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ประการสําคัญที่สุดตองขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา และนอง ที่คอยใหกําลังใจ
เปนอยางดีตลอดการศึกษา 

สุดทายนี้ หวังเปนอยางยิ่งวางานคนควาอิสระฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับทานที่
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กรมพัฒนาที่ดนิ 

 กรณีศกึษา : กรมพัฒนาที่ดนิ 
ชื่อผูเขียน ชาญชัย  จงเจรญิสุข 
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สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
ปการศึกษา 2553 
 

บทคัดยอ 
 

งานคนควาอิสระนี้เปนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อนํามาอํานวย
ความสะดวกใหแกเจาหนาที่และเกษตรกรหมอดิน จึงไดมีการขยายเครื่องแมขายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การใชงานของเจาหนาที่และเกษตรกรหมอดินที่เพิ่มมากขึ้น และการใหบริการที่มีหลากหลายเพิ่มขึ้น
ในสภาวะของระบบเครือขาย ที่มีการกวางขวางมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจําเปนตองมีการพัฒนา
โปรแกรมระบบบริการการประชาชน โดยใชเทคโนโลยี ดานฐานขอมูลเว็บ (Web Database) เพื่อให
เจาหนาที่ และเกษตรกรหมอดิน ที่สนใจสามารถขอรับบริการตางๆ จากกรมพัฒนาที่ดินไดจาก    
เว็บบราวเซอร ผานทางระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน 

โปรแกรมระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน ที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบการขอรับบริการ  ผานทาง เว็บบราวเซอร ไดตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง อํานวยความ
สะดวกใหแกเกษตรกร ในการขอรับบริการ มีความรวดเร็ว โดยการใชเทคโนโลยีทางดาน
ฐานขอมูลเว็บ (Web Database) แบบ เวลาจริง (Real Time) ผานระบบเครือขาย  อินเทอรเน็ต  และ  
อินทราเน็ต   ทําใหไมมีขอจํากัดดานสถานที่ และเวลา จึงเปนประโยชนตอเกษตรกรและเจาหนาที่
ที่ปฎิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 

This independent study is a research and development of public service system, in 
order to facilitate staff and farmers clay pot. It was expanded to add more servers to support the 
work of staff and farmers increased clay pot, and offers a wide range of increases in the state of 
the network with a wide throw more. Land Development Department is required to develop 
programs for the public service system using Web Database for officers and farmers clay pot 
Interested parties may obtain  services from Department of Land Development throngh the Web 
browser via a network of Land Development Department. 

Public service system program. Land Development Department improved control and 
monitoring of service request through a web browser at any time, 24-hour facilities for farmers. 
To obtain service is very fast. By using databases and web technology (Web Database) real-time 
via the internet and intranet so no restrictions on where and when it is beneficial to farmers and 
officials to perform tasks.
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบเน็ตเวิรก คือกลุมของคอมพิวเตอร
และอุปกรณตางๆ ที่ถูกนํามาเชื่อมตอกันเพื่อใหผูใชในเครือขายสามารถติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยน
ขอมูล และใชอุปกรณตางๆ ในเครือขายรวมกันได เครือขายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กที่
เชื่อมตอกันดวยคอมพิวเตอร ไปจนถึงเครือขายขนาดใหญที่เชื่อมตอกันทั่วโลก  

ทางดานเครือขายจะมีการทํางานรวมกันเปนกลุม ที่เรียกวา กลุมงาน  (workgroup) แต
เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุมงานเขาดวยกันจะเปนเครือขายขององคการและถาเชื่อมโยงระหวาง
องคการผานเครือขายแวน ก็จะไดเครือขายขนาดใหญขึ้น การที่ใชฐานขอมูลรวมดวย บนเครือขายมี
สถานีที่เปนเครื่องใหบริการ ซ่ึงเปนที่เก็บขอมูลขาวสารหรือขอมูลใชงาน แลวใหผูใชซ่ึงเปน
เครื่องรับขอใชบริการเรียกใชขอมูล การติดตอส่ือสารระหวางกันบนเครือขาย เมื่อมีการเชื่อมโยง
สถานีงานหรือเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ผูใชคอมพิวเตอรทุกคนที่อยูบนเครือขาย จะสามารถ
ใชคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารระหวางกัน สามารถสงถึงระหวางกันตลอดจนสามารถโอนยายขอมูล
ระหวางกันได 

เครือขายคอมพิวเตอร ทําใหผูใชสามารถใชโปรแกรม และขอมูลรวมกันได โดยจัดเก็บ
โปรแกรมไวแหลงเก็บขอมูล ที่เปนศูนยกลาง เชน ที่ฮารดดิสกของเครื่อง File Server ผูใชสามารถ
ใชโปรแกรมรวมกัน ไดจากแหลงเดียวกัน โดยไมตองเก็บโปรแกรมไวในแตละเครื่อง ใหซํ้าซอน
กัน นอกจากนั้นยังสามารถรวบรวม ขอมูลตาง ๆ จัดเก็บเปนฐานขอมูล ผูใชสามารถใชสารสนเทศ 
จากฐานขอมูลกลาง ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่ใชงานไดอยางสะดวกสบาย โดยไมตอง
เดินทางไปสําเนาขอมูลดวยตนเอง เพราะใชการเรียกใชขอมูล ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
นั่นเอง เครื่องลูก (Client) สามารถเขามาใช โปรแกรม ขอมูล รวมกันไดจากเครื่องแม (Server) หรือ
ระหวางเครื่องลูกกับเครื่องลูกก็ได เปนการประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บโปรแกรม ไมจําเปนวาทุก
เครื่องตองมีโปรแกรมเดียวกัน 

ดังนั้นในปจจุบนั กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดมีการขยายเครื่องแมขายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
ใชงานของเจาหนาที่ และเกษตรกรหมอดิน ที่เพิ่มขึ้น และการใหบริการที่มีหลากหลายเพิ่มขึ้นใน
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สภาวะของระบเครือขาย ที่มีการกวางขวางมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจําเปนตองมีการพัฒนา
โปรแกรมระบบบริการการประชาชน โดยใชเทคโนโลยี ดานฐานขอมูลเว็บ (Web Database) เพื่อให
เจาหนาที่ และเกษตรกรหมอดิน ที่สนใจสามารถขอรับบริการตางๆ จากกรมพัฒนาที่ดินไดจาก    
เว็บบราวเซอร ผานทางระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

วัตถุประสงคของการวิจยั มดีังตอไปนี ้
 1.  เพื่อศึกษาถึงความตองการในการขอรับบริการ และการใหขอมูลในรูปแบบเวบ็ ในดาน

ความสะดวก รวดเร็ว ในการขอรับบริการของผูใชบริการ 
 2.  เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน  
 3.  เพื่อจัดทําและทดสอบระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน  

1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย โปรแกรมที่พัฒนามีคุณสมบัตดิังตอไปนี ้

 1.  ตรวจสอบการอนุมัติคําขอรับบริการ 
 2.  สมัครสมาชิกใหม 
 3.  สมาชิกเขาใชงาน 
 4.  สรุปการบริการประชาชน 
 5.  ใหคําแนะนําการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 
 6.   มีสวนเฉพาะเจาหนาที ่
 7.   มีคูมือการใชงาน 

1.4   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังตอไปนี ้

1. ประชาชนสามารถขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน ผานทางระบบ อินเทอรเน็ต ไดจากที่
บาน หรือตามศูนยยอยในโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. สามารถเลือกหนวยงานที่อยูใกลเพื่อขอรับบริการได โดยไมตองเดินทางมาติดตอดวย
ตนเอง ทําใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 

 3.   ตรวจสอบการอนุมัติ ไดทาง อินเทอรเน็ต และความสะดวกในการขอรับของ 
 

DPU



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

การจัดทําระบบบริการประชาชน  ไดใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบ  จําเปนที่จะตองศึกษาการจัดการขอมูลการใหบริการ ทั้งหนวยงานใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค  เพื่อจะไดทราบถึงปญหา/อุปสรรคในการทํางาน  และเพื่อใหระบบฯที่
จะจัดทําขึ้นมาใหม  สามารถแกไขปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
2.1  ประวัติความเปนมาของศูนยสารสนเทศ 

23  พฤษภาคม  2506  ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชพระราชบัญญัติ  3 
ฉบับ  ใหมีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแหงชาติขึ้น โดยรวมงานของกระทรวงสหกรณที่มีอยูเดิม
เขาไวกับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซ่ึงกรมพัฒนาที่ดินเปนกรมหนึ่งไดรับการจัดตั้งครั้งนี้ดวย 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2533 คณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐไดอนุมัติ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดินระยะท่ี 1  ซ่ึงมีเครือขายเชื่อมตอขอมูลระหวาง กองสวนกลางและ
สํานักงานที่ดินเขตทั้ง 12 เขต 

ในป 2534 – 2535  กรมพัฒนาที่ดินจึงไดทําการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอรระยะที่ 1 
ดังกลาว  จํานวน 14,199,400 บาท  เปนการจัดซื้อ Hardware  Software อุปกรณ Network   โดย
ติดตั้งแลวเสร็จตนปงบประมาณ  2536  และไดเปดใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางเปนทางการ
ขึ้นในวันที่  23  พฤษภาคม  2536  ซ่ึงเปนวันคลายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  ครบรอบ 30 ป 

ในป  2539 กรมพัฒนาที่ดินไดวาจางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําแผนแมบท  “การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดินระยะที่ 2”  เพื่อขยายเครือขาย (จากเดิมเชื่อมสํานักงาน      
พัฒนา-ที่ดิน   เขต 13 เขต) เปนการเชื่อมตอถึงระดับฝาย ทุกฝาย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด            
ทุกจังหวัดในขณะนั้น ตอมาสํานักงบประมาณไดอนุมัติเงิน ในวงเงิน 75,056,000 บาท ใหพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร ในป 2540 และติดตั้งแลวเสร็จในป 2542 

เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการดานระบบเครือขาย และสารสนเทศของกรมพัฒนา
ที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   กรมพัฒนาที่ดิน   จึงไดจัดตั้งหนวยงานเปนการภายใน         
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(ระดับกอง)   ใหกํากับดูแลระบบเครือขาย และสารสนเทศ ดังกลาวขึ้น  ช่ือวา ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ       ตามคําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ 1596/2542  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2542 

และในป  2545  ไดมีการจัดตั้ง ศูนยสารสนเทศ อันเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูป        
ระบบราชการ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ            
พ.ศ.2545  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2545 โดยมีฐานะเทียบเทากองเปนหนวยงานกลางจัดหาระบบงาน
ตาง  ๆ และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน              
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2.1.1  วิสัยทัศน 
ศูนยสารสนเทศ  เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

บริหารจัดการดานวิชาการ และภูมิสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดินใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง  และพัฒนาเปนองคความรูเพื่อการถายทอด  และบริการสารสนเทศใหแก
ผูบริหาร หนวยงาน และประชาชน  ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ 

2.1.2  อํานาจหนาท่ี 
ศูนยสารสนเทศมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
• ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานขอมูล  ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือขาย การ

ส่ือสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน  
• ศนูยกลางขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
• ศกึษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการของกรม  
• ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย  
• ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย   
หนาท่ีความรบัผิดชอบของกลุม/ฝาย  แบงงานภายในออกเปน 5 ฝาย ดังนี้  

1.   ฝายบริหารทั่วไป   
•   งานสารบรรณ  และธุรการทั่วไป 
•   งานงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุ 
•   งานแผนงาน และติดตามประเมินผล 
•   งานดานโทรศัพท 
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2.   กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร  
•   จัดหาพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารตามแผน  และ

งบประมาณ   ดานสารสนเทศ 
•   เปนแมขายของระบบ และรับผิดชอบการซอมบํารุงดูแลรักษาระบบเครื่อง และ

ควบคุมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของกรมฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
•   ควบคุมดูแลพัฒนาเครือขายและการสื่อสารรูปแบบ อินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต 

ใหเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
•   กําหนดระเบียบและมาตรฐานหัสดัชนีแฟมขอมูลดานปฏิบัติงาน ระบบเครือขาย

ในการกําหนด User/Password สิทธิการใชงาน 
•   จัดฝกอบรม  ฝกสอนเพื่อการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและ ระบบเครือขาย

ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการเพิ่มพูนความรูความ สามารถดาน
คอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

•   จัดทําเว็บไซดและใหบริการขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต  และอินทราเน็ต 
3.   กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล 

• ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรทั้ง ฮารตแวรและซอฟตแวร 
การสื่อสารใหสามารถรองรับ การเชื่อมโยงของหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอก 

• จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแผนปฏิบัติการของกรมฯ ใหสอดคลองกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

• ประสานงานดานนโยบายสารสนเทศกับกระทรวงเกษตรและสหกรณสํานัก
งบประมาณและหนวยงานเกี่ยวของ 

• ศึกษา  วิเคราะห พัฒนาระบบงาน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.   กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ  

•   รวบรวมจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลดานบริหารจัดการ และวิชาการให
เปนปจจุบัน  เพื่อเขาสูระบบเครือขายทางอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต 

•   จัดหาพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการบริหารจัดการและวิชาการ 
•   ศึกษา พัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยการรวบรวมจัดหา  เอกสาร  

วิชาการ วารสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ จัดหมวดหมู จัดระบบการใหยืมเอกสารและพัฒนา
ระบบงานหองสมุดใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบริการและใหคําปรึกษาแนะนํา 
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•   ควบคุม  ดูแล  กํากับและดําเนินการตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

•   ใหบริการขอมูลดานการบริหารการจัดการแกผูบริหารและผูเกี่ยวของ 
•   ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

5.   กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
•   เปนศูนยกลางระบบภูมิศาสตรสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
•    ศึกษารวบรวมขอมูล  Meta data ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียม และ

แฟมขอมูลแผนที่ทุกประเภท     เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตาง ๆ ของกรมพัฒนา
ที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

•   ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูล (Meta data) ดานภูมิศาสตรสารสนเทศ     
เพื่อใชแลกเปลี่ยนและบริการ 

•   จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงาน ทางดานระบบภูมิศาสตร
สารสนเทศ  และการใหบริการขอมูลตาง ๆ ในรูปของโปรแกรมบนเครือขายระบบ Online  ทั้งใน
ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต 

•   ประสานดําเนินการ วิเคราะหจัดทําขอมูลกรณีเรงดวน ดานตาง ๆ บริการขอมูล
ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกผูบริหาร ผูเกี่ยวของและประชาชน รวมทั้งหนวยงาน  ตาง ๆ  

2.1.3  ดานระบบเครือขาย (Networking) ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในปจจุบัน ระบบเครือขาย ไดเขามามีบทบาทสําคัญ และมีการใชงานกันอยาง

แพรหลายในการพัฒนาองคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน  รมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหการ
ทํางานในองคกรหรือหนวยงาน สามารถพัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีระบบมากยิ่งขึ้น 

กรมพัฒนาที่ดิน  จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการพัฒนาองคกร  จึงไดจัดตั้งระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดินขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2536 เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการติดตอส่ือสารเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานสวนกลาง  และ สวนภูมิภาค 

ในปงบประมาณ  2553  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การใชงานระบบเครือขาย             
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีแผนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน 
บริการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
• บริการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 80/14 Mbps 
  -  ระหวางประเทศ    ความเร็ว    14   Mbps  (100% International Bandwidth) 
  -  ในประเทศ ความเร็ว    80   Mbps  (100% Domestic Bandwidth) 
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• วงจรเชื่อมโยง CAT  Metronet  ความเร็ว 80 Mbps ระหวางกรมพัฒนาที่ดิน -       
ผูใหบริการ 

• จัดสรรจํานวนรหัสเลขหมายประจําเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต (IP-Address) 1 class C 

• สามารถใชงานไดตลอดเวลาแบบไมจํากัดปริมาณขอมูลเขาออก 
• สามารถตรวจสอบปริมาณการใชงานไดดวยระบบกราฟแสดงผล (MRTG: Multi 

Router Traffic Grapher) 
บริการวงจรเชื่อมโยงเครือขายองคกร   จํานวน  95  วงจร 
• สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาที่ดิน  
 -  วงจร CAT  Metronet  (Fiber Optic) ระหวางกรมพัฒนาที่ดิน – ผูใหบริการที่

ความเร็ว 110 Mbps 
• หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน (ภูมิภาค) ระหวางหนวยงานสวนภูมิภาค – ผู

ใหบริการ 
-  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 เชื่อมโยงดวยเทคโนโลยี Frame Relay                 

ความเร็ว 2048 Kbps/1024 Kbps รวมจํานวน 12 วงจร 
-  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 73 จังหวัด  โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราช

ประสงค (หนองพลับ-กลัดหลวง) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา – แมฟาหลวง  โครงการศึกษาฟนฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม  ศูนยการเรียนรูการอนุรักษดิน  และน้ํา อ.ปากชอง  เชื่อมโยงดวย
เทคโนโลยี Frame Relay ความเร็ว 1024 Kbps/512 Kbps รวมจํานวน 77 วงจร 

-  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ศูนยปฏิบัติ 
การโครงการหลวง  เชื่อมโยงดวยเทคโนโลยี Frame  Relay ความเร็ว 2048 Kbps/1024 Kbps รวม
จํานวน 3 วงจร 

-  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เชื่อมโยงดวย IPStar  
(Downstream/Upstream) 1024 Kbps/512 Kbps รวมจํานวน 2 วงจร 

-  สถานีพัฒนาท่ีดินนาน  เชื่อมโยงดวย ADSL ความเร็ว (Down Load/Up Load) 
1024 Kbps/512 Kbps รวมจํานวน 1 วงจร 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรองรับการทํางานในสวนงานตาง 

ๆ รวมถึง    Web Application  ตาง ๆ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ ประกอบไปดวยระบบเครือขายหลัก 
และสาขา ซ่ึงมีการเชื่อมตอทั้งแบบ LAN สําหรับเครือขายภายใน และWAN สําหรับการเชื่อมตอ
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ระหวางระบบเครือขาย LAN ของแตละระดับ และ อินเทอรเน็ต โดยแบงออกไดเปน ระบบ
เครือขายหลักสวนกลาง (Backbone Central Local Area Network), ระบบเครือขายสวนภูมิภาค 
(Regional Local Area Network) และระบบเครือขายระดับสถานี (Remote Local Area Network) 

 
ภาพที่ 2.1 ระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน Network Overview 
 

ระบบเครือขายกรมพัฒนาทีด่ิน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
1.  ระบบเครือขายหลักสวนกลาง (Backbone Central Local Area Network)   

ระบบเครือขายหลักสวนกลางเปนเครือขายที่รองรับการทํางานของสวนกลาง  ซ่ึงเชื่อม     
ตอกันระหวางตัวเชื่อมตอหลัก (Core Switch) และระหวางอาคารดวย สายไฟเบิลออฟติก        
(Fiber Optic) สวน UTP สําหรับเปนของกรมสวนกลาง (Department) และรหัสของหนวยงาน
ภายในกรม (Workgroup Switch)  ซ่ึงประกอบไปดวย   

ระบบเครือขายสวนกลาง (Central Local Area Network)  ซ่ึงประกอบไปดวย 
-  ระบบเครือขาย (Core ATM Switch) ความเร็วในระบบ 155 Mbps ทําหนาที่เปน 

Backbone ของระบบ  
-  ระบบเครือขาย (Department Switch) ความเร็วในระบบ 100 Mbps ทําหนาทีใ่น

การรองรับการเชื่อมตอระหวางกอง โดยการแบงเปนวีแลน (VLAN) 
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-  รหัสของหนวยงาน (Workgroup Switch) ความเร็วในระบบ 100 Mbps  
2.  ระบบเครือขายระดับเขต Region LAN (Regional Local Area Network)             

ระบบเครือขายระดับเขต สําหรับการรองรับการทํางานของสวนภูมิภาค ซ่ึงมีการ
เชื่อมตอกันดวยสาย UTP ที่ความเร็ว 100 Mbps ซ่ึงประกอบไปดวย  

• ระบบเครือขายระดับสวนภมูิภาค (Region Local Area Network) ซ่ึงประกอบดวย
รหัสของหนวยงาน (Workgroup Switch) ความเร็วในระบบ 100 Mbps เพื่อรองรับการเชื่อมตอ
ภายในระบบเครือขายของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต   

• เครือขายระดบัประเทศ  (Wide Area Network – WAN) ประกอบดวย 
      - รีโมท เราเตอร (Remote Router) ความเร็ว 64 Kbps เพื่อใชในการเชื่อมตอ 

อินเตอรเน็ต และเครือขายสวนกลาง สวนสถานี และระบบการสื่อสารทางเสียงผานเครือขาย IP 
(Voice over IP -  VoIP) ผานระบบ Virtual Private Network 

ภาพที่ 2.2 แสดงระบบเครือขายระดับเขตของสวนภูมภิาค กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรองรับ
การทํางานในสวนงานตาง ๆ ซ่ึงมีการเชื่อมตอทั้งแบบ ISP Frame Relay  
 

 

ภาพที่ 2.2 ระบบเครือขายระดับเขตของสวนภูมิภาค กรมพัฒนาที่ดิน 
 

3.  ระบบเครือขายระดับสถานี Province – LAN (Remote Local Area Network) 
ระบบเครือขายระดับสถาน ี สําหรับการรองรับการทํางานของหนวยงานระดับจังหวัด  

ซ่ึงมีการเชื่อมตอกันดวยสาย UTP ที่ความเร็ว 100 Mbps  
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• ระบบเครือขายระดับสถานี (Province Local Area Network)  ประกอบดวย รหัส
หนวยงานภายในสถานี (Workgroup Switch) ความเร็วในระบบ  100 Mbps   เพื่อรองรับการ
เชื่อมตอภายในระบบเครือขายของ สถานีพัฒนาที่ดิน   

• การกระจายของระบบเครือขาย (Wide Area Network)  ประกอบดวย โมเด็ม 
(Modem)  ความเร็ว 56  Kbps เพื่อใชในการเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต กับ เครือขายสวนกลางและ
เครือขายสวนภูมิภาค ผานระบบการสื่อสารระหวางสาขา  ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  (Virtual 
Private Network) 
 
2.2 ระบบบริการประชาชน 

ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการพัฒนาดานการบริการและเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   เผยแพรผานทาง เว็บไซต ของกรมพัฒนาที่ดินนั้น  เพื่ออํานวย  
ความสะดวก เนนการใหการบริการประชาชนและเกษตรกรผานทาง Online ตามนโยบาย              
e-Government   เปนการใหบริการของรัฐผานทางเครือขายที่มีความปลอดภัย และรวดเร็ว ซ่ึงส่ิง
เหลานี้ เปนพื้นฐานสําคัญของการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผลลัพธปลายทางของ                
e-Government   ไมใชเพื่อประโยชนของรัฐแตเพียงฝายเดียว จุดมุงหมายสูงสุดของการเปน           
e-Government   คือประชาชนและภาคธุรกิจ ที่สามารถเขาถึงขอมูลการบริการของรัฐไดอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน 

• ศนูยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาฐานขอมูลกลาง 
การสื่อสารขอมูลและการพัฒนาระบบ อินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต เพื่อเนนการใหบริการ
ประชาชนและเกษตรกร ผานทาง Online ตามนโยบาย e-Government   

โดยใหการบริการแบบ Online ผานทาง อินเทอรเน็ต โดยบุคคลทั่วไปสามารถ
ลงทะเบียน เพื่อใชบริการสงคําขอรับบริการ ประเภทตางๆ ตามแบบฟอรมซ่ึงมีดังนี้ 

• แบบฟอรมขอรับสารเรง พด. 1 
• แบบฟอรมขอรับสารเรง พด. 2 
• แบบฟอรมขอรับสารเรง พด. 3 
• การขอรับเมล็ดพันธุพืช 
• การขอรับกลาหญาแฝก 
ในการจัดทําระบบบริการประชาชน  จําเปนที่จะตองศึกษาการใหบริการในของ

หนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค วาส่ิงที่จําเปนที่ตองใหการ
บริการแกเจาหนาที่เกษตรกรนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาหรือเอาไปใชประโยชน
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ทางดานใด  เพื่อจะไดทราบถึงปญหา/อุปสรรคในการทํางาน  และเพื่อใหระบบฯ ที่จะจัดทําขึ้นมา
ใหม  สามารถแกไขปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง 

การดําเนินงานในปจจุบนัของหนวยงานสวนกลาง  เจาหนาที่จะดําเนินการจัดหาปุยเรง
สาร หญาแฝก และพืชตางๆ จัดสงไปใหหนวยงานตางๆ ตามภูมิภาคตามความเหมาะสม และ
คณะกรรมการจะทําตามตรวจรับและสงไปตามแตละหนวยงาน เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานไป
จัดสรรใหเกษตรกร ที่มายื่นความจํานงขอรับการบริการ  ที่กรอกรายละเอียดขอมูลผานทาง
โปรแกรมระบบบริการประชาชน Online หรือเกษตรกรที่มายื่นการขอรับบริการที่หนวยงาน 
จากนั้นจะสําเนาเอกสารทั้งหมดสงกลับไปที่เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง เพื่อเก็บไวใชในการตรวจสอบ
ตอไป 

หนวยงานสวนภูมิภาค  เจาหนาที่ประจําหนวยงานดําเนินการแจงใหเจาที่เกษตรกรมา
รับปุยเรงสาร หญาแฝก และพืชตางๆ ที่ไดยื่นความจํานงเอาไวใหทราบ หรือหากมีการขอรับปุยเรง
สาร หญาแฝก และพืชตางๆ ที่มากเกินความจําเปนก็จะแจงใหเกษตรกรทราบ ผานทางระบบบริการ
ประชาชน วาไดถูกยกเลิก หรือใหมารับของในวันใด เพื่อเปนการเก็บขอมูลและการตรวจสอบ
เกษตรกรที่ไดมีการมารับสิ่งของตอไป 

เพื่อใหเปนระเบียบ ระบบมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน  และสามารถใชในการ
ควบคุม  ติดตาม  และตรวจสอบ  ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  ผานทางระบบ Internet   อีกทั้งระบบฯ 
ดังกลาวยังสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดครอบคลุมทุกประเด็น 

 
2.3  โปรแกรมภาษา เอ เอส พี  (ASP) 

2.3.1 ภาพรวมของ ASP 
ASP (Active Server Page) ASP ยอมาจาก Active Server Page เปนเทคโนโลยีประเภท 

Server-Side Script (โปรแกรมที่ทํางานบนเครื่อง Server) ที่นิยมใชอยางแพรหลาย สรางโดยบริษัท 
ไมโครซอฟท สําหรับระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท วินโดวส ซ่ึงใชรวมกับโปรแกรม Internet 
Information Service หรือ IIS เอเอชพีนั้นใชภาษาสคริปต VBScript, JScript หรือ Perl Script ใน
การเขียน โดยเว็บเพจที่ใช ASP เขียน จะระบุเปนตระกูลไฟลที่ลงทายดวย .asp ซ่ึง ASP ยังสามารถ
ใชเขียนเพื่อควบคุมฐานขอมูลตางๆ ผาน ODBC ADO DAO JET และอ่ืนๆ 

ASP (Active Server Page) เปนเทคโนโลยีที่ทํางานทางฝงดานเซิรฟเวอร ที่ถูกออกแบบ
มาใหงายตอการพัฒนาแอปพลิเคชันผานเว็บเซิรฟเวอรสําหรับนักพัฒนาเว็บไซต การใชงาน ASP 
สามารถกระทําไดโดยเขียนคําสั่งหรือสคริปตตางๆ ในรูปของเท็กซไฟลธรรมดาทั่วๆไป แลวนํามา
เก็บไวที่เซิรฟเวอร เมื่อมีการเรียกใชงานจากเบราวเซอร ไฟลเอกสาร ASP ก็จะถูกแปลโดย Server 
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Interpreter แลวสงผลที่ไดสงกลับไปเปนภาษา HTML ใหเบราวเซอรที่เรียกดังกลาว เนื่องจาก ASP 
สามารถรองรับไดหลายภาษา เชน VBScript, Jscript, Perl และภาษาสคริปตอ่ืนๆ ดังนั้นนักพัฒนา
เว็บไซตจึงไมมีความจําเปนตองมีความรูหรือตองศึกษาในทุกภาษาเนื่องจาก ASP ไดถูกออกแบบ
มาใหขึ้นกับความรูของนักพัฒนาเว็บไซตนั่นเอง การทํางานของโปรแกรม ASP นั้นจะทํางานอยูที่
ฝงของ Server เทานั้น เราจึงเรียกวาเปนการทํางานแบบ Server Side ซ่ึงจากการทํางานทางฝง 
Server ของ ASP นั้น ทําให เว็บบราวเซอร ของฝง Client จะทําหนาที่เพียงรับผลลัพธที่ไดจากการ
ทํางานทางฝง Server เทานั้น  

ภาพที่ 2.3 แสดงการใชงาน ASP บน เว็บบราวเซอร โดยจะถูกแปลจาก Server 
Interpreter สงผลที่ไดสงกลับไปเปนภาษา HTML ใหเบราวเซอร 

 

 
ภาพที่ 2.3 การทํางานของโปรแกรม ASP บน เว็บเซิรฟเวอร 
 

ไฟล  ASP จะมีองคประกอบ  3  สวน  คือ 
   1.  แท็ก  HTML  ซ่ึงเปนภาษาพื้นฐานในการทําเว็บ 
   2. Script  language  ทั่ว ๆ ไป  ไมวาจะเปน  VBScript  หรือแมกระทั่ง  Perl   

นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชกับ  ActiveX  ของ  VB6 ไดอีกดวย   
   3.  Object  และ  Component  สามารถสรางออบเจกตขึ้นมาเพื่อใชในการทํางานเฉพาะ

อยางได  เชน  การติดตอฐานขอมูล  การเปดปดไฟล  เปนตน 
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แตสวนที่สามารถใชในการประมวลผลของ  ASP  จะมอียู 2 สวนดวยกัน คือ 
  1.   การเขียน  Script  (ActiveX  Server  Scripting) 
  2.   การสรางออบเจกตตาง ๆ (ActiveX  Server  Component) 
สวนภาษา  HTML  จะไมนับรวมเปนการประมวลผลของ  ASP  เพราะภาษา  HTML  

จะเปนการประมวลผลที่ฝง  Client 
ASP  จะทํางานอยูบนเครื่องเซิรฟเวอรและทํางานรวมกับโปรแกรม  เว็บเซิรฟเวอรจะ

ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลที่ไดจากผูเขามาเยี่ยมชม  และแสดงผลออกมาทางโฮมเพจ 
ยกตัวอยางการใชงาน  ASP โดยเห็นไดชัด ๆ เชน  เว็บไซต  Yahoo (www.Yahoo.com)  

ซ่ึงเปนที่รูจักกันดี  เพราะเปนเว็บไซตที่ใชในการคนหาขอมูลที่เกาแกตัวหนึ่ง  (ตั้งแตสมัยที่
อินเตอรเน็ตอยูบนระบบ  UNIX) ที่เว็บไซต  Yahoo  จะมีชองรับขอมูลอยูชองหนึ่ง   ถาตองการ
คนหาขอมูลอะไร  ก็พิมพลงไปในชองนั้น  และกดปุม  Search  สักพัก  Yahoo  ก็จะแสดงรายชื่อ
ของเว็บไซตที่ไดจากการคนหาออกมาให 

มาดูการทํางานของเว็บไซต  Yahoo  กันคราว ๆ เพื่อใหรูวา  ASP  ทํางานอยางไร  จริง 
ๆ แลวเว็บไซตที่จะมีการคนหา  และการแสดงผลที่ซับซอนกวานี้  แตยกมาใหดูเพียงบางสวน
เทานั้น ในเว็บไซต  Yahoo  นั้น จะมี  ASP  อยูตัวหนึ่ง  และมีฐานขอมูลอยู  

ภาพที่ 2.4 แสดงการยกตัวอยางการใชงาน ASP ที่ เว็บบราวเซอร ที่มีชองรับขอมูลอยู
หนึ่งชองเพื่อใหรูวา ASP ทํางานอยางไร 

 

 

ภาพที่ 2.4 การทํางานของ ASP บนเว็บบราวเซอร 
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เมื่อเปดบราวเซอรไปที่เว็บไซต  Yahoo  และพิมพส่ิงที่ตองการคนหา  เชน คําวา  Zebra  
ลงในชองรับขอความและกดปุม  Search  เพื่อ  Submit  (ตอบรับฟอรม)  ขอมูลท่ีพิมพจะถูกสงไป
ใหกับ  ASP  ที่ทํางานบนเครื่องเซิรฟเวอรนั้นเอง  เมื่อ  ASP  ที่อยูบนเครื่องเซิรฟเวอรไดรับการ  
Submit  ก็จะรูวามีการสงคําวา  Zebra  มาให  จากนั้นตัว  ASP  จะนําคําวา  Zebra  นี้ไปเปรียบเทียบ
ดูในฐานขอมูลวามีขอมูลของ  Zebra  อยูในฐานขอมูลหรือไม  ถามีจะสงผลลัพธมาปรากฏที่  
บราวเซอร 

2.3.2  ขอดีและขอเสียของการใช ASP 
มีขอดีหลายประการสําหรับการใช ASP เพื่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่นดังนี ้

1.  ASP ชวยเสริมการทํางานของไคลเอนตไซตสคริปต ASP ไมใชส่ิงที่จะมาแทนการใช
งานของไคลเอนตไซตสคริปต เพียงแตเปนการเสนอเครื่องมือที่ดีอีกอยางหนึ่ง สําหรับการ
พัฒนาเว็ปไซต เชนกอนที่ขอมูลใน HTML ฟอรม จะถูกสงไปยังเซิรฟเวอรเพื่อการประมวลผล 
ไคลเอนตไซตสคริปต (VBScript, JavaScript) จะถูกนํามาใชในการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลผูใชกอน แตอยางไรก็ตามบราวเซอรบางชนิดอาจไมสนับสนุนการใชงานของไคลเอนตไซต
สคริปตดังกลาว ดังนั้นเซิรฟเวอรไซตสคริปต (ASP) จึงถูกนํามาใชงานแทน 

2.  การพัฒนา ASP สามารถเรียนรูไดงาย ส่ิงที่จําเปนตองใชสําหรับการเริ่มตนใชงาน 
ASP คือภาษาสคริปตของเว็บ ซ่ึงอาจเปน VBScript หรือ JavaScript สําหรับใชในการจัดการกับ
เหตุการณอ็อบเจ็คและเมธอดตางๆของ ASP 

3.  สามารถใชงานกับทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยูในองคกรได เชน  การเชื่อมตอกับฐานขอมูล
ชนิดตางๆ เชน Access ไปจนถึง SQL Server หรือ Oracle ได และสามารถเชื่อมตออ็อบเจ็คอื่นๆที่มี
อยูแลวในระบบ เชน ActiveX, COM และ DCOM ได 

4.  การพัฒนา  ASP  ไมตองใชการคอมไพล กอนที่  ASP จะเกิดขึ้น การพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่นตองอาศัยการคอมไพลซอรสโปรแกรมเพื่อสรางไฟลสําหรับทํางาน (executable) 
หลังจากที่ แอปพลิเคชั่นถูกคอมไพลแลวจึงทําการคัดลอกไปที่ไดเร็กทอรี CGI ของเว็บเซิรฟเวอร 
ซ่ึงเมื่อมีการแกไขแอปพลิเคชั่นแมเพียงเล็กนอยก็ตองทําจะทําตามขั้นตอนขางตนใหมทั้งหมด แต
ดวยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช ASP ทําใหไมตองคอมไพลแอปพลิเคชั่นหลังจากที่มีการ
แกไข เพียงเซฟไฟลไวเปนชื่อเดิม เพื่อรองรับการเรียกใชจากไคลเอนตไดทันที 

5.  ASP สามารถซอนทรัพยสินทางปญญาขององคกรได เนื่องจากโคตของ ASP จะอยูที่
เซิรฟเวอร ดังนั้นการทํางานของ ASP จะใชขอมูลที่มาจากบราวเซอรรวมกับโคตที่อยูบนเซิรฟเวอร 
เพื่อสรงผลลัพธ และจะถูกสงกลับไปยังบราวเซอรโดยเปนการสงกลับไปเฉพาะผลลัพธ แตไมสง
โคตหรือวิธีการทํางานไปดวย ซ่ึงตรงขามกับการทํางานของไคลเอนตสคริปตที่จะสงโคตกลับไป
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ยังบราวเซอร เพื่อนําไปทํางานรวมกับขอมูลของผูใชในการสรางผลลัพธซ่ึงขอมูลตางๆ เหลานี้
สามารถถูกคัดลอกเลียนแบบไดโดยงาย 

ขอเสียของการใช ASP ซ่ึงเปนการใชเซิรฟเวอรไซตสคริปตไดแก 
   1. เปนการเพิ่มภาระใหกับเซิรฟเวอรและเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากโคตของ ASP 

จะถูกประมวลผลที่ เซิรฟเวอร ดังนั้นการทํางานในแตละครั้งขอมูลจะตองถูกสงผานระบบ
อินเทอรเน็ตไปทํางานที่เซิรฟเวอร หลังจากนั้นเซิรฟเวอรจะสงผลลัพธกลับมาอีกครั้ง เพื่อแสดงผล
ที่บราวเซอร 

   2. ตองลงทุนในดานฮารดแวรและซอฟตแวร เนื่องจากเหตุผลขางตนจึงจําเปนที่จะตอง
เตรียมฮารดแวรที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรองรับการใชงานพรอมๆกันจากผูใช 
 
2.4  ระบบฐานขอมูล เอส คิว แอล (SQL) 

SQL  ยอมาจาก  Structure Query Language  เปนภาษาที่ใชในการจัดการขอมูลเชิง
สัมพันธ   ผูคิดคน  SQL  เปนรายแรก คือ บริษัทไอบีเอ็ม หลังจากนั้นมาผูผลิตซอฟทแวรดานระบบ
จัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธไดพัฒนาระบบที่สนับสนุน  SQL มากขึ้น  จนเปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในปจจุบัน  โดยผูผลิตแตละรายก็พยายามที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลของตนใหมี
ลักษณะเดนขึ้นมา  ทําใหรูปแบบการใชคําสั่ง  SQL มีรูปแบบที่แตกตางกันไปบาง  เชน  ORACLE  
ACCESS  SQL  Base  ของ  Sybase  INGRES หรือ SQL Server  ของ  Microsoft  เปนตน  ในขณะ
ที่  American  National Standards  Institute (ANSI) ไดกําหนดรูปแบบมาตรฐานของ  SQL ขึ้น   ซ่ึง
เปนมาตรฐานของคําส่ัง  SQL  ตาม  ANSI-86  ที่ใชเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการอางอิง  อยางไรก็
ตามรูปแบบมาตรฐาน  SQL  ตาม  ANSI-86  ก็มีขอจํากัดในการใชคําส่ัง  SQL  เชนกัน  เมื่อ
เปรียบเทียบกับ  SQL ของระบบจัดการฐานขอมูล  ที่ผูผลิตบางรายไดทําการปรับปรุงและพัฒนาให
เปนประโยชนและงายสําหรับผูใชอยูตลอดเวลา 

ตอมาในป  1992 ANSI  ไดทําการทบทวน  และปรับปรุงมาตรฐานของ  SQL/2  และ
เปนที่ยอมรับของ  ISO (International  Organization  for  Standardization) ไดทบทวนและปรับปรุง  
SQL  อีกครั้ง (SQL/3) จุดประสงคของการกําหนดมาตรฐานเพื่อประโยชนในการใชคําสั่งรวมกัน
ในระบบที่แตกตางกันได (Application  Portability) การเรียนรูการใชคําสั่ง SQL  ตามมาตรฐานที่
กําหนดขึ้น  เปนการงายที่จะนําไปประยุกตใชหรือเรียนรูเพิ่มเติมจากคําสั่ง  SQL  ของผูผลิตแตละ
รายได 

ระบบฐานขอมูลจะมีสวนประกอบสําคัญคือ ฐานขอมูล และ DBMS โดยที่การจัด
ฐานขอมูลจะกระทําผานกลไกของ DBMS   การจัดการฐานขอมูลผาน DBMS ในปจจุบันอาจทําได
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สองวิธีคือ  วิธีที่หนึ่งผานเครื่องมือ (tools) ที่ติดมากับ DBMS  โดยท่ีเครื่องมือดังกลาวจะมีความ
แตกตางกันไปขึ้นกับ DBMS ของแตละบริษัท ตัวอยาง เครื่องมือของ Oracle Database 10g XE เชน 
Query Builder, Object Browser  สวนวิธีที่สองในการจัดการฐานขอมูลผาน DBMS  จะทําโดยใช
คําส่ัง (command) ของภาษา SQL (อานวา เอส คิว แอล หรือ อานวา ซีควล) 

การจัดการฐานขอมูลดวยคําสั่ง SQL นับไดวาเปนวิธีการที่เปนสากลเพราะวา  DBMS 
ของทุกบริษัทจะตองรองรับการใชคําสั่ง SQL ที่มีมาตรฐานเดียวกัน  อาจมีความแตกตางในเรื่อง
คําสั่งปลีกยอยบางแตถือวาเปนสวนนอยมาก  คําสั่งสวนใหญทั้งหมดของ SQL  จะมีหลักการที่
เหมือนกันไมวาจะใชผาน DBMS ของบริษัทใดก็ตาม    อยางไรก็ตามในยุคปจจุบันการใชเครื่องมือ 
(tools) สําหรับจัดการฐานขอมูลเปนส่ิงที่ไดรับความนิยมมากขึ้น  เพราะเปนส่ิงที่ทําใหงานงายขึ้น
และมีความสะดวกมากขึ้น   

SQL  มีลักษณะที่ใชงานงาย  ผูใชเพียงแตสงคําส่ังที่คลายกับประโยคภาษาอังกฤษงายๆ 
ไมตองเขียนคําส่ังเปนขั้นตอนที่ซับซอนเหมือนภาษาคอมพิวเตอรทั่วไป  SQL   เปนภาษาสําหรับผู
ที่ไมทีความรูในการเขียนโปรแกรม  จนถึงโปรแกรมเมอรหรือผูบริหารฐานขอมูล (database 
administrator) 

สามารถนํา  SQL มาใชเขียนโปรแกรมประยุกต   (Applications) ทดแทน
ภาษาคอมพิวเตอรอ่ืนๆ เชน ภาษา C ไดหรือไม คําตอบคือ ไมได เพราะลักษณะของ SQL จะเปน
การทํางงานในลักษณะที่โตตอบกับผูใชทันที SQL จะมีคําส่ังที่จัดการหรือติดตอกับฐานขอมูลได
อยางสะดวก  แต SQL ไมมีลักษณะบางอยางของภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต เชน SQL ไมมีคําส่ังในการเช็คเงื่อนไขที่ซับซอน คําส่ังในการวนรอบ คําส่ังในการอาน
ขอมูลทีละรายการ ซ่ึงคําส่ังเหลานี้มีความจําเปนอยางยิ่งในการสรางโปรแกรมประยุกต ดังนั้นการ
ใชงาน SQL จะแบงเปนการใชงานเพื่อทํางานหรือจัดการกับฐานขอมูลโดยตรง โดยการใชงานจะ
เปนลักษณะที่โตตอบกับผูใช (interactive) โดยการสงคําส่ังโดยตรงกับ DBMS ซ่ึงจะเปนการฝง
หรือแทรก SQL (embedded SQL) เขาไปในสวนของภาษาคอมพิวเตอรอ่ืนๆ เชน แทรกคําสั่ง SQL 
ในภาษา c หรือแทรกคําสั่ง SQL ในโปรแกรมภาษา JAVA การแทรกคําสั่ง SQL นี้จะชวยใหการ
เขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการขอมูลในฐานขอมูลทําไดงายขึ้น 

2.4.1  ประเภทของคําสัง่  SQL 
ประเภทของคาํส่ัง SOL มีดังตอไปนี ้

1.  ภาษาสําหรบันิยามขอมูล (Data Definition Language : DDL) ประกอบดวยคําส่ังทีใ่ช
ในการกําหนดโครงสรางขอมูลวามีคอลัมนอะไร  แตละคอลัมนเก็บขอมูลประเภทใด  รวมถึงการ
เพิ่มคอลัมน  การกําหนดดัชนี  การกําหนดวิวของผูใช  เปนตน  
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2.   ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data  Manipulation  Language : DML) ประกอบดวย
คําส่ังที่ใชในการเรียกใชขอมูล  การเปลี่ยนแปลงขอมูล  การเพิ่มหรือลบขอมูล  เปนตน 

3.   ภาษาที่ใชในการควบคุมขอมูล (Data  Control  Language : DCL) ประกอบดวยคําสั่ง
ที่ใชในการควบคุมการเกิดภาวะพรอมกัน  หรือปองกันการเกิดเหตุการณที่ผูใชหลายคนเรียกใช
ขอมูลพรอมกัน  โดยท่ีขอมูลนั้น ๆ อยูในระหวางการปรับปรุงแกไข  ซ่ึงเปนเวลาเดียวกับที่ผูใชอีก
คนหนึ่งก็เรียกใชขอมูลนี้  ทําใหขอมูลที่ผูใชคนที่สองไดไปเปนคาที่ไมถูกตอง  นอกจากนี้  ยัง
ประกอบดวยคําสั่งที่เกี่ยวของกับการควบคุมความปลอดภัยของขอมูลดวยการใหสิทธ์ิผูใชที่
แตกตางกัน เปนตน 

คําส่ังของ SQL จําแนกได 5 กลุมดังนี ้
1. retrieval command เปนคําส่ัง ที่ใชในการดูขอมูล สามารถเลือกดูขอมูลในลักษณะ

งายๆ ไปจนถงึการเลือกดูขอมูลจากหลาย table และเงือ่นไขในการเลือกดูขอมูลที่ซับซอน คําส่ัง
สําหรับเรียกดขูอมูลมีเพียงคําส่ังเดียวคือ 

•   SELECT 
2. DML (data manipulation language) เปนคําส่ังที่ใชในการจดัการกับขอมูลตางๆใน 

table คําส่ังในกลุมนี้ไดแก 
•   INSERT สําหรับเพิ่มขอมลูใหม 
•   UPDATE สําหรับเปลี่ยนแปลงขอมูล 
•   DELETE สําหรับลบขอมูล 

     3. DDL (data definition language) เปนคําส่ังที่ใชในการสราง เปลี่ยนแปลง หรือ ลบ 
database object เชน table, user, view คําส่ังในกลุมนีไ้ดแก 

•   CREATE สําหรับสราง database object  
•   ALTER สําหรับการเปลี่ยนแปลง database object 
•   DROP สําหรับลบ database object 

4. DCL (data control language) เปนคําส่ังสหรับกําหนดหรือถอนสิทธิ์ (privileged) 
สําหรับการทํางานตางๆในระบบฐานขอมลู คําส่ังในกลุมนี้ไดแก 

•   GRANT สําหรับใหสิทธิ์แกผูใช 
•   REVOKE สําหรับถอนสิทธิ์ของผูใช 
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    5.  Transaction command เปนคําส่ังที่ใชนารจัดการ database transaction ในกลุมนีไ้ดแก 
•   COMMIT สําหรับยืนยันการทํารายการ 
•   ROLLBACK สําหรับยกเลิกการทํารายการ 

2.4.2  รูปแบบการใชคาํสัง่  SQL   
รูปแบบการใชคําส่ัง  SQL  สามารถใชไดเปน  2  รูปแบบ  ดังนี้  คือ 
•   คําส่ัง SQL ที่ใชเรียกดูขอมูลไดทันที (Interactive SQL) 

เปนการเรียกใชคําส่ัง SQL ส่ังงานบนจอภาพ เพื่อเรียกดูขอมูลในขณะที่ทํางานไดทันที 
เชน 

 SELECT CITY 
 FROM SUPPLIER 
 WHERE SNO = ‘SE’; 
•   คําส่ัง SQL ที่ใชเขียนรวมกันโปรแกรมอื่น ๆ (Embedded SQL) 

เปนคําสั่ง SQL ที่ใชรวมกับคําสั่งของโปรแกรมภาษาตาง ๆ เชน PL/1  PASCAL ฯลฯ 
หรือแมแตกับคําส่ังในโปรแกรมที่ระบบจัดการฐานขอมูลนั้นมีใชเฉพาะ เชน ORACLE มี PL/SQL 
(Procedural Language /SQL) ที่สามารถเขียนโปรแกรมและนําคําส่ัง SQL มาเขียนรวมดวย เปนตน 

ตัวอยางการใชคาํส่ัง SQL ในภาษา PL/1 
 EXEC SQL SELECT CITY 
 INTO :XCITY 
 FROM SUPPLIER 
 WHERE SNO = ‘S4’; 
คําส่ังคนหาขอมูล (Query Statement) 
คําสั่ง SELECT เปนคําส่ังการเรียกดูขอมูล หรือ คนขอมูล ตามเงื่อนไขที่ระบุบ 

เนื่องจากคําสั่ง SELECT เปนคําสั่งที่มีรูปแบบการใชงานที่งายเพื่อชวยในการคนหาขอมูลที่
ซับซอน ดังมีรูปแบบดังนี้ 

SELECT <ช่ือคอลัมนที่ตองการดูขอมูล> 
FROM <ช่ือตาราง> 
WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุบ> 

SELECT ---  เปนคําส่ังใหทําการเรียกดูขอมูลในคอลัมนที่ระบุ  ซ่ึงอาจจะมากกวา หนึ่ง
ก็ได และถามีมากกวาหนึ่งคอลัมนตองคั่นดวย คอมมา (,)  และนอกจากนี้ยังสามารถใชเครื่องหมาย
ดอกจัน (*) เพื่อแสดงถึงการขอดูขอมูลทั้งหมดไดอีกดวย 
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FROM ---   เปนคําสวนประกอบของคําส่ังที่บอกถึงตารางที่ตองการดู ซ่ึงอาจจะมี
มากกวาหนึ่งตารางก็ได ที่จะถูกเรียกใชจากคําส่ัง SELECT 

WHERE --- เปนสวนประกอบของคําสั่ง ที่ใชบงบอกถึงเงื่อนไขที่จะใชในการคนหา
ขอมูลข้ึนมาจากตารางใด ๆ ที่อยูหลัง FROM นี้ 

การเรียกดูแบบซอนกัน (Nested SELECT Statement) 
SELECT <ช่ือคอลัมน> 
FROM    <ช่ือตาราง> 
WHERE   <ช่ือคอลัมน>   IN 

( SELECT   <ช่ือคอลัมน> 
   FROM      <ช่ือตาราง> 
   WHERE <ช่ือคอลัมน> ) 

คําส่ังเติมขอมูล (Insert Statement) 
INSERT  INTO < ช่ือตาราง > 
VALUES (< ช่ือคอลัมน_1> [,< ช่ือคอลัมน_2>]…); 

คําส่ังแกไขและลบแถว (Update Statement ) 
UPDATE < ช่ือตาราง > 
SET  <คาที่ตองการ> 
WHERE <เงื่อนไข> 

ภาษาควบคุม (Control Language) ประกอบดวยคําส่ัง 2 คําส่ัง คือ 
•   คําส่ัง GRANT เปนคําส่ังที่ใชกําหนดสิทธิใหกับผูใชแตละคนใหมีสิทธิ์กระทํา

การใดกับขอมูลเชนการเพิ่มขอมูล การแกไข หรือ การลบขอมูลในตารางใดบาง  
•   คําส่ัง REVOKE เปนคําส่ังใหมีการยกเลิกสิทธิ์นั้นหลังจากที่ได GRANT แลว  

  
2.5  เทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

3G หรือ Third Generation เปนเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 นั้นจะเปนอุปกรณที่
ผสมผสาน การนําเสนอขอมูล และเทคโนโลยีในปจจุบันเขาดวยกัน เชน PDA โทรศัพทมือถือ  
Walkman , กลองถายรูป และอินเทอรเน็ต 3G เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาตอเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 
ซ่ึงเปนยุคที่มีการใหบริการระบบเสียง และการสงขอมูลในขั้นตน ทั้งยังมีขอจํากัดอยูมาก การ
พัฒนาของ 3G ทําใหเกิดการใชบริการมัลติมีเดีย และสงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตรา
ความเร็วที่สูงขึ้น และกิจการรวมคาไทย – โมบายเปนเพียงผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายเดียวใน
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ประเทศไทยที่สามารถเปดใหบริการเครือขาย 3G แบบ W-CDMA ไดในทันที เนื่องจากมีสิทธิ์ใช
คล่ืนความถี่วิทยุในยาน 1965 – 1980 MHz และ 2155 – 2170 MHz  ภาพที่ 2.5 แสดงถึงแนว
ทางการพัฒนาเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่จากยุค 2G สู 3G ทําใหเกิดการใชบริการมัลติมีเดีย และ
สงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น 

 

 
ภาพที่ 2.5  แนวทางการพัฒนาเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่จากยุค 2G สู 3G 
 

โดยมีนิยามตามมาตรฐาน IMT-2000 ดังนี้ 
   1.  “ตองมี  แพลทฟอรม (Platform)  สําหรับการหลอมรวมของบริการตางๆ  อาทิ  

กิจการประจําที่ (Fixed Service) กิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) บริการสื่อสารเสียง ขอมูล 
อินเทอรเน็ต และ พหุส่ือ (Multimedia) เปนไปในทิศทางเดียวกัน” คือ สามารถถายเท สงตอขอมูล 
ดิจิตอล ไปยังอุปกรณโทรคมนาคมประเภทตางๆ ใหสามารถรับสงขอมูลได 

   2.  “ความสามารถในการใชโครงขายทั่วโลก (Global Roaming) ” คือ ผูบริโภค
สามารถ ถืออุปกรณโทรศัพทเคล่ือนที่ไปใชไดทั่วโลก โดยไมตองเปลี่ยนเครื่อง 

    3. “บริการที่ไมขาดตอน (Seamless Delivery Service) ” คือ การใชงาน
โทรศัพทเคล่ือนที่โดยไมรูสึกถึงการเปลี่ยน เซลลไซต (Cell Site) เขาใชคําวา Seam less นั้นแปลวา 
ไรรอยตะเข็บ 
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    4.  อัตราความเร็วในการสงขอมูล   (Transmission Rate)  ในมาตรฐาน  IMT-2000  
นั้นกําหนดไววาตองมีอัตราความเร็วดังนี้ 

•   ในสภาวะอยูกับที่หรือขณะเดิน มีความเร็วอยางนอยที่สุด 2 เมกะบิต/วินาที 
•    ในสภาวะเคลื่อนที่โดยยานพาหนะ มีความเร็วอยางนอยที่สุด 384 กิโลบิต/

วินาที 
•    ทุกสภาวะ มีความเร็วอยางมากที่สุด 14.4 เมกะบิต/วินาที 

มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G 
องคกรสากล 3GPP (Third Generation Program Partnership) และ 3GPP2 ไดกําหนด

มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G ขึ้น โดยมีมาตรฐานสําคัญอยู 2 ประเภท คือ 
   1.  มาตรฐาน UMTS (Universal Mobile Telecommunications Services) เปนมาตรฐาน

ที่ออกแบบมาสําหรับผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ไดนําไปพัฒนาจากยุค 2G/2.5G/2.75G 
ไปสูมาตรฐานยุค 3G อยางเต็มตัว รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดยองคกร 3GPP มีเทคโนโลยี
หลักที่ปจจุบันมีการยอมรับใชงานทั่วโลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple Access 
(W-CDMA) โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาตอเนื่องไปสูมาตรฐาน HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access) ซ่ึงรองรับการสื่อสารดวยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิตตอวินาที หรือเร็วกวาการ
ส่ือสารแบบ 2.75G ถึง 36 เทา   ภาพที่  2.6  แสดงการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสําหรับใหบริการ 3G 
ที่รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดยองคกร 3GPP มีเทคโนโลยีหลักที่ปจจุบันมีการยอมรับใชงาน
ทั่วโลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) 

 

DPU



 22

 
 
ภาพที่ 2.6 การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสําหรับใหบริการ 3G 

 
จุดเดนของมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G แบบ W-CDMA 

   1.  มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่  3G  จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสถานีฐาน (Base 
Station Subsystem) จากยุค 2G ซ่ึงใชเทคโนโลยี TDMA เปนการรับสงขอมูลในรูปแบบแพ็กเกต
เพื่อความคลองตัวในการจัดสรรทรัพยากรความถี่สําหรับใหบริการทั้งแบบ Voice และ Non-Voice 
อยางเกิดประโยชนสูงสุดอันจะชวยสรางความรูสึกใหกับผูใชบริการ (End User Perception)         
ถึงความรวดเร็วในการสื่อสารขอมูลและยังคงรักษาคุณภาพของการสนทนาที่เหนือกวามาตรฐาน 
2G/2.5G/2.75G แลว มาตรฐาน W-CDMA ยังมีความคลองตัวในการเชื่อมตอเขากับเครือขายขอมูล
ที่อยูในโลกอินเทอรเน็ต เนื่องจากมาตรฐานการเชื่อมตอตาง ๆ สอดรับกับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตทุกประการ กอใหเกิดการเปดกวางในรูปแบบของความรวมมือกับ
พันธมิตรจํานวนมาก มีความคลองตัวในการบันทึก จัดเก็บ และบริหารจัดการขอมูลประเภท
ส่ือขอมูล (Content)  ตาง ๆ  ภาพที่ 2.7 แสดงศักยภาพในดานการรองรับการสื่อสารขอมูลอัตราเร็ว
สูงของมาตรฐาน  W-CDMA ที่มีความคลองตัวในการเชื่อมตอเขากับเครือขายขอมูลที่อยูในโลก
อินเทอรเน็ต ที่มีมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 2.7 ศักยภาพในดานการรองรับการสื่อสารขอมูลอัตราเร็วสูงของมาตรฐาน W-CDMA 

  
ศักยภาพการสือ่สารขอมูลอัตราเร็วสูงมาตรฐาน W-CDMA มีดังตอไปนี้ 
1.1  เครือขาย W-CDMA รับประกันคณุภาพในการรองรบัขอมูลแบบ Voice และ Non-

Voice ในแงของผูใชบริการจะรับรูไดวาคุณภาพเสียงจากการใชงานเครือขาย 3G ชัดเจนกวาหรือ
อยางนอยเทียบเทาการสนทนาผานเครือขาย 2G สวนการรับสงขอมูลแบบ Non-Voice จะรับรูถึง
อัตราเร็วในการสื่อสารที่สูงกวาการใชงานผานเครือขาย 2.5G และ 2.75G มาก อันเปนผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือขาย และใชยานความถี่ที่สูงขึ้น 

1.2   W-CDMA เปนมาตรฐานเปด (Open Standard) ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดยกลุม 3GPP 
ซ่ึงเปนกลุมเดยีวกับผูพัฒนามาตรฐาน GSM ทําใหผูใหบริการ 3G สามารถเชื่อมตอเครือขาย 3G เขา
หากันไดถึงขั้นอนุญาตใหมกีารใชงานขามเครือขาย (Roaming) เชนเดียวกับที่เปนอยูในเครือขายยุค 
2G นอกจากนั้นยงัสามารถเชื่อมตอเพื่อการใชงานขามเครือขายกับมาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G ได
ในทันที โดยผูใชบริการเพียงมีอุปกรณส่ือสารแบบ Dual Mode เทานั้น ทําใหเกิดลูทางในการสราง
เครือขาย W-CDMA เพื่อเปดใหผูประกอบการเครือขายรายอ่ืนไดรวมเขาใชบริการ ในลักษณะของ 
Mobile Virtual Network Operator (MVNO) เปนรายไดที่สําคัญนอกเหนือจากการใหบริการ 3G 
กับผูใชบริการที่จดทะเบียนภายในเครือขาย 
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1.3   มาตรฐาน W-CDMA เปนมาตรฐานโลก ที่จะเขามาแทนที่เครือขายในตระกูล 
GSM เชนเดียวกับเหตุการณที่เครือขาย GSM เขามาแทนที่เครือขาย 1G เมื่อกวา 10 ปที่แลว จึงเปน
การรับประกันถึงพัฒนาการที่มีอยางตอเนื่องในดานตาง ๆ การเรงเปดใหบริการ 3G จึงเปรียบไดกับ
การเรงเขาสูตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ 2G ของผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ยักษใหญใน
ปจจุบันที่เกิดขึ้นในอดีต 

1.4   มาตรฐาน  W-CDMA  จะพิจารณาเฉพาะการใหบริการแบบ  Voice จะเห็นวาการ
ลงทุนสรางเครือขาย W-CDMA มีตนทุนที่ต่ํากวาการสรางเครือขาย GSM ถึงกวา 30 เปอรเซ็นต 
เนื่องจากมาตรฐาน W-CDMA มีความยืดหยุนและคลองตัวใหผูประกอบสามารถปรับเปลี่ยน
ทรัพยากรความถี่เพื่อรองรับ Voice และ Non-Voice ไดอยางผสมผสาน ตางจากการกําหนด
ทรัพยากรตายตัวในกรณีของเทคโนโลยี GSM 

1.5   W-CDMA เปนมาตรฐานสื่อสารไรสายชนิดเดียว ที่มีรูปแบบการทํางานแบบแถบ
ความถี่กวาง (Wideband) อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการสรางพื้นที่ใหบริการที่กวางใหญ ไป
พรอม ๆ กับความสะดวกในการเพิ่มขยายขีดความสามารถในการรองรับขอมูลขาวสาร ตางจาก
เครือขาย 2G โดยทั่วไปที่ปจจุบันเริ่มประสบกับปญหาการจัดสรรความถี่ที่ไมเพียงพอตอการขยาย
เครือขาย เนื่องจากเปนระบบแบบแถบความถี่แคบ (Narrow Band) 

1.6  กลไกการทํางานภายในเครือขาย W-CDMA เปนไปตามมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะมาตรฐาน IETF (Internet Engineering Task Force) ทําใหผูประกอบการสามารถเปด
โอกาสใหพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมหรือบริการพิเศษตาง ๆ 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดทําการพัฒนาสรางบริการผานอุปกรณส่ือสารไรสาย โดยใชทักษะ
ความสามารถและความชํานาญที่มีอยู เปนการกระตุนใหเกิดบริการประเภท Non-Voice ไดสารพัด
รูปแบบ 

1.7   มีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในรองรับ การสื่อสารขอมูลที่มีอัตราเร็ว
สูงขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาสูมาตรฐาน HSDPA ที่รองรับการสื่อสารขอมูลดวยอัตราเร็วที่สูงมาก
ถึง 14 เมกะบิตตอวินาที ในขณะที่มาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ไมสามารถพัฒนาใหรองรับ
การสื่อสารขอมูลไดมากกวาเทคโนโลยี EDGE ในปจจุบัน ซ่ึงรองรับขอมูลไดดวยอัตราเร็ว 384 
กิโลบิตตอวินาที และในความเปนจริงก็ไมสามารถเปดใหบริการดวยอัตราเร็วถึงระดับดังกลาวได 
เนื่องจากจะทําใหสถานีไมสามารถรองรับบริการ Voice ไดอีกตอไป 

1.8   ในอนาคตมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการ
รวมตัวกับมาตรฐานสื่อสารไรสายชนิดอื่น  ๆ ไมวาจะเปนมาตรฐาน  Wireless LAN 
(IEEE802.11b/g) หรือ WiMAX (IEEE802.16d/e/e+) ทําใหผูใชบริการเครือขายไรสายสามารถ
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เคลื่อนยายไปใชงานในเครือขายใด ๆ ก็ไดตามความเหมาะสมทางภูมิประเทศ โดยยังคงไดรับการ
ดูแลโดยผูใหบริการเครือขาย 3G 

 2. มาตรฐาน cdma2000 เปนการพัฒนาเครือขาย CDMA ใหรองรับการสื่อสารในยุค 
3G รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดยองคกร 3GPP2 มีเทคโนโลยีหลักคือ cdma2000-3xRTT ที่มี
ศักยภาพเทยีบเทากับมาตรฐาน W-CDMA ของคายยุโรป  

Non-Voice Service On 3G Technology 
1.   Video Call หรือ การสนทนาแบบเห็นหนาคูสนทนาผานกลองดานหนา เปนบริการ

บนเครือขาย 3G ที่หลายคนเฝา ถาใครใชโทรศัพทมือถือท่ีรองรับเครือขาย 3G ก็จะเห็นไดวาในบาง
รุนจะมีฟงกช่ัน วีดีโอคอลลหรือสนทนาวีดีโอ ขึ้นมาใหใชงานแลว แตวายังไมสามารถใชงานได
จริง เพราะเครือขาย 3G ยังไมครอบคลุม หากใครสนใจเทคโนโลยี Video Call แนะนําใหสอบถาม 
Call Center ที่ใหบริการเครือขาย เพื่อสอบถามถึงพื้นที่การทดลองใชระบบ 3G จะไดนํา
โทรศัพทมือถือไปทดลองใชงาน ซ่ึงการใชงานจริง  

2.   Streaming เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหคุณชมคลิปวีดีโอ รายการโทรทัศน วิทยุ และฟง
เพลงออนไลน ไดในแบบเรียลไทม โดยโทรศัพทมือถือของคุณตองมีแอพพลิเคชั่นที่รองรับความ
บันเทิงในรูปแบบ Streaming ติดตั้งไวดวย โดยเฉพาะเว็บไซต YouTube.com เร่ิมสงแอพพลิเคชั่น 
ใสไวในโทรศัพทมือถือไปแลวหลายรุน เพื่อใหลูกคาเขาถึงวีดีโอคลิปของเว็บไซตไดสะดวก และ
นอกจากนี้คุณก็ยังสามารถสงวีดีโอหรืออัพโหลดเขาไปไวตามเว็บไซตตาง ๆ ที่เปดใหบริการได
เชนกัน 

ในทายที่สุด ความสมบูรณแบบในการรองรับธุรกิจ Non-Voice ของมาตรฐาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G แบบ W-CDMA จะชวยผลักดันใหเกิดหวงโซธุรกิจที่สมบูรณแบบ แมจะมี
ความพยายามในกลุมผูประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมภายในประเทศ ที่จะผลักดันใหเกิดการ
ประสานผลประโยชนอยางลงตัวระหวางผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ 2G/2.5G/2.75G 
กับผูประกอบการสื่อขอมูลตาง ๆ มากอนหนานี้ แตเนื่องจากขอจํากัดของเครือขายในตระกูล GSM 
และ CDMA เอง  ที่ไมมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะสรางความประทับใจตอผูใชบริการ จึงทําใหเกิด
การขาดชวงของความสมดุลในการผสานผลประโยชน     เมื่อพิจารณาจากความสําเร็จของเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ FOMA ของบริษัท NTT DoCoMo ซ่ึงเปนผูใหบริการรายแรกที่เปดใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ 3G แบบ W-CDMA และประสบความสําเร็จในการดึงศักยภาพของเครือขาย   
W-CDMA ใหเกื้อหนุนตอความลงตัวสําหรับการรวมมือในธุรกิจ Non-Voice ในประเทศญีปุ่นอยาง
งดงาม ตอเนื่องดวยความคืบหนาในการสานตอโครงสรางธุรกิจ Non-Voice ในประเทศจีนและอีก
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หลาย ๆ ประเทศ จึงสรุปไดวามาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G แบบ W- CD MA จะเปนการเปด
ประตูสูธุรกิจ Non-Voice ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล  
 
2.5  วงจรการพัฒนาระบบ ( System Development Life Cycle : SDLC) 

ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแตเกิดจนตายวงจรนี้จะเปน
ขั้นตอน ที่เปนลําดับตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบที่ใชงานได ซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทํา
ความเขาใจใหดีวาในแตละขั้นตอนจะตองทําอะไร และทําอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู
ดวยกัน 7 ขั้น ดวยกัน คือ  

1.  เขาใจปญหา ( Problem Recognition)  
2.  ศึกษาความเปนไปได ( Feasibility Study)  
3.  วิเคราะห ( Analysis)  
4.  ออกแบบ ( Design)  
5.  สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction)  
6.  การปรับเปลี่ยน ( Conversion)  
7.  บํารุงรักษา (Maintenance)  

ขั้นที่ 1 : เขาใจปญหา ( Problem Recognition)  
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูบริหารหรือผูใชตระหนักวา ตองการระบบ

สารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม ไดแกระบบเอกสารในตูเอกสาร ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่
ตอบสนองความตองการ ในปจจุบันผูบริหารตื่นตัวกันมากที่จะใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
มาใชในหนวยงาน  ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใชในการผลิต ตัวอยางเชน บริษัทได ติดตอซ้ือ
สินคาจากผูขายหลายบริษัท  ซ่ึงบริษัทจะมีระบบ MIS ที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทติดคาง
ผูขายอยู แตระบบเก็บขอมูลผูขายไดเพียง 1,000 รายเทานั้น แตปจจุบันผูขายมีระบบเก็บขอมูลถึง 
900 ราย และอนาคตอันใกลนี้จะเกิน 1,000 ราย ดังนั้นฝายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะหระบบเขามา
ศึกษา แกไขระบบงาน  

ปญหาที่สําคัญของระบบสารสนเทศในปจจุบัน คือ ระบบเขียนมานานแลว สวนใหญ
เขียนมาเพื่อติดตามเรื่องการเงิน ไมไดมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูลขาวสารในการตัดสินใจ แต
ปจจุบันฝายบริหารตองการดูสถิติการขาย เพื่อใชในการคาดคะเนในอนาคต หรือความตองการอื่นๆ 
เชน สินคาที่มียอดขายสูง หรือสินคาที่ลูกคาตองการสูง หรือการแยกประเภทสินคาตางๆที่ทําไดไม
งายนัก  
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การที่จะแกไขระบบเดิมที่มีอยูแลว ไมใชเรื่องที่งายนัก หรือแมแตการสรางระบบใหม 
ดังนั้นควรจะมีการศึกษาเสียกอนวา ความตองการเพียงพอที่เปนไปไดหรือไม ไดแก "การศึกษา
ความเปนไปได" (Feasibility Study)  

ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาความเปนไปได ( Feasibility Study)  
จุดประสงคของการศึกษาความเปนไปไดก็คือ การกําหนดวาปญหาคืออะไรและ

ตัดสินใจวาการพัฒนาสรางระบบสารสนเทศ หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปได
หรือไมโดยเสียคาใชจายและเวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจ  

ปญหาตอไปคือ นักวิเคราะหระบบจะตองกําหนดใหไดวาการแกไขปญหาดังกลาวมี
ความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคลากร ปญหาทางเทคนิคก็จะเกี่ยวของกับเรื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องมือเกาๆถามี รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอรซอฟตแวรดวย ตัวอยางคือ คอมพิวเตอรที่ใชอยูใน
บริษัทเพียงพอหรือไม คอมพิวเตอรอาจจะมีเนื้อที่ของฮารดดิสกไมเพียงพอ รวมทั้งซอฟตแวร วา
อาจจะตองซื้อใหม หรือพัฒนาขึ้นใหม เปนตน ความเปนไปไดทางดานบุคลากร คือ บริษัทมีบุคคล
ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม ถาไมมีจะหาไดหรือไม จากที่ใด เปนตน 
นอกจากนั้นควรจะใหความสนใจวาผูใชระบบมีความคิดเห็นอยางไรกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ความเห็นของผูบริหารดวย  

สุดทายนักวิเคราะหระบบตองวิเคราะหไดวา ความเปนไปไดเร่ืองคาใชจาย รวมทั้งเวลา
ที่ ใชในการพัฒนาระบบ และที่สําคัญคือ ผลประโยชนที่จะไดรับ เร่ืองเวลาเปนส่ิงสําคัญ เชน การ
เปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับผูขายใหไดมากกวา 1,000 บริษัทนั้น ควรใชเวลาไมเกิน 1 ป ตั้งแต
เร่ิมตนจนใชงานได คาใชจายเริ่มตั้งแตพัฒนาจนถึงใชงานไดจริงไดแก เงินเดือน เครื่องมือ อุปกรณ 
ตางๆ เปนตน พูดถึงเรื่องผลประโยชนที่ไดรับอาจมองเห็นไดไมงายนัก แตนักวิเคราะหระบบควร
มองและตีออกมาในรูปเงินใหได เชน เมื่อนําระบบใหมเขามาใชอาจจะทําให คาใชจายบุคลากร
ลดลง หรือกําไรเพิ่มมากขึ้น เชน ทําใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูบริหารมีขอมูลพรอมที่จะ
ชวยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น  

การคาดคะเนทั้งหลายเปนไปอยางหยาบๆ ไมสามารถหาตัวเลขที่แนนอนตายตัวได
เนื่องจากทั้งหมดยังไมไดเกิดขึ้นจริง หลังจากเตรียมตัวเลขเรียบรอยแลว นักวิเคราะหระบบก็นํา
ตัวเลข คาใชจายและผลประโยชน ( Cost-Benefit) มาเปรียบเทียบกัน  

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห (Analysis)  
เร่ิมเขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางาน

ของธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลว จะตองศึกษาวาทํางาน
อยางไร เพราะเปนการยากที่จะออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร หรือ
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ธุรกิจดําเนินการอยางไร หลังจากนั้นกําหนดความตองการของระบบใหม ซ่ึงนักวิเคราะหระบบ
จะตองใชเทคนิคในการเก็บขอมูล ( Fact-Gathering Techniques) ดังรูป ไดแก ศึกษาเอกสารที่มีอยู 
ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบ เอกสารที่
มีอยูไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตางๆที่หมุนเวียนใน ระบบการศึกษา
วิธีการทํางานในปจจุบันจะทําใหนักวิเคราะหระบบรูวาระบบจริงๆทํางานอยางไร ซ่ึงบางครั้ง
คนพบขอผิดพลาดได ตัวอยาง เชน เมื่อบริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินจะมีขั้นตอนอยางไรในการ
จายเงิน ขั้นตอนที่เสมียนปอนใบเรียกเก็บเงินอยางไร เฝาสังเกตการทํางานของผูเกี่ยวของ เพื่อให
เขาใจและเห็นจริงๆ วาขั้นตอนการทํางานเปนอยางไร ซ่ึงจะทําใหนักวิเคราะหระบบคนพบ
จุดสําคัญของระบบวาอยูที่ใด  

การสัมภาษณเปนศิลปะอยางหนึ่งที่นักวิเคราะหระบบควรจะตองมีเพื่อเขากับผูใชได
งาย และสามารถดึงสิ่งที่ตองการจากผูใชได เพราะวาความตองการของระบบคือ ส่ิงสําคัญที่จะใช
ในการออกแบบตอไป ถาเราสามารถกําหนดความตองการไดถูกตอง การพัฒนาระบบในขั้นตอน
ตอไปก็จะงายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะนํามาเขียนรวมเปนรายงานการทํางานของ ระบบซึ่ง
ควรแสดงหรือเขียนออกมาเปนรูปแทนที่จะรายยาวออกมาเปนตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพจะทํา
ใหเราเขาใจไดดีและงายขึ้น หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบ อาจจะนําขอมูลท่ีรวบรวมไดนํามาเขียน
เปน "แบบทดลอง" ( Prototype) หรือตัวตนแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอร
ตางๆ และที่ชวยใหงายขึ้นไดแก ภาษายุคที่ 4 (Fourth Generation Language) เปนการสราง
โปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นมาเพื่อใชงานตามที่ เราตองการได ดังนั้นแบบทดลองจึงชวยลด
ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได  

เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะหแลว นักวิเคราะหระบบจะตองเขียนรายงานสรุปออกมา
เปน ขอมูลเฉพาะของปญหา ( Problem Specification) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอียดของระบบเดิม ซ่ึงควรจะเขียนมาเปนรูปภาพแสดงการทํางานของระบบ 
พรอมคําบรรยาย  กําหนดความตองการของระบบใหม รวมทั้งรูปภาพแสดงการทํางานพรอมคํา
บรรยาย  ขอมูลและไฟลที่จําเปน  คําอธิบายวิธีการทํางาน และสิ่งที่จะตองแกไข รายงานขอมูล
เฉพาะของปญหาของระบบขนาดกลาง  ควรจะมีขนาดไมเกิน 100-200 หนากระดาษ  

ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ (Design)  
ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะหระบบจะนําการตัดสินใจ ของฝายบริหารที่

ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหการเลือกซื้อคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวรดวย (ถามีหรือ
เปนไปได) หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตางๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห
มาแปลงเปนแผนภาพลําดับขั้น (แบบตนไม) ดังรูปขางลาง เพื่อใหมองเห็นภาพลักษณที่แนนอน
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ของโปรแกรมวามีความสัมพันธกันอยางไร และโปรแกรมอะไรบางที่จะตองเขียนในระบบ 
หลังจากนั้นก็เร่ิมตัดสินใจวาควรจะจัดโครงสรางจากโปรแกรมอยางไร การเชื่อมระหวางโปรแกรม
ควรจะทําอยางไร ในขั้นตอนการวิเคราะหนักวิเคราะหระบบตองหาวา "จะตองทําอะไร ( What)" 
แตในขั้นตอนการออกแบบตองรูวา " จะตองทําอยางไร( How)"  

ในการออกแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงความปลอดภัย ( Security) ของระบบดวย เพื่อ
ปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เชน "รหัส" สําหรับผูใชที่มีสิทธิ์สํารองไฟลขอมูลทั้งหมด  
เปนตน  

นักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา ( Input Format) ออกแบบ
รายงาน ( Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ ( Screen Fromat) หลักการการออกแบบ
ฟอรมขอมูลขาเขาคือ งายตอการใชงาน และปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  

ถัดมาระบบจะตองออกแบบวิธีการใชงาน เชน กําหนดวาการปอนขอมูลจะตองทํา
อยางไร จํานวนบุคลากรที่ตองการในหนาที่ตางๆ แตถานักวิเคราะหระบบตัดสินใจวาการซื้อ
ซอฟตแวรดีกวาการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบก็ไมจําเปนเลย เพราะสามารถนํา
ซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานไดทันที ส่ิงที่นักวิเคราะหระบบออกแบบมาทั้งหมดในขั้นตอนที่กลาว
มาทั้งหมดจะนํามาเขียนรวมเปนเอกสารชุดหนึ่งเรียกวา " ขอมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ "     
( System Design Specification) เมื่อสําเร็จแลวโปรแกรมเมอรสามารถใชเปนแบบในการเขียน
โปรแกรม ไดทันที่สําคัญกอนที่จะสงถึงมือโปรแกรมเมอรควรจะตรวจสอบกับผูใช วาพอใจ
หรือไม และตรวจสอบกับทุกคนในทีมวาถูกตองสมบูรณหรือไม และแนนอนที่สุดตองสงใหฝาย
บริหารเพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการ ตอไปหรือไม ถาอนุมัติก็ผานเขาสูขั้นตอนการสรางหรือพัฒนา
ระบบ ( Construction)  

ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction)  
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอรจะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมวา ทํางานถูกตองหรือไม 

ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงที่เลือกแลว ถาทุกอยางเรียบรอย จะไดโปรแกรมที่พรอมที่จะ
นําไปใชงานจริงตอไป หลังจากนั้นตองเตรียมคูมือการใช  และการฝกอบรมผูใชงานจริงของระบบ  

ระยะแรกในขั้นตอนนี้นักวิเคราะหระบบตองเตรียมสถานที่สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร
แลวจะตองตรวจสอบวาคอมพิวเตอรทํางานเรียบรอยดี  

โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมตามขอมูล ที่ไดจากเอกสารขอมูลเฉพาะของการ
ออกแบบ (Design Specification) ปกติแลวนักวิเคราะหระบบไมมีหนาที่เกี่ยวของในการเขียน
โปรแกรม แตถาโปรแกรมเมอรคิดวาการเขียนอยางอื่นดีกวา จะตองปรึกษานักวิเคราะหระบบ
เสียกอน เพื่อที่วานักวิเคราะหจะบอกไดวาโปรแกรมที่จะแกไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมด
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หรือไม โปรแกรมเมอรเขียนเสร็จแลวตองมีการทบทวนกับนักวิเคราะหระบบและผูใชงาน เพื่อ
คนหาขอผิดพลาด วิธีการนี้เรียกวา " Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะตอง
ทดสอบกับขอมูลที่ เ ลือกแลวชุดหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะเลือกโดยผูใช  การทดสอบเปนหนาที่ของ
โปรแกรมเมอร แตนักวิเคราะหระบบตองแนใจวา โปรแกรมทั้งหมดจะตองไมมีขอผิดพลาด  

หลังจากนั้นตองควบคุมดูแล  การเขียนคูมือซ่ึงประกอบดวย  ขอมูลการใชงานสารบัญ
การอางอิง "Help" บนจอภาพ เปนตน นอกจากขอมูลการใชงานแลว ตองมีการฝกอบรมพนักงานที่
จะเปนผูใชงานจริงของระบบเพื่อใหเขาใจ และทํางานไดโดยไมมีปญหาอาจจะอบรมตัวตอตัว หรือ
เปนกลุมก็ได  

ขั้นตอนที่ 6 : การปรับเปลี่ยน (Construction)  
ขั้นตอนนี้บริษทันําระบบใหมมาใชแทนของเกาภายใต  การดูแลของนกัวิเคราะหระบบ 

การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอย และในที่สุดบริษัทเริ่มตนใชงานระบบใหมนี้ได  
การนําระบบเขามาควรจะทาํอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย ที่ดีที่สุดคอื ใชระบบใหม

ควบคูไปกับระบบเกาไปสักระยะหนึ่ง โดยใชขอมูลชุดเดียวกนัแลวเปรียบเทียบผลลัพธวาตรงกัน
หรือไม ถาเรียบรอยก็เอาระบบเกาออกได แลวใชระบบใหมตอไป  

ขั้นตอนที่ 7 : บํารุงรักษา (Maintenance)  
การบํารุงรักษาไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไข

โปรแกรมหลังจากใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไขระบบสวนใหญมี 2 ขอ คือ 1. มีปญหาใน
โปรแกรม ( Bug) และ 2. การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนา
แลวทั้งหมดประมาณ 40% ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรม เนื่องจากมี " Bug" ดังนั้น
นักวิเคราะหระบบควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษา ซ่ึงปกติจะคิดวาไมมีความสําคัญมากนัก  

เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความตองการของระบบอาจจะเพิ่มมากขึ้น เชน ตองการ
รายงานเพิ่มขึ้น ระบบที่ดีควรจะแกไขเพิ่มเติมส่ิงที่ตองการได  

การบํารุงรักษาระบบ ควรจะอยูภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ เมื่อผูบริหาร
ตองการแกไขสวนใด นักวิเคราะหระบบตองเตรียมแผนภาพตาง ๆ และศึกษาผลกระทบตอระบบ 
และใหผูบริหารตัดสินใจตอไปวาควรจะแกไขหรือไม  
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สุนทร ลินลาวรรณ (2550) ทําการวิจัยเร่ือง  “ระบบแจงเตือนความผิดปกติบนเครื่องแม

ขาย UNIX”  โดยมีการนําเสนอแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการแจงเตือน
ความผิดปกติบนเครื่องแมขายที่ใชระบบปฏิบัติการ Solaris ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการ UNIX ประเภท
หนึ่ง หนวยงาน Technical System Support Department บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) ใชระบบนี้เพื่อทราบปญหาของการใชงานทรัพยากรที่มีในระบบ 6 ประเภท คือ หนวย
ประมวลผลกลาง, หนวยความจําหลัก, พื้นที่หนวยความจําสํารอง, โปรเซส, เอ็นเอฟเอส เมาท 
พอยท และ ไฟลบันทึกเหตุการณของระบบ พัฒนาโดยใชภาษา Java ระบบแสดงผลการแจงเตือน
ในรูปแบบของรายงานและกราฟพัฒนาดวยภาษา PHP และใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  MySQL เพื่อ
บันทึกขอมูลระบบ 

ผลจากการดําเนินงานศึกษาคนควาดวยตนเองในโครงการนี้ ทําใหองคกรไดระบบแจง
เตือนความผิดปกติบนเครื่องแมขาย UNIX ที่มีประสิทธิภาพในการแจงเตือนในกลุมเครื่องแมขาย
สําหรับพัฒนาและทดสอบซอฟตแวร ชวยใหผูดูแลระบบสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 
และสรุปผลการแจงเตือนในรูปแบบของรายงานและกราฟใหแกผูบริหารเพื่อใชในการประเมินและ
ชวยในการตัดสินใจปรับปรุงคุณภาพของระบบ เปนผลใหปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของ
หนวยงานใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น 

วรุตม เมืองมูล (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะระบบ
เครือขายและแจงเตือน ผานเอสเอ็มเอส”  โดยการศึกษาถึงระบบนี้ไดออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อ
เปนเครื่องมือใหแกผูดูแลระบบเครือขายที่จะตองคอยตรวจสอบระบบเครือขายและแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นอยูเสมอ ดังนั้นผูดูแลระบบเครือขาย จึงจําเปนตองมีเครื่องมือท่ีดี และเหมาะสมกับ
เครือขายของตนเอง เพื่อใชในการเฝาติดตามวิเคราะหและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได ระบบ
ตรวจสอบสถานะระบบเครือขายและแจงเตือนผานเอสเอ็มเอสจะชวยแกปญหา ของผูดูและระบบ
เครือขายที่มักจะเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะใหญ คือ  1. อุปกรณที่จะตองทํางาน กลับหยุดทํางานไป โดย
โปรแกรมที่ไดทําการพัฒนาขึ้นนี้จะทําการแจงสถานะการหยุดทํางานของอุปกรณผานระบบการ
ใหบริการเอสเอ็มเอส ใหแกผูดูแลระบบไดรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที   2.  
อุปกรณเครือขายทํางานไมเปนไปตามที่คาดหมายไว การแกไขปญหาในลักษณะนี้จําเปนตองมีการ
เก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหปญหาที่เกิด ซ่ึงโปรแกรมนี้จะมีการบันทึกปริมาณการรับสงขอมูล 
ปริมาณการใชหนวยประมวลผลกลาง ปริมาณหนวยความจําระยะเวลาที่ตอบสนอง และแสดงผล
รายงานออกมาในรูปแบบกราฟเพื่อใหงายตอการวิเคราะหการพัฒนาระบบนี้ไดเลือกใชโปรแกรม
แคคที้ ซ่ึงเปนซอฟตแวรที่ไมไดเรียกเก็บคาลิขสิทธิ์ในการใชงาน ชวยในการตรวจสอบสถานะ
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ระบบเครือขายและแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ บนระบบปฏิบัติการลีนุกซเรดแฮต โดยทําการ
พัฒนาการแจงเตือนปญหาการขัดของของระบบผานบริการเอสเอ็มเอสดวยภาษาพีเอชพี สวนการ
รายงานผลทางกราฟขอมูลสถิติของเวลาที่ขัดของของระบบ ไดเลือกใชฟงกชันเสริมของภาษาพีเอช
พี คือ เจพีกราฟ โดยใชฐานขอมูลจากโปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 

ผลการประเมินการทํางานของระบบ ผูศึกษาพบวาผูใชมีความพึงพอใจการใชงานและ
ความสวยงามในระดับดี สวนการประเมินดานความงายของการใชงานอยูในระดับปานกลาง 

เพชรวรรณ กรนิวัตกุล (2550) ทําการวิจัยเร่ือง “ระบบแจงเตือนและแสดงรายงานบน
เครื่องแมขายยูนิกซ”  โดยมีวัตถุประสงคในการนําแนวความคิด  และประโยชนของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานใหกับระบบการแจงเตือนและ
แสดงรายงานบนเครื่องแมขายยูนิกซ เพื่อใหทราบถึงปญหาการใชงานทรัพยากรตลอดจนการแสดง
รายงานการใชงานทรัพยากรที่มีในระบบ 5 ประเภท คือ หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก 
พื้นที่หนวยความจําสํารอง โปรเซส และไฟลบันทึกเหตุการณของระบบ ซ่ึงระบบพัฒนาเปนเว็บ
เบสแอพพลิเคชัน โดยใชภาษา PHP และใชตัวจัดการฐานขอมูล MySQL สําหรับในสวนของการดงึ
คาทรัพยากรตางๆของเครื่องแมขายออกมาเก็บนั้นจะใชภาษาเชลลสคริปต ในการทํางาน ซ่ึงเมื่อมี
ปญหาเกิดขึ้นกับเครื่องแมขาย ก็จะสามารถแจงเตือนใหกับผูดูแลระบบทราบโดยการสงขอความ
และอีเมลแจงเตือน ในสวนของการแสดงรายงานนั้นจะสามารถสรุปรายงานทั้งรายงานความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นและรายงานการใชงานทรัพยากรตามชวงเวลาที่กําหนด โดยการแสดงรายงานนั้น
จะแสดงออกมาในรูปแบบของตารางและกราฟ  

ผลจากการดําเนินงานศึกษาคนควาดวยตนเองในโครงการนี้ ทําใหองคกรไดรับระบบ
แจงเตือนความผิดปกติและแสดงรายงานบนเครื่องแมขายยูนิกซที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงชวยใหผูดูแล
ระบบสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และรายงานสรุปผลตางๆนั้นผูบริหาร
สามารถที่จะนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อใชในการปรับจูนประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่ม หรือ
แมแตการปรับเปลี่ยนอุปกรณใหดีขึ้นเพื่อรองรับการทํางานในอนาคต 

อนรรฆ วรรณบูรณ (2551)  ทําการวิจัยเร่ือง “ระบบการสงขอความแจงเตือนของ
ระบบสื่อสารสัญญาณ ผานเอสเอ็มเอส” งานคนควาอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบสง
ขอความแจงเตือนของ ระบบสื่อสารสัญญาณผานเอสเอ็มเอส สําหรับเปนเครื่องมืออํานวยความ
สะดวก เพื่อลดภาระการทํางานของพนักงานที่รับผิดชอบตรวจสอบการทํางานของระบบสื่อ
สัญญาณ เปนเสนทางที่เชื่อมโยงระหวางชุมสายโทรศัพท ซ่ึงในปจจุบันขอมูลที่เขาออกจาก
ชุมสายโทรศัพท เปนขอมูลดิจิตอลเกือบทั้งสิ้น ถาเสยทางที่เชื่อมโยงระหวางชุมสายโทรศัพท
เสียหาย จะเกิดการสูญหายของขอมูล ซ่ึงถาหากมีเครื่องมือท่ีสามารถแจงเตือนถึงเสนทางที่เกิดการ
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เสียหาย การตรวจซอมก็จะสามารถทําไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถลดความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย ไดอีกทางหนึ่งดวย 

ระบบสงขอความแจงเตือนของระบบสื่อสัญญาณนี้ถูกพัฒนาโดยโปรแกรมภาษาวิชวล
ซีชารป และมีการกําหนดผูใชงานระบบเปน 3 ประเภทคือ ผูดูแลระบบ ผูบริหารและพนักงานสื่อ
สัญญาณจากการทดสอบพบวา ระบบสงขอความแจงเตือนของระบบสื่อสัญญาณผานเอสเอ็มเอส 
สามารถสงขอความแจงเตือนไดตามวัตถุประสงค 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ขั้นตอนการดําเนนิการวจิัย อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั และสรุป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1 ขั้นตอนการดาํเนินวิธีวิจัย 
ขั้นตอนการดําเนินวิธีวิจยั มขีั้นตอนดังนี ้
1.  ศึกษา สํารวจ ปญหาการทํางานในปจจบุัน 
2.  กําหนดความตองการของระบบ 
3.  วิเคราะหและออกแบบระบบ 
4.  พัฒนาและทดสอบระบบ 
5.  ติดตั้งระบบฐานขอมูลบน Web server 
6.  จัดทําคูมือการใชระบบ 
7.  ขอเสนอแนะ 
8.  ปรับปรุงโปรแกรมใหตรงตามความตองการของผูใช 

 
3.2  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในวิธีวิจัย 

3.2.1  อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช 
1.  เครื่องเซิรฟเวอร  
• หนวยประมวลผล CPU  Xeon  3.2  GHz 
• หนวยความจํา  (RAM)  2.5 Gigabytes 
• ความจุของฮารดดิสก  200 GB (RAID 5) 

2.  คอมพิวเตอรโนตบุค 
•     หนวยประมวลผล Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz 
•     หนวยความจํา  (RAM)  3  Gigabytes 
•     ความจุของฮารดดิสก  320  Gigabytes 
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3.2.2 ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 
1.  OS (Server) Windows 2003 Server เปนระบบปฏิบัติการ  
2.  OS (Client) Windows XP เปนระบบปฏิบัติการสําหรับพัฒนาและทดสอบระบบ 
3.  Web Server IIS 5.0 ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอรสําหรับรันเว็บแอพพลิเคชั่น 
4.  Database - Microsoft SQL Server 2000 ใชสําหรับเปนฐานขอมูลสําหรับทดสอบ 
5.  Graphic - Photoshop 7.0 ใชสําหรับการตกแตงภาพ 
6.  Code – ASP ใชสําหรับเขยีนซอสโคด(source code) โปรแกรม 

 
3.3  ระยะเวลาในการดําเนนิวิธีวิจัย 

ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย มีทั้งหมด 8 ขั้นตอนที่ดังกลาวไวขางตน สามารถสรุป
ไดดังตารางที่   3.1  
ตารางที่ 3.1   ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 

เดือน
ขั้นตอน
1. ศึกษา สาํรวจ ปญหาการทํางาน
2. กําหนดความตองการของระบบ
3. วิเคราะหและออกแบบระบบ
4. พัฒนาและทดสอบระบบ
 5. ติดตั้งระบบฐานขอมลูบน Web Server
6. จัดทําคูมอืการใชงานระบบ
7. ขอเสนอแนะ
8. ปรับปรุงโปรแกรม

5 6 7 81 2 3 4
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3.4  สรุป 
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดมีการแบงขั้นตอนที่จะศึกษาออกเปน 8  ขั้นตอน 

ไดแก  ขั้นตอนของการศึกษา สํารวจ ปญหาการทํางานในปจจุบัน ขั้นตอนการกําหนดความตองการ
ของระบบ ขั้นตอนวิเคราะหและออกแบบระบบ ขั้นตอนพัฒนาและทดสอบระบบ ขั้นตอนการติดตั้ง
ระบบฐานขอมูลบน เว็บเซิรฟเวอร  ขั้นตอนจัดทําคูมือการใชระบบ ขั้นตอนการสํารวจขอเสนอแนะ  
และขั้นตอนของการปรับปรุงโปรแกรมใหตรงตามความตองการของผูใช 
 DPU



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 
ระบบการบริการประชาชน ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหความสะดวกแกเกษตรกร  ในเขต

พื้นที่ในตางจังหวัด   ที่ไมสะดวกในการเดินทางมาติดตอที่หนวยงาน  และสามารถตรวจสอบการ
อนุมัติคํารองขอผานทาง อินเทอรเน็ต ในบทนี้จะกลาวถึงผลการศึกษาระบบงาน การวิเคราะหระบบ 
และการออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1  การวิเคราะหระบบ 

ในการวิเคราะหระบบสวนที่เนนเปนหลัก จะอยูในดานของจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูล  และอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใชงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบสําคัญในการวิเคราะหระบบมี 3 ประการ ไดแก 
1.  ระบบประมวลผล  

ความซับซอนในการปฏิบัติงานและความตองการสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ทํา
ใหการจัดการและการประมวลผลขอมูลดวยมือ ไมสะดวก ชา และอาจผิดพลาด ปจจุบันหนวยงาน
จึงตองทําการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลดวยระบบอีเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสนับสนุนในการจัดการขอมูล เพื่อใหการทํางานถูกตองและรวดเร็วขึ้น 

2.  ระบบเครือขาย 
การส่ือสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช

ขอมูลในการตัดสินใจ ระบบเครือขายที่ดีตองประยุกตเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส ในการสื่อสาร
ขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอร อุปกรณอีเล็กทรอนิกส และผูใชที่อยูหางไกลกันได โดยให
สามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.   การจัดการขอมูล 
ปกติบุคคลที่ใหความสนใจกับเทคโนโลยี จะอธิบายความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยใหความสําคัญกับสวนประกอบสองประการแรก แตผูที่สนใจดานการจัดการขอมูล 
(Data/Information Management) จะใหความสําคัญกับสวนประกอบที่สาม ซ่ึงมีความเปนศิลปะใน
การจัดรูปแบบและการใชงานบนเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ในดานระบบการบริการประชาชน  ไดพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีทางดาน ฐานขอมูลเว็บ 
(Web Database) ใชระบบจัดการฐานขอมูล  SQL  Server  2000  และเขียนดวยโปรแกรมภาษา  
ASP  (Active Server  Pages)  สําหรับขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริการประชาชน  ตามที่ไดทํา
การวิเคราะหและออกแบบไว  โดยไดจัดทําโปรแกรมประยุกตตนแบบ (Prototype) เพื่อใหผูใชได
เห็นถึงลักษณะการออกแบบโดยรวม และสวนติดตอกับผูใช (User Interface) เพื่อใหเขาใจขั้นตอน
ในการทํางานของโปรแกรมประยุกต ซ่ึงครอบคลุมถึงหนาที่การทํางาน เพื่อใหผูใชพิจารณาความ
ถูกตองและขั้นตอนการทํางาน โดยการจัดทําและพัฒนาระบบการบริการประชาชน   

ขั้นตอนในการวิเคราะหระบบ (System  Analysis)  ดังนี้   
1.  ศึกษา สํารวจ ปญหาการทํางานในปจจุบัน 

ศึกษาความตองการของผูใชงานในระดับตาง ๆ ไดแก  ผูบริหาร  เจาหนาที่ และ
เกษตรกรที่ปฏิบัติงาน  เพื่อใหระบบบริการประชาชน  สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานในระดับตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด  และศึกษาถึงความตองการขอมูล
ที่จะเก็บเขาสูระบบของหนวยงานตาง ๆ 

2.  กําหนดความตองการของระบบ 
กําหนดขอบเขตของการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน  มีความคลองตัวมากขึ้น  และ

สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานในระดับตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  ออกแบบและพัฒนาระบบ 

ศึกษาการทํางานของระบบงานในรูปแบบปจจุบัน  และโดยคํานึงถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบงานในปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

4.  ปรับปรุงโปรแกรมใหตรงตามความตองการของผูใช 
 
4.2  การออกแบบระบบ 

ภายหลังจากการวิเคราะหระบบเรียบรอยแลว  ขั้นตอนตอไปคือการออกแบบระบบ
เพื่อใหมั่นใจวาระบบที่ออกแบบนั้น  สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานในระดับตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถที่จะแกปญหาที่ผูใชงานประสบจากระบบงานเดิมใหครบถวน
ตามที่ไดทําการวิเคราะหระบบไวแลว  ดังนี้ 

1.  กระบวนการทํางานระบบของโปรแกรมการบริการประชาชน ที่ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ใหสามารถใชงานใหเกิดประสิทธิการทํางานที่สะดวกและรวดเร็ว 
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ภาพที่ 4.1 แสดงถึงภาพรวมทั้งหมดของระบบการบริการประชาชน ที่ออกแบบและ
พัฒนามาสําหรับการใชงานในปจจุบัน 

 

 

ภาพที่ 4.1 Use Case Diagram การทํางานของระบบการบริการประชาชน 
 

2.  ระบบบริการประชาชน จะใหเกษตรกรที่ตองการขอรับบริการ ตองทําการสมัคร
สมาชิกใหม โดยกรอกรายละเอียดประวัติสวนตัวใหครบถวน และกรอกเอกสารเกี่ยวกับการยื่น
ขอรับบริการ โดยแจงความจํานงวาตองการสารเรงหรือเมล็ดพันธุ ในจํานวนเทาไหร ตรวจสอบ
เอกสารวาถูกตองแลวใหทําการบันทึก และรอการอนุมัติภายใน 7 วัน 

ภาพที่ 4.2 แสดงถึงการสมัครสมาชิกใหม และยื่นเอกสารคํารองขอแจงความจํานง 
ขอรับสารเรงหรือเมล็ดพันธุ  
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ภาพที่ 4.2 Use Case Diagram การสมัครสมาชิกใหมและการยื่นคําขอรบับริการ 
 

3.   ระบบการตรวจสอบเงื่อนไขและการแจงอนุมัติ โดยเจาหนาที่จะตองตรวจสอบ
เอกสารที่เกษตรกร ไดทําการยื่นมาวาถูกตองตามเงื่อนไขหรือไม แลวจัดทําเอกสารยื่นใหผูบริหาร
ตรวจสอบวาจะใหการอนุมัติหรือไม แลวเจาหนาที่จะทําการแจงตอเกษตรกรอีกที หากไดรับการ
อนุมัติก็จะกําหนดระยะเวลาใหมารับของ หากไมมารับตามกําหนดก็ตองถูกยกเลิกทันที 

ภาพที่ 4.3 แสดงถึงการตรวจสอบเงื่อนไขของเจาหนาที่และการแจงอนุมัติ ใหแกเกษตร
ทราบถึงการไดรับอนุมัติ 
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ภาพที่ 4.3 Use Case Diagram การตรวจสอบเงื่อนไขของเจาหนาทีแ่ละการแจงอนุมตัิ 
  

4.  ระบบการตรวจสอบการอนุมัติคําขอรับบริการเกษตรกร  ที่จะเขามาในการ
ตรวจสอบการอนุมัติ ไมตองเขาลงทะเบียนใชงาน ใหใสรหัสบัตรประจําตัวประชาชน ในการ 
Login และเลือกที่คนหา ใสสถานะที่ตองการคนหาอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแสดงใหรูถึงสถานะวา
ไดรับการอนุมัติหรือไม 

ภาพที่ 4.4 แสดงถึงการทํางานของระบบการตรวจสอบการอนุมัติคํารองขอรับบริการ 
เมื่อเกษตรกรไดทําการยื่นเรื่องและเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบเรียบรอยแลว 
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ภาพที่ 4.4 Use Case Diagram การทํางานระบบการตรวจสอบการอนุมัติคํารองขอรับบริการ 
 

5.  ระบบการคนหาเพื่อการแกไขเอกสารหรือการยกเลิก ที่ยื่นความจํานงขอรับบริการ 
ที่ยื่นตอเจาหนาที่ เมื่อมีการตรวจสอบแลวพบวามีการกรอกรายละเอียดผิดพลาด หรือตองการ
ยกเลิกเอกสาร 

ภาพที่ 4.5 แสดงถึงการทํางานในรูปแบบของการที่เกษตรกรตองการแกไข หรือยกเลิก
เอกสาร 
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ภาพที่ 4.5 Use Case Diagram การแกไขขอมูล และการยกเลิก การขอรับบริการของเกษตรกร 
  

ภาพที่ 4.6 แสดงถึงการขอรับบริการ เกษตรตองทําการสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียด
ใหครบถวน โดยแจงความจํานงวาตองการสารเรงหรือเมล็ดพันธุ และรอการอนุมัติ 
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ภาพที่ 4.6 Activity Diagram การสมัครสมาชิกใหมและการยื่นคําขอรับบริการ 
 
ภาพที่ 4.7 แสดงถึงการตรวจสอบเอกสารและการแจงอนุมัติ โดยเจาหนาที่จะทําการ

ตรวจสอบเอกสารที่เกษตรกร ไดทําการยื่นขอรับบริการ แลวจัดทําเอกสารยื่นใหผูบริหารทําการ
ตรวจสอบวาจะใหการอนุมัติหรือไม หากไดรับการอนุมัติก็จะกําหนดระยะเวลาใหมารับของ  
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ภาพที่ 4.7  Activity Diagram การทํางานของระบบการตรวจสอบการอนุมัติคํารองขอรับบริการ 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงถึงแผนภาพบริบท เปนแผนภาพที่แสดงการทํางานทั้งหมดของ
โปรแกรมระบบการบริการประชาชนดวย กระบวนการเพียงกระบวนการเดียว แสดงการทํางาน
และการใชงานของเกษตรกร เจาหนาที่ และผูบริหาร ที่มีการติดตอกับระบบ 
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ภาพที่ 4.8 Context Diagram ระบบฐานขอมูลของโปรแกรมระบบการบริการประชาชน 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงถึงขั้นตอนการออกแบบระบบการบริการประชาชน เพื่อระบบที่
ออกแบบและพัฒนานั้น  จะไดสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานในระดับตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถที่จะแกปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริงได ในการจัดทํา
ระบบบริการประชาชน  จําเปนที่จะตองศึกษาขอมูลของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด          
ทั้งหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เพื่อจะไดทราบถึงปญหา/อุปสรรคในการทํางาน   
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ภาพที่ 4.9 Flow Chart แสดงกระบวนการออกแบบและการว

จัดทํารายงานผลการศึกษาระบบงาน
ปจจุบันใหสมบูรณ 

กําหนดขอมูลระบบงาน          
ใหมีขอบเขตที่ชัดเจน 

 จัดทํารายละเอียดขอกําหนดตางๆ   
 ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

Y 

 

 ศึกษาความตองการและขอกําหนดใน
ภาพรวมของระบบงาน 

เริ่มตน 

สิ่งที่ไดศึกษานั้นมี
ความสมบูรณ 

ปรับปรุงผลการศึกษา 

จัดทํารายละเอียดของ 
ระบบงาน 

 

เปนท่ียอมรับของ 
ผูใชงาน 

A 
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ิเคร

     

     

ระบบงาน 

 
N
Y

าะหการทํางาน 
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A 

 

 ดําเนินการเขียนโปรแกรม ตามที่ได
วิเคราะหและออกแบบไว 

ทดสอบการทํางานของโปรแกรม 

จัดทําคูมือ 

ติดตั้งและตรวจสอบระบบ 

ความสมบูรณของ
ระบบเปนที่ยอมรับ

 

 

ระบบใหมดําเนินการและอยูใน
ขั้นตอนของการบํารุงรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.9 (ตอ) 
 
4.3  การออกแบบฐานขอมูล 

ฐานขอมูลระบบการบริการประชาชน ประกอบดว
ER-Diagram ไดดังนี้ 

ภาพที่ 4.10 แสดงถึงระบบฐานขอมูลของโปรแกร
ออกแบบมาเพื่อใชในการเก็บรายละเอียดขอมูลตางๆ เพื่อที่จะได
การถูกเรียกเพื่อใชงาน 

DPU
N
Y

ยตารางตางๆ สามารถแสดงเปน        

มระบบบริการประชาชน ที่ไดถูก
สะดวกตอการคนหาขอมูล เมื่อมี
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ภาพที่ 4.10 ER-Diagram ตารางความสัมพันธฐานขอมูลโปรแกรมระบบบริการประชาชน 
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บทที่  5 
ผลการจัดทาํและการทดสอบระบบ 

 
5.1   การจัดทําระบบ 

โปรแกรมระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน ไดพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีทางดาน 
เว็บบราวเซอร   ใชระบบจัดการฐานขอมูล  SQL  Server  2000  และเขียนดวยโปรแกรมภาษา  ASP  
(Active Server  Pages)  โดยไดจัดทําโปรแกรมประยุกตตนแบบ (Prototype) เพื่อใหผูใชไดเห็นถึง
ลักษณะการออกแบบโดยรวม และสวนติดตอกับผูใช (User Interface) เพื่อใหเขาใจขั้นตอนในการ
ทํางานของโปรแกรมประยุกต ซึ่งครอบคลุมถึงหนาที่การทํางาน เพื่อใหผูใชพิจารณาความถูกตอง
และขั้นตอนการทํางาน  โดยมีรายละเอียดโครงสรางระบบ ดังนี้ 

 5.1.1   พจนานุกรมขอมูล 
ขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.1 ถึงตาราง        

ที่   5.10 
-   ตารางที่  5.1  เปนตารางทีใ่ชเก็บรหัสผานของเจาหนาที่แตละหนวยงาน 
 

ตารางที่  5.1  คุณลักษณะของตาราง UserPsswd 
 

TABLE UserPsswd 

Field name Data type Length Description Key 

UserName Nvarchar 50 รหัสเจาหนาที ่ PK 

Passwd Nvarchar 15 รหัสผาน  

BID Nvarchar 3 รหัสยอหนวยงาน  
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-   ตารางที่  5.2  เปนตารางที่ใชเก็บชื่อหนวยงาน และEmailแตละหนวยงาน 
 

ตารางที่  5.2  คุณลักษณะของตาราง Bureau 
 

TABLE Bureau 

Field name Data type Length Description Key 

BID nvarchar 3 ลําดับที่ PK 

Bureau nvarchar 150 ช่ือหนวยงาน  

Bur nvarchar 50 ช่ือยอหนวยงาน  

Email nvarchar 50 Emailของหนวยงาน  

Type nvarchar 3 ประเภทของหนวยงาน  

p_code nvarchar 2 รหัสยอเขตของจังหวดั  

Ord nvarchar 4 รหัสรายการ  

 

-   ตารางที่  5.3  เปนตารางที่ใชเก็บ รหัสกลุมสารเรง และรายชื่อของสารเรงที่ตองการ
ขอรับบริการ 
 

ตารางที่  5.3  คุณลักษณะของตาราง ItemPD 
 

TABLE ItemPD 

Field name Data type Length Description Key 

PDID nvarchar 2 รหัสกลุมสารเรง PK 

PD nvarchar 10 รายช่ือสารเรง  

DPU



  52

-   ตารางที่ 5.4 เปนตารางที่ใชเก็บรหัสของตําบล อําเภอ จังหวัด และรายละเอียด
ทั้งหมดของขอมูล 
 

ตารางที่  5.4  คุณลักษณะของตาราง Dola 
 

TABLE Dola 

Field name Data type Length Description Key 

p_code nvarchar 2 รหัสจังหวดั PK 

a_code nvarchar 2 รหัสอําเภอ FK1 

t_code nvarchar 2 รหัสตําบล FK2 

v_code nvarchar 2 รหัสตัวแปร FK3 

area_name nvarchar 50 รายช่ือทั้งหมด  

 

-  ตารางที่ 5.5 เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลการใชงานของเกษตรกร ในการขอรับบริการ
ตามหนวยงาน 

 

ตารางที่ 5.5 คุณลักษณะของตาราง SingLog 
 

TABLE SingLog 

Field name Data type Length Description Key 

SignLogID Number integer รหัสLogID PK 

IDNumber nvarchar 13 รหัสบัตรประชาชน  

SignTime datetime 8 เวลาที่ทําการ  
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ตารางที่ 5.5 (ตอ) 
 

TABLE SingLog (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

BID nvarchar 3 รหัสยอหนวยงาน  

Rem nvarchar 255 หมายเหต ุ  

 

-   ตารางที่ 5.6  เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดประวัติขอมูล ของเกษตรกร 
 

ตารางที่ 5.6 คุณลักษณะของตาราง PsnData 
 

TABLE PsnData 

Field name Data type Length Description Key 

IDNumber nvarchar 13 รหัสบัตรประชาชน PK 

Title nvarchar 6 คํานําหนาชื่อ  

Name nvarchar 50 ช่ือเกษตรกร  

LastName nvarchar 50 นามสกุล  

Job nvarchar 50 อาชีพ  

Position nvarchar 50 ตําแหนง  

WTelNo nvarchar 20 โทรศัพท  

Addr nvarchar 50 ที่อยู  

Soi nvarchar 50 ซอย  
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 
 

TABLE PsnData (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

Moo nvarchar 10 หมูที ่  

Road nvarchar 50 ถนน  

Village nvarchar 2 ตัวแปร  

Tambol nvarchar 2 ตําบล  

Amphur nvarchar 2 อําเภอ  

Province nvarchar 2 จังหวดั  

ZipCode nvarchar 5 รหัสไปรษณยี  

HTelNo nvarchar 20 โทรศัพทที่ทํางาน  

Email nvarchar 50 Email  

 

-   ตารางที่ 5.7 เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลการขอพืชเพาะปลูกเกษตรกร 
 

ตารางที่  5.7  คุณลักษณะของตาราง SrvSeedDtl 
 

TABLE SrvSeedDtl 

Field name Data type Length Description Key 

ID number auto ลําดับที่ PK 

Seed nvarchar 50 พืชเพาะปลูก FK 
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ตารางที่ 5.7 (ตอ) 
 

TABLE SrvSeedDtl (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

Ord nvarchar 2 รายการ  

Amount nvarchar 20 จํานวน  

Unit nvarchar 20 น้ําหนกั  

sRem nvarchar 50 แจงความประสงค  

Status nvarchar 10 สถานะ  

AppDate datatime 8 วันเดือนปทีข่อ  

CloDate datatime 8 วันเดือนปปดงาน  

REM nvarchar 255 หมายเหต ุ  

 

-   ตารางที่ 5.8  เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูล  การอนุมัติการขอปุยและเมล็ดพืช 
 

ตารางที่  5.8  คุณลักษณะของตาราง SrvSeed 
 

TABLE SrvSeed  

Field name Data type Length Description Key 

ID number integer ลําดับที่ PK 

IDNumber nvarchar 13 รหัสบัตรประชาชน  

SignLogID number integer รหัสLogID  
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ตารางที่ 5.8 (ตอ) 
 

TABLE SrvSeed (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

SeedDate datatime 8 วันเดือนปที่รับบริการ  

BID nvarchar 255 รหัสยอหนวยงาน  

Obj1 nvarchar 50 ปุยพืชสด  

Obj2 nvarchar 50 พืชคลุมดิน  

Obj3 nvarchar 50 การชะลาง  

Area nvarchar 255 พื้นที่การเกษตร  

Commune nvarchar 255 หมูบาน  

Village nvarchar 2 ตัวแปร  

Tambol nvarchar 2 ตําบล  

Amphur nvarchar 2 อําเภอ  

Province nvarchar 2 จังหวดั  

Plant1 nvarchar 50 จํานวนที่ขอ  

Plant1A number integer ไรทีจ่ะทําการปลูก  

Plant2 nvarchar 50 จํานวนที่ขอ  

Plant2A number integer ไรทีจ่ะทําการปลูก  
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ตารางที่ 5.8 (ตอ) 
 

TABLE SrvSeed (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

Plant3 nvarchar 50 จํานวนที่ขอ  

Plant3A number integer ไรที่จะทําการปลูก  

DesertA number integer จํานวนพืชที่ขอ  

WDNum nvarchar 10 หมายเลขเอกสาร  

AppEr nvarchar 255 ช่ือผูบริหาร  

AppErPsn nvarchar 255 ตําแหนงผูบริหาร  

GvEr nvarchar 255 ช่ือเจาหนาที่คยีขอมูล  

GvErPsn nvarchar 255 ตําแหนงเจาหนาที่  

ChkEr nvarchar 255 ช่ือผูจายของ  

ChkErPsn nvarchar 255 ตําแหนง  

Sign datatime 8 วันเดือนปที่รับของ  

RcvEr nvarchar 255 ช่ือเกษตรกร  
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-   ตารางที่  5.9  เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูล การอนุมัติและการรับสารเรงพด. 
 

ตารางที่ 5.9 คุณลักษณะของตาราง SrvPD 
 

TABLE SrvPD 

Field name Data type Length Description Key 

ID number auto ลําดับที่ PK 

IDNumber nvarchar 13 เลขบัตรประชาชน  

SignLogID number 8 รหัสLogID  

PDDate datatime 8 วันเดือนปรับสารเรง  

Item nvarchar 50 รายช่ือสารเรงหรือปุย  

BID nvarchar 255 รหัสยอหนวยงาน  

Status nvarchar 10 สถานะ  

AppDate datatime 8 วันเดือนปทีข่อ  

CloDate datatime 8 วันเดือนปปดงาน  

REM nvarchar 255 แจงความประสงค  

Amt number 8 จํานวนที่ขอ  

UseFor nvarchar 255 วัตถุประสงค  

WDNum nvarchar 10 หมายเลขเอกสาร  

AppEr nvarchar 255 ช่ือผูบริหาร  
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ตารางที่ 5.9 (ตอ) 
 

TABLE SrvPD 

Field name Data type Length Description Key 

AppErPsn nvarchar 255 ตําแหนงผูบริหาร  

GvEr nvarchar 255 ช่ือเจาหนาที่คยีขอมูล  

GvErPsn nvarchar 255 ตําแหนงเจาหนาที่  

ChkEr nvarchar 255 ช่ือผูจายของ  

ChkErPsn nvarchar 255 ตําแหนง  

Sign datatime 255 วันเดือนปที่รับของ  

RcvEr nvarchar 255 ช่ือเกษตรกร  

ByMail Yes/No  Mail  

 

-   ตารางที่ 5.10 เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูล การอนุมัติการขอกลา  หญาแฝก 
 

ตารางที่ 5.10 คุณลักษณะของตาราง SrvVet 
 

TABLE SrvVet 

Field name Data type Length Description Key 

ID number integer ลําดับที่ PK 

IDNumber nvarchar 13 เลขบัตรประชาชน  

SignLogID number integer รหัสLogID  
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 
 

TABLE SrvVet (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

VetDate datatime 8 วันเดือนปตรวจสอบ  

BID nvarchar 255 รหัสยอหนวยงาน  

Status nvarchar 10 สถานะ  

AppDate datatime 8 วันเดือนปทีข่อ  

CloDate datatime 8 วันเดือนปปดงาน  

REM nvarchar 255 แจงความประสงค  

Amt number integer จํานวนที่ขอ  

PlantArea nvarchar 50 จํานวนพื้นที่ทีป่ลูก  

Area nvarchar 255 พื้นที่การเกษตร  

Commune nvarchar 255 หมูบาน  

Moo nvarchar 50 ตัวแปร  

Village nvarchar 2 ตําบล  

Tambol nvarchar 2 อําเภอ  

Amphur nvarchar 2 จังหวดั  
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 
 

TABLE SrvVet (ตอ) 

Field name Data type Length Description Key 

Province nvarchar 2 พื้นที่การเกษตร  

ObjConser nvarchar 1 การอนุรักษดนิและน้ํา  

ObjPrev nvarchar 1 ปองดินพังทลาย  

ObjBre nvarchar 1 ขยายพนัธุหญาแฝก  

ObjOth nvarchar 255 สาเหตุ/ปญหา  

WDNum nvarchar 10 หมายเลขเอกสาร  

AppEr nvarchar 255 ช่ือผูบริหาร  

AppErPsn nvarchar 255 ตําแหนงผูบริหาร  

GvEr nvarchar 255 ช่ือเจาหนาที่คยีขอมูล  

GvErPsn nvarchar 255 ตําแหนงเจาหนาที่  

ChkEr nvarchar 255 ช่ือผูจายของ  

ChkErPsn nvarchar 255 ตําแหนง  

Sign datatime 8 วันเดือนปที่รับของ  

RcvEr nvarchar 255 ช่ือเกษตรกร  
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5.2   การทดสอบระบบ 
ระบบบริการประชาชน เริ่มจากเมื่อผูใชงานเรียกไปที่ http://www.ldd.go.th/Service 

ระบบจะแสดงหนาจอหลัก   คือ   หนาแรกหรือหนาจอหลัก   เมื่อเริ่มเขามาใชบริการของระบบ  
โดยใชโปรแกรม Web Browser ทั่วไป ภาพที่ 5.1 แสดงหนาจอหลักของโปรแกรมระบบบริการ
ประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 5.1 หนาจอหลักของระบบบริการประชาชน 

ประกอบไปดวยเมนูตางๆ ที่จะใชในการสั่งงานโปรแกรม ดังนี้ 
1.  ตรวจการอนุมัติคําขอรับบริการ คือ  การตรวจสอบวาในการขอรับบริการนั้น  ไดรับ

การอนุมัติแลวหรือยัง 

2.  สมัครสมาชิกใหมและอานสิทธิประโยชนของสมาชิก  คือ  การใหสมาชิกที่ยังไมได
เปนสมาชิกใหกรอกรายละเอียดประวัติไวเปนหลักฐาน 

3.  สมาชิกเขาใชงาน   คือ   สมาชิกที่ไดสมัครสมาชิกไวแลว   แตยังไมไดขอรับการ
บริการ หรือ ทําการขอรับบริการใหม ใหเขาที่สมาชิกเขาใชงานไดเลย 

4.  สรุปการบริการประชาชน คือ การสรุปตามหนวยตามเดือน  และตามปงบประมาณ 
ตามชวงเวลา 
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5.  คําแนะนําการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน    คือ     การตรวจสอบวาพื้นที่เหมาะแก
การเพาะปลูก ประเภทใดที่จะเหมาะสมกับดิน 

6.  เฉพาะเจาหนาที่  คือ การเขาตรวจสอบการขอรับการบริการของประชาชน 

7.  คูมือการใชงาน คือ  การเรียกดูคูมือการใชงานระบบบริการประชาชน  ประกอบดวย 
คําแนะนําในการใชงานเมนูตางๆสําหรับผูใชงานทั่วไป 

โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้ 
 1.  ตรวจการอนุมัติคําขอรับบริการ โดยที่ประชาชนหรือเกษตรกร ที่ตองตรวจสอบการ

อนุมัติ ใหกรอกรายละเอียด ช่ือ นามสกุล หนวยงาน บริการ (ขอรับสารเรง พด. ขอรับกลาหญาแฝก
และ ขอรับเมล็ดพืช) และสถานะ (ยังไมอนุมัติ อนุมัติ ยกเลิก และปดงาน) หรือเลือกขอมูลอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อใสรายละเอียดขอมูลแลวใหกดปุม “Submit”  

ภาพที่  5.2  แสดงหนาจอ การตรวจการอนุมัติคําขอรับบริการของโปรแกรมระบบ
บริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 

ภาพที่  5.2 หนาจอการตรวจสอบการอนุมัติ 

การแสดงรายละเอียดขอมูลการขอรับบริการ โดยจะแสดงออกมาตามตารางการแสดง
ขอมูล จากตารางจะแสดงใหเห็นวาสีในตารางจะแตกตางกันออกไป เพราะสถานะ(ยังไมอนุมัติ 
อนุมัติ ยกเลิก และปดงาน) จะแสดงใหรูวาในสถานะอยูในสถานะใด  โดยตารางจะแสดง
รายละเอียดของลําดับ ช่ือ-สกุล วันเดือนป หนวยงาน สถานะ ชนิดสารที่ตองการ ปริมาณ 
วัตถุประสงค  การรับของ และหมายเหตุ 
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ภาพที่  5.3  แสดงหนาจอแสดงรายละเอียดขอมูล การขอรับบริการของโปรแกรมระบบ
บริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ภาพที่ 5.3 หนาจอขอมูลรายละเอียดการขอรับบริการ 
 

2.  สมัครสมาชิกใหม  และอานสิทธิประโยชนของสมาชิก เมื่อสมาชิกอานสิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับเรียบรอยแลวใหกดปุม “ตอไป”  

ภาพที่ 5.4 แสดงหนาจอการสมัครสมาชิกใหม และอานสิทธิประโยชนของสมาชิก ของ
โปรแกรมระบบบริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่  5.4 หนาจอสิทธิประโยชนของผูสมัคร 
 

สมาชิกกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองและครบถวน เพื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว
ให กดปุม “Submit” เพื่อใหบันทึกลงฐานขอมูลตอไป 

ภาพที่ 5.5 แสดงหนาจอการกรอกรายละเอียดขอมูลสมาชิก ของโปรแกรมระบบบริการ
ประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.5 หนาจอการกรอกรายละเอียดขอมูลการสมัครสมาชิก 
 

การแสดงหนาจอการยืนยันวาได ทําการบันทึกลงฐานขอมูลเรียบรอย เมื่อกดปุม  
“Submit”  

ภาพที่ 5.6 แสดงหนาจอการยืนยนัการบันทึกลงฐานขอมูล ของโปรแกรมระบบบริการ
ประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 
 
ภาพที่ 5.6 หนาจอการยืนยันการสมัครสมาชิก 
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3. สมาชิกเขาใชงาน เมื่อสมาชิกที่มีความประสงคที่จะขอรับบริการใหใสหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ช่ือ(ไมตองมีคํานําหนาชื่อ) และสกุล โดยตองกรอกรายละเอยีดใหครบถวน
สวนตรงหมายเหตุไมตองกรอกก็ได จากนัน้ใหกดปุม “Submit” เพื่อเขาสูโปรแกรมตอไป 

ภาพที่ 5.7 แสดงหนาจอการเขาใชงานของสมาชิก เพื่อขอรับการบริการของโปรแกรม
ระบบบริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 
 
ภาพที่ 5.7 หนาจอการเขาใชบริการ 
 

การแสดงขอรับการบริการ โดยใหเลือกคลิกที่ตอง (ขอรับบริการหรือตรวจสอบผลการ
ขอรับบริการ) จากนั้นใหคลิกที่ปุม “OK” 

ภาพที่ 5.8 แสดงหนาจอการเขาใชขอรับบริการ และการตรวจสอบผลการขอรับบริการ 
ของโปรแกรมระบบบริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 5.8 หนาจอการขอรับบริการและการตรวจสอบผลการขอรับบริการ 
 
เมื่อคลิกที่ปุม “OK” ของการขอรับบริการ ก็จะเขาสูหนาจอโปรแกรมการขอรับบริการ 

โดยเลือกหนวยงานที่ใกลบาน หรือที่สะดวกในการรับบริการ เลือกสารเรงที่ตองการจะขอบริการ 
กรอกรายละเอยีดตางๆ ใหครบถวน และเลือกวาตองการที่จะมารับของทางไหน เมือ่กรอกขอมูล
และกําหนดการรับของเรียบรอยแลว ใหกดปุม “Submit” เพื่อทําการบนัทึกขอมูล 

ภาพที่ 5.9 แสดงหนาจอการเขาใชขอรับบริการ และการตรวจสอบผลการขอรับบริการ 
ของโปรแกรมระบบบริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 5.9  หนาจอการขอรับสารเรง พด. 
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จากหนาจอที่แลว เมื่อกดปุม “Submit” จะแสดงภาพหนาจอการบันทึกขอมูล เพือ่ทํา
การยืนยันการในการบันทกึขอมูลเรียบรอย ถาเกษตรกรตองการดูรายละเอียดขอมลู หรือจะทําการ
พิมพเอกสารใหคลิกที่ปุม “แสดงแบบฟอรมการขอรับบริการ” 

ภาพที่ 5.10 แสดงหนาจอการตอบรับการบันทึกขอมูล และการขอดูแบบฟอรมของ
โปรแกรมระบบบริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 5.10 หนาจอถึงการตอบรับการบันทึกขอมูล 
 
4. สรุปการบริการประชาชน  โดยจะมีการแบงประเภทออกเปน 2 ประเภท คือ  

- สรุปการบริการประชาชนตามหนวยงาน เดือน และปงบประมาณ  
- สรุปการบริการประชาชนตามชวงเวลา 

ภาพที่ 5.11 แสดงหนาจอการสรุปรายละเอียด การขอรับการบริการของเกษตรกรของ
โปรแกรมระบบบริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ภาพที่ 5.11 หนาจอการสรุปการบริการประชาชน 
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สรุปการบริการประชาชนตามหนวยงาน เดือน และปงบประมาณ  เมื่อคลิกเขา
โปรแกรมจะเจอหนาจอใหเลือกที่จะคนหา โดยมีใหเลือกหนวยงานหรือปงบประมาณ เลือกที่จะ
คนหาอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเลือกมีตองการเรียบรอยแลวใหกดปุม “Submit” 

ภาพที่ 5.12 แสดงหนาจอการสรุปรายละเอียด การบริการประชาชนตามปงบประมาณ   
การขอรับการบริการของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 5.12 หนาจอการสรุปการบริการประชาชนตามปงบประมาณ 
 

ภาพที่ 5.13 แสดงหนาจอจะแสดงสรุปรายละเอียดขอมูลภาพรวม ในหนวยงานตาม
ปงบประมาณโดยตารางจะแสดงจํานวนรายการตางๆ ของหนวยงานที่ใหการบริการ โดยจะคํานวน
ภาพรวมทั้งหมด หากตองการดูรายละเอียดขอมูลใหคลิกที่ จํานวนที่ตองการดูรายละเอียด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 5.13 หนาจอสรุปรายละเอียดขอมูลรวมในหนวยงานตามปงบประมาณ 
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ภาพที่ 5.14 แสดงหนาจอแสดงรายละเอียดรายชื่อ และรายละเอียดขอมูลตางๆ ที่เลือกดู
ตามแตละการขอรับบริการ เชน ถาเลือกขอรับสารเรงพด.3 ในตารางของจํานวนรายการที่ขอรับ
บริการ โดยแบงไดเปนจํานวนรายการที่ไมอนุมัติ จํานวนรายการที่อนุมัติแลว จํานวนรายการที่
ยกเลิก และจํานวนรายการที่ปดงาน 
 

 
 
ภาพที่ 5.14 หนาจอจํานวนรายการรายละเอียดขอมูลที่ขอรับบริการ 
 

ภาพที่ 5.15 แสดงการสรุปการขอรับบริการประชาชนตามชวงเวลา โดยเลือกชวงเวลา 
ตั้งแตวนัเดือนป จนถึง วันเดอืนป ที่ตองการรายละเอียด จากนั้นใหกดปุม “Submit” 
 

 
 
ภาพที่ 5.15 หนาจอสรุปการบริการประชาชนตามชวงเวลา 
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ภาพที่ 5.16 แสดงหนาจอรายละเอียดขอมูลตางๆ ขอการบริการ โดยจะแสดงตาม
ชวงเวลาที่กําหนด และแสดงจํานวนรายละเอียดขอมูลของชวงเวลานั้นๆ 
 

 
 
ภาพที่ 5.16 หนาจอรายละเอยีดขอมูลตามชวงเวลา 
 

5. คําแนะนาํการใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน เปนการวิเคราะหคาดนิตามภาคตางๆ 
เพื่อเปนประโยชนแกเกษตรกร เพื่อใหทราบถึงสภาพดินที่เหมาะสม เพื่อที่จะไดใชเพาะปลกูได
ถูกตองเหมาะสมกับหนาดนิ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีแกเกษตรกร 

ภาพที่ 5.17 แสดงหนาจอจํานวนคําแนะนําการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิในแตละ
ภาคโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 
 
ภาพที่ 5.17 หนาจอคําแนะนาํการใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดินในแตละภาค 
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เลือกภาคและจังหวดัที่ตวัเองอาศัยอยู เพื่อเปนประโยชนแกการคนหาขอมูล เชน เลือก
ภาคเหนือไปทีจ่ังหวดัเชยีงใหม คลิกเขาสูระบบของโปรแกรม 

ภาพที่ 5.18 แสดงหนาจอขอมูลจังหวัดในแตละภาคทีต่องการคนหา การใชปุยเคมตีาม
คาวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ภาพที่ 5.18 หนาจอขอมูลจังหวัดในแตละภาคที่ตองการคนหา 
 

ภาพที่ 5.19 แสดงหนาจอจะแสดงแผนที่ขอบเขตการปกครองของที่เกษตรกร เลือกใช
งาน เชน เลือกจังหวัดเชยีงใหม จากนั้นใหไปเลือกอําเภอ เพื่อขอบเขตจะไดแคบลง เชน เลือกไปที่
อําเภอ เมืองเชยีงใหม 
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ภาพที่ 5.19 หนาจอแผนที่ขอบเขตในแตละอําเภอของจังหวัด 
 

เมื่อเลือกขั้นตอนของการเลือกอําเภอแลว จะแสดงหนาจอแผนที่ขอบเขตตําบล 
เกษตรกรเลือกตําบลที่อาศัยอยูในตําบลนั้นๆ  เพื่อในการคนหากลุมชุดดินในตําบลตอไป 

ภาพที่ 5.20 แสดงหนาจอแผนที่ขอบเขตของตําบล ของจังหวัดเชียงใหม โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 5.20 หนาจอแผนที่ขอบเขตของตําบล 
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เมื่อทําการเลือกทั้งหมดเรียบรอยแลว จะแสดงหนาจอแผนที่กลุมชุดดิน และธาตุอาหาร
พืชจะเห็นไดวาถึงจะอยูที่ตําบลเดียวกัน แตส่ิงที่ตองการใชปุยเคมีที่แตกตางกันออกไป โดย
เกษตรกรตองรูวาพื้นที่ของตนเองอยูในตําแหนงไหน ใหไปเลือกดูการใชปุยเคมีที่ระบุไวทาง
ดานขวา ที่จะบอกรายละเอียดขอมูลทั้งหมด ในการเหมาะสมที่จะเพาะปลูกอะไรถึงจะดีที่สุด และ
ไดผลผลิตมากกวาเดิม รวมถึงการปรับปรุงบํารุงหนาดินใหมีความสมบูรณ 

ภาพที่ 5.21 แสดงหนาจอแผนที่กลุมชุดดินและธาตุอาหารพืช การใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 5.21 หนาจอแผนที่กลุมชุดดิน และธาตุอาหารพืช 
 

เมื่อเลือกการใชปุยเคมีที่เหมาะสมแลว จะแสดงหนาจอการใหคําแนะนําการใชปุยตาม
คาวิเคราะหดนิ จะอธิบายถึงปริมาณธาตุอาหารและคําแนะนําในการใสปุยใหพอเหมาะกับดนิ และ
พืชที่ทําการเพาะปลูก โดยจะบอกถึงวาพืชที่จะปลูกเหมาะสมหรือไม ในพื้นทีด่ินของเกษตรกรใน    
แตละพื้นที ่

ภาพที่ 5.22 แสดงหนาจอคําแนะนําการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 5.22 หนาจอคําแนะนาํการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
  

6.  เฉพาะเจาหนาที่  เปนหัวขอสําหรับเจาหนาที่ เพื่อเขาไปอนุมัติการขอรับบริการของ
สมาชิก เร่ิมตนการใชงานโดยคลิกที่เมนู “เฉพาะเจาหนาที่”   

ภาพที่ 5.23 แสดงหนาจอการ Login เขาสูระบบของเจาหนาที่ ของโปรแกรมระบบ
บริการประชาชนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 5.23 หนาจอการ Login เขาสูระบบของเจาหนาที ่

 
เมื่อเจาหนาที่ทําการกรอก ช่ือผูใช และ รหัสผาน จะเขาสูโปรแกรมการใชงานเฉพาะ

เจาหนาที่ โดยที่เจาหนาที่สามารถที่จะเลือกเขาไปใชงาน ในเมนูอนุมัติคําขอรับบริการ หรือการ
คนหาชื่อสมาชิกได จากนั้นใหทําการกดปุม “Submit”  

ภาพที่ 5.24 แสดงหนาจอการคนหาขอมูลอนุมัติคําขอรับบริการ เมื่อเจาหนาที่ทําการ 
Login โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.24 หนาจอการคนหาขอมูลอนุมัติคําขอรับบริการ 

ในการคนหาชือ่สมาชิก เจาหนาที่จะทําการคนหา โดยจะแสดงหนาจอของสมาชิกใน
แตละจังหวดันั้นๆ สามารถเลือกที่คนหาไดตาม ตวับคุคลหรือการคนหาตามจังหวดันั้นๆได เมื่อ
ปรากฏชื่อข้ึนมาแลว สามารถคลิกเขาไปดูรายละเอียดขอมูลของบุคคลนั้นได  

ภาพที่ 5.25 แสดงหนาจอการคนหาชื่อสมาชิกเกษตรกร ที่ไดทําการยื่นขอรับบริการ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 5.25 หนาจอผลการคนหาชื่อสมาชิก 
 

ในกรณีที่เจาหนาที่เลือกการคนหารายละเอียดขอมูล ของการอนุมัติคําขอรับบริการ 
โปรแกรมก็จะปรากฏหนาจอดังรูป   หากเจาหนาที่จะทําการอนุมัติก็จะคลิกที่ปุม “อนุมัติ”  หรือ ถา
ตองการที่จะพิมพเอกสาร ก็สามารถที่จะทําการพิมพขอมูล โดยคลิกที่ปุม “พิมพ” 

ภาพที่ 5.26 แสดงหนาจอรายละเอียดขอมูล การคนหาเกษตรกรที่ไดขอรับการบริการ 
ในการใหการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.26 หนาจอคนหาการขอรับการบริการในการใหอนุมัติ 
 

เอกสารที่ตองออกใหผูบริหารเซ็น ในการที่จะอนุมัติการขอรับบริการของเกษตรกร ที่
ไดทําการยื่นความจํานงเอาไว เมื่อผูบริหารทําการอนุมัติเรียบรอยแลว ก็จะทําการตอบกับไปที่
หนาจอแสดงคนหาการขอรับการบริการในการใหอนุมัติ เพื่อที่ทําการอนุมัติ หรือไมอนุมัติ แลว
เจาหนาที่ก็จะทําการปดงาน 

ภาพที่ 5.27 แสดงหนาจอเอกสารการพิมพในการอนุมัติ หรือไมอนุมัติ เพื่อใหเกษตรกร
เก็บไวเพื่อเปนหลักฐานการขอรับบริการ 
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ภาพที่ 5.27 หนาจอถึงเอกสารการพิมพในการอนุมัติ หรือไมอนุมัต ิ
 

7.  คูมือการใชงาน เปนคูมือการใชงานของโปรแกรมระบบบริการประชาชน ที่จะ 
ประกอบดวย คําแนะนําในการใชงานเมนูตาง ๆ  สําหรับเกษตรกร หรือผูใชงานทั่วไป   

ภาพที่ 5.28 แสดงหนาจอไฟลคูมือการใชงานของโปรแกรมระบบบริการประชาชน 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.28 หนาจอไฟลคูมอืการใชงานของโปรแกรม 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดินนั้น เพื่ออํานวยความ
สะดวก  ใหแกเกษตรกร เพื่อติดตอขอรับบริการใหมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช
เทคโนโลยีทางดานฐานขอมูลเว็บ (Web Database) แบบ เวลาจริง (Real Time) ผานระบบเครือขาย  
อินเทอรเน็ต  และ  อินทราเน็ต   ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และเกษตรกร
ทั่วไปที่มาขอรับบริการสารเรง พด.เมล็ดพันธุพืช กลาหญาแฝก และคําแนะนําพื้นที่ในการ
เพาะปลูก ใหเหมาะสม  สวนในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินนั้น ไดจัดทําให
อยูในระบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากผูบุกรุก  ผูวิจัยไดใช 
ภาษาโปรแกรม ASP และจัดทําระบบฐานขอมูลโดย SQL Server 2000 ซ่ึงทําใหไดผลในดานการ
ใชการทํางานเปนที่นาพอใจ และพรอมที่จะใชงานไดทันที  

นอกจากนี้ โปรแกรมระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน สามารถควบคุม  ติดตาม  
และตรวจสอบการขอรับบริการได  โดยผานทางเว็บบราวเซอรไดตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  ดานใน  
ตัวของระบบโปรแกรมไดถูกออกแบบมาเพื่อใหงายตอการใชงาน และมีเมนูในการใชที่ดูงาย ไมมี
ความซับซอน และมีการอธิบายหลักในการใชงานทุกขั้นตอน ของการใชงานโปรแกรมอีกทั้งระบบ
ยังมีการปองกันฐานขอมูลอยางดีอีกดวย 

ผลการทดสอบระบบสามารถทํางานไดดังนี้ 
1.   เจาหนาที่สามารถตรวจสอบการยื่นขอรับบริการตางๆ ของเกษตรกรได  
2.   ระบบสามารถแบงระดับผูใชงานได 2 ระดับคือ ระดับผูดูแลระบบและระดับเกษตรกร

ทั่วไป 
3.   เกษตรกรทั่วไปสามารถเขาตรวจสอบการอนุมัติการขอรับบริการ ผานทาง อินเทอรเน็ต 
4.   เจาหนาที่และเกษตรกรทั่วไปสามารถดูเอกสารรายงาน  การขอรับบริการประเภทตางๆ ได 
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6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาระบบขึ้นมานั้น ไดมีการจัดวางระบบการจัดการผาน เว็บไซต โดยใชงานผานระบบ เว็บ
บราวเซอร  จึงทําใหมีความสะดวก และงายดายตอการติดตอในการขอรับบริการของเกษตรกร ที่อยู
ไกลจากหนวยงาน หรือที่ไมสะดวกในการเดินทาง และชวยลดภาระการทํางานของเจาหนาที่ เปน
อยางมาก 

ในการจัดทํางานวิจัยในทั้งนี้ ไดศึกษาถึงการดําเนินการพัฒนาดานการบริการและ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ผานทาง เว็บไซต ของกรมพัฒนาที่ดินนั้น  เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกเกษตรกร โดยเนนการใหการบริการประชาชนและเกษตรกรผานทาง Online ตลอด             
24 ช่ัวโมง ตามนโยบาย e-Government  เปนการใหบริการของรัฐผานทางเครือขาย ที่มีความ
ปลอดภัย และรวดเร็ว ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญของการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
ผลลัพธปลายทางของ e-Government   ไมใชเพื่อประโยชนของรัฐแตเพียงฝายเดียว โดยมี
จุดมุงหมายสูงสุดของการเปน   e-Government   คือประชาชนและเกษตรกร ที่สามารถเขาถึงขอมูล
การบริการของรัฐไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
 
6.3  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสรุปไดดังตอไปนี้ 
1. รายงานมีขอจํากัดในเรื่องความสวยงาม  ควรนําโปรแกรม  Crystal  Report  มาใช เพื่อ

สนับสนุนการจัดทํารูปแบบรายงานใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 
2. ระบบฯ ยังไมมีในสวนของการแกไขขอมูล ดังนั้นการจัดการขอมูลดังกลาวจะตองเขาไป

ดําเนินการที่ฐานขอมูลโดยตรง ผูดูแลระบบจะตองสามารถใชงานโปรแกรม  SQL Server ได  จึง
ควรมีระบบการบริหารจัดการดังกลาวผาน Web Base เพื่อความสะดวกของผูดูแลระบบ 
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DPU



 85

บรรณานุกรม 
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