเมนูไดโดย 
การเลื่อนเคอรเซอรหรือ Light Bar ไปที่เมนูที่ตองการแลวกด (Enter) หรือในกรณีที่ผูใชเกดิความ
ชํานาญอาจจะใชการคียตวัอักษรของเมนูนัน้ เพือ่เลือกเมนูก็ทําไดเชนกัน ตัวอยางซอฟตแวรที่ใช
ระบบ พูลดาวนเมนู ไดแก CU-Writer ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย IRC Standard Word และ 
Quatro Pro 

1.1.2 พื้นที่สวนกลางของจอภาพ (Body) โดยทั่วไปพื้นที่สวนนีจ้ะใชสําหรับแสดง
รายละเอียดของขอมูล หรือหัวขอตางๆ ที่ผูใชระบบจะตองทราบ เพื่ออินพุตขอมูลลงไปใหถูกตําแหนง 
เทคนิคของการออกแบบในสวนนีย้ังคงใชตามแบบมาตรฐาน คือพยายามใหผูใชระบบอนิพุตหรือกรอก 
ขอมูลลงในลักษณะจากบนลงลางหรือจากซายไปขวา 

1.1.3  พื้นที่สวนลางของจอภาพ (Ending) โดยทัว่ไปพื้นทีส่วนนี้จะใชประโยชน 
ในดานของการบอกใหผูใชทราบถึงคําส่ังตางๆ ที่ระบบงานกําหนดใหผูใชสามารถกระทําได เชน 
กด (F1)  เพือ่เรียกคําชวยอธิบายวิธีการใชระบบ (Help-Text Sensitivity) หรือกด (F8)  เพื่อเกบ็
ขอมูล  (Save) 

เทคโนโลยีทางดานซอฟตแวรนั้น ไดรับการพัฒนาไปอยางมาก โดยเฉพาะแนวทางที่จะ 
พยายามใหระบบงาน หรือซอฟตแวรมีความเปนมิตรกบัผูใชระบบ (User Friendly) ใหมากที่สุด 
เชน ระบบ Graphical User Interface (GUI) ที่ใชรูปภาพหรือไอคอน (Icon) แทนคําส่ัง โดยผูใชอาจ
ใชเมาส (Mouse) แทนคียบอรด (Keyboard) ในการปฏิบัติงานก็ได 
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นอกจากนี้ ก็ยงัมีเทคนิคประเภทอื่นที่ยังคงนิยมกันมากกค็ือ การใชเทคนิคของการซอน 
กันของหนาตาง (Overlay Windows หรือ Pop-Up Windows) บนจอภาพก็เปนอีกวธีิหนึ่งที่จะทําให
ระบบงานดูงาย และเปนที่ดงึดูดตอผูใชดวย 

2. พยายามใหการแสดงผลบนจอภาพมีมาตรฐานแบบเดียวกัน เพื่อใหผูใชเกิดความ 
คุนเคยไดเร็ว การทําใหจอภาพมีมาตรฐานนั้นนอกจากจะทําใหผูใชสามารถเรียนรูไดเร็วแลว ยังทํา
ใหลดขอผิดพลาดลงไดอยางมากอีกดวย หากผูใชระบบจะตองใชเอกสารในการกรอกขอมูลลงบน
จอภาพแลว นักวิเคราะหระบบก็ควรจะออกแบบจอภาพใหคลองจองกัน กับเอกสารที่ผูใชระบบจะ 
ตองใชในการกรอกดวย 

การแสดงผลจะมีมาตรฐานไดก็ดวยวิธีการงายๆ คือ ตําแหนงของขอมูลควรจะปรากฏ
อยูในที่เดียวกนัทุกครั้งหากวาขอมูลนั้นเปนขอมูลอันเดียวกัน รวมทั้งขอมูลไหนที่ควรจะอยูดวยกัน
ก็ควรจะจัดแบงออกใหเปนกลุมๆ อยางชัดเจน 

3. สําหรับขอมูลบางอยางที่ตองการจะเนนใหเห็นถึงความแตกตาง ใหใชสีที่แตกตาง
ออกไปจากปกติ เพื่อดึงดดูความสนใจของผูใช ในปจจุบันจอสีกํากับเปนที่นยิมใชกันมากขึ้นทุก
ขณะ และมีแนวโนมที่จะมาครองตลาดแทนจอภาพแบบขาวดําหรือโมโนโครม สาเหตุที่เปนเชนนี้
เนื่องมาจาก จอภาพสีสามารถทําใหระบบงานคอมพิวเตอรมีความดึงดูดมากขึ้น ดวยสีสันที่แตกตาง 
ความละเอียดของภาพที่ไดก็ดีกวาอยางเหน็ไดชัด การแสดงผลทางกราฟฟกในแบบตางๆ ก็ทําได
โดยสะดวก และชัดเจนกวา ซอฟตแวรในตลาดก็เร่ิมปรับตัวใหใชกับจอภาพแบบสีกันอยางมากมาย 
ดังนั้น ความสําคัญของการใชสีจึงเปนอีกจดุหนึ่งที่ควรจะใหความสําคญัดวย 

การเลือกใชสีควรจะใชใหเหมาะสมดวย เชน พื้นสีแดง โดยทัว่ไปมักจะใชในการบอก
ถึงอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานคอมพิวเตอร พื้นสีน้ําเงินจะใชในการแสดงผลทางปกติ 
พื้นสีเขียวอาจใชในการแสดงขอมูลความชวยเหลือแบบตางๆ ดังนั้น ในซอฟตแวร หรือในระบบ 
งานหนึ่งหากใชสีปนเปกันไป โดยไมคํานงึถึงความหมายของแตละสีแลว ก็อาจจะทาํใหผูใชระบบ
เกิดความสับสนและจะกอใหเกิดผลเสียหายตามมาในภายหลังไดเชนกัน 

4. ใหการโตตอบระหวางผูใชระบบกับจอภาพเปนไปโดยธรรมชาติมากที่สุด เชน การ
เล่ือนเคอรเซอร (Cursor Movement) ควรจะเลื่อนจากบนลงลางหรือจากซายมาขวา ซ่ึงเปนไปตาม
ธรรมชาติและมาตรฐานสากล 
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
รุงทิพย บัณฑติมณีรัตน (2546) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการนําเขาและ

สงออกขอมูลจากฐานขอมูลตางชนิดกนั วิทยานิพนธนี ้ ไดพัฒนาเครื่องมือสําหรับการนําเขาและ
สงออกขอมูลระหวางฐานขอมูลตางชนิดกัน เพื่อการโอนยายขอมลู รวมทั้งโครงสรางขอมูล 
ขอบังคับ สิทธิ และ ววิ สําหรับระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ งานวิจยันีใ้ชเอก็ซเอ็มแอลเปน
เมตะดาตา ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฐานขอมลูออราเคิล และไมโครซอฟทเอสคิวแอล
เซิรฟเวอร พรอมดวยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เครื่องมือนี้อนุญาตใหผูบริหาร
ฐานขอมูล เลือกและปรับปรุงขอมูล โครงสรางขอมูล ขอบังคับ สิทธิ และ วิว ในระหวางขัน้ตอน
การแลกเปลี่ยนขอมูล เครื่องมือนี้ไมครอบคลุมขอมูลประเภทมัลติมเีดีย เครื่องมือนี้ไดถูกทดสอบ
และใหผลลัพธที่ถูกตอง นอกจากนั้นยังชวยลดเวลาในการทํางานสําหรับผูบริหารฐานขอมูล 

ธารา ธีรวงศวศิน (2545) ศกึษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
สนับสนุนการใหบริการทําประกันชวีิตบนเครือขายอินเตอรเน็ต การวจิัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาวเิคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจทําประกันชวีิต 
การสอบถามขอมูล และการยื่นคํารอง ผูวจิัยไดศึกษาทฤษฎี สารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบ การ
ออกแบบฐานขอมูล ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต แลวทําการ
วิเคราะห ออกแบบ และพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการใหบริการทาํประกันชวีิตบน
เครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงการทํางานทั้งหมดนี้ผูวิจยัไดพัฒนาระบบสารสนเทศใหมกีารดําเนนิการ
ผานเว็บเบราสเซอร โดยใชซอฟตแวร Microsoft Internet Information Services (IIS) เปนเว็บ
เซิรฟเวอร ใช Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานขอมูล และใช PHP เวอรช่ัน 4.02 ซ่ึง
เปนโปรแกรมประเภท CGI เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม หลังจากที่พฒันาระบบเปนที่
เรียบรอย ผูวิจัยไดทําการทดสอบการทํางานของระบบและพบวา ระบบสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงค ซ่ึงไดผลเปนที่นาพอใจ งานวิจยัคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอบริษัทประกันชีวิตในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานใหบริการ โดยอํานวยความสะดวกใหแกผูสนใจทําประกัน ผูเอาประกัน 
และตัวแทนของบริษัท  

ปกรณพงศ โพธิพฤกษ (2543) ศึกษาเรือ่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับ
ผูประกอบการขนสงรถบรรทุก พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับฝายบริหารงานขนสง ณ ศูนย
กระจายสินคาของผูประกอบการขนสงสินคา ดวยรถบรรทุกแบบไมเต็มคัน การพัฒนาระบบ
เปนไปตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ โดยแบงงานหลักออกเปน 3 สวน คือ 1) การศึกษา
ความตองการทางสารสนเทศ 2) การวิเคราะหและออกแบบระบบ และ 3) การพัฒนาระบบและการ
ทดสอบระบบ ระบบงานในสวนการทํางานหลัก เปนสวนที่ใชในการดาํเนินงานประจําวัน ของฝาย
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บริหารงานขนสง ทั้งนี้การศึกษาไดใชระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และระบบจดัการฐานขอมูลของ
ไมโครซอฟท ในการจัดเกบ็และเรียกใชขอมูลของระบบ และผลการทดสอบแสดงวา ผูใชสามารถ
ทําความเขาใจระบบไดอยางรวดเร็ว และเห็นถึงประโยชนของระบบที่มีตอการอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูใชขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอร ทําใหไมสามารถใชงาน
ระบบไดสะดวกนกั การแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นดังกลาวสามารถทําได โดยใหการอบรมความรู
พื้นฐานทางคอมพิวเตอรกับผูใชระบบนั่นเอง 

อรอุมา กอสนาน (2548)  ศึกษาเรื่อง คอมพิวเตอรชวยประเมินสมรรถนะระบบการ
บริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ เปนแนวทางในการประเมิน
สมรรถนะและชี้บงขอบกพรองที่ควรปรับปรุง ของระบบการบริหารจดัการงานซอมบํารุงรักษาของ
โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทที่เนนการลงทุน ดานเครือ่งจักรเปนหลัก โดยทําการพัฒนาชุดดัชนี
การวัดสมรรถนะระบบการบริหารจัดการงานซอม บํารุงรักษา และจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยประเมินสมรรถนะระบบการบริหารจดัการซอมบํารุงรักษาดังกลาว ผลจากการศึกษาพบวา 
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จดัทําขึ้น สามารถชวยใหการประเมนิผลสมรรถนะระบบการบริหาร
จัดการงานซอมบํารุง รักษาสามารถกระทําไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถชวยในดาน
ของการจัดการขอมูลที่ได จากการประเมนิผลไดอยางเปนระบบมากขึ้นอีกดวย 

ภูษิต สารพานิช (2545) ศึกษาเรื่อง การจดัการงานซอมบํารุงดวยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร : กรณีศกึษาโรงงานผลิตหัวอาน-เขียนคอมพิวเตอร วัตถุประสงค เพื่อสรางระบบการ
จัดการซอมบํารุงดวยเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑหัวอาน-เขียน
คอมพิวเตอร การวจิัยไดศึกษาปญหาระบบการซอมบํารุง เวลาการขัดของของเครื่องจักรและ
อุปกรณ ดังนั้นจึงไดศึกษางานวิจยัและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการออกแบบระบบและ
ขอกําหนดในการสรางโปรแกรมการซอมบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร และทําการสราง
โปรแกรมตามการออกแบบและขอกาํหนด การวัดผลการศึกษาวิจยัหลังจากการนาํระบบการซอม
บํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอรใชแทนระบบเกา พบวาเปอรเซ็นตการรอคอยงานซอมบํารุง การ
ทํางานซอมบํารุงจริง การขัดของของเครื่องจักรและอุปกรณ และสัดสวนเปอรเซ็นตการรอคอยการ
ซอมบํารุง  ตอเปอรเซ็นตการหยุดการทํางานเครื่องจักรโดยเฉลี่ยลดลง  
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
1. ศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประตูน้ําขององคกร การบํารุงรักษา  การซอมแซม  

และระบบเครอืขายคอมพิวเตอรขององคกร ศึกษาระบบ  Web-based  ที่เหมาะสม 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบบริหารจัดการประตูน้ํา 
3. ออกแบบฐานขอมูลประตูน้ํา    
4. จัดทําฐานขอมลูประตูน้ํา 
5. เขียนและทดสอบโปรแกรม 
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
3.2 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1  อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช 
 1.   เครื่องเซิรฟเวอร 

- หนวยประมวลผล Intel Centrino Duo 
- หนวยความจํา  (RAM)  อยางนอย  256  Megabyte  ขึ้นไป 
- ความจุของฮารดดิสกอยางนอย  80  Gigabyte 
- จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
- เมาส  และแปนพิมพ 

 2.   เครื่องไคลเอนต 
- เครื่องคอมพิวเตอร ระดับ  Pentium III   
- หนวยความจํา  (RAM)  อยางนอย  128  Megabyte  ขึ้นไป 
- ความจุของฮารดดิสกอยางนอย  20  Gigabyte 
- จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
- เมาส  และแปนพิมพ 
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3.2.2 ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 
 1.   เครื่องเซิรฟเวอร 

- ระบบปฏิบัติการ  Windows  NT Server 
- Appserv  หรือ  Apache  สําหรับการเขียน PHP 
- MySQL    สําหรับการทํา   ฐานขอมูล 

 2.   เครื่องไคลเอนต 
- ระบบปฏิบัติการ  Windows XP 
- เว็บเบราวเซอร  Internet  Explorer 6.0 

 
3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการวจัิย 

ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย สรุปไดดังตารางที่  3.1 
 

ตารางที่  3.1  ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
(เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ศึกษาขอมลู             
2.  วิเคราะหและออกแบบ
ระบบบริหารจัดการประตนู้าํ              

3.  ออกแบบฐานขอมูล             

4.  จัดทําฐานขอมูล             
5.   เขียนและทดสอบ
โปรแกรม             

6.   สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ             

7. เรียบเรียงงานคนควาอิสระ             
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3.4 สรุป 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน   6  ขั้นตอน ไดแก  ขั้นตอน

การศึกษาขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของกับประตูน้ํา  การบํารุงรักษา  การซอมแซม  และระบบเครือขาย
ขององคกร ศึกษาระบบ  Web-based  ที่เหมาะสม  ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบบริหาร
จัดการประตูน้ํา  ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลประตูน้ํา   ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลประตูน้ํา
ขั้นตอนการเขียนและทดสอบโปรแกรม  และขั้นตอนการสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการพัฒนาระบบในเชิงวตัถุ (Object-Oriented System Development) 
ในสวนของขัน้ตอนการวิเคราะหและการออกแบบระบบ แบงการนําเสนอออกเปนการศกึษา
ระบบงาน การวิเคราะหระบบงานเพื่อหาความตองการของผูใชงาน และแนวทางการนําขอมูลเดิม
ไปทําระบบฐานขอมูล และการออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่น จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการ
วิเคราะหระบบงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
4.1 การศึกษาระบบงาน 

การศึกษาระบบงานประกอบดวย การศึกษาฐานขอมูลประตูน้ํา การบํารุงรักษา  การ
ซอมแซม และ ศึกษาหาระบบ   Web-based   ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ฐานขอมูลประตูน้ํา เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่ใชจัดเก็บรายละเอยีดขอมูลประตูน้ํา
ทั้งหมด เนื่องจากในแตละสวนแทบจะไมมีความเกีย่วของกัน ดังนัน้จึงควรทําตารางโดยแบงการ
เก็บขอมูลออกเปนประเภท เชน  ขอมูลประตูน้ํา ควรมีตารางของรายละเอียดประตนู้ํา ขอมูลการ
บํารุงรักษา ควรจะมีตารางของการบํารุงรักษาประตูน้าํ สําหรับบันทึกขอมูลการบํารุงรักษา และ
บริษัทผูรับผิดชอบดูแลประตูน้ํานั้นๆ ขอมูลการซอมแซม ควรมีตารางสําหรับเก็บบันทึกการ
ซอมแซมประตูน้ํา ซ่ึงประกอบดวย ปญหาที่เกิด และวิธีการแกไขปญหานั้นๆ เปนตน 

ศึกษาหาระบบ Web-based ที่เหมาะสม ระบบนี้จดัทําขึน้เพื่อใหผูใชงานภายใตเครือขาย 
เดียวกัน (LAN) สามารถคนหาขอมูลประตูน้ําได ในทุกทีภ่ายในหนวยงานที่มีคอมพิวเตอร และใหผูมี
หนาที่เกี่ยวของสามารถแกไขขอมูลไดจากเครื่องคอมพิวเตอร ที่อยูในเครือขายเดียวกันได การทาํ
ระบบจึงอยูในรูปของ Web-based โดยใชการเชื่อมตอกบัฐานขอมูลที่นิยมกนัก็คือ AppServ หรือ 
Apache นั่นเอง 
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4.2  การวิเคราะหระบบ 
การวิเคราะหระบบประกอบดวย การวเิคราะหระบบการทํางานของพนักงานทีเ่ปน

ผูดูแลประตูน้าํทั้งหมด เพื่อนํามาใชในการออกแบบระบบ โดยทําการวเิคราะหการทํางานของพนักงาน
ผูดูแลประตูน้ํา วามีความตองการใหระบบทํางานอยางไร มีความสัมพันธของขอมูลที่เรียกใช
อยางไร ขอมูลใดบางที่นํามาใชในการสรางระบบบริหารจัดการประตนู้าํ 

นอกจากนี้ ยังใชเปนขอมูลในการบริหารจดัการประตูน้ํา การจดัทํางบประมาณจดัซื้อ
ประตูน้ํา  การซอมแซม  การบํารุงรักษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

สําหรับขั้นตอนการวิเคราะห เร่ิมจากการวิเคราะหความตองการขอมูลของผูใชงาน 
วาขอมูลอะไรบางที่มีความสําคัญที่ควรจะเก็บในฐานขอมลู  วิธีใดที่จะเหมาะสมในการจัดเก็บขอมูล
เหลา นี้  จะจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวทีไ่หน เพือ่ใหสามารถกําหนดรูปแบบ และขอมูลที่จะเก็บไวในระบบ
ฐานขอมูล  จากนั้นทําการออกแบบฐานขอมูล   

กําหนดขอบเขตขอมูล จากการวิเคราะหการทํางานของพนักงาน ทีเ่ปนผูดูแลประตูน้ํา
ทั้งหมด  นําการวิเคราะหการทํางานของพนักงานผูดแูลประตูน้ํา มาใชกําหนดขอบเขต โดยผูใชงาน
ตองการใหระบบทํางานแบบออนไลน ซ่ึงใชเครือขายภายในองคกร  โดยมภีาพรวมของระบบ ดัง
ภาพที่ 4.1 และมีความสัมพันธของขอมูลที่สามารถคนหา ดังภาพที่ 4.2  สามารถแกไขขอมูล ดัง
ภาพที่ 4.3  สามารถบันทึกขอมูล ดังภาพที่ 4.4  และ สามารถรายงาน เกี่ยวกับขอมูลประตูน้ํา 
สถานะของประตูน้ํา ตลอดจนประวัติปญหาที่เกิดขึ้น การบํารุงรักษา และการขอทดแทนอยาง
ครบถวน และเชื่อมโยงถึงกนั ดังภาพที่ 4.5 
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คนหาขอมูล 

แกไขขอมูล 

ผูใชงาน บันทึกขอมูล 

ทั่วไป      ผูดูแล รายงาน 

n 

ภาพที่  4.1  Use Case Diagram  ภาพรวมของระบบ 
 

จากภาพที ่ 4.1 ผูใชงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ผูใชงานทั่วไป และผูร
ดูแลประตูน้ํา ซ่ึงไดรับสิทธิในการเขาถึง บันทึก หรือ แกไขขอมลูแตกตางกนั โดยส
กําหนดโดย Admin หรือผูดูแลระบบ ความสามารถของระบบประกอบดวย การคนหาข
แกไขขอมูล การบันทึกขอมูล และการแสดงรายงานขอมูลประตูน้ํา 
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ภาพที่  4.2  Use Case Diagram  คนหาขอมลู 
 

จากภาพที ่  4.2 Admin หรือผูดูแลระบบ และผูใชงาน ซ่ึงมี 2 ประเภท ไดแ
ทั่วไป และผูใชงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลประตูน้ํา สามารถทําการคนหาขอมูลตางๆขอ
ได โดยจําเปนจะตองระบุรหัสผูใชงาน และรหัสผานกอน จึงจะสามารถใชงานระบบไ
การคนหาจะแบงออกเปน 5 กรณ ี

1. กรณีตองการคนหารายละเอียดประตูน้ํา ระบบจะทําการดึงขอมูลประตูน้ํา
ขอมูลประตูน้ํา  

2. กรณีตองการคนหารายละเอียดการขอทดแทน ระบบจะทําการดึงขอมูล
ขอทดแทน  

3. กรณีตองการคนหารายละเอียดการปรับประตูน้าํและสถานะของประตูน
จะทําการดึงขอมูลจากตารางสถานะ  

4. กรณีตองการคนหาประวัติการบํารุงรักษา ระบบจะทําการดึงขอมูลจากต
รักษา  

5. กรณีตองการคนหาประวัติการซอมแซม ระบบจะทําการดึงขอมูลจากตา
การซอมแซม  

คนหาขอมูล 

ตารางขอมูลประตูน้ํา รหัสผาน 

ตารางบํารุงรักษา 

ตารางขอทดแทน 

ตารางสถานะ 

ตารางซอมแซม 

<< extend >> 
<< extend >> << include >> 

<< extend >> << extend >> ผูใชงาน  
<< extend >> 

ทั่วไป      ผูดูแล 
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ภาพที่  4.3  Use Case Diagram  แกไขขอมลู 
 

จากภาพที ่ 4.3 ผูใชงาน ซ่ึงจะมีเพยีงผูใชงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลประตูน้ํา และ
Admin หรือผูดูแลระบบเทานั้น ที่จะสามารถทําการแกไขขอมูลประตูน้ําได โดยจําเปนจะตองระบุ
รหัสผูใชงานและรหัสผานกอนจึงจะสามารถใชงานระบบได สําหรับการแกไขจะแบงออกเปน 5 
กรณ ี

1. กรณีตองการแกไขรายละเอียดประตูน้ํา ระบบจะทําการดึงขอมูลประตูน้ําจากตาราง 
ขอมูลประตูน้ํา ขึ้นมาเพื่อใหแกไขและบันทึกการแกไขนั้นลงไปในตารางขอมูลประตูน้ํา  

2. กรณีตองการแกไขรายละเอียดการขอทดแทน ระบบจะทําการดึงขอมูลจากตาราง
ขอทดแทน  ขึน้มาเพื่อใหแกไขและบันทกึการแกไขนั้นลงไปในตารางขอทดแทน 

3. กรณีตองการแกไขรายละเอียดการปรับประตูน้าํ และสถานะของประตูน้ํา ระบบ
จะทําการดึงขอมูลจากตารางสถานะขึ้นมา เพื่อใหแกไขและบันทึกการแกไขนัน้ ลงไปในตาราง
สถานะ  

4. กรณีตองการแกไขประวัติการบํารุงรักษา ระบบจะทําการดึงขอมูลจากตารางบํารุง 
รักษา  ขึ้นมาเพื่อใหแกไขและบันทึกการแกไขนัน้ลงไปในตารางบํารุงรักษา  

5. กรณีตองการแกไขประวัติการซอมแซม ระบบจะทําการดึงขอมูลจากตารางบันทึก
การซอมแซม  ขึ้นมาเพื่อใหแกไขและบันทึกการแกไขนั้นลงไปในตารางขอมูลประตูน้ํา 

แกไข 

ตารางขอมูลประตูน้ํา รหัสผาน 

ตารางบํารุงรักษา 

ตารางขอทดแทน 

ตารางสถานะ 

ตารางซอมแซม 

<< extend >> 
<< extend >> << include >> 

<< extend >> << extend >> ผูใชงาน Admin 
<< extend >> 

ทั่วไป      ผูดูแล 
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ภาพที่  4.4  Use Case Diagram  บันทึกขอมลู 
 

จากภาพที ่  4.4 ผูใชงาน ซ่ึงจะมีเพยีงผูใชงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลประตูน้ํา และ
Admin หรือผูดูแลระบบเทานั้น ที่จะสามารถทําการบันทึกขอมูลประตูน้ําได โดยจาํเปนจะตองระบุ
รหัสผูใชงาน และรหัสผานกอน จึงจะสามารถใชงานระบบได สําหรบัการบันทึกจะแบงออกเปน 5 
กรณ ี

1. กรณีตองการบันทึกรายละเอียดประตูน้ํา ระบบจะทําการบันทึกขอมูลประตูน้ําลง
ใน ตารางขอมูลประตูน้ํา  

2. กรณีตองการบันทึกรายละเอียดการขอทดแทน ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงใน
ตารางขอทดแทน  

3. กรณีตองการบันทึกรายละเอียดการปรับประตูน้ําและสถานะของประตูน้ํา ระบบ
จะทําการบันทึกขอมูลลงในตารางสถานะ  

4. กรณีตองการบันทึกประวัติการบํารุงรักษา ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงในตาราง 
บํารุงรักษา  

5. กรณีตองการบันทึกประวัตกิารซอมแซม ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงในตาราง
บันทึกการซอมแซม 

บันทึก 

ตารางขอมูลประตูน้ํา รหัสผาน 

ตารางบํารุงรักษา 

ตารางขอทดแทน 

ตารางสถานะ 

ตารางซอมแซม 

<< extend >> 

<< extend >> << include >> 

<< extend >> << extend >> ผูใชงาน Admin 
<< extend >> 

ทั่วไป      ผูดูแล 
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ภาพที่  4.5  Use Case Diagram  รายงานขอมูล 
 

จากภาพที ่  4.5 Admin หรือผูดูแลระบบ และผูใชงาน ซ่ึงมี 2 ประเภท ไดแก ผูใชงาน
ทั่วไป และผูใชงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลประตูน้ํา สามารถทําการรายงานขอมูลตางๆของประตูน้ํา 
ได โดยจําเปนจะตองระบุรหัสผูใชงาน และรหัสผานกอน จึงจะสามารถใชงานระบบได สําหรับ
การคนหาจะแบงออกเปน 5 กรณ ี

1. กรณีตองการรายงานรายละเอียดประตูน้ํา ระบบจะทําการดึงขอมูลประตูน้ําจาก
ตารางขอมูลประตูน้ํา  

2. กรณีตองการรายงานรายละเอียดการขอทดแทน ระบบจะทาํการดึงขอมูลจาก
ตารางขอทดแทน  

3. กรณีตองการรายงานรายละเอียดการปรับประตูน้าํและสถานะของประตูน้ํา ระบบ
จะทําการดึงขอมูลจากตารางสถานะ  

4. กรณีตองการรายงานประวัตกิารบํารุงรักษา ระบบจะทําการดึงขอมูลจากตาราง
บํารุงรักษา  

5. กรณีตองการรายงานประวัตกิารซอมแซม ระบบจะทําการดึงขอมูลจากตาราง
บันทึกการซอมแซม 

รายงาน 

ตารางขอมูลประตูน้ํา รหัสผาน 

ตารางบํารุงรักษา 

ตารางขอทดแทน 

ตารางสถานะ 

ตารางซอมแซม 

<< extend >> 

<< extend >> << include >> 

<< extend >> << extend >> ผูใชงาน Admin 
<< extend >> 

ทั่วไป      ผูดูแล 
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4.3 การออกแบบระบบ 
4.3.1 การออกแบบฐานขอมูล 
ฐานขอมูลประตูน้ํา ถูกใชสําหรับเก็บขอมูลตางๆของประตูน้ํา เชน ขอมูลการ

ซอมแซม ขอมูลการบํารุงรักษา และขอมูลการขอทดแทนประตูน้าํ เปนตน  จากการศึกษา
ฐานขอมูลประตูน้ําซ่ึงเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ที่ใชจัดเก็บรายละเอียดขอมูลประตูน้ําทั้งหมด
นั้น จะประกอบดวยตารางจํานวน 8 ตาราง ไดแก   

1. ตารางรายละเอียดประตูน้าํ เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลรายละเอียดประตูน้ํา ประกอบ 
ดวย รหัสประตูน้ํา ประเภทประตูน้าํ ยี่หอ รุน ขนาด วันที่ติดตั้ง ตําแหนงที่ตั้ง และหนวยงานผูเปน
เจาของ ดังตารางที่  4.1 

 
ตารางที่  4.1  โครงสรางของตารางรายละเอียดประตูน้ํา 
 

valvedetail 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1  id_valve varchar(10) 10 รหัสประตูน้ํา 
2 valve_type varchar(100) 100 ประเภทประตนู้ํา 
3  valve_name varchar(300) 300 ยี่หอประตูน้ํา 
4  valve_mod varchar(300) 300 รุนประตูน้าํ 
5 valve_dia varchar(4) 4 ขนาดประตูน้าํ 
6  valve_sdate date   วันที่ติดตั้ง 
7  valve_locate   varchar(150) 150 ตําแหนงทีต่ั้ง 
8  valve_sec   varchar(300) 300 หนวยงานเจาของ 

 
2. ตารางการบํารุงรักษาประตูน้ํา เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลรายละเอียดการบํารุง 

รักษาประตูน้าํ ประกอบดวย ลําดับที่การบํารุงรักษา รหัสประตูน้ํา ช่ือหนวยงานหรือบริษทัที่
บํารุงรักษา วนัที่บํารุงรักษา วันที่บํารุงรักษาครั้งตอไป และรายละเอยีดการบํารุงรักษา ดังตารางที่  
4.2 
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ตารางที่  4.2  โครงสรางของตารางรายละเอียดการบํารุงรักษาประตูน้ํา   
 

valvemt 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1 id int(10) 10 ลําดับ 
2  id_valve   varchar(10) 10 รหัสประตูน้ํา 
3  mt_name   varchar(50) 50 ช่ือหนวยงานหรือบริษัทที่บํารุงรักษา 
4 mt_mday varchar(2) 2 วันที่บํารุงรักษา 
5 mt_mmonth varchar(2) 2 เดือนที่บํารุงรักษา 
6 mt_myear varchar(4) 4 ปที่บํารุงรักษา 
7 mt_detl varchar(500) 500 รายละเอียดการบํารุงรักษา 
8 mt_nextday varchar(2) 2 วันที่บํารุงรักษาครั้งตอไป 
9 mt_nextmonth varchar(2) 2 เดือนที่บํารุงรักษาครั้งตอไป 
10 mt_nextyear varchar(4) 4 ปที่บํารุงรักษาครั้งตอไป 

 
3. ตารางประวัตกิารซอมประตูน้ํา เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลรายละเอียดการ ซอมแซม 

และปญหาที่เกิดกับประตูน้ํา ประกอบดวย ลําดับที่ของปญหา รหัสประตูน้ํา  รายละเอียดปญหา  
วันที่พบปญหา วิธีการแกไขปญหา  วันทีแ่กไขปญหา  และหนวยงานที่แกปญหา  ดงัตารางที่  4.3 
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ตารางที่  4.3  โครงสรางของตารางรายละเอียดการซอมประตูน้ํา 
 

 valverepair 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1  id  int(10) 10 ลําดับ 
2  id_valve   varchar(10) 10 รหัสประตูน้ํา 
3  valve_prob varchar(500) 500 ปญหา 
4 valve_pday varchar(2) 2 วันที่พบปญหา 
5 valve_pmonth varchar(2) 2 เดือนที่พบปญหา 
6 valve_pyear varchar(4) 4 ปที่พบปญหา 
7  valve_soln varchar(2000) 2000 การแกไขปญหา 
8  valve_fday varchar(2)  2 วันที่แกไขปญหา 
9  valve_fmonth varchar(2) 2 เดือนที่แกไขปญหา 
10  valve_fyear varchar(4) 4 ปที่แกไขปญหา 
11  valve_section varchar(50) 50  หนวยงานทีแ่กไขปญหา 

 
4. ตารางประวัตกิารขอทดแทนประตูน้ํา เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลการขอทดแทน

ประตูน้ํา  ประกอบดวย ลําดับที่การขอทดแทน รหัสประตูน้ํา  ปที่ขอทดแทน รายละเอียดอื่นๆ   
และสถานะการถูกทดแทน  ดังตารางที่  4.4 
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ตารางที่  4.4  โครงสรางของตารางรายละเอียดการขอทดแทนประตนู้ํา 
 

valvereplace 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1 id int(10) 10 ลําดับ 
2  id_valve   varchar(10) 10 รหัสประตูน้ํา 
3  valverep_y   varchar(4) 4 ปที่ขอทดแทน 
4  valverep_detl varchar(500) 500 รายละเอียด 
5  valverep_chk  varchar(15) 15 สถานะการถูกทดแทน 

 
5. ตารางสถานะ เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลการปรับประตูน้ําและสถานะปจจุบัน

ของประตูน้ํา ประกอบดวย   ลําดับที่สถานะประตนู้ํา รหัสประตูน้ํา สถานะปจจุบนั รายละเอยีด
การปรับ หนวยงานที่ดําเนินการ และวันทีป่รับประตูน้ํา  ดังตารางที่  4.5 
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ตารางที่  4.5  โครงสรางของตารางรายละเอียดสถานะประตูน้ํา 
 

valvestat 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1 id int(10) 10 ลําดับ 
2  id_valve   varchar(10) 10 รหัสประตูน้ํา 
3  valve_stat   varchar(3) 3 สถานะปจจุบนั 
4  valveadj_dtl varchar(500) 500 รายละเอียด 
5  valveadj_sec   varchar(10) 10 หนวยงานทีด่ําเนินการ 
6 valveadj_day varchar(2)  2 วันที่ปรับประตูน้ํา 
7 valveadj_month varchar(2) 2 เดือนที่ปรับประตูน้ํา 
8 valveadj_year varchar(4) 4 ปที่ปรับประตูน้ํา 

 
6. ตารางขอมูลบริษัทบํารุงรักษา เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลบริษัทที่อยูในความรับ 

ผิดชอบดูแล  ประกอบดวย   ช่ือบริษัทหรือหนวยงานที่บํารุงรักษา และหมายเลขโทรศัพท  ดัง
ตารางที่  4.6 
 
ตารางที่  4.6  โครงสรางของตารางรายละเอียดหนวยงานหรือบริษัทบํารุงรักษา 
 

mtsup 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1 mt_name   varchar(10) 10 ช่ือหนวยงานหรือบริษัทที่บํารุงรักษา 
2  mt_tel   varchar(10) 10 หมายเลขโทรศัพท 

 
7. ตารางขอมูลรหัสผูดูแลระบบ เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลรหัสผาน สําหรับเงื่อนไข

การเขาใชระบบ ประกอบดวย ช่ือผูใช และรหัสผาน  ดังตารางที่  4.7 
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ตารางที่  4.7  โครงสรางของตารางรายละเอียดรหัสผูดูแลระบบ 
 

admin 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1  username   varchar(20) 20 ช่ือผูใช 
2  password   varchar(32) 32 รหัสผาน 

 
8. ตารางขอมูลรหัสผูใช เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลรหัสผาน สําหรับเงื่อนไขการเขา

ใชระบบ ประกอบดวย ช่ือผูใช และรหัสผาน  ดังตารางที่  4.8 
 
ตารางที่  4.8  โครงสรางของตารางรายละเอียดรหัสผูเขาใชระบบ 
 

user 
ลําดับ  ฟลด  ชนิด ความกวาง หมายเหตุ 

1  username   varchar(20) 20 ช่ือผูใช 
2  password   varchar(32) 32 รหัสผาน 

 
สําหรับความสัมพันธระหวางตารางทั้ง 8 ตาราง สามารถแสดงไดดัง Class  Diagram  

ภาพที่ 4.6 
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+getMaintenanceTelephoneNumber() : char 
+getNameOfMaintenanceAgency() : char 

-mt_name
-mt_tel

mtsup

+getId() : int
+getIdValve() : char 
+getNameOfMaintenanceAgency() : char
+getMaintenanceDay() : char
+getMaintenanceMonth() : char
+getMaintenanceYear() : char
+getMaintenanceDetail() : char

-id
-id_valve
-mt_name
-mt_day
-mt_month
-mt_year
-mt_detl

valvemt

-id
-id_valve
-valve_prob
-valve_pday
-valve_pmonth
-valve_pyear
-valve_soln
-valve_fday
-valve_fmonth
-valve_fyear
-valve_section

valverepair

-id_valve
-valve_type
-valve_name
-valve_mod
-valve_dia
-valve_sdate
-valve_locate
-valve_sec

valvedetail

+getIdValve() : char
+getValveType() : char
+getValveName() : char
+getValveModel() : char
+getValveDia() : char
+getValveSetDate() : date
+getValveLocation() : char
+getValveSection() : char

-id
-id_valve
-valverep_y
-valverep_detl
-valverep_chk

valvereplace

+getId() : int
+getIdValve() : char 
+getReplacementYear() : char
+getReplacementDetail() : char
+getReplacementStatus() : char

-id
-id_valve
-valve_stat
-valveadj_dtl
-valveadj_sec
-valveadj_day
-valveadj_month
-valveadj_year

valvestat

+getId() : int
+getIdValve() : char
+getStatus() : char
+getAdjustDetail() : char
+getAdjustSection() : char
+getAdjustDay() : char
+getAdjustMonth() : char
+getAdjustYear() : char

replacement

repair

maintenance

has

1

0…*
1

1…*

10…*

1

0…*

-username
-password

admin

+getusername() : char
+getpassword() : char

-username
-password

user

+getusername() : char
+getpassword() : char

login

login

+getId() : int
+getIdValve() : char
+getvalveProblem() : char
+getValveProblemDay() : char
+getValveProblemmonth() : char
+getValveProblemyear() : char
+getValveSolution() : char
+getValvefinishday() : char
+getValvefinishmonth() : char
+getValvefinishyear() : char
+getNameOfRepairSection() : char

1 0…*

adjust

 

หมายเหตุ 
-  mtsup เก็บขอมูลบริษัทบํารุงรักษา 
-  valvemt เก็บระหัสประตูน้ําและ
บริษัทที่บํารุงรักษา 

-  valvedetail เก็บขอมูลรายละเอียด
ประตูน้ํา 

-  valverey เก็บขอมูลการขอทดแทน 
-  valverepair เก็บขอมูลการซอมและ
ประวัติปญหาที่เกิด 

- valvestat เก็บขอมูลสถานะและการ
ปรับประตูน้ํา 

 
ภาพที่  4.6  Class  Diagram  แสดงความสัมพันธของขอมลูในระบบบรหิารจัดการประตูน้าํ 
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4.3.2 การออกแบบ User Interface 
ในสวนของการออกแบบหนาเว็บ ไดทําการออกแบบทั้งในเรื่องของการตกแตงหนา

เว็บ และ User Interface ที่เหมาะสมสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานไดรับทั้งความสะดวกสบายในการ
คนหา บันทกึ หรือแกไขขอมูล โดยออกแบบใหผูใชงานทํางานไดงายและเขาใจระบบโดยใชเวลา
ในการศึกษาไมนานนกั ดวยการเชื่อมโยงการทํางานของ PHP กับMySQL เขาดวยกนั  

 ดานขอมูล  มีการนําเสนอขอมูลเปนสัดสวน  โดยนําเสนอผานตารางแบงตามคอลัมน
เพื่อใหงายตอการอาน และคัดลอกขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เกีย่วของตอไป การบันทกึ
ขอมูลออกแบบ  User Interface  ในลักษณะผานแบบฟอรม  มีชองวางเพื่อใหผูใชงานกรอกขอมลู
ตางๆ ที่ตองการลงไป ซ่ึงรูปแบบของการรับขอมูลนั้น ถูกออกแบบใหสอดคลองกับขอมูลที่อินพุต
เขามา และเกิดความสะดวกแกผูใชงานมากที่สุด เมื่อทําการบันทึกจะมีการแสดงรายละเอียดที่ผู
ใชไดบันทกึ และมีขอความแจงผลการบันทึกแลวเสร็จ  การแกไขขอมูลก็เชนกัน เมื่อเรียกขอมูลที่
ตองการแกไขออกมา ขอมูลดังกลาวจะอยูในชองฟอรมสําหรับแกไข  ผูใชงานสามารถจัดเก็บ หรือ
ยกเลิกการแกไขขอมูลได  ดวยการเขียนโปรแกรม  ภาษา PHP ภาษา SQL  และ  ภาษา HTML  แบงเปน
สวนตางๆ  ดังนี้ 

1. สวนสําหรับการคนหาขอมูล มีการคนหาที่หลากหลายรปูแบบ ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ตางๆที่กาํหนด  เพือ่รองรับความตองการของผูใชงานทีห่ลากหลาย 

2. สวนสําหรับการแกไข การแกไขนั้นจะทําไดก็ตอเมื่อมีขอมูลนั้นๆ อยูในฐานขอมูล 
คือตองผานกระบวนการคนหาขอมูลที่ตองการ เพื่อดึงขอมูลนั้นขึ้นมา แลวจึงสามารถแกไขได 

3. สวนสําหรับการบันทึกขอมูล มีการแจงผลการบันทึกทุกครั้ง โดยใหแสดงผลการ
บันทึกทางจอภาพดวย 

4. สวนสําหรับการรายงานขอมูล เปนการแสดงขอมูลทั้งหมดของประตูน้ํา 
ทั้ง 4 สวน จะตองผานกระบวนการตรวจสอบสิทธิกอนการเขาใชระบบทุกครั้ง ผูใชที่

ไดรับอนุญาตเทานั้น ที่สามารถเขาใชระบบได ซ่ึงผูใชจะไดรับสิทธิใหใชไมเทากัน ผูมีหนาที่
เกี่ยวของหรือผูดูแลจะสามารถแกไข และบันทึกขอมูลได สวนผูใชทัว่ไปมีสิทธิเพียงการดูรายงาน 
และคนหาขอมูลเทานั้น 
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บทที่  5 

ผลการจัดทาํและการทดสอบระบบ 
 

เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ผลการจัดทําและการทดสอบระบบบริหารจัดการประตนู้ํา 
ประกอบดวย การจัดทําฐานขอมูล การจัดทํา User Interface  การทดสอบการลอกอินเขาสูระบบ 
การคนหาขอมูล การแกไขขอมูล การบันทึกขอมูล และการรายงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
5.1 การจัดทําระบบ 

5.1.1 การจัดทําฐานขอมูล 
เมื่อทําการออกแบบฐานขอมูลเสร็จแลว จงึนําการออกแบบที่ไดมาสรางเปนฐานขอมูล

เพื่อใชในการเก็บบันทึกขอมูล โดยใชระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ดวยคําส่ัง CREATE TABLE   
มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
การสรางตารางรายละเอียดประตูน้ํา  valvedetail   

CREATE TABLE  valvedetail 
(id_valve  varchar(10)  NOT NULL, 
valve_type  varchar(100) NULL ,  
valve_name  varchar(300) NULL , 
valve_mod  varchar(300) NULL , 
valve_dia  varchar(4)  NULL , 
valve_sdate  date  NULL , 
valve_locate  varchar(150)  NULL , 
valve_sec  varchar(300)  NULL , 
PRIMARY KEY(id_valve));  
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การสรางตารางบันทึกขอมูลบํารุงรักษาประตูน้ํา  valvemt 
CREATE TABLE  valvemt 
(id  int(10) NOT NULL, 
id_valve  varchar(10)  NOT NULL, 
mt_name  varchar(50)  NULL ,  
mt_mday  varchar(2)  NULL ,  
mt_mmonth  varchar(2)  NULL ,  
mt_myear  varchar(4)  NULL ,  
mt_detl  varchar(500)  NULL , 
mt_nextday  varchar(2)  NULL , 
mt_nextmonth  varchar(2)  NULL , 
mt_nextyear  varchar(4)  NULL , 
PRIMARY KEY(id));   

 
การสรางตารางบันทึกประวตัิการซอมและปญหา   valverepair   

CREATE TABLE  valverepair 
(id int(10) 
id_valve  varchar(10)  NOT NULL, 
valve_prob  varchar(500)  NULL, 
valve_pday  varchar(2)  NULL , 
valve_pmonth  varchar(2)  NULL , 
valve_pyear  varchar(4)  NULL , 
valve_soln  varchar(2000)  NULL, 
valve_fday  varchar(2)  NULL, 
valve_fmonth  varchar(2)  NULL, 
valve_fyear  varchar(4)  NULL, 
valve_section  varchar(50)  NULL, 
PRIMARY KEY(id));   
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การสรางตารางบันทึกขอมูลการขอทดแทนประตูน้ํา   valvereplace  
CREATE TABLE  valvereplace 
(id int(10) 
id_valve  varchar(10)  NOT NULL, 
valverep_y  varchar(4)  NOT NULL, 
valverep_detl  varchar(500)  NULL, 
valverep_chk  varchar(20)  NULL, 
PRIMARY KEY(id)); 
 

การสรางตารางบันทึกขอมูลสถานะประตนู้ํา   valvestat  
CREATE TABLE  valvestat 
(id int(10) 
id_valve  varchar(10)  NOT NULL, 
valve_stat  varchar(3)  NOT NULL, 
valveadj_dtl  varchar(500)  NULL, 
valveadj_sec  varchar(10)  NULL, 
valveadj_day  varchar(2)  NULL, 
valveadj_month  varchar(2)  NULL, 
valveadj_year  varchar(4)  NULL, 
PRIMARY KEY(id)); 

 
5.1.2 การจัดทํา User Interface 
หลังจากสรางตารางสําหรับเก็บขอมูลลงในฐานขอมูลเรียบรอย จะทําการเชื่อมฐานขอมูล 

และหนาเว็บทีส่รางขึ้น  เพื่อใหบริการแกผูใชงานในระบบอินทราเน็ตภายในองคกร 
การออกแบบ User Interface ไดถูกออกแบบใหงาย ไมซับซอน และสะดวกตอการใช

งาน รวมทั้งผูใชงานไมจาํเปนตองจดจําขอมูลมากเกินไป โดยนําเอาเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่
เรียกวา image map มาใชงาน ในหนาการเลือกประตูน้ํา โดยวางตําแหนงของประตูน้ําแตละตวัลง
บนแผนที่ เพิม่ทางเลือกจากการใช drop-down list ทําใหเกิดความสะดวกในการเรียกดูขอมูลมาก
ยิ่งขึ้น เมนูตางๆมีความสม่ําเสมอเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทุกหนา มีสัญลักษณแสดงถึงลักษณะ
ของระบบและองคกร 
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แบบฟอรมการปอนขอมูล ถูกออกแบบใหสอดคลองกับขอมูลที่ถูกปอน ชวยใหขอมูล
ที่ถูกนําเขาสูระบบมีรูปแบบเดียวกัน และผูใชงานปอนขอมูลเทาที่จําเปนเทานัน้ รวมถึงความ
ตอเนื่องในการปอนขอมูล นอกจากนี้ ความสวยงามของหนาจอ เปนอีกหนึง่ปจจยัที่ตองคํานึงถึง 
โดยไดตกแตงหนาจอใหเกิดความนาสนใจในการใชงาน และส่ือถึงส่ิงที่เกี่ยวของกับระบบ 
 
5.2 การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบเริ่มจากการทดสอบโปรแกรม โดยกําหนด  Test  Case  เพื่อทดสอบ
ในกรณีตางๆ ในแตละ Use-case เพื่อทดสอบการทํางานของ Method  ตางๆ  ในแตละคลาสที่ได
จากขั้นตอนการออกแบบ  เพือ่ตรวจสอบผลการทํางานของโปรแกรม 

5.2.1  การลอกอินเขาสูระบบ 
การเขาใชระบบเพื่อดูรายงาน คนหา บนัทึกหรือแกไขขอมูลนั้น จําเปนตองใสช่ือ

ผูใชงานและรหัสผานกอนเสมอ ดังภาพที่ 5.1 เพื่อใหผูที่ไดรับสิทธิเทานั้นที่จะสามารถดูรายงาน 
บันทึกหรือแกไขขอมูลได 

 

 
 
ภาพที่  5.1  หนาการลอกอินเขาระบบ 
 

กรณีใสช่ือผูใชงานหรือรหสัผานไมถูกตอง  ระบบจะทําการแจงเตือนทางจอภาพ 
เพื่อใหผูใชทราบ  และใหเขาระบบใหมอีกครั้ง  ดังภาพที ่ 5.2 

 

DPU



 59

 
 
ภาพที่  5.2  หนาระบบแจงใหผูใชงานเขาระบบใหมอีกครั้ง 
  

 เมื่อผูใชงานปอนชื่อเขาระบบและรหัสผานถูกตอง ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนา
หลัก โดยผูใชงานสามารถคนหา บันทกึหรือแกไขขอมลูตางๆได  ดังภาพที่ 5.3 

 

 
 
ภาพที่  5.3  หนาหลักระบบบริหารจัดการประตูน้ํา 
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5.2.2  การทดสอบการคนหาขอมูล 
สวนของการคนหาขอมูล  เลือกที่หัวขอ   คนหา   ดังภาพที่  5.4 

 
 
ภาพที่  5.4  การเลือกเมนูคนหาขอมูลจากหนาหลักของระบบ 
 

เมื่อเขาสูหนาการคนหาขอมูล จะมีหวัขอการคนหาใหเลือก แยกตามประเภทของ
ขอมูล   ดังภาพที่  5.5 

 

 
 
ภาพที่  5.5  หนาการคนหาขอมูล 
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เมื่อเลือกประเภทการคนหาขอมูลที่ตองการแลว จะปรากฎหนาจอคนหาขอมูล   ดัง
ภาพที่  5.6 

 

 
 
ภาพที่  5.6  หนาการคนหาขอมูลการซอมประตูน้ํา 
 

เมื่อผูใชงานกําหนดเงื่อนไขของขอมูลที่ตองการคนหาแลว ระบบจะแสดงผลการ
คนหาตามเงื่อนไขที่กําหนด  ดังภาพที ่ 5.7 

 

 
 
ภาพที่  5.7  ผลการคนหาขอมูล 
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5.2.3  การทดสอบการแกไขขอมูล 
สวนของการแกไขขอมูล  เลือกหมายเลขประตูน้ําที่ตองการแกไขขอมูลจากหนาหลัก  

ดังภาพที่  5.8 
 

 
 
ภาพที่  5.8  การเลือกประตูน้าํที่ตองการแกไขขอมูล 
     

เมื่อเลือกประตูน้ําที่ตองการแกไขขอมูลแลว จะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอียดของ
ประตูน้ํา และเลือกประเภทขอมูลที่ตองการแกไขขอมูล  ดังภาพที่  5.9 
 

DPU



 63

 
 
ภาพที่  5.9  หนาเลือกการแกไขขอมูลประตูน้ํา 
 

เมื่อเลือกประเภทขอมูลประตูน้ําที่ตองการแกไขแลว  จะเขาสูหนาจอแสดงขอมูล
ประตูน้ํา  และเลือกขอมูลที่ตองการแกไข  ดังภาพที่  5.10 
 

 
 
ภาพที่  5.10  หนาเลือกการแกไขขอมูลประตูน้ํา 
 

เมื่อเลือกแถวขอมูลประตูน้ําที่ตองการแกไขแลว  จะเขาสูหนาจอแสดงขอมูลประตูน้ํา
ที่ตองการแกไข  ดังภาพที่  5.11 
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ภาพที่  5.11  ขอมูลประตูน้ําที่ตองการแกไข 
 

เมื่อแกไขขอมูลตามตองการเรียบรอยแลว กดปุม จัดเก็บ ระบบจะทําการบันทึก
ขอมูล และแสดงขอความแจงใหผูใชทราบวาการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว  ดังภาพที ่ 5.12 

 

 
 
ภาพที่  5.12  แจงผลการบันทึกหลังจากแกไขขอมูลแลวเสร็จ 
 

5.2.4  การทดสอบการบันทึกขอมูล 
เมื่อเลือกประตูน้ําที่ตองการบันทึกจากหนาหลักแลว จากนัน้เลือกประเภทขอมูล

ประตูน้ําที่ตองการบันทึก   จะเขาสูหนาจอแสดงขอมูลประตูน้ํา  ดังภาพที่  5.13  
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ภาพที่  5.13  หนาจอแสดงขอมูลของประตูน้ํา 
 

เมื่อกดปุม เพิม่ขอมูล จะปรากฎหนาจอสําหรับเพิ่มขอมลูประตูน้ํา  ดังภาพที่  5.14 
 

 
 
ภาพที่  5.14  หนาสําหรับบนัทึกขอมูลประตูน้ําที่ตองการ 
 

เมื่อใสขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม จัดเก็บ  ระบบจะแสดงขอมูลที่ผูใชไดบันทึกลงไป   
ดังภาพที่  5.15  
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ภาพที่  5.15  ขอมูลประตูน้ําที่ถูกบันทึก 
 

5.2.5  การทดสอบการรายงาน 
สวนของการรายงาน  เลือกหมายเลขประตนู้ําที่ตองการจากหนาหลัก  ดังภาพที่  5.16 
 

 
 
ภาพที่  5.16  การเลือกประตนู้ําที่ตองการดรูายงาน 
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เมื่อเลือกประตูน้ําที่ตองการแลว ระบบจะแสดงรายงานขอมูลของประตูน้ําที่ตองการ 
ดังภาพที่ 5.17 
 

 
 
ภาพที่  5.17  หนารายงานขอมูลประตูน้ํา 
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บทที่  6 

สรุปผลการวิจัย 
 
6.1  สรุปผลการวจัิย 

การศกึษาวิจยันี้ เปนการศกึษาระบบฐานขอมูล ระบบ Web-based และระบบการบริหาร 
จัดการสวนตางๆขององคกร เพื่อนํามาประยุกตใชสําหรับการวิเคราะห การออกแบบ และการจดัทํา
ระบบบริหารจัดการประตนู้าํ ในรูปแบบของ Web-based ใหกับสํานักงานประปาสาขาลาดพราว 
การประปานครหลวง บนระบบอินทราเน็ตขององคกร อันไดแก รายละเอยีดประตนู้าํ  ประวัติการ
ซอมแซม  การบํารุงรักษา การขอทดแทน และการปรับประตูน้ํา โดยใชโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานขอมูล MySQL รวมกับภาษาคริปท PHP : Hypertext Preprocessor  เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการประตนู้าํ สามารถใหบริการตางๆ ตามแตสิทธิที่ไดรับอนุญาต ไดแก รายงาน  คนหา  บันทึก  
และแกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประตูน้ํา 

เมื่อทําการออกแบบฐานขอมูลประตูน้ํา โดยนําเอาการออกแบบที่ไดมาสรางเปน
ฐานขอมูล เพือ่ใชในการเกบ็บันทึกขอมูล ไดแก ตารางรายละเอียดประตูน้ํา  ตารางบันทึกขอมลู
บํารุงรักษา  ตารางบันทึกประวัติการซอมและปญหา  ตารางบันทึกขอมูลการขอทดแทน  และ
ตารางบันทึกการปรับประตูน้ํา  จากนั้นทาํการออกแบบ User Interface โดยคํานึงถึงความสะดวก
และรวดเร็วในการใชงาน รวมทั้งตกแตงหนาเว็บใหสวยงาม และนาสนใจอีกดวย ขั้นตอนสุดทาย 
ทําการเชื่อมฐานขอมูล และหนาเว็บที่สรางขึ้น   เพื่อใหบริการแกผูใชงานในระบบอินทราเนต็
ภายในองคกร   

ผลการทดสอบระบบของโปรแกรม สามารถทํางานไดดังนี ้
1.  โปรแกรมสามารถคนหาขอมูลประตูน้ํา โดยผูใชกําหนดเงื่อนไขการคนหาตางๆได  

คือ 
1.1 คนหาขอมูลการซอมประตูน้ํา 
1.2 คนหาขอมูลการบํารุงรักษาประตูน้ํา 
1.3 คนหาขอมูลการปรับประตูน้ํา 
1.4 คนหาขอมูลการขอทดแทนประตูน้ํา 

2. โปรแกรมสามารถแกไขขอมูลประตูน้ําได โดยการแกไขขอมูลประตูน้ํานั้น ตอง
เปนผูใชงานในระดับผูดแูล คือ 
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2.1 แกไขขอมูลการซอมประตูน้ํา 
2.2 แกไขขอมูลการบํารุงรักษาประตูน้ํา 
2.3 แกไขขอมูลการปรับประตูน้ํา 
2.4 แกไขขอมูลการขอทดแทนประตูน้ํา 

3. โปรแกรมสามารถบันทึกขอมูลประตูน้ําได  โดยการบนัทึกขอมูลประตูน้ํานัน้ ตอง
เปนผูใชงานในระดับผูดแูล คือ 

3.1 บนัทึกขอมูลการซอมประตูน้ํา 
3.2 บนัทึกขอมูลการบํารุงรักษาประตูน้ํา 
3.3 บนัทึกขอมูลการปรับประตูน้ํา 
3.4 บนัทึกขอมูลการขอทดแทนประตูน้ํา 

4. โปรแกรมสามารถรายงานขอมูลประตูน้ําได คือ 
4.1 รายงานขอมูลการซอมประตูน้ํา 
4.2 รายงานขอมูลการบํารุงรักษาประตูน้ํา 
4.3 รายงานขอมูลการปรับประตนู้ํา 
4.4 รายงานขอมูลการขอทดแทนประตูน้ํา 
4.5 รายงานขอมูลรายละเอียดประตูน้ํา 
4.6 รายงานขอมูลหนวยงานบํารุงรักษาประตูน้าํ 

 จากผลการทดสอบ  พบปญหาที่ตองแกไข  4  จุด  ไดแก 
 1.  เมื่อทดลองบันทึกขอมูลซ่ึงเปนอักขระไทย จากหนาเว็บลงในฐานขอมูล Mysql 
ปรากฎวาขอมูลที่แสดงในฐานขอมูลนั้น  เปนอักขระอื่นที่ไมสามารถอานได  ซ่ึงแกไขโดยเพิ่ม
โคด ซ่ึงโคดดังกลาวเขียนไวถัดจากโคดการเชื่อมตอฐานขอมูล ดังนี้ 
 
 mysql_query("SET NAMES tis620"); 
 mysql_query("SET collection_connection='tis620_thai_ci'"); 
 
 การดึงขอมูลจากฐานขอมูล Mysql มาแสดงในหนาเว็บก็เกิดปญหาเชนเดียวกัน คือ
อักขระที่ปรากฎไมสามารถอานได  ซ่ึงการแกปญหาดังกลาวก็ใชวิธีเดียวกัน 
 2. การเขาสูหนาจอแสดงขอมลูตางๆของประตูน้ําที่เลือก รวมถึงหนาจอคนหา บันทึก 
และแกไขขอมูล ระบบไมมีการจดจํารหสัประตูน้ํา id_valve ที่ถูกเลือก และไมรูวารหัสประตนู้ําที่
ผูใชตองการคือรหัสใด ซ่ึงแกไขโดยการใช session เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบคาขอมูลของผูใช 

DPU



 70

 3. การบันทึกขอมูลหนวยงานที่ทําการซอม บํารุงรักษา หรือปรับประตูน้ํา เปน
รูปแบบของ text box ซ่ึงผูใชแตละคนจะกรอกขอมูลรูปแบบแตกตางกัน ทําใหเกดิความสับสนและ
ยากตอการคนหาขอมูล เพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน และงายตอการคนหาขอมูล จึงแกไขโดยเปลีย่น
รูปแบบการรับขอมูลเปนแบบ drop-down list 
 4.   การกําหนดชนิดของขอมูลวันที่ในหนาตางๆเปน date    ทาํใหเกดิปญหาในการคน 
หาขอมูล อีกทั้งปญหารูปแบบของวันที่ซ่ึงเรียงลําดับเปนแบบ ป/เดอืน/วัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
ความคุนเคยของผูใชงาน แกไขโดยแบงขอมูลวันที่ออกเปน วัน เดือน และ ป แยกอิสระจากกนั 
และกําหนดชนิดของขอมูลเปน varchar 
 
6.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา เว็บแอปพลิเคชันตนแบบที่พัฒนาขึน้มา ผูใชสามารถเรียกใชงาน
ไดสะดวก และรวดเร็ว สามารถเขาใชระบบไดหลายคนในเวลาเดียวกนั  ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ตอผูใชงานในทุกระดับ ทั้งระดับปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็วยิ่งขึ้น และระดับผูบริหาร 
สามารถนําขอมูลมาใชวิเคราะหและวางแผนงบประมาณไดอยางรวดเรว็  สงผลถึงประสิทธิภาพ
ของหนวยงาน 

เนื่องจากงานวจิัยไดพัฒนาระบบ โดยใชสถาปตยกรรมเว็บดาตาเบส ซ่ึงเปนไคลเอนต
เซิรฟเวอรแบบ 3-Tiers โดยใชงานในรูปแบบเดียวกันกับการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ
เวิลดไวดเว็บทัว่ไป ซ่ึงการเขาใชระบบนัน้ ทําไดโดยการเปดเว็บไซทภายในขององคกร และเลือก
หัวขอ ระบบบริหารจัดการประตูน้ํา ก็สามารถใชงานระบบไดทนัที ชวยลดขั้นตอนการทํางานของ
ระบบงานที่ใชอยูเดิม และระบบการบันทึกขอมูลก็เปนรูปแบบมาตรฐานเดียวกนั  

 
6.3  ขอเสนอแนะ 

ระบบบริหารจัดการประตนู้าํตนแบบ ในการวิจยัคร้ังนี ้ ยังไมอนุญาตใหลบหรือเพิ่ม
ประตูน้าํใหมได  เนื่องจากการลบหรือเพิ่มประตูน้ํานั้นมีสวนเกีย่วของกับระบบในหนาอ่ืนๆ ดวย  
หากมีการลบหรือเพิ่มประตนู้ําใหม ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลระบบดําเนินการใหเทานั้น 

แนวทางในการพัฒนาระบบ เพื่อใหเกิดความสมบูรณของระบบมากขึน้ โดยใหระบบ
สามารถลบหรือเพิ่มประตูน้ําใหม  และสามารถวางตําแหนงประตนู้ําใหมลงบนหนาแผนที่ได  อีก
ทั้งเพิ่มการแสดงชื่อผูบันทึกหรือแกไข และเวลาในการบันทึกหรือแกไขขอมูล เพื่อเปนประโยชน
ในการตรวจสอบการเขาใชระบบตอไป 
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แนวทางการพฒันาระบบอีกขอหนึ่งคือ การเก็บขอมูลภาพถายหรือวีดีทัศนทีบ่ันทึก
ตําแหนงที่ประตูน้ําตดิตั้งอยูและบริเวณใกลเคียง สามารถเขาระบบเรียกดไูด เพื่อทราบตําแหนง
ประตูน้ําที่ชัดเจนและงายตอการคนหา ในกรณีที่จะทําการซอมแซม บํารุงรักษา หรือ ปรับสถานะ
ของประตูน้ํา 
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