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วัตถุประสงค โดยสามารถชวยในการบันทึกความกาวหนาของงาน แสดงผลการดําเนินงาน รวมถึง
รายงานงานคงเหลือของแตละโครงการภายใตความรับผิดชอบของแตละกลุมงานในรูปแบบรอยละ
ของงานท่ีทําสําเร็จ เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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     ABSTRACT 

 
 This independent study is a development of Project Progress Tracking System, a  
Case Study of Data Preparation Department of Information and Communication Center, National 
Statistical Office. The purpose of this system is to provide and monitor the progress of projects 
under the Data Preparation Department via the intranet. We’ve studies the existing system and 
then analyzed, designed, and developed the system. 
         The Project Progress Tracking System is developed based on the MySQL as a database 
management system, Apache for web server simulation. The system is written in HTML and PHP 
Hypertext Preprocessor language, with Macromedia Dreamweaver 10 used as a tool for creating 
and editing web application. 
         The result shows that the Project Progress Tracking System works well and meets the 
objectives. The system helps for recording the project progress, reporting overall operation 
including showing remain works of each group in form of success percentage which supports the 
efficient management of existing resources. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันสํานักงานสถิติแหงชาติมีสํานักงานสถิติจังหวัดท่ัวประเทศจํานวน 75 จังหวัด
และในแตละปนั้นจะมีโครงการในการสํารวจ/สํามะโนเปนจํานวนมากแยกเปนโครงการประจํา
และโครงการเรงดวน ซ่ึงทางสํานักงานสถิติจังหวัดจะออกสํารวจตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย
จากเจาของโครงการ ซ่ึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการออกสํารวจหรือการสุมสํารวจนั้นและจะ
แตกตางกันไป เชน การออกสํารวจโดยใชแบบสอบถาม การออกสํารวจโดยใชแบบสอบถามท่ี
จะตองนําเขาเคร่ืองสแกนเนอรเพ่ืออานคาลายมือ  การออกสํารวจโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาด
เล็ก (Pocket PC) และการใชแบบสอบถามโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Netbook) เปนตน 
เม่ือทําการสํารวจ/สํามะโนเรียบรอยแลวจะนําสงแบบสอบถามเขาสูสํานักงานสถิติแหงชาติเพื่อ
ประมวลผลตอไป 

แบบสอบถามท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติและสํานักงานสถิติจังหวัดไดออกสํารวจ
เรียบรอยแลวนั้นจะสงเขาสูสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กลุมเตรียมขอมูล ไดทําการบันทึกขอมูลและสงตอไปที่กลุมพัฒนาระบบงานและ
ประมวลผลขอมูล เพื่อทําการประมวลผลที่คอมพิวเตอรเมนเฟรมเพื่อออกผลลัพธใหกับเจาของ
โครงการตอไป 

เนื่องจากโครงการในการสํารวจ/สํามะโน มีจํานวนมากและการติดตามงานจะตองคอย
โทรศัพทเพื่อสอบถามความกาวหนาของแตละโครงการ ซ่ึงอาจเกิดการสับสนระหวางการทํางาน
และการส่ือสารท่ีอาจจะเกิดความคาดเคล่ือน หรือกรณีเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายงานน้ันไมไดมา
ปฎิบัติงานหรือติดราชการตองไปปฎิบัติงานนอกสํานักงาน ทําใหไมสามารถตอบได การรายงาน
ความกาวหนาของโครงการน้ันเปนการบันทึกลงสมุดไว ดังนั้นสารนิพนธนี้จึงไดเสนอการพัฒนา
ระบบติดตามความกาวหนางานโครงการกรณีศึกษากลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการติดตามงานมีความถูกตอง
และเกิดความรวดเร็วในการรายงานความกาวหนาของงานโครงการตางๆ  
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1.2  วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนการจัดสรางระบบติดตามความกาวหนางานโครงการผานระบบอินเตอรเน็ตให
มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคของโครงงานดังนี้ 
 1.  เพื่อสรางระบบระบบติดตามความกาวหนางานโครงการ 
 2.  เพื่อชวยลดความผิดพลาดในการรายงานความกาวหนาของโครงการตาง ๆ  
 3.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามงานโครงการของพนักงานและเจาหนาท่ี 
 4.  เพื่ออํานวยความสะดวกในการรายงานความกาวหนาของโครงการ 
 
1.3  ขอบเขต 
 1.  ศึกษาคนควาเฉพาะงานท่ีเกี่ยวของกับกลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ เทานั้น 
 2.  กําหนดสิทธิในการใชงาน ตามกลุมการใชงานของผูใช ซ่ึงไดแก ผูอํานวยการกลุมเตรียม
ขอมูล งานระเบียน งานบรรณาธิกร งานบันทึกขอมูล งานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร 
 3.  สามารถแสดงรายงานความกาวหนาของโครงการตาง ๆ  
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดระบบติดตามความกาวหนางานโครงการ เพื่อใชงานในกลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 2.  สามารถนําระบบติดตามความกาวหนางานโครงการตางๆ ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  สามารถสรางรายงานความกาวหนาของโครงการตางๆ ไดอยางถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว  
 4.  สามารถนําสารสนเทศท่ีไดรับจากระบบไปใชในการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหารไดตรงตามตองการ 
 5.  งานโครงการตาง ๆ สําเร็จไดรวดเร็วข้ึน 
 6.  สามารถลดการใชกระดาษในการพิมพเอกสารบัญชีเขตในแตละโครงการได 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาระบบติดตามงาน ผูพัฒนาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ
ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชงานได โดยแบงขอมูลในดานตาง ๆ ดังนี ้

2.1  การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
2.2  ภาษาพีเอชพี (PHP : Profession Home Page) 
2.3  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 
2.4  วงจรพัฒนาระบบ 
2.5  แบบจําลอง UML 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1  การบริหารโครงการ (Project Management)                                                                     

  วรพจน  บุษราคัมวดี(2554) ปจจุ บันองคการโดยท่ัวไปได เผชิญหนากับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับการดําเนินงาน อยูตลอดเวลา เชน สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ยอดจําหนายไมเปนไปตามเปาหมาย เกิดการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง เปนตน ซ่ึงสงผล
ใหองคการจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนา ตัวเองเพื่อความอยูรอดอยูเสมอ สําหรับแนวทางที่มี
ความสําคัญในการปรับตัวขององคการ ไดแก องคการจะตองปรับตัวใหทันกับการแขงขัน การ
ปรับปรุงและพัฒนาดานคุณภาพของการบริหารจัดการ ภายในองคการ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเขามาใชงาน เปนตน ท้ังนี้องคการจําเปนตองมี การประสานกิจกรรมการดําเนินงานดาน
ตางๆ ภายในองคการดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพ ท้ังในดานการเงิน ดานการผลิต ดาน
บุคลากร ดานการตลาด เปนตน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตอง ดําเนินการควบคูกันไป สวนเปาหมายท่ี
สําคัญของการบริหาร คือ การบรรลุวัตถุประสงคขององคการ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  

ในชวงเวลาหลายทศวรรษที่ผานมาการนําแนวคิดทางการบริหารโครงการมา
ดําเนินการ ไดสรางประโยชนอยางสูงตอท้ังสังคม และองคการท่ีมีบทบาทเปนเคร่ืองมือท่ีทําให
องคการ สามารถพัฒนาความสามารถใหสูงข้ึน เชน ดานการวางแผน การพัฒนาบุคลากร การ
ควบคุมกิจกรรม ของโครงการ รวมท้ังการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย การที่
โครงการมีขนาด ท่ีใหญมากข้ึนจากในอดีตนั้นทําใหองคการและสังคมเกิดการพัฒนาตามไปดวย 

DPU



4 

ในเบ้ืองตนการท่ี ผูบริหารโครงการจะนําการบริหารโครงการมาใชในองคการ ผูบริหารโครงการ
ควรมีความรูและ ความเขาใจในดานความเปนมาของโครงการ ความหมาย ความแตกตางระหวาง
การบริหารโครงการ กับการบริหารท่ัวไป ประโยชนและความสําเร็จท่ีตองการจากการบริหาร
โครงการ เปนตน จึงจะทําให การบริหารโครงการสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  
 2.1.1  ความหมายของการบริหารโครงการ  
  การบริหารโครงการ (Project Management) หมายถึงกระบวนการในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะท่ีมีความ พิเศษและไมซํ้าซอนกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน โดยกลยุทธหรือแนวทางที่มี ความแตกตางออกไปจากการบริหารงานประจําหรือการ
บริหารท่ัวไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี กําหนดไวภายใตกรอบดานงบประมาณ บุคลากรและ
เวลา เปนตน 
     2.1.2  วัตถุประสงคของโครงการ  

สําหรับการบริหารโครงการนั้นจะมีความเก่ียวของกับความตองการบรรลุวัตถุประสงค
ของ โครงการท้ังส้ิน สําหรับวัตถุประสงคของโครงการ ไดแก การจัดการดานขอบเขตการบริหาร 
หรือ ขอบเขตการบริหารเปนการกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโครงการ ไดแก การกําหนด
วิธีการ ท่ีตองการใหองคการบรรลุวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธท่ีทําใหวัตถุประสงคของโครงการ
บรรลุผลสําเร็จและการกําหนดแผนยุทธวิธีข้ึนเพ่ือทําใหแผนกลยุทธในแตละดานประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงการบริหารในขอบเขตตางๆ ขางตนจะตองมีความสัมพันธกับโครงสรางองคการที่มี
การแบงงานกันทําอยางชัดเจน นอกจากนี้วัตถุประสงคของโครงการยังมีผลตอการจัดการดาน
องคการ ซ่ึงการจัดการดานองคการนี้จะเปนออกแบบโครงสรางท่ีมีการกําหนดแผนภูมิความ
รับผิดชอบ มีการปรับปรุงรูปแบบองคการใหสอดคลองกับภารกิจของโครงการท่ีตองคํานึงถึงการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคใหเปนกลยุทธของโครงการและ
นําไปสูการปฏิบัติโดยมีการจัดทําแผนยุทธวิธีตอไป  

ท้ังนี้วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวอาจเปนการกําหนดท้ังในดานท่ีมีลักษณะเชิงปริมาณ 
หรือเชิงคุณภาพก็ไดโดยท่ีการบริหารโครงการจะเปนกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกันและกันท่ีมีการ
ใชความพยายามของบุคคลากรในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีมีความพิเศษอยางเปนระบบ
เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดไว ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะตองมีการกําหนดเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดอีกดวย 
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     2.1.3  องคประกอบของการบริหารโครงการ  
สําหรับองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารโครงการคือ กระบวนการบริหารโครงการ 

ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบท่ีสําคัญไดแก การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ กระบวนการ 
บริหารในการบรรลุวัตถุประสงค และระดับการบริหารพื้นฐาน ในดานการกําหนดวัตถุประสงค 
ของโครงการ (Project objectives) จะมีความเก่ียวของกับการดําเนินการปฏิบัติ ไดแก ดานขอบเขต 
การบริหาร ดานองคการ ดานคุณภาพ ดานตนทุน ดานเวลา ดานความไมแนนอน เปนตนเนื่องจาก
การดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคจะมีความเกี่ยวของกับความไมแนนอนดังนั้น 
วัตถุประสงคจึงเปนปจจัยท่ีอยูภายใตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ ถา
โครงการขาดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและแนนอนก็จะทําใหโครงการไมสามารถดําเนินการไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
     2.1.4  ประโยชนของการบริหารโครงการ  

การบริหารโครงการเปนวิธีการท่ีนํามาใชในการดําเนินภารกิจขององคการเพื่อกอใหเกิด 
ประโยชนตอบแทนหรือผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคขององคการ โดยท่ัวไปวัตถุประสงคที่ผูบริหาร 
โครงการที่ตองการจะบรรลุ เชน การเพิ่มรายได การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มการลงทุนในกิจการ 
ใหมๆ เปนตน ซึ่งเปนวัตถุประสงคทางดานธุรกิจ สวนวัตถุประสงคทางดานสังคม เชน การสรางท่ี 
พักผอนหยอนใจ สรางความสุขใหกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนตน ถึงแมวาการบริหารโครงการ จะ
นํามาใชในงานที่ มีวัตถุประสงคหลายๆดานดังกลาวและสามารถจัดการกับปญหาไดหลายๆ 
สถานการณ แตการบริหารโครงการเปนเพียงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเมื่อผูบริหารไม 
สามารถกอใหเกิดผลไดที่คาดหวังจากการบริหารที่เปนงานประจํา  

ดังนั้นการบริหารโครงการควรจะนํามาประยุกตใชในงานท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน งานท่ี
มี ความสลับซับซอนงานที่มีข้ันตอนการปฏิบัติมากมายและงานที่ตองใชเทคโนโลยี เปนตน 
นอกจากนี้ อาจจะเปนงานท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน งานท่ีจะสําเร็จไดจะตองมีความเก่ียวของ
กับบุคคลหรือ หนวยงานหลายฝาย งานท่ีฝายปฏิบัติงานตองมีอิสระในการดําเนินการหรืองานท่ี
ตองดําเนินการ ใหไดผลอยางรวดเร็ว และงานท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือถือและช่ือเสียงขององคการ 
เปนตนโดยท่ัวไปการนําการบริหารโครงการมาปฏิบัติสามารถกอใหเกิดประโยชนไดแก ประโยชน
ตอองคการ ประโยชนตอบุคคลและประโยชนตอผูรับบริการ เปนตน 
     2.1.5  กลุมกระบวนการการจัดการโครงการ 

ข้ันตอนการบริหารจัดการโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมจํานวนหนึ่งท่ีถูกทําข้ึนเพื่อ
วัตถุประสงคท่ีจะใหโครงการแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้สามารถจัดรวมไดเปน
ข้ันตอนยอย 5 กลุมดวยกัน คือ 
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         2.1.5.1  กลุมข้ันตอนการเร่ิมตน (Initiating Process) ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีใช
ในการเร่ิมตนโครงการหรือระยะโครงการ (Phase) ถือเปนจุดเร่ิมตนของโครงการที่จะตองมีการ
กําหนดความตองการและขอบเขตทางธุรกิจใหกับโครงการ รวมถึงบุคคลท่ีจะมาเปนผูจัดการ
โครงการ ผูสนับสนุนโครงการ ข้ันตอนการเร่ิมตนนี้จะเกิดข้ึนในชวงเร่ิมตนของทุกๆ ระยะของ
โครงการ ยกตัวอยาง เชน ทีมงานโครงการรวมท้ังผูจัดการโครงการ ควรตรวจสอบความตองการ
และขอบเขตทางธุรกิจของโครงการในทุกระยะของโครงการ เพื่อท่ีจะสามารถทราบไดทันทวงทีวา
โครงการนั้นๆ เหมาะสมท่ีจะดําเนินตอไปหรือไม  
         2.1.5.2  กลุมข้ันตอนการวางแผน (Planning Process) เปนข้ันตอนของการวางแผนและ
สรางแผนท่ีเปนระบบที่มีลําดับข้ันตอนอยางเปนทางการและสามารถทําไดจริง เพ่ือใหม่ันใจไดวา
โครงการท่ีกําหนดนั้นสอดคลองกับความตองการที่แทจริง แผนของโครงการท่ีดีจะบอกถึงการนํา
ความรู ท่ีสําคัญและจําเปนในแตละดานมาใชรวมกันตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา 
ยกตัวอยาง เชน ทีมงานของโครงการจําเปนตองสรางแผนของโครงการที่กําหนดขอบเขตของ
โครงการ ประมาณการตนทุน/คาใชจาย เลือกทรัพยากรที่จะนํามาใช กําหนดตารางการทํางานและ
บุคคลท่ีจะรับผิดชอบ ฯลฯ นอกจากน้ันทีมงานของโครงการจะตองตรวจสอบและทบทวนแผน
ของโครงการเปนระยะๆ ในทุกๆ ชวงของวงจรชีวิตของโครงการ (Project life cycle) เพ่ือให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการและ/หรือองคกร 
         2.1.5.3  กลุมข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Executing Process) เนนการนําทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรดานอ่ืนๆ มาใชรวมกัน เพื่อดําเนินตามแผนของโครงการและไดมาซ่ึงผลลัพธท่ีได
คาดหวังไว ตัวอยางของกิจกรรมในข้ันตอนนี้ ไดแก การใหความสําคัญของความเปนผูนํา การ
มุงเนนคุณภาพของโครงการ การเผยแพรขอมูลขาวสาร การสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสม และการ
สงมอบงานจริงเม่ือโครงการเสร็จส้ินลง 
         2.1.5.4  กลุมข้ันตอนการควบคุม (Controlling Process) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ม่ันใจวา ทีมงานของโครงการสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคของโครงการ ในระหวาง
ข้ันตอนนี้ ผูจัดการโครงการและทีมงานจะคอยตรวจตราดูแลและเปรียบเทียบความกาวหนาของ
โครงการท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนของโครงการท่ีไดวางไว เพื่อท่ีจะสามารถทําการปรับปรุงแกไขในส่ิง
ท่ีจําเปนไดอยางทันทวงที กิจกรรมท่ีสําคัญและมักเกิดข้ึนในระหวางข้ันตอนนี้ ไดแก การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance review) ซ่ึงจะแสดงใหทราบวามีส่ิงใดบางท่ีจะตองทํา
การปรับเปล่ียนหรือแกไข และใครจะเปนผูท่ีจะมารับผิดชอบในการวิเคราะหและบริหารการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ 
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  2.1.5.5  กลุมข้ันตอนการส้ินสุด (Closing Process) ประกอบดวยการสงมอบและการรับ
มอบโครงการอยางถูกตองสมบูรณและการปดโครงการอยางมีประสิทธิผล กิจกรรมท่ีสําคัญใน
ข้ันตอนนี้ ไดแก การจัดเก็บแฟมขอมูลเกี่ยวกับโครงการ การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับประสบการณ
และบทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ และการไดรับเอกสารหลักฐานการรับมอบงานอยาง
เปนทางการจากลูกคา 

2.2  ภาษาพีเอชพี (PHP : Profession Home Page)  
 2.2.1  ความเปนมาของ PHP 

PHP เกิดในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอรชาวอเมริกันไดคิดคนสราง
เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซตสวนตัว โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal 
Home Page และไดสรางสวนติดตอกับฐานขอมูลที่ช่ือวา Form Interpreter (FI) รวมทั้งสอง
สวน เรียกวา PHP/FI ซ่ึงก็เปนจุดเร่ิมตนของ PHP มีคนท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตแลวช่ืนชอบและ
นําไปพัฒนาตอ ในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมข้ึนเปนอยางมากภายใน 3 ปมี
เว็บไซตท่ีใช PHP/FI ติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบไดนามิกและอ่ืนๆมากกวา 50,000 เว็บไซต 

PHP2 (ในตอนน้ันใช ช่ือว า  PHP/FI)ในชวงระหว างป  ค .ศ . 1995-1997 Rasmus 
Lerdorf ไดมีผูท่ีมาชวยพัฒนาอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans ชาวอิสราเอล ซ่ึง
ปรับปรุงโคดของ Lerdorf ใหมโดยใช C++ ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอรมขอมูลท่ีถูก
สรางมาจากภาษา HTML และสนับสนุนการติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล mSQL จึงทําให 
PHP เร่ิมถูกใชมากข้ึนอยางรวดเร็ว และเร่ิมมีผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากขึ้น โดยในปลายป 
1996 PHP ถูกนําไปใชประมาณ 15,000 เว็บไซตท่ัวโลก และเพ่ิมจํานวนข้ึนเร่ือยๆ ตอมามีผูเขามา
ชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ Stig Bakken รับผิดชอบความสามารถในการติดตอ Oracle, Shane 
Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน Window 9x/NT, และ Jim Winstead รับผิดชอบการตรวจความ
บกพรองตางๆ และไดเปล่ียนช่ือเปน Professional Home Page ในเวอรช่ันที่ 2 

PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน ป ค.ศ. 1997 ถึงปค.ศ.1999 ไดออกสูสาย 
ตาของนักโปรแกรมเมอร มีคุณสมบัติเดนคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการท้ัง Window95/98/ME/NT, 
Linux และสามารถทํางานบนเว็บเซิรฟเวอรตางๆ ไดแก IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd  สนับ -                  
สนุนระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL Server, MySQL, mSQL, Oracle, Informix, ODBC 

PHP4 ถูกพัฒนาในชวงป ค.ศ. 1999-2007ไดเพิ่ม Functions การทํางานในดานตางๆ ให
มากและงายข้ึนโดยบริษัท Zend ซ่ึงมี Zeev และAndi Gutmans ไดรวมกอต้ังข้ึนในเวอรช่ันนี้จะเปน 
Compile Script ซ่ึงในเวอรช่ันกอนหนานีจ้ะเปน Embed Script Interpreter ในปจจุบันมีคนใช PHP 
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สูงกวา 5,100,000 เว็บไซตแลวท่ัวโลกและผูพัฒนาไดตั้งช่ือของ PHP ใหมวา PHP: Hypertext 
Preprocessor ซ่ึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟสเซอรสําหรับไฮเปอรเท็กซ 
 
      2.2.2  หลักการทํางานของ PHP  

PHP เปนภาษา Scripting Language คําส่ังตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวาสคริปต 
(Script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript, Perl 
เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและ
ออกแบบมาเพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาได
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา Server-Side หรือ HTML-Embedded 
Scripting Language เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง ท่ีชวยใหสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน 

ไพศาล  โมลิสกุลมงคล (2538:4-6) ไดกลาววา เนื่องจาก PHP ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
ตัว Web Server ดังนั้นถาจะใช PHP จะตองตรวจสอบกอนวา Web Server นั้นสามารถใชสคริปต 
PHP ไดหรือไม ยกตัวอยางเชน PHP สามารถใชไดกับ Apache Web Server และ Personal Web 
Server (PWP) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT ในกรณีของ Apache สามารถใช PHP 
ไดสองรูปแบบคือในลักษณะของ CGI และ Apache Module ความแตกตางอยูตรงท่ีถาใช PHP เปน
แบบโมดูล PHP จะเปนสวนหนึ่งของ Apache หรือเปนสวนขยายในการทํางานนั่นเอง ซ่ึงจะทํางาน
ไดเร็วกวาแบบที่เปน CGI เพราะวา ถาเปน CGI แลว ตัวแปลชุดคําส่ังของ PHP ถือวาเปนแค
โปรแกรมภายนอก ซ่ึง Apache จะตองเรียกข้ึนมาทํางานทุกคร้ังท่ีตองการใช PHP ดังนั้นถามองใน
เร่ืองของประสิทธิภาพในการทํางาน การใช PHP แบบท่ีเปนโมดูลหนึ่งของ Apache จะทํางานไดมี
ประสิทธิภาพมากกวา ภาพท่ี 2.1  แสดงการทํางานของ PHP ซ่ึงประกอบดวย PHP Interpreter และ 
PHP Libraries ซ่ึงเปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชและฐานขอมูล 
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ภาพท่ี 2.1  แสดงการทํางานของ PHP 

2.3  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL   
 2.3.1  ประวัติความเปนมาของ MySQL 

สงกรานต  ทองสวาง(2552) กลาววา มายเอสคิวแอล (MySQL) คือโปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูลมีหนาท่ีเก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับคําส่ังเอสคิวแอล (SQL: Structured 
Query Language) เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูลท่ีตองใชรวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยาง
บูรณาการเพ่ือใหไดระบบงานท่ีรองรับความตองการของผูใช เชนทํางานรวมกับเครื่องบริการเว็บ 
(Web Server) เพื่อใหบริการแกภาษาสคริปตท่ีทํางานฝงเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เชน 
ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี หรือภาษาเจเอสพี เปนตน หรือทํางานรวมกับโปรแกรมประยุกต 
(Application Program) เชน ภาษาวิชวลเบสิก ภาษาจาวา หรือภาษาซี เปนตน 

มายเอสคิวแอล (MySQL) เปนระบบฐานขอมูลแบบโอเพนซอรท (Open Source 
Database) สําหรับจัดการระบบดาตาเบส (Database System) ผานเอสคิวแอล (SQL) โปรแกรมนี้ถูก
พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน มีท้ังรุนท่ีใหใชโดยไมเสียคาใชจายและรุนท่ีใชใน
เชิงธุรกิจ  
       2.3.2  ประเภทการจัดเก็บขอมูล (Database Storage Engine) ท่ีสนับสนุน 

2.3.2.1  MyISAM คาปกติ (Default) 
2.3.2.2  InnoDB สนับสนุนการทํา ทรานแซคช่ัน (Transaction) แบบ ACID 
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2.3.2.3  Memory การจัดเก็บในหนวยความจํา ใชเปนตารางช่ัวคราวเพื่อความรวดเร็ว 
เนื่องจากเก็บไวในหนวยความจํา (Memory) ทําใหมีความเร็วในการทํางานสูงมาก 

2.3.2.4  Archive เหมาะสําหรับการจัดเก็บขอมูลพวก Log File, ขอมูลท่ีไมตองมีการ 
คิวร่ี (Query) หรือใชบอย ๆ เชน Log File เพื่อประโยชนในการตรวจสอบยอนหลัง (Security Audit 
Information)  

2.3.2.5  Federated สําหรับการจัดเก็บแบบปลายทาง (Remote Server) แทนท่ีจะเปนการ
จัดเก็บแบบ Local เหมือนการจัดเก็บ (Storage) แบบอ่ืน ๆ  

2.3.2.6  NDB สําหนับการจัดเก็บแบบคลัสเตอร (Cluster) 
2.3.2.7  CSV  เก็บขอมูลจาก Text file โดยอาศัยเคร่ืองหมายคอมมา (Comma) เปนตัว

แบงฟลด 
MySQL เปนท่ีนิยมใชกันมากสําหรับฐานขอมูลสําหรับเว็บไซต เชน มีเดียวิกิ และ 

phpBB และนิยมใชงานรวมกับภาษาโปรแกรม PHP นอกจากนี้ยังมีอีกหลายภาษาโปรแกรมท่ี
สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล MySQL ซ่ึงรวมถึง C, C++ , Pascal, C# , JAVA, Perl, PHP 
Python Ruby และอ่ืน ๆ ใชงานผาน API สําหรับโปรแกรมท่ีติดตอผาน ODBC หรือ สวนเช่ือมตอ
กับภาษาอ่ืน (Database Connector) เชน ASP, สามารถเรียกใช MySQL ผานทาง MyODBC, ADO, 
ADO.NET เปนตน 
       2.3.3  โปรแกรมชวยในการจัดการฐานขอมูลและทํางานกับฐานขอมูล 

ในการจัดการฐานขอมูล MySQL สามารถใชโปรแกรมแบบ Command-Line เพื่อ
จัดการฐานขอมูล (โดยใชคําส่ัง: mysql และ mysqladmin เปนตน) หรือจะดาวนโหลดโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลแบบ GUI จากเว็บไซตของ MySQL ซ่ึงคือโปรแกรม: MySQL Administrator 
และ MySQL Query Browser เปนตน 

 ฐานขอมูล MySQL สามารถเชื่อมตอกับภาษาในการพัฒนาอื่นๆ เพ่ือใหเขาถึงฟงกชัน
การทํางานกับฐานขอมูล MySQL ไดเชน ODBC (Open Database Connector) ท่ีเปนมาตรฐานกลาง
ท่ีกําหนดมาเพื่อใหใชเปนสะพานในการเช่ือมตอกับโปรแกรมหรือระบบอื่นๆ เชน MyODBC เปน
ไดรเวอรเพื่อใชสําหรับการเช่ือมตอในระบบปฏิบัติการวินโดว, JDBC คลาสสวนเช่ือมตอสําหรับ 
Java เพื่อใชในการติดตอกัน โดยไมข้ึนอยูกับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง นอกเหนือจากตัว
เช่ือมตอกับภาษาอื่น (Connector) ท่ีไดกลาวมาแลว ยังมี API ท่ีสนับสนุนในขณะน้ีคือ 

  2.3.3.1  DBI สําหรับการเช่ือมกับภาษา Perl 
  2.3.3.2  Ruby สําหรับการเช่ือมกับภาษา Ruby 
  2.3.3.3  Python สําหรับการเช่ือมกับภาษา Python 
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  2.3.3.4  .NET สําหรับการเช่ือมกับภาษา .NET Framework 
  2.3.3.5  MySQL++ สําหรับการเช่ือมกับภาษา C++ 
  2.3.3.6  Ch สําหรับการเช่ือมตอกับ Ch (C/C++ interpreter) 
  นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ใช เปนโปรแกรมบริหาร ซ่ึงพัฒนาโดยผูอ่ืนและใชกันอยาง
แพรหลายโดยถูกพัฒนาดวยภาษาพีเอชพี เปนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคช่ัน ช่ือ phpMyAdmin 

 phpMyAdmin เปนสวนตอประสานท่ีสรางโดยภาษาพีเอชพี ซ่ึงใชจัดการฐานขอมูล 
MySQL ผานเว็บเบราวเซอร โดยสามารถท่ีจะทําการสรางฐานขอมูลใหมหรือทําการสรางตาราง 
ใหม ๆ และยังมีฟงกชันท่ีใชสําหรับการทดสอบการสืบคนขอมูลดวยภาษา SQL พรอมกันนั้น ยัง
สามารถทําการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูล หรือแมกระท่ังใชคําส่ังตาง ๆ เหมือนกับการใชภาษา SQL ใน
การสรางตารางขอมูลในสวนของการแสดงผลหนาแรกเม่ือเขาสูหนาแสดงผล phpMyAdmin จะ
แสดงรุนของ phpMyAdmin ท่ีใชงานอยูพรอมท้ังสามารถท่ีจะจัดการกับรหัสอักขระท่ีใชในการเก็บ
ขอมูล ฝงเมนูดานซายจะแสดงขอมูลของฐานขอมูลปจจุบัน (Database name) และเม่ือทําการเลือก
แลวจะแสดงโครงสรางของตารางขอมูล 

 
ภาพท่ี 2.2  โปรแกรม phpMyAdmin 
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2.4  วงจรการพัฒนาระบบ 
โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2549) กลาววาวงจรการพัฒนาระบบ เปนวงจรท่ีแสดงถึง

กิจกรรมตาง ๆ ในแตละข้ันตอนของการพัฒนาท่ีจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียด
ตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยข้ันตอนของการพัฒนาระบบถูกแบงออกเปน 7 ข้ันตอนดวยกัน คือ  
 2.4.1  การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
  การกําหนดปญหา เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหา
จากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความตองการ
ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การรวบรวมขอมูล
จากการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดท่ีชัดเจน  ในข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ี
มีขนาดใหญ อาจเรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปได 
 2.4.2  การวิเคราะห (Analysis) 
  การวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบปจจุบันโดยการนํา
ขอกําหนดความตองการที่ไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนาเปน
แบบจําลองตรรกะ ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล คําอธิบายการประมวลผลขอมูลและ
แบบจําลองขอมูล ในรูปแบบของ ER-Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานใน
ระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด 
       2.4.3  การออกแบบ (Design) 
  การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหของตรรกะมาทําการ
ออกแบบระบบ โดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนาการออกแบบจําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ      
จอภาพในสวนตอประสานกับผูใช  การจัดทําพจนานุกรมขอมูล 
       2.4.4  การพัฒนา (Development) 
  การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียน
โปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีใชงานอยู ซ่ึงในปจจุบันภาษาระดังสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL 
ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา รวมทั้งการมีวิศวกรรมซอฟตแวรใชคอมพิวเตอรชวย
ตางๆ มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม 
       2.4.5  การทดสอบ (Testing) 
  การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใชงาน
จริง ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการ
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ทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม
ใหม โดยการทดสอบระบบนี้ จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษา
เขียน (Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 
       2.4.6  การติดต้ัง (Implementation) 
  ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํางาน
ไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใชงานจริง 
       2.4.7  การบํารุงรักษา (Maintenance) 
  เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลวใน
ข้ันตอนนี้อาจเกิดจากจุดบกพรองของโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง หรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของกับ
ขอกําหนดความตองการท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่มหรือ
อยางไรเปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจาง 

2.5   แบบจําลอง UML (Unified Modeling Language)  
ธีรวัฒน ประกอบผล(2552) กลาววา UML ยอมาจาก Unified Modeling Language  เปน

ภาษาท่ีใชในการอธิบายโมเดลเชิงวัตถุในรูปแบบของกราฟฟกเปนสัญลักษณ ซ่ึงโมเดลท่ีสรางข้ึน
จะสามารถชวยใหเขาใจปญหาไดงายข้ึน และยังสามารถนําโมเดลมาเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร
ถายถอดความคิดกับบุคคลอ่ืนไดงายข้ึนเชนนักวิเคราะห นักออกแบบ ลูกคา เปนตน  นอกจากนี้การ
สรางโมเดลยังชวยลดคาใชจายในการพัฒนา กลาวคือโมเดลจะถูกทดลองสรางข้ึนกอนการสราง
ระบบจริงเพื่อศึกษาหรือคนหาขอบกพรองรวมถึง การแกไขเปล่ียนแปลงสวนตางๆซ่ึงจะเปนไปได
ไมงายและส้ินเปลืองเปนอยางมากหากตองทํากับระบบจริงท่ีพัฒนาข้ึนมา 
       2.5.1  ขอดีของยูเอ็มแอล 
  2.5.1.1  UML เปนภาษาสากลที่ใชในการพฒันาซอฟตแวรเชิงวัตถุและสามารถใชใน
การแลกเปล่ียนโมเดลอยางส่ือความหมายรวมถึงการจัดสรางเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบ
โดยเฉพาะในการสรางระบบขนาดใหญซ่ึงตองอาศัยการทํางานเปนทีม 

2.5.1.2  สนับสนุนหลักการเชิงวัตถุไดอยางครบถวนชัดเจน ทําใหเขาใจกับปญหาและ
วิธีแกไขไดอยางรวดเร็วและงายยิ่งข้ึน 

2.5.1.3  เปนภาษางายตอการทําความเขาใจ ใชเพียงแนวคิดเชิงวัตถุมาชวยในการสราง
ระบบจริง 

2.5.1.4  ไมผูกติดกับภาษาโปรแกรมใดภาษาหน่ึง สามารถแปลไปเปนระบบจริงท่ีถูก
สรางข้ึนดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุใด ๆ ก็ได 
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2.5.1.5  สามารถถูกแปลงเปนภาษาทีใ่ชในการสรางระบบข้ึนจริงไดอยางอัตโนมัติ จงึ
ชวยลดเวลา ภาระและคาใชจายในการพัฒนาระบบได 
 2.5.2  ไดอะแกรมท่ีใชงานใน UML 
  สําหรับไดอะแกรมท่ีใชงานเราจะทําการแบงออกเปน 8 ไดอะแกรม ซ่ึงมีรายละเอียด 
คือ 
  2.5.2.1  ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ใชในการโมเดลฟงกชันการทํางาน
ของระบบ 
  2.5.2.2  คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ใชในการโมเดลคลาสตาง ๆ ท่ีจําเปนใน
ระบบ 
  2.5.2.3  แอ็กทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) ใชในลําดับการทํางานเหมือนกับ
โฟลวชารต 
  2.5.2.4  สเตตชารตไดอะแกรม (Statechart Diagram) ใชสําหรับแสดงถึงสถานะของ
ออบเจ็กตในระหวางการทํางาน 
  2.5.2.5  คอลแลบอเรช่ันไดอะแกรม (Collaboration Diagram) ใชแสดงการทํางาน
รวมกันของออบเจ็กตในระบบ 
  2.5.2.6  ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram) ใชในการโมเดลกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับออกเจ็กตในระบบ 
  2.5.2.7  คอมโพเนนตไดอะแกรม (Component Diagram) ใชสําหรับสรางโมเดลของ
คอมโพเนนตในระบบ 
  2.5.2.8  ดีพลอยเมนตไดอะแกรม (Deployment Diagram) ใชแสดงการติดต้ังใชงาน
สวนประกอบตาง ๆ ของระบบ 

2.5.2.1  Use Case Diagram 
Use Case Diagram เปนไดอะแกรมที่ชวยใหผูพัฒนาทราบถึงความสามารถของระบบ

วาตองทําอะไรไดบางทราบถึงผูใชงานในแตละสวนของระบบและเกิดความงายในการสื่อสาร
ระหวางผูพัฒนากับลูกคาสวนประกอบสําคัญ Use Case คือ 

         1.  ยูสเคส (Use Case) คือความสามารถหรือฟงกชันท่ีระบบซอฟตแวรท่ีจะ

พัฒนา โดยการเขียน Use Case ใชวงรีและคําอธิบายฟงกชันการทํางานอยูในวงรีนั้น    
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ภาพท่ี 2.3  แสดงตัวอยาง Use Case 
 

          2.  แอ็กเตอร (Actor) คือ ผูท่ีกระทํากับระบบ หรือผูท่ีเกี่ยวของ โดยจะเปนคน
หรือไมก็ได ซ่ึงเปนผูแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับระบบท่ีทําการพัฒนา โดยเราจะใชสัญลักษณรูป
คนแทนสัญลักษณของ Actor นั้น                                

 
ภาพท่ี 2.4  แสดงตัวอยาง Actor 

          3.  เสนแสดงความสัมพันธ (Relationship) คือ เสนเพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวาง Actor กับ Actor หรือ Use Case กบั Use Case 
         3.1  ความสัมพันธแบบขยาย (Extend Relationship) ใชเพื่อบอกวายูสเคส
หนึ่ง ถูกชวยเหลือโดยการทาํงานยูสเคสอ่ืนโดยจะใช <<extend>> เปนเคร่ืองหมายอางอิง 
 

 
ภาพท่ี 2.5  แสดงความสัมพนัธแบบขยาย 
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         3.2  ความสัมพันธแบบรวม (Include Relationship) ใชเพื่อบอกวายูสเคส

หนึ่งถูกอาศัยการทํางานของยูสเคสอ่ืน ๆ โดยจะใช <<include>> เปนเคร่ืองหมายอางอิง 

 

ภาพท่ี 2.6  แสดงความสัมพนัธแบบรวม 

2.5.2.2  Class Diagram 
คลาสไดอะแกรมเปนโมเดลท่ีใชชวยใหทราบวาส่ิงท่ีเราทําการออกแบบควรจะมี

คุณสมบัติและพฤติกรรมอยางไรตอระบบงานโดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ช่ือคลาส (name) 
แอตตริบิวต(attributes)และโอเปอรเรชัน (operation(s))   

ชื่อคลาส     จะข้ึนตนตัวพิมพใหญ ซ่ึงจะใชตวัอักษรเปนสตริงท่ัวไป (A-z, A-Z, 0-9) 
แอตตริบิวต   จะบอกถึงคุณสมบัติของคลาส ซ่ึงนิยมต้ังช่ือดวยตัวพมิพเล็ก มีการชนิด

ของการเขาถึง และชนิดของตัวแปร 
โอเปอรเรชัน   เปนพฤติกรรมท่ีเราสามารถกับกระทํากับ Object ได แบงออกเปน 

                                           *   ชนิดการเขาถึง public (+), private (-), protected (#)      
                                           *   ช่ือของโอเปอรเรชัน 
                                           *   พารามิเตอร และ ประเภทคาท่ีสงคืน (Return Type) 

 

ภาพท่ี 2.7 ตัวอยางของ Class Diagram 
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 2.5.2.3  Activity Diagram  
  Activity Diagram จะมีลักษณะเดียวกับโฟลวชารต (flowchart) ใชสําหรับแสดงข้ันตอน
ของการทํางานของระบบ โดย Activity Diagram จะมีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด สําหรับการอานคาจะ
อานจากบนลงลาง สัญลักษณเกี่ยวกับ Activity คือ 

               Initial State   แสดงสถานะจุดเร่ิมตน  

               Final  State        แสดงสถานะจุดส้ินสุด 

    State                  ใชเพื่อบอกสถานะ การทํางานของกิจกรรมนั้น 

            Decision            ใชเปนตัวเลือกในการตัดสินใจ 

        Control Flow       ใชเพื่อยายการทํางานจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง 

          Swim lane            ใชเพื่อแบงแยกการทํางานวาใครมีหนาท่ีในสวนใดบาง 

        Transition (Join)    ใชรวมกิจกรรมสองกิจกรรมท่ีทําขนานกันมารวมเปน      
                                                    กิจกรรมเดยีว 

        Transition (Fork) ใชแยกกิจกรรมเดียวออกเปนสองกิจกรรมท่ีขนานกันไป 

ภาพท่ี 2.8  แสดงสัญลักษณท่ีใชใน Activity Diagram 
 

2.5.2.4  Sequence Diagram 
ซีเควนซไดอะแกรมจะบอกวาใน Use Case นั้น วัตถุติดตอส่ือสารกันอยางไร มีข้ันตอน

การทํางานอยางไรโดยจะเนนไปที่แกนเวลาเปนสําคัญ มีองคประกอบอยู 3 สวน คือ 
           1.  Object Name จะเปนสวนบอกถึงช่ือของออบเจ็กต เพื่อใหทราบวาออบเจ็กต

นี้จะนําไปใชในการออกแบบคลาสไดอะแกรม  
           2.  Messages  เปนการติดตอท่ีสงจากออบเจ็กตหนึ่งไปยังอีกออบเจ็กตหนึ่งโดย

แบงการติดตอออกเปน 3 แบบ คือ  
 2.1  Simple  เปนยายการทํางานจากออบเจ็กตหนึ่งไปยังออบเจ็กตหนึ่ง 
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 2.2  Synchronous  เปนการติดตอแบบรอคอยคําตอบท่ีจะตอบกอนท่ีจะทํา
อยางอ่ืน 

  2.3  Asynchronous เปนการติดตอแบบไมตองรอคอยคําตอบท่ีจะตอบ
กลับมา  
สัญลักษณท่ีใชแทน Message ท้ังสามแบบ มีดังนี้ 

 Simple 

 Synchronous 

  Asynchronous 

ภาพท่ี 2.9  แสดง Message ท่ีใชใน Sequence Diagram 

            3.  Time เปนการแสดงเวลาของ Sequence Diagram จะเปนลักษณะแนวต้ัง 
Message ท่ีอยูดานบนจะเปนสวนท่ีเกิดข้ึนกอน   

                 Message ท่ีอยูดานลาง ลักษณะของการแสดงเวลาของ Sequence Diagram 
จะมีลักษณะ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10  แสดงลักษณะแบบเวลาของ Sequence Diagram 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบติดตามงาน มีผูศึกษาไวดังนี้ 

สันติ  ชอบธรรม (2550) ไดศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดาน
การบริการและติดตามงานบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภายใน
งานวิจัยไดอธิบายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดานการบริการใหแกบุคลากร
ภายในองคกร โดยใชสถาปตยกรรมแบบทรีเทียรอากิเทคเจอร(Three Tire Architecture) และพัฒนา
ระบบเปนลักษณะเว็บแอพพลิเคช่ันโดยใชโปรแกรมภาษา PHP และใชโปรแกรมติดตอฐานขอมูล 
MySQL โดยระบบจะสนับสนุนการทํางานแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของผูใชแตละ
ระดับ สามารถชวยในการอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในงานบริการของสํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และผูท่ีเขามาขอใชบริการไดใน
ระดับดี ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบไดบางสวน 

วราภรณ  นิลเพ็ชร(2553)ไดศึกษาและพัฒนาระบบบริหารติดตามงานผานเว็บ
แอพพลิเคช่ัน กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ภายในงานวิจัยได
อธิบายถึงการออกแบบระบบการใชงานและสรางระบบฐานขอมูลสําหรับพนักงานภายในองคกร
รวมถึงขจัดปญหาในเร่ืองการสั่งงานดวยวาจา การหลงลืมงานท่ีตองทํา รวมถึงงานท่ีตองติดตาม
และเพ่ือลดเวลาในการติดตามงานเอกสารโดยบุคลากร โดยพัฒนาระบบดวยภาษา PHP และใช 
MySQL เปนเคร่ืองมือสําหรับบริหารจัดการฐานขอมูล ผลจากการเปรียบเทียบการดําเนินงานกับ
ระบบงานเดิม สามารถลดข้ันตอนการทํางานจากระบบเดิมได และผูบริหารสามารถเขามาดูผลการ
ทํางานของพนักงานแตละแผนกและแตละบุคคลได ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบระบบไดบางสวน 

อากร  พรไตรศักดิ์ (2553)ไดศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบตรวจสอบและติดตาม
ผลของการทํา SEO (Search Engine Optimize) ภายในงานวิจัยไดอธิบายถึงการรวบรวมความ
ตองการตางๆ ของผูท่ีมีอาชีพในการรับทํา SEO และการวิเคราะหออกแบบระบบ โดยพัฒนาระบบ
โดยใชโปรแกรมภาษา PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL ผลจากการพัฒนาระบบและนําไปใช
ทดสอบพบวาผูใชงานระบบมีความพึงพอใจรอยละ 80 ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบระบบไดบางสวน 

วีรญา  มหาขันธ (2553)ไดศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการติดตามสถานะการ
ดําเนินคดีลูกหนี้กรณีศึกษา : บริษัท กฤษฎภาษ จํากัด ภายในงานวิจัยไดศึกษาระบบงานปจจุบัน 
เก็บรวบรวมปญหาและขอมูลความตองการ และทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทดสอบและปรับปรุงแกไข ดําเนินการติดต้ังและจัดทําคูมือการใชงาน โดยระบบท่ีทํา
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การพัฒนาข้ึนนั้นใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition และโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลโดยใช Microsoft Access 2003 โดยใชสถาปตยกรรมเครือขายแบบเพียร-ทู-เพียร 
(Peer-to-Peer) ซ่ึงผลของการศึกษาคนควาพบวา ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนประยุกตใชในระบบ
บริหารจัดการติดตามสถานะการดําเนินคดีลูกหนี้ชวยลดการซํ้าซอนของขอมูลท่ีใชรวมกันและ
ขอมูลท่ีเปนเอกสาร สามารถจัดการกับงานท่ีตองทําเปนประจําไดงายข้ึน การติดตามสถานะของคดี
มีความถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบได
บางสวน 

วสันต  มานะกรรม (2553)ไดศึกษาและพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามสถานะสินคา 
กรณีศึกษา : บริษัท April IMS Thailand ภายในงานวิจัยไดทําการรวบรวมความตองการ เอกสารท่ี
เกี่ยวของกับระบบงานและขอมูลจากบริษัท เพื่อทําการวิเคราะหและออกแบบระบบจากความ
ตองการของผูใชงานใหมีความสะดวกและตรงตามความตองการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ทดสอบ
และแกไขระบบ ดําเนินการติดต้ังระบบและทดสอบการใชงาน ซ่ึงระบบชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานของเจาหนาท่ี ในการติดตามขอมูลของลูกคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
และสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวลผลออกรายงานตามท่ีผูใชงานตองการซ่ึงสามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบไดบางสวน 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมดท่ีกลาวมาสรุปไดวาท้ังหมดเปนการพัฒนาระบบติดตาม
ซ่ึงใช Data Flow Diagram ในการวิเคราะหและออกแบบระบบ ซ่ึงแตกตางกับผูวิจัยท่ีไดใช Use 
Case Diagram ในการวิเคราะหและออกแบบระบบ และมีงานวิจัยท่ีใชการจัดการฐานขอมูลดวย
โปรแกรม Microsoft Access 2003  
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 บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ข้ันตอนการดําเนนิการวจิัย  อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย  ระยะเวลาที่ใชในการดาํเนินการวิจยั  และบทสรุป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบติดตามงานโครงการ มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

 3.1.1  การศึกษาระบบงานเดิม โดยศึกษาและวิเคราะหข้ันตอนการทํางานของกลุมเตรียมขอมูล 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ  
 3.1.2  การวิเคราะหระบบงานใหม โดยนําขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากการทํางานของ
กลุมเตรียมขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ และไดใช Use 
Case Diagram เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหระบบ 
 3.1.3  การออกแบบระบบตนแบบ 
 3.1.4  การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ 
 3.1.5  จัดทําเอกสารและคูมือ 
 3.1.6  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

3.2  อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.2.1  อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช  

    3.2.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 
-  Intel® core (TM) i3  
-  ความเร็ว 3.2 GHz 
-  หนวยความจํา (RAM) 4 GB 
-  ความจุของฮารดดิสก 500 GB 
-  จอภาพ (Monitor) 17 นิ้ว 
-  เมาส และแปนพิมพ (Mouse and Keyboard) 

    3.2.1.2.  เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย  
- Intel® Pentium 4 
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- ความเร็ว 2.0 GHz  
- หนวยความจํา (RAM) 1 GB  
- ความจุของฮารดดิสก 150 GB  
- จอภาพ (Monitor) 17 นิ้ว 
- เมาส และแปนพิมพ (Mouse and Keyboard) 

       3.2.2  ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 
3.2.2.1  ฝงเคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร  

-  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 Server R2 
-  Appserv-win32-2.4.1 เปนโปรแกรมจําลองเคร่ืองเปนเว็บเซิรฟเวอร  
-  PHP 5.2.6 คือภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ  
-  MySQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  
-  phpMyAdmin 2.10.3  

3.2.2.2  ฝงเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย  
-  ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP Professional SP3 
-  เว็บบราวเซอร Internet Explorer เวอรช่ัน 6 ข้ึนไป 

3.3  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานวิจัย  สรุปไดดังตารางท่ี 3.1  

 ตารางท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  1 2 3 4 5 6 7 8 
(เดือน) 

1.  การวิเคราะหระบบงานเดมิ         
2.  การวิเคราะหระบบงานใหม         
3.  การออกแบบระบบตนแบบ         
4.  การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ         
5.  จัดทําเอกสารและคูมือ         
6.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ         
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3.4  สรุป 

ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดมีการแบงข้ันตอนท่ีจะศึกษาออกเปน 6  ข้ันตอน 
ไดแก ข้ันตอนของการศึกษาระบบงานเดิมขององคกร ข้ันตอนการศึกษาระบบงานเดิมขององคกร 
ข้ันตอนการออกแบบระบบตนแบบ ข้ันตอนการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ ข้ันตอนจัดทํา
เอกสารและคูมือการติดต้ังโปรแกรม และข้ันตอนสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 DPU



 

บทที่ 4 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

  ในการศึกษาการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนางานโครงการกรณีศึกษา กลุมเตรียม
ขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ ผูพัฒนาไดทําการ
วิเคราะหและออกแบบของการพัฒนาระบบตาง ๆ โดยแบงวิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบเปน 
3 ข้ันตอน คือ 
 4.1  การศึกษาระบบงานเดิม 
 4.2  การวิเคราะหระบบงานใหม 
 4.3  การออกแบบระบบใหม 
 
4.1  การศึกษาระบบงานเดิม 
  กลุมเตรียมขอมูล อยูภายใตสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีงานในสังกัดกลุมเตรียมขอมูลดังนี้  

1. งานระเบียน  
2. งานบรรณาธิกรและลงรหัส 
3. งานบันทึกขอมูล (Data Entry) 
4. งานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร (ICR) 

 
 

 
  

 
ภาพท่ี 4.1  องคประกอบของกลุมเตรียมขอมูล 
 

กลุมเตรียม
ขอมูล

งานระเบียน
งานบรรณาธิกร
และลงรหัส

งานบันทึกขอมูล 
(Data Entry)

งานเทคโนโลยีงานบันทกึ
ขอมูลภาพอักษร (ICR)
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  กลุมเตรียมขอมูล เปนกลุมท่ีมีขาราชการและเจาหนาท่ี เปนจํานวนมาก และมี
คอมพิวเตอรในการใชงานมากท่ีสุด แตไมไดใชคอมพิวเตอรใหเต็มประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
ความคุนเคยในระบบงานเดิม และการทํางานตองใชเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานในการทํางานจึงมี
เอกสารในการทํางานจํานวนมาก ทําใหเกิดความสับสนในการทํางานของขาราชการและเจาหนาท่ี  
  ในการติดตามและรายงานความกาวหนาของโครงการตาง ๆ ของกลุมเตรียมขอมูล 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ อาศัยการบันทึกลงกระดาษ 
และใชเอกสารในการติดตามอยู ในบางคร้ังการติดตามความกาวหนางานโครงการตางๆ ตอง
โทรศัพทสอบถามกันระหวางกลุมงาน ซ่ึงบางคร้ังขอมูลท่ีมีอยูนั้นยังไมถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
ทําใหขอมูลที่ไดรับนั้นมีความคาดเคล่ือน โดยข้ันตอนการทํางานท่ัวไปของกลุมเตรียมขอมูลมีดังนี้ 
 4.1.1  กลุมเตรียมขอมูล ไดรับมอบหมายงานจากเจาของโครงการใหมีการจัดเตรียมขอมูล โดย
เจาของโครงการจะบอกลักษณะการบันทึกขอมูลวาตองการใหบันทึกขอมูลโดยวิธีการใด ซ่ึงใน
กลุมเตรียมขอมูลมีการบันทึกขอมูล 2 ลักษณะ คือ การบันทึกขอมูลโดยอาศัยใหเจาหนาท่ีทําการ
บันทึกขอมูลโดยตรง (Data Entry) และการบันทึกขอมูลโดยใชเคร่ืองสแกนเนอรและโปรแกรม
ชวยในการอานคาลายมือจากแบบสอบถาม (ICR) เม่ือเจาของโครงการเลือกวิธีการบันทึกขอมูล
แลวจะนําเอาบัญชีเขตท่ีตองการสํารวจสงใหกับผูอํานวยการกลุมเตรียมขอมูล 
 4.1.2  งานระเบียน  เม่ือผูอํานวยการกลุมเตรียมขอมูลจะนําบัญชีเขตสงใหกับงานระเบียนเพื่อ
ตรวจสอบงานจากสํานักงานสถิติจังหวัดวาสงงานเขามาครบถวนหรือไม ถาหากยังไมครบหัวหนา
งานระเบียนจะโทรสอบถามสํานักงานสถิติจังหวัดเพื่อติดตามงานใหครบตามบัญชีเขต 
 4.1.3  งานบรรณาธิกรและลงรหัส เม่ืองานระเบียนทําการตรวจสอบงานตามบัญชีเขตเรียบรอย
แลวจะทําการสงงานและบัญชีเขตใหกับงานบรรณาธิกรและลงรหัสเพื่อทําการแกไขและตรวจสอบ
รหัสตาง ๆ ในแบบสอบถามและตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามใหครบถวนตามบัญชีเขต ซ่ึงงาน
บรรณาธิกรและลงรหัสจะตองดูลักษณะของแบบสอบถามวาเปนลักษณะท่ีใชกับการบันทึกขอมูล
แบบใด หากเปนแบบสอบถามท่ีตองบันทึกขอมูลโดยใชเจาหนาท่ีบันทึกโดยตรง(Data Entry)จะทํา
การสงแบบสอบถามในโครงการนั้นใหกับงานบันทึกขอมูล(Data Entry)พรอมกับบัญชีเขต หาก
เปนแบบสอบถามท่ีตองใชเคร่ืองสแกนเนอรและโปรแกรมอานคาลายมือ(ICR) จะทําการสง
แบบสอบถามในโครงการน้ันใหกับงานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร(ICR) พรอมกับ
บัญชีเขต 
 4.1.4  งานบันทึกขอมูล (Data Entry)เม่ือไดรับงานและบัญชีเขตจากงานบรรณาธิกรและลง
รหัสแลวจะทําการบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรโดยใชเจาหนาท่ีคียขอมูลลงไปตามแบบสอบถามท่ี
ไดผานการบรรณาธิกรและลงรหัสมาแลว สวนใหญโครงการท่ีไดรับจะเปนโครงการเรงดวนและมี
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ปริมาณงานท่ีนอย และหัวหนางานบันทึกขอมูลจะทําการรายงานความกาวหนาของโครงการท่ี
ไดรับมอบหมายกับหัวหนางานบรรณาธิกรและลงรหัสทุกวันจันทร ในบางคร้ังเจาของโครงการจะ
โทรสอบถามมายังหัวหนางานบันทึกขอมูลโดยตรง 
 4.1.5  งานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร(ICR)เ ม่ือได รับมอบหมายงานจาก
ผูอํานวยการกลุมเตรียมขอมูล หัวหนางานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร(ICR)จะโทร
สอบถามไปยังเจาของโครงการเพื่อขอตัวอยางแบบสอบถามและ Data dictionary เพ่ือท่ีจะนําเอา
ตัวอยางแบบสอบถามนั้นมาทําการทดสอบและเขียนโปรแกรมการอานคาลายมือเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามท่ีเจาของโครงการตองการ  และเม่ือไดรับแบบสอบถามและบัญชีเขตจากงานบรรณาธิกรและ
ลงรหัสจะทําการบันทึกขอมูลโดยผานการสแกนและโปรแกรมอานคาลายมือและจะมีการรายงาน
ความกาวหนาของโครงการที่ไดรับมอบหมายกับหัวหนางานบรรณาธิกรและลงรหัสทุกวันจันทร 
ในบางคร้ังเจาของโครงการจะโทรสอบถามมายังผูรับผิดชอบในงานโดยตรง 
 4.1.6  เม่ือทําการบันทึกขอมูลและไดผลลัพธจากงานบันทึกขอมูล(Data Entry)หรืองาน
เทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร(ICR)เรียบรอยแลวจะทําการสงขอมูลผลลัพธ ไปยังกลุม
พัฒนาระบบประมวลผลขอมูลเพื่อทําการประมวลผลผานคอมพิวเตอรเมนเฟรมและออกผลลัพธ
ใหกับเจาของโครงการตอไป 
 4.1.7  เม่ือทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะนําแบบสอบถามไปเก็บรักษาท่ีงานระเบียน
ตอไป 
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ภาพท่ี 4.2  ภาพแสดง Activity Diagram ลักษณะการทํางานของกลุมเตรียมขอมูล (ระบบงานเดิม) 
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ภาพท่ี 4.3  ผังแสดงการทํางานในงานบรรณาธิกรและลงรหัส (ระบบงานเดิม) 
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ภาพท่ี 4.4  ผังแสดงการทํางานในงานบันทึกขอมูล (ระบบงานเดิม) 
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4.2  การวิเคราะหระบบงานใหม 
  ระบบติดตามงานและรายงานความกาวหนาโครงการตางๆ ท่ีจัดทําข้ึน ผูจัดทําสาร
นิพนธไดทําการสอบถาม เก็บขอมูล และเอกสารจากงานในกลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อนํามาทําการวิเคราะหระบบงานที่มีอยูใน
ปจจุบัน ซ่ึงการติดตามและการรายงานความกาวหนาของโครงการตางๆ นั้นจะเก็บอยูในรูปของ
เอกสาร ทําใหมีขอจํากัดหลายดาน แตในปจจุบันคอมพิวเตอรดานฐานขอมูลไดเขามามีบทบาทใน
ดานการเก็บขอมูลจํานวนมากๆ และอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในดานการติดตอส่ือสารเปน
อยางมาก  ซ่ึงหากนําความสามารถดานระบบฐานขอมูลของระบบกับประโยชนดานการ
ติดตอส่ือสารเขามาชวยในการพัฒนาระบบงานบริการ ในลักษณะ Web Base Application จะทําให
ผูท่ีเกี่ยวของกับงานในกลุมเตรียมขอมูล มีการติดตอไดสะดวกมากยิ่งข้ึน เชน เจาของโครงการ 
สามารถเขามาติดตามความกาวหนาของโครงการท่ีรับผิดชอบ ผูอํานวยการกลุมเตรียมขอมูล 
สามารถเขามาติดตามความกาวหนาการทํางานโครงการตาง ๆ ของงานในสังกัด และไดทราบ
ขอมูลการทํางานที่เปนปจจุบัน เปนตน 
  ในการวิ เคราะหและออกแบบระบบงานใหม  ได มีการนําเอาเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายเขามาประยุกตใชในระบบติดตามความกาวหนาของโครงการตางๆ 
เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเตรียมขอมูลและกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจะมีระดับ
การเขาใชงานและสิทธิในการทํางานท่ีแตกตางกัน การทํางานเหลานี้ท้ังหมดจะทําผานเครือขาย 
โดยสราง Web Application ของกลุมเตรียมขอมูล ใหบริการแกขาราชการ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ในงานของกลุมเตรียมขอมูลใหใชงานผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงระบบจะแบงเปนสวนการ
ทํางานดังนี้ 
      4.2.1.  ระบบบริหารจัดการโครงการ (Admin) จะมีหนาท่ีในการจัดการขอมูลพื้นฐาน เชน 
ขอมูลเขตสํารวจ/สํามะโน รายละเอียดของโครงการตางๆ ท่ีทํางานในกลุมเตรียมขอมูล 
      4.2.2.  กลุมเตรียมขอมูล จะมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการทั้งหมดที่มีการเพิ่มขอมูลจาก Admin 
ซ่ึงในสวนของกลุมเตรียมขอมูลจะสามารถเขาไปดูรายงานการทํางานของโครงการตาง ๆ ได  
      4.2.3.  งานระเบียน จะมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีทาง Admin ไดเพิ่มเขามาและทําการ
ตรวจสอบงานท่ีไดรับจากสํานักงานสถิติจังหวัด เม่ือทําการตรวจสอบเรียบรอยแลวจะทําการ
บันทึกลงระบบเพ่ือสงตอใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของตอไป ในสวนของงานระเบียนสามารถท่ีจะดู
รายงานการดําเนินงานของตนเองได 
      4.2.4.  งานบรรณาธิกรและลงรหัส จะมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการตาง ๆท่ีไดรับจาก Admin 
หรือ งานระเบียน เพื่อทําการเปดรหัสและตรวจความแนบนัยของแบบสอบถามท่ีทางสํานักงาน
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สถิติจังหวัดตาง ๆไดสงเขามา เม่ือทําการตรวจ แกไข รหัส ตาง ๆ แลว จะทําการบันทึกลงระบบ
ติดตาม และสงแบบสอบถามท่ีทําการบรรณาธิกรและลงรหัสแลวสงตอใหงานท่ีเกี่ยวของตอไป ใน
สวนของงานบรรณาธิกรและลงรหัสสามารถท่ีจะดูรายงานการดําเนินงานของงานตนเองได 
      4.2.5  งานบันทึกขอมูล จะมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับจาก Admin หรือ งาน
บรรณาธิกรและลงรหัส เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร เม่ือทําการบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว จะทําการบันทึกลงระบบติดตาม และสงแบบสอบถามคืนใหงานระเบียนและนําขอมูลท่ีได
จากการบันทึกขอมูลสงใหกับกลุมงานท่ีเกี่ยวของตอไป ในสวนของงานงานบันทึกขอมูลสามารถท่ี
จะดูรายงานการดําเนินงานของงานตนเองได 
      4.2.6  งานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร จะมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับ
จาก Admin หรืองานบรรณาธิกรและลงรหัส เพ่ือทําการบันทึกขอมูลผานโปรแกรมอานคาลายมือ 
เมื่อทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกลงระบบติดตาม และสงแบบสอบถามคืนให
งานระเบียนและนําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกขอมูลผานโปรแกรมอานคาลายมือสงใหกับกลุมงานท่ี
เกี่ยวของตอไป ในสวนของงานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษรสามารถที่จะดูรายงานการ
ดําเนินงานของงานตนเองได 
 
4.3  การออกแบบระบบใหม 

ระบบติดตามงานโครงการ กลุมเตรียมขอมูล ไดใช Use Case Diagram เปนเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะหระบบ เพื่อแสดงใหเห็นการทํางานของผูใชระบบ 
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       4.3.1  การวิเคราะหระบบ 
ภาพท่ี  4.5 ถึง ภาพท่ี 4.11  แสดงผลการวิเคราะหระบบโดยใช Use case diagram โดยมี

รายละเอียดของแตละ Use case ดังตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.5  Use Case Diagram แสดงภาพรวมของระบบติดตามโครงการ กลุมเตรียมขอมูล 

ตารางท่ี 4.1  Use Case Description ระบบติดตามงานโครงการ กลุมเตรียมขอมูล 
Use Case Diagram Title: ระบบติดตามงานโครงการ กลุมเตรียมขอมูล 
Main Flow: 

1. เจาของโครงการนําไฟลบัญชีเขต (ED) เปนไฟลนามสกุล CSV ใหกับกลุมเตรียมขอมูล 
2. ผูดูแลระบบทําการ Login เขาสูระบบ เม่ือระบบทําการตรวจสอบสิทธิการเขาใชแลว 

ผูดูแลระบบจะทําการเพ่ิมขอมูลโครงการและเพิ่มขอมูล ED ของโครงการ 
3. เม่ือเพ่ิมขอมูลโครงการเรียบรอยแลวจะทําการสงโครงการไปใหกับงานท่ีเกีย่วของ 
4. งานระเบียนจะทําการ Login เขาสูระบบ เม่ือทําการตรวจสอบสิทธิการเขาใชแลวจะทํา 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  
Use Case Diagram Title: ระบบติดตามงานโครงการ กลุมเตรียมขอมูล 

การบันทึกขอมูลการทํางานโครงการโดยทําการตรวจสอบขอมูลไฟลบัญชีเขต ED กับ
แบบสอบถามท่ีสงเขามาจากท่ัวประเทศ เม่ือทําการตรวจสอบเรียบรอยวาแบบสอบถาม
ตรงกับไฟลบัญชีเขต ED แลวจะทําการสงขอมูลและแบบสอบถามใหกับงานบรรณาธิกร
และลงรหัสตอไป 

5. งานบรรณาธิกรและลงรหัสจะทําการ Login เขาสูระบบ เม่ือทําการตรวจสอบสิทธิการเขา
ใชแลวจะทําการบันทึกขอมูลการทํางานโครงการโดยทําการตรวจสอบขอมูลไฟลบัญชีเขต 
ED กับแบบสอบถามท่ีไดรับจากงานระเบียนหรือจากผูดูแลระบบ หากแบบสอบถามใน
โครงการใดมีคําถามปลายเปด งานบรรณาธิกรและลงรหัสจะเปนผูเปดรหัสและทําการ
บันทึกรหัสลงในแบบสอบถามเพ่ือสงตอใหกับงานบันทึกขอมูลตอไป เม่ือทําการ
ตรวจสอบเรียบรอยวาแบบสอบถามตรงกับไฟลบัญชีเขต ED ท่ีงานระเบียนบันทึกสงให
จากระบบแลวจะทําการสงขอมูลและแบบสอบถามใหกับงานบันทึกขอมูลหรืองาน
เทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษรตอไปหลังจากท่ีตรวจสอบรหัสเรียบรอยแลว 

6. งานบันทึกขอมูลจะทําการ Login เขาสูระบบ เม่ือทําการตรวจสอบสิทธิการเขาใชแลวจะ
ทําการบันทึกขอมูลการทํางานโครงการโดยทําการตรวจสอบขอมูลไฟลบัญชีเขต ED กับ
แบบสอบถามท่ีไดรับจากงานบรรณาธิกรและลงรหัสหรือจากผูดูแลระบบ เม่ือทําการ
บันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรและตรวจสอบเรียบรอยวาแบบสอบถามตรงกับไฟลบัญชีเขต 
ED กับงานท่ีทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะทําการบันทึกส้ินสุดโครงการ 

7. งานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษรจะทําการ Login เขาสูระบบ เม่ือทําการ
ตรวจสอบสิทธิการเขาใชแลวจะทําการบันทึกขอมูลการทํางานโครงการโดยทําการ
ตรวจสอบขอมูลไฟลบัญชีเขต ED กับแบบสอบถามท่ีไดรับจากงานบรรณาธิกรและลง
รหัสหรือจากผูดูแลระบบ เม่ือทําการบันทึกขอมูลผานโปรแกรมอานคาลายมือและ
ตรวจสอบเรียบรอยวาแบบสอบถามตรงกับไฟลบัญชีเขต ED กับงานท่ีทําการบันทึกขอมูล
เรียบรอยแลวจะทําการบันทึกส้ินสุดโครงการ 

Exception Flow: 
1. กรณีระบบเครือขายขัดของ อาจทําใหระบบไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอไดท่ี

ผูดูแลระบบ 
2. กรณีท่ีลืม Username และ Password  ตองขอ Username และ Password  ใหมท่ีผูดูแลระบบ

เทานั้น 

DPU



34 

 
ภาพท่ี 4.6  Use Case Diagram แสดงการทํางานของผูดูแลระบบ 

ตารางท่ี 4.2  แสดง Use case Description ในสวนการจัดการโครงการ 
Use case Diagram Title: สวนการทํางานของการจัดการโครงการ 
Main Flow:  

1. ผูดูแลระบบจะทําการเพ่ิมขอมูลโครงการ และทําการเพ่ิมขอมูลบัญชีเขต ED ท่ีไดรับไฟล
จากเจาของโครงการ 

2. กรณีท่ีมีการแกไขขอมูลเพิ่มเติม ผูดูแลระบบจะตองทําการแกไขขอมูลโครงการ 
3. กรณีท่ีมีการลบขอมูลโครงการ ผูดูแลระบบจะตองทําลบขอมูลโครงการออกจากระบบ 
4. เม่ือทําการเพิ่ม แกไข ขอมูลเรียบรอยแลว ผูดูแลระบบจะทําการสงตอโครงการใหกบั

งานท่ีเกีย่วของตอไป 
Exception Flow: 

1. กรณีระบบเครือขายขัดของ อาจทําใหระบบไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอไดท่ี
ผูดูแลระบบ 

2. หากเกิดขอผิดพลาดจากระบบ ใหติดตอผูดแูลระบบ 
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ภาพท่ี 4.7  Use Case Diagram สวนการทํางานของงานระเบียน 

ตารางท่ี 4.3  Use Case Description สวนการทํางานของงานระเบียน 
Use case Diagram Title: สวนการทํางานของงานระเบียน 
Main Flow:  

1. เม่ือไดรับแบบสอบถามจากสํานักงานสถิติจังหวัดและทําการเขียนหนาซองและฐานซอง
เรียบรอยแลว จะทําการตรวจสอบกับบัญชีเขต ED ท่ีทางผูดูแลระบบสงงานผานระบบ
ติดตามงานโครงการเขามา 

2. เม่ืองานระเบียนตรวจสอบแบบสอบถามกับไฟลบัญชีเขตเรียบรอยแลว จะทําการบันทึก
ขอมูลการทํางานและสงโครงการตอใหกับงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

3. งานระเบียนสามารถดูรายงานการสงตองานโครงการไปยังงานอ่ืนๆได โดยจะแสดงเปน
รอยละของจํานวนงานในจังหวัดนั้น ๆ  

Exception Flow: 
1. กรณีระบบเครือขายขัดของ อาจทําใหระบบไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอไดท่ี

ผูดูแลระบบ 
2. หากเกิดขอผิดพลาดจากระบบ ใหติดตอผูดแูลระบบ 
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ภาพท่ี 4.8  Use Case Diagram สวนการทํางานของงานบรรณาธิกรและลงรหัส 

ตารางท่ี 4.4  Use Case Description สวนการทํางานของงานบรรณาธิกรและลงรหัส 
Use case Diagram Title: สวนการทํางานของงานบรรณาธิกรและลงรหสั 
Main Flow:  

1. เม่ือไดรับแบบสอบถามจากสํานักงานสถิติจังหวัด หรือ งานระเบียน งานบรรณาธิกรและ
ลงรหัสจะทําการตรวจสอบรหัสตางๆ ท่ีไดทําการสํารวจมา และเม่ือทําการตรวจสอบ
รหัสตางๆ เรียบรอยแลวจะทําการตรวจสอบกับบัญชีเขต ED ท่ีทางผูดูแลระบบ หรือ งาน
ระเบียนไดสงงานผานระบบติดตามงานโครงการเขามา 

2. เม่ืองานบรรณาธิกรและลงรหัสตรวจสอบแบบสอบถามกับไฟลบัญชีเขตเรียบรอยแลว 
จะทําการบันทึกขอมูลการทํางานและสงโครงการตอใหกบังานท่ีเกีย่วของตอไป 

3. งานบรรณาธิกรสามารถดูรายงานการสงตองานโครงการไปยังงานอ่ืนๆได โดยจะแสดง
เปนรอยละของจํานวนงานในจังหวัดนัน้ๆ  

Exception Flow: 
1. กรณีระบบเครือขายขัดของ อาจทําใหระบบไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอไดท่ี

ผูดูแลระบบ 
2. หากเกิดขอผิดพลาดจากระบบ ใหติดตอผูดแูลระบบ 
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ภาพท่ี 4.9  Use Case Diagram สวนการทํางานของงานบันทึกขอมูล 

ตารางท่ี 4.5  Use Case Description สวนการทํางานของงานบันทึกขอมูล 
Use Case Diagram Title: สวนการทํางานของงานบันทึกขอมูล 
Main Flow:  

1. เม่ือไดรับแบบสอบถามจากงานบรรณาธิกรและลงรหัส จะทําการบันทึกขอมูลโดยให
เจาหนาท่ีเปดแบบสอบถามทีละชุดและทําการบันทึกขอมูลตามแบบสอบถามท่ีไดสํารวจ
เขามา และเม่ือทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะทําการตรวจสอบกับบัญชีเขต ED ท่ี
ทางผูดูแลระบบ หรือ งานบรรณาธิกรและลงรหัส ไดสงงานผานระบบติดตามงาน
โครงการเขามา 

2. เม่ืองานบันทึกขอมูลตรวจสอบแบบสอบถามกับไฟลบัญชีเขตเรียบรอยแลว จะทําการ
บันทึกขอมูลการทํางานและบันทึกสงส้ินสุดในการเตรียมขอมูลของโครงการนั้น ๆ  

3. งานบันทึกขอมูลสามารถดูรายงานการบนัทึกขอมูลท่ีสงส้ินสุดในการเตรียมขอมูล
โครงการ โดยจะแสดงเปนรอยละของจํานวนงานในจังหวัดนัน้ๆ  

Exception Flow: 
1. กรณีระบบเครือขายขัดของ อาจทําใหระบบไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอไดท่ี

ผูดูแลระบบ 
2. หากเกิดขอผิดพลาดจากระบบ ใหติดตอผูดแูลระบบ 
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ภาพท่ี 4.10  Use Case Diagram สวนการทาํงานของงานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร 

ตารางท่ี 4.6  Use Case Description สวนการทํางานของงานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร 
Use Case Diagram Title: สวนการทํางานของงานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร 
Main Flow:  

1. เม่ือไดรับแบบสอบถามจากงานบรรณาธิกรและลงรหัส จะทําการบันทึกขอมูลโดยใช
โปรแกรมอานคาลายมือ และทําการบันทึกขอมูลตามแบบสอบถามท่ีไดสํารวจเขามา และ
เม่ือทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะทําการตรวจสอบกับบัญชีเขต ED ท่ีทางผูดูแล
ระบบ หรือ งานบรรณาธิกรและลงรหัส ไดสงงานผานระบบติดตามงานโครงการเขามา 

2. เม่ืองานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษรตรวจสอบแบบสอบถามกับไฟลบัญชีเขต
เรียบรอยแลว จะทําการบันทึกขอมูลการทํางานและบันทึกสงส้ินสุดในการเตรียมขอมูล
ของโครงการนั้นๆ  

3. งานเทคโนโลยีงานบันทกึขอมูลภาพอักษรสามารถดูรายงานการบนัทึกขอมูลท่ีสงส้ินสุด
ในการเตรียมขอมูลโครงการ โดยจะแสดงเปนรอยละของจํานวนงานในจังหวัดนัน้ ๆ  

Exception Flow: 
1. กรณีระบบเครือขายขัดของ อาจทําใหระบบไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอไดท่ี

ผูดูแลระบบ 
2. หากเกิดขอผิดพลาดจากระบบ ใหติดตอผูดแูลระบบ 
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 4.3.2  การออกแบบระบบ 
ภาพท่ี  4.11 ถึง ภาพท่ี  4.14 แสดงผลการออกแบบระบบโดยใช Sequence Diagram ใช

ในการจําลองกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
 

 
ภาพท่ี 4.11  Sequence Diagram ของการ Login เขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 4.12  Sequence Diagram ของการเพ่ิมโครงการและเพ่ิมบัญชีเขต ED ของผูดูแลระบบ 
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งานระเบยีน หนาจอระบบ โครงการ บัญชเีขต ED

เรยีกรายการโครงการ

บันทกึขอมูลบัญชเีขต ED กับแบบสอบถามทีเ่ขามาในงานระเบยีน

งานทีเ่กีย่วของ

ยืนยันการบันทกึขอมูลบัญชเีขต ED 

แสดงขอมูลโครงการ

สงโครงการและขอมูลบัญชเีขต ED ไปงานทีเ่กีย่วของ

ยืนยันการสงโครงการไปงานทีเ่กีย่วของ

เรยีกรายงานโครงการและบัญชเีขตที่
ดําเนนิงานเรยีบรอยแลว

เรยีกโครงการ

เรยีกบัญชเีขต ED

แสดงรายงานบัญชเีขตทีดํ่าเนนิงานเรยีบรอยแลว

แสดงรายงานบัญชเีขต
ทีดํ่าเนนิงานเรยีบรอยแลว

 
ภาพท่ี 4.13  Sequence Diagram ของการทํางานในงานระเบียน 
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หนาจอระบบ โครงการ บัญชเีขต ED

เรยีกรายการโครงการ

บันทกึขอมูลบัญชเีขต ED กับแบบสอบถามทีเ่ขามาในงานระเบยีน

งานทีเ่กีย่วของ

ยืนยันการบันทกึขอมูลบัญชเีขต ED 

แสดงขอมูลโครงการ

สงโครงการและขอมูลบัญชเีขต ED ไปงานทีเ่กีย่วของ

ยืนยันการสงโครงการไปงานทีเ่กีย่วของ

เรยีกรายงานโครงการและบัญชเีขตที่
ดําเนนิงานเรยีบรอยแลว

เรยีกโครงการ

เรยีกบัญชเีขต ED

แสดงรายงานบัญชเีขตทีดํ่าเนนิงานเรยีบรอยแลว

แสดงรายงานบัญชเีขต
ทีดํ่าเนนิงานเรยีบรอยแลว

งานบรรณาธกิรและลงรหัส

 
ภาพท่ี 4.14  Sequence Diagram ของการทํางานในงานบรรณาธิกรและลงรหัส 
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งานบันทกึขอมูล หนาจอระบบ โครงการ บัญชเีขต ED

เรยีกรายการโครงการ

บันทกึขอมูลบัญชเีขต ED กับแบบสอบถามทีเ่ขามาในงานระเบยีน

งานทีเ่กีย่วของ

ยืนยันการบันทกึขอมูลบัญชเีขต ED 

แสดงขอมูลโครงการ

สงโครงการและขอมูลบัญชเีขต ED ไปงานทีเ่กีย่วของ

ยืนยันการสงโครงการไปงานทีเ่กีย่วของ

เรยีกรายงานโครงการและบัญชเีขตที่
ดําเนนิงานเรยีบรอยแลว

เรยีกโครงการ

เรยีกบัญชเีขต ED

แสดงรายงานบัญชเีขตทีดํ่าเนนิงานเรยีบรอยแลว

แสดงรายงานบัญชเีขต
ทีดํ่าเนนิงานเรยีบรอยแลว

 
ภาพท่ี 4.15  Sequence Diagram ของการทํางานในงานบันทึกขอมูล 
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ภาพท่ี 4.16  Sequence Diagram ของการทํางานในงานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร 
 

ผูใชงาน คือ ขาราชการในกลุมเตรียมขอมูล ผูดูแลระบบ ไดปอน Username และ 
Password เขาสูระบบ ระบบงานจะทําการตรวจสอบสิทธิการใชงาน เพื่อเขาไปจัดการในระบบ  

ผูดูแลระบบ  มีสิทธิในการเพิ่มโครงการ เพิ่มไฟลบัญชีเขต ED ลบโครงการ แกไข
โครงการ  

งานระเบียน มีสิทธิในการบันทึกขอมูลไฟลบัญชีเขต ED ท่ีตรวจสอบกับแบบสอบถาม
ท่ีสงเขามาในระบบ สามารถดูรายงานการทํางานของโครงการตางๆ โดยแสดงเปนรอยละของ
จํานวนงานท่ีทําสําเร็จแสดงเปนรายจังหวัด  

งานบรรณาธิกรและลงรหัส มีสิทธิในการบันทึกขอมูลไฟลบัญชีเขต ED ท่ีตรวจสอบ
กับแบบสอบถามท่ีสงเขามาในระบบ สามารถดูรายงานการทํางานของโครงการตางๆ โดยแสดง
เปนรอยละของจํานวนงานท่ีทําสําเร็จแสดงเปนรายจังหวัด  
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งานบันทึกขอมูล มีสิทธิในการบันทึกขอมูลไฟลบัญชีเขต ED ท่ีตรวจสอบกับ
แบบสอบถามท่ีสงเขามาในระบบ สามารถดูรายงานการทํางานของโครงการตางๆ โดยแสดงเปน
รอยละของจํานวนงานท่ีทําสําเร็จแสดงเปนรายจังหวัด  

งานเทคโนโลยีงานบันทึกขอมูลภาพอักษร มีสิทธิในการบันทึกขอมูลไฟลบัญชีเขต ED 
ท่ีตรวจสอบกับแบบสอบถามท่ีสงเขามาในระบบ สามารถดูรายงานการทํางานของโครงการตางๆ 
โดยแสดงเปนรอยละของจํานวนงานท่ีทําสําเร็จแสดงเปนรายจังหวัด  
 4.3.3  การออกแบบขอมูลระบบ 
  จากการวิเคราะหและออกแบบระบบสามารถออกแบบขอมูลระบบโดยใชER- 
Diagram ท่ีแสดงกลุมของ เอนทิตี้และความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ไดดังภาพท่ี 4.17  
 

 

ภาพท่ี  4.17  การออกแบบฐานขอมูลระบบ โดยใช ER Diagram 
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 4.3.4  การจัดทําฐานขอมูล 
จากการออกแบบฐานขอมูล ผูวิจัยไดทําการจัดทําฐานขอมูลโดยการแปลงเอนทิตี้และ 

ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ จากแผนภาพ ER diagram ใหเปนตารางตางๆ สรุปไดดังตารางท่ี 4.7 
ถึง ตารางท่ี 4.13 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี 4.7 ขอมูล user 

Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

user_id int PK รหัสผูใช Yes 
username varchar  ช่ือผูใช  
password varchar  รหัสผาน  
status char  สถานะ  
sector_id int FK รหัสงาน  

 
ตารางท่ี 4.8 ขอมูล status 

Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

id int PK รหัสงาน ED  
sector_id int PK รหัสงาน  
status char  สถานะของงาน  
modifyDT datetime  วันท่ีทํางานเสร็จ  
comment text  หมายเหตุ  

 
ตารางท่ี 4.9 ขอมูล sector 

Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

sector_id int PK รหัสงาน ED  
sector_name varchar  ช่ืองาน  

 
ตารางท่ี 4.10 ขอมูล region 

Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

reg_id int PK รหัสภาค  
reg_name varchar  ช่ือภาค  
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ตารางท่ี 4.11 ขอมูล province 
Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

prov_id int PK รหัสจังหวัด  
prov_name varchar  ช่ือจังหวัด  
reg_id varchar  รหัสภาค  

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงฐานขอมูล project 

Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

project_id int PK รหัสโครงการ Yes 
project_name varchar  ช่ือโครงการ  
trimester varchar  ไตรมาส  
year varchar  ป พ.ศ.  
type char  ประเภทบันทึกขอมูล  
status_p char  สถานะโครงการ  
enddate date  วันท่ีส้ินสุดโครงการ  

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงฐานขอมูล works 

Column Name Data Type Primary Key Comment Auto Increment 

id int PK รหัสงาน Yes 
project_id int FK รหัสโครงการ  
reg_id int FK รหัสภาค  
prov_id int FK รหัสจังหวัด  
amp varchar  อําเภอ  
tmb varchar  ตําบล  
area varchar  พื้นที่  
ed varchar  เขตแจงนับ  
blk_vil varchar  หมูบาน  
psu_no varchar  บาน/อาคารตัวอยาง  
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 4.3.5  การออกแบบสวนเช่ือมโยงกับผูใช (User Interface) 
  เปนการออกแบบหนาจอภาพสวนติดตอกับผูใชงานระบบในกลุมงานตาง ๆ รวมถึง
การออกแบบหนาจอภาพสวนติดตอกับผูดูแลระบบ 
            4.3.5.1  หนาจอหลักของระบบ  โดยหนาจอหลักของระบบจะประกอบดวย สวนของ 
Logo, สวนแสดงเมนูในหนาหลัก และพ้ืนท่ีแสดงคาแตละเมนู 

 
ภาพท่ี 4.18  แสดงหนาจอหลักของระบบ 

            4.3.5.2  หนาจอเขาสูระบบ โดยหนาจอเขาสูระบบจะประกอบดวย สวนของ Logo, 
สวนแสดงเมนูในหนาหลัก และพ้ืนท่ีแสดงคาของการเขาสูระบบ 

ภาพท่ี 4.19  แสดงหนาจอเขาสูระบบ 
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            4.3.5.3  หนาจอการเขาใชงานของกลุมงานตาง ๆ โดยหนาจอของการเขาใชงานของ
กลุมงานตางๆ จะประกอบดวย สวนของ Logo, สวนแสดงเมนูในกลุมงานตางๆ และพ้ืนท่ีแสดงคา
ของเมนูในกลุมงานตางๆ 

 
ภาพท่ี 4.20  แสดงหนาจอการเขาใชงานของกลุมงานตาง ๆ 

            4.3.5.4  หนาจอการเขาใชงานของผูดูแลระบบ โดยหนาจอหลักของระบบจะ
ประกอบดวย สวนของ Logo, สวนแสดงเมนูของผูดูแลระบบ และพื้นท่ีแสดงคาแตละเมนูของ
ผูดูแลระบบ 

 
ภาพท่ี 4.21  แสดงหนาจอการเขาใชงานของผูดูแลระบบ 
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 บทที่ 5 
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ 

 
เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงผลการจัดทําและการทดสอบระบบโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1  ผลการพฒันาระบบ 
          ผลการพัฒนาระบบแบงออกเปน 2 สวน คือ ในสวนของผูดูแลระบบ และในสวนของ
กลุมงานตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1.  สวนของผูดูแลระบบ 
   2.  สวนของผูใชงาน 
 5.1.1  สวนของผูดูแลระบบ 
           5.1.1.1  การเขาสูระบบ เม่ือเขาสูหนาจอหลักของระบบแลว คลิกท่ีเมนูเขาสูระบบ 

 
ภาพท่ี 5.1  แสดงหนาจอเขาสูระบบ 
 
 หากมีการคลิกปุม Login โดยไมไดกรอกขอมูลช่ือผูใชและรหัสผานระบบจะแจงเตือน
ดังภาพท่ี 5.2 
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ภาพท่ี 5.2  แสดงหนาจอไมกรอกขอมูลผูดูแลระบบและรหัสผาน 
 
 หากมีการกรอกขอมูลผูดูแลระบบและรหสัผานหรือกรอกอยางใดอยางหนึ่งไมถูกตอง
ระบบจะมีการแจงเตือนดังภาพท่ี 5.3 

 
ภาพท่ี 5.3  แสดงหนาจอกรอกขอมูลผูดูแลระบบและรหสัผานไมถูกตอง 
 
 หากมีการกรอกขอมูลผูดูแลระบบถูกตอง จะเขาสูหนาจอหลักของผูดูแลระบบ ดังภาพ
ท่ี 5.4 

 
ภาพท่ี 5.4  แสดงหนาจอหลักของผูดูแลระบบเม่ือกรอกช่ือผูใชและรหสัผานถูกตอง 
  5.2.1.2  การเพิม่โครงการ 
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 เม่ือมีการ Login เขาสูระบบของผูดูแลระบบแลว หากตองการเพิ่มโครงการใหคลิกท่ี
เมนูเพิ่มโครงการดังภาพท่ี 5.5 

 
ภาพท่ี 5.5  แสดงหนาจอเพิ่มโครงการ 
 
 หากไมไดกรอกรายละเอียดของโครงการระบบจะแสดงหนาจอเตือนดังภาพที่ 5.6 

 
ภาพท่ี 5.6   แสดงหนาจอกรอกขอมูลไมครบ 
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 เม่ือทําการเพิ่มโครงการเรียบรอยแลวจะแสดงหนาจอโครงการท้ังหมดท่ีมีอยูรวมถึง
โครงการท่ีไดเพิ่มเขาไปใหมดวยดังภาพท่ี 5.7 

 
ภาพท่ี 5.7  แสดงหนาจอโครงการท้ังหมดหลังจากเพิ่มโครงการเรียบรอยแลว 
 
            5.2.1.3  การสงงานโครงการใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ 
 เม่ือตองการสงตอไปยังงานท่ีเกี่ยวของใหคลิกท่ีสงตองาน หนาจอสงงานโครงการไปยัง
งานท่ีเกีย่วของจะปรากฏและใหเลือกสงงานเพื่อทําการสงงานไปยังงานท่ีเกีย่วของ 

 
ภาพท่ี 5.8  แสดงหนาจอสงงานโครงการไปยังงานท่ีเกี่ยวของ 
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ภาพท่ี 5.9  แสดงหนาจอเม่ือทําการสงงานโครงการไปยงังานท่ีเกีย่วของเรียบรอยแลว 

 
            5.2.1.4  การแกไขโครงการ 
 หากตองการแกไขโครงการใหคลิกโครงการท้ังหมดและคลิกท่ีแกไข ในโครงการท่ี
ตองการแกไข จะปรากฏหนาจอแกไขโครงการดังภาพท่ี 5.10 

 
ภาพท่ี 5.10  แสดงหนาจอแกไขโครงการ 

  เม่ือทําการแกไขโครงการเรียบรอยแลวกดปุมแกไขขอมูล ระบบจะแจงการยืนยันการ
แกไขขอมูลดังภาพที่ 5.11 
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ภาพท่ี 5.11  แสดงหนาจอยนืยันการแกไขโครงการ 

 
            5.2.1.5  การลบงานโครงการ 
  หากตองการลบโครงการใหคลิกโครงการท้ังหมดและคลิกท่ีลบ ในโครงการท่ีตองการ
ลบ ระบบจะแจงการยืนยันการลบดังภาพท่ี 5.12 

 
ภาพท่ี 5.12  แสดงหนาจอยนืยันการลบโครงการ 
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ภาพท่ี 5.13  แสดงหนาจอโครงการท้ังหมดหลังจากยืนยนัการลบขอมูลโครงการ 
 
 5.1.2  สวนของกลุมงานตาง ๆ 
           5.1.2.1  การเขาสูระบบ  เม่ือเขาสูหนาจอหลักของระบบแลว คลิกท่ีเมนูเขาสูระบบ 

 
ภาพท่ี 5.14  แสดงหนาจอเขาสูระบบ 

   
 
 

 หากมีการคลิกปุม Login โดยไมไดกรอกขอมูลช่ือผูใชและรหัสผานระบบจะแจงเตือน
ดังภาพท่ี 5.15 
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ภาพท่ี 5.15  แสดงหนาจอไมกรอกขอมูลผูใชระบบและรหัสผาน 

 
หากมีการกรอกขอมูลผูใชระบบและรหัสผานหรือกรอกอยางใดอยางหน่ึงไมถูกตอง

ระบบจะมีการแจงเตือนดังภาพท่ี 5.16 

 
ภาพท่ี 5.16  แสดงหนาจอกรอกขอมูลผูใชระบบและรหัสผานไมถูกตอง 

  หากมีการกรอกขอมูลผูใชระบบถูกตอง จะเขาสูหนาจอหลักของผูใชระบบ ดังภาพท่ี 
5.17 

 
ภาพท่ี 5.17  แสดงหนาจอหลักของแตละงานเม่ือกรอกขอมูลผูใชและรหัสผานถูกตอง 
 เม่ือผูใชระบบตองการบันทึกการทํางาน ใหคลิกท่ีเมนูโครงการ และคลิกท่ีราย ED เพื่อ
เขาไปตรวจสอบงานท่ีเขามายังระบบดังภาพท่ี 5.18 – ภาพท่ี 5.20 
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ภาพท่ี 5.18  แสดงหนาจอของโครงการแตละงาน 

 

 

ภาพท่ี 5.19  แสดงหนาจอของโครงการโดยแยกรายจังหวัด 
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ภาพท่ี 5.20  แสดงหนาจอของรายละเอียดงานของแตละจังหวดั 
 
 ในกรณีท่ีจะทําการสงงานตอไปยังงานท่ีเกี่ยวของ แลวไมไดเลือกงานกอนคลิกปุมสง
งาน ระบบจะแจงเตือนดังภาพท่ี 5.21 

 
ภาพท่ี 5.21  แสดงหนาจอเม่ือไมไดเลือกงานแลวทําการกดปุมสงงาน 
 
 ในกรณีท่ีจะทําหมายเหตุงาน แลวไมไดเลือกงานกอนคลิกปุมcomment ระบบจะแจง
เตือนดังภาพที ่5.22 
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ภาพท่ี 5.22  แสดงหนาจอเม่ือไมไดเลือกงานแลวทําการกดปุม comment 
 
 เม่ือทําการคลิกเลือกงานท่ีตองการเขียนหมายเหตุแลวทําการระบุปญหาและความลาชา
ของงานเรียบรอยแลวจะแสดงผลดังภาพท่ี 5.23 

 
ภาพท่ี 5.23  แสดงหนาจอเพิม่หมายเหตุใหกับงาน 

 เม่ือตองการดรูายงานการดําเนินงาน ใหคลิกท่ีเมนูรายงาน และคลิกเลือกแสดงรายงาน
ท่ีโครงการที่ตองการดูรายงานการดําเนินงาน ดังภาพท่ี 5.24 – ภาพท่ี 5.25 
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ภาพท่ี 5.24  แสดงหนาจอรายงานของแตละงาน 

 

 
ภาพท่ี 5.25  แสดงหนาจอรายงานของโครงการโดยแยกรายจังหวัด 
 
 ในสวนของกลุมเตรียมขอมูลจะมีเมนูรายงาน โดยจะแสดงรายละเอียดของโครงการ
ท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบและแสดงสถานะการทํางานของกลุมงานแตละกลุมงานวาไดงานคงเหลือกี่
เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 5.26  แสดงหนาจอสถานะงานคงเหลือของงานโครงการแตละกลุมงาน 
 
 ในหนาหลักของระบบจะมีเมนูรายงานการดําเนินงาน โดยจะแสดงรายละเอียดของ
โครงการท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบและแสดงสถานะการทํางานของกลุมงานแตละกลุมงานวาได
ดําเนินการไปแลวกี่เปอรเซ็นต ซ่ึงทุกคนท่ีเขามาในระบบสามารถเขามาดูได โดยไมตอง Login เขา
สูระบบ  

 
ภาพท่ี 5.27  แสดงหนาจอรายงานสถานะการทํางานของแตละงาน 
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5.2  ผลการทดสอบระบบ 

ในการทดสอบระบบสวนนี้เปนการตรวจสอบจากการทํางานท้ังระบบวามีกระบวนการ
ทํางานถูกตองเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยกรอกขอมูลท่ีไมถูกตองหรือคาวางเขาไปใน
ระบบ  เพื่อใหระบบทําการประมวลผลและแสดงผลลัพธ 

ผูวิจัยใชตารางบันทึกผลการตรวจสอบระบบของแตละประเภทซ่ึง จะบอกไดวาไดทํา
การทดสอบความถูกตองของระบบในสวนใดบาง  โดยจะใหผูทดสอบทําเครื่องหมาย      ลงใน
ชองของการทดสอบโดยทั้งปอนขอมูลท่ีถูกตอง  และขอมูลท่ีผิดพลาดในสวนทายของแตละการ
ทดสอบจะอางอิงไปยังภาพที่ไดจากการทดสอบระบบ  ซ่ึงจะอยูตารางท่ี 5.1 ถึง ตารางท่ี 5.2 
สรุปผลการทดสอบ สําหรับผูดูแลระบบและสมาชิกตามลําดับ  

ตารางท่ี  5.1   ผลการทดสอบระบบสําหรับผูดูแลระบบ 

รายการทดสอบ 
ลักษณะการแสดงผล 

ภาพประกอบ 
ขอมูลถูกตอง แจงขอผิดพลาด 

การเขาสูระบบของผูดูแลระบบ 
-  กรอกขอมูลเขาสูระบบถูกตอง 
-   ไมกรอกชื่อผูใชระบบและรหัสผาน 
-  กรอกขอมูลไมถูกตอง 

 

 
 
 

 
 

 
5.4   
5.2   
5.3 

การเพิ่ม แกไข ขอมูลโครงการ 
-  การเพิ่มโครงการ 
-  การกรอกขอมูลโครงการไมครบ 
-  การแกไขโครงการ 
-  การลบโครงการ 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
5.5   
5.6    

5.11 
5.12-5.13 
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ตารางท่ี 5.2  ผลการทดสอบระบบสําหรับกลุมงานตาง ๆ  

รายการทดสอบ 
ลักษณะการแสดงผล 

ภาพประกอบ 
ขอมูลถูกตอง แจงขอผิดพลาด 

การเขาสูระบบของกลุมงานตาง ๆ 
-  กรอกขอมูลเขาสูระบบถูกตอง 
-  ไมกรอกชื่อผูใชระบบและรหัสผาน 
-  กรอกขอมูลไมถูกตอง 

 
 

 
 

 
 

 
5.17 
5.15 
5.16 

การบันทึกการทํางาน 
-  แสดงขอมูลราย ED 
-  การเลือกขอมูลงานราย ED  
-  การไมเลือกขอมูลงานราย ED 
-  การไมเลือกงานกอนเพิ่มหมายเหตุ 
-  การเพิ่มหมายเหตใุหกับงาน 
-  การแสดงรายงานแตละโครงการ 
-  การแสดงสถานะงานคงเหลือของ
โครงการ 

   
5.18-5.19 

5.20 
5.21 
5.22 
5.23 

5.24-5.25 
5.26 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพฒันาระบบตดิตามงานโครงการ 

 จากแบบสอบถามเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบติดตามงาน
โครงการ ซ่ึงเปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบติดตามงานโครงการ ซ่ึงการ
ประเมินผลจะแบงออกเปน 4 ดานคือ 
  5.3.1  ดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินผลความถูกตองและประสิทธิภาพ
ของระบบวาตรงตามความตองการของผูใชระบบมากนอยเพียงใด 
 5.3.2  ดาน Functional Test เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของ
ระบบวาสามารถทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบมากนอยเพียงใด 
 5.3.3  ดาน Usability Test เปนการประเมินลักษณะการออกแบบระบบวามีความงายตอการใช
งานมากนอยเพียงใด 
 5.3.4  ดาน Security Test เปนการประเมินระบบในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน
ระบบวามีมากนอยเพียงใด 
 

DPU



65 
 
  โดยระดับของประสิทธิภาพตอแบบประเมินแตละดานมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
4 หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี 
3 หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับท่ีพอใช 
2 หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนตองปรับปรุงแกไข 
1 หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนไมสามารถนําไปใชงานได 

ตารางท่ี 5.3 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบติดตามงานโครงการ 

การประเมินผล 
ระดับของประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
ดาน Functional Requirement Test 25% 42.5% 32.5% - - 
ดาน Functional Test 25% 45% 30% - - 
ดาน Usability Test 23.75% 46.25% 27.5% 2.5% - 
ดาน Security Test 40% 40% 20% - - 

  จากการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบติดตามงานโครงการ ของผูทดลองใช
ระบบ จํานวน 10 คนซ่ึงเปนขาราชการในกลุมเตรียมขอมูลพบวา ดาน Functional Requirement 
Test ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี รอยละ 42.50 ดาน 
Functional Test ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี รอยละ 45 
ดาน Usability Test ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี รอยละ 
40 และดาน Security Test ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี
ถึงดีมาก รอยละ 40 
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 บทที่  6 
สรุปผลการวิจัย 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย 
             งานวิจัยการพัฒนาระบบติดตามงานโครงการ กรณีศึกษา : กลุมเตรียมขอมูล ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนการศึกษาวิเคราะห ออกแบบ 
และจัดทําระบบ การติดตามงานโครงการท่ีมีภายในกลุมเตรียมขอมูล การพัฒนารูปแบบระบบใน
ลักษณะการทํางานแบบ Client-Server รวมกับการทํางานในระบบ Web-Based โดยนําเสนอขอมูล
ผานทางระบบเว็บไซต ท่ีใชงานภายในองคกร เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการตาง ๆ โดยการ
ประยุกตใชโปรแกรม ภาษา Hypertext Markup Language (HTML) รวมกับภาษาสคริปต  Hypertext 
Preprocessor (PHP)  เพื่อใหขาราชการภายในกลุมเตรียมขอมูล สามารถติดตามความกาวหนาของ
โครงการในแตละกลุมงานท่ีอยูภายใตกลุมเตรียมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
             ผลการจัดทําระบบติดตามงานโครงการ กรณีศึกษา:กลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคโดย  ระบบแยกเปนสวนของ
ผูดูแลระบบและสวนของกลุมงานท่ีเกี่ยวของโดยแตสวนสามารถเชื่อมโยงและเกี่ยวของกัน ตั้งแต
กระบวนการเพิ่มโครงการ จนกระท่ังกระบวนการส้ินสุดงานโครงการและระบบสามารถแสดงผล
รายงานสรุปการดําเนินงานรวมถึงงานคงเหลือของแตละโครงการ และในแตละกลุมงานในรูปแบบ
ของรอยละใหกับผูอํานวยการกลุมเตรียมขอมูลทราบถึงความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินงานอยู 
ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยูในกลุมเตรียมขอมูล ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
             ผลการศึกษาระบบติดตามงานโครงการผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถสรุปไดดังน้ี 
 1.  ระบบสามารถใหผูใชงานสามารถบันทึกสงงานใหกับงานท่ีเกี่ยวของและแจงสาเหตุ
ปญหาและความลาชาในงานผานทางเว็บไซต 
 2.  ระบบสามารถนําเสนอขอมูลความกาวหนาของโครงการตาง ๆ ท่ีดําเนินการภายใน
กลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 3.  ผูอํานวยการกลุมเตรียมขอมูลสามารถนําสารสนเทศท่ีไดจากระบบไปบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในกลุมเตรียมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 4.  ระบบสามารถสนับสนุนการติดตามความกาวหนาของโครงการตาง ๆ ไดอยางรวด 
เร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 6.2  ปญหาและแนวทางแกไขสรุปไดดังน้ี 
         ปญหาและแนวทางแกไขสรุปไดดังนี้  
             1. ระบบยังขาดการนําเสนอรายงานในรูปแบบของกราฟ เพื่อนําเสนอใหผูบริหารสามารถดู
ไดอยางสะดวกพรอมท้ังเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแตละโครงการ   
 2. ระบบยังขาดการเช่ือมโยงกับเจาของโครงการหรือจากกลุมงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลุม
เตรียมขอมูล ซ่ึงการขอขอมูลบัญชีเขตจากเจาของโครงการเพ่ือเพิ่มขอมูลโครงการยังตองมีการ
สงผาน Email อยู  
 
6.3 ขอเสนอแนะ 
         ขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 
         1.  ควรมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธเผยแพรการใชงานของระบบติดตามงาน
โครงการ 
  2.  ควรมีการเพิ่มเมนูการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการในรูปแบบกราฟเพื่อ
ประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู 
     3.  ผูพัฒนาระบบสามารถเพ่ิมโมดูลในเพ่ิมสวนการทํางานของสํานักงานสถิติจังหวัดและ
การนําผลจากการออกสํารวจมาจัดพิมพเปนเอกสารออกเผยแพรเพื่อใหครอบคลุมกระบวนงาน
ท้ังหมดของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
  4.  ควรเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงและจัดการฐานขอมูลใหมากยิ่งข้ึนใน
อนาคตหากมีการเพิ่มสวนการทํางานของสํานักงานสถิติจังหวัด 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
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ภาคผนวก  ก. 
การติดต้ังระบบติดตามงานโครงการผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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  ในการติดต้ังระบบติดตามงานโครงการ ประกอบดวยข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม 
Appserv 2.4.1 เพ่ือจําลองใหเคร่ืองสามารถทําหนาท่ีเปน Web Server และข้ันตอนการติดต้ัง
โปรแกรมฐานขอมูลของระบบติดตามงานโครงการมีข้ันตอนดังนี้ 
1.  การติดตั้ง Appserv 2.4.1 

 1.  ดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Appserv-win32-2.4.1 เพื่อติดต้ังโปรแกรมดังภาพท่ี ก.1 
 

 
ภาพท่ี  ก.1  ไอคอนการติดต้ัง Appserv-win32-2.4.1 

 2.  หลังจากรันไฟล Appserv-win32-2.4.1 แลวก็จะปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดและ 
เวอรช่ันของ Appserv ท่ีทําการติดตั้ง ในข้ันตอนนี้ ใหกดท่ีปุม Next เพื่อทําการติดต้ังดังภาพท่ี ก.2 
 

 
ภาพท่ี  ก.2  หนาตางแสดงรายละเอียดของโปรแกรม Appserv 2.4.1 

 3.  เม่ือเลือกท่ีจะติดต้ังแลวก็จะมีหนาตางปรากฏขึ้นมาเพ่ือใหเลือกโฟลเดอรเปาหมายท่ีจะ
ติดต้ังโปรแกรม ในท่ีนี้คือ C:\AppServ เม่ือเลือกเปาหมายไดแลวก็ใหกดปุม Next เพื่อทําการติดต้ัง
ในข้ันตอนตอไปดังภาพท่ี ก.3 
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ภาพท่ี  ก.3  หนาตางเลือกโฟลเดอรท่ีจะติดต้ังโปรแกรม 

 4.   เลือกรูปแบบของโปรแกรมท่ีจะติดต้ัง โดยท่ี  
- Typical คือรูปแบบมาตรฐาน โดยจะลงโปรแกรมในสวนท่ีใชกันเปนสวนมาก 
- Compact คือรูปแบบประหยัดใชพื้นท่ีติดต้ังนอยโดยจะลงแตโปรแกรมในสวนท่ีจําเปน

เทานั้น 
- Custom คือรูปแบบท่ีเราตองไปกําหนดเองวาจะเลือกโปรแกรมสวนใดบาง เม่ือเลือก

รูปแบบไดแลวก็กดปุม next เพื่อทําการติดต้ังโปรแกรมตอไป  
ในท่ีนี้เลือกแบบ Typical ดังแสดงในภาพท่ี ก.4 

 
ภาพท่ี  ก.4  หนาตางเลือกชนิดการติดต้ังโปรแกรม 
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 5.  สวนกําหนด Server Information เม่ือแกไขคาตางๆ แลวใหกดปุม Next เพื่อทําการติดต้ัง
ในข้ันตอนตอไป โดยสวนมากไมนิยมแกไขคาในสวนนี้ดังแสดงในภาพท่ี ก.5 

 
ภาพท่ี  ก.5  หนาตางแสดงการกําหนดคา Server Information 

 
 6.  หนาตางแสดงการติดต้ังโปรแกรมจะบอกใหเราทราบวาการติดต้ังโปรแกรมดําเนินไป
ถึงไหนแลว ดังแสดงในภาพท่ี ก.6 
 

 
ภาพท่ี  ก.6  สถานะการติดต้ังโปรแกรม 
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 7.  หนาตางแสดงการติดต้ังวาสําเร็จแลวเม่ือเราตองการใหเร่ิมการทํางานของ Apache และ 
MySQL ก็ใหเลือกทําเคร่ืองหมายถูกท่ีหนา Start Apache และ Start MySQL เม่ือจะออกจาก
โปรแกรมติดต้ังดังแสดงในภาพที่ ก.7 
 

 
ภาพท่ี  ก.7  หนาตางแสดงผลการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว 
 8.  เสร็จส้ินข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม AppServ 2.4.1 
 
2. การติดตั้งระบบติดตามงานโครงการ 

 1.  ตองทําการติดต้ัง Appserv กอนถึงจะใชงานโปรแกรมน้ีได  
 2.  ทําการคัดลอกโฟลเดอรช่ือ datprep จากแผนซีดี ไปไวใน C:\Appserv\www ดังแสดงใน
ภาพท่ี ก.8 

 
ภาพท่ี  ก.8  การคัดลอกโฟลเดอรระบบงาน 
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 3. การติ ดตั้ ง ฐ านข อ มู ล  ข้ั นตอนแรกให คั ดลอกฐ านข อ มู ล  datprepไปไว ใ น
C:/Appserv/mysql/data  ใหดังแสดงในภาพท่ี ก.9 

 
ภาพท่ี  ก.9  แสดงการติดต้ังฐานขอมูล 

4.  เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมโดยเปดบราวเซอร Internet Explorer และพิมพ URL เปน 
http://localhost/datprep 

  
ภาพท่ี  ก.10  แสดงหนาจอหลักของระบบ 
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ภาคผนวก  ข. 
คูมือการใชงานสําหรับผูดูแลระบบและกลุมงาน 
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คูมือการใชงานสําหรับผูดูแลระบบและกลุมงาน 

 
ระบบงานในสวนของกลุมงาน 
  เปนสวนท่ีกลุมงานหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเขามาจัดการขอมูลงานตางๆ ของ
โครงการ เชน การบันทึกสงงานตอกลุมงานท่ีเกีย่วของ การบันทึกหมายเหตุของงานที่มีปญหา เปน
ตน 
 

 
 
ภาพท่ี ข.1 แสดงหนาจอ Login 

เม่ือกรอกช่ือผูใชและรหัสผานแลวระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานของ
ระบบซ่ึงไดแยกแตละกลุมงาน ดังนี ้

1.  กลุมเตรียมขอมูล 
2.  งานระเบียน 
3.  งานบรรณาธิกรและลงรหสั 
4.  งานบันทึกขอมูล 
5.  งานเทคโนโลยีงานบันทกึขอมูลภาพอักษร 

 ซ่ึงเมนูและการทํางานของหวัขอท่ี 2-5 นั้นจะมีการทํางานท่ีเหมือนกัน 
 
 

DPU



81 

 
 
1.  กลุมเตรียมขอมูล 
เม่ือทําการ Login เขาสูระบบแลวจะแสดงหนาหลักของกลุมเตรียมขอมูล ซ่ึงจะมีเมนู

การใชงานท้ังหมด 4 เมนู คือ 
 1.  หนาหลัก 
 2.  โครงการท่ีรับผิดชอบ 
 3.  รายงาน 
 4.  ออกจากระบบ 

 

ภาพท่ี ข.2 แสดงหนาจอหลักเม่ือทําการ Login เขาระบบของกลุมเตรียมขอมูล 
 

 

ภาพท่ี ข.3 แสดงหนาจอโครงการท่ีรับผิดชอบท้ังหมดและแสดงผลการดําเนินงานของแตละ
โครงการ 
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ภาพท่ี ข.4 แสดงหนาจอรายงานซ่ึงจะแสดงสถานะงานคงเหลือของแตละกลุมงาน 

สําหรับเมนูการทํางานในงานตางๆ ภายใตกลุมเตรียมขอมูลจะมีลักษณะการทํางานและ
การบันทึกการทํางานท่ีเหมือนกันดังนั้นจึงจะยกตวัอยางเฉพาะงานระเบียนเทานั้น 

เม่ือทําการ Login เขาสูระบบแลวจะแสดงหนาหลักของงานระเบียน ซ่ึงจะมีเมนูการใช
งานท้ังหมด 4 เมนู คือ 

 1.  หนาหลัก 
 2.  โครงการ 
 3.  รายงาน 
 4.  ออกจากระบบ 

 
ภาพท่ี ข.5 หนาจอหลักเม่ือทําการ Login เขาระบบของงานระเบียน 
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ในเมนูโครงการนั้นจะแสดงโครงการท้ังหมดเขามาในงานซ่ึงในแตละโครงการ

สามารถเลือกดูรายละเอียดงานแตละโครงการได โดยคลิกเลือกท่ี ราย ED 

 
ภาพท่ี ข.6 แสดงหนาจอโครงการท่ีรับผิดชอบท้ังหมดท่ีเขามาในแตละงาน 
  

เม่ือคลิกเลือกราย ED ของโครงการแลวจะแสดงรายภาคและรายช่ือจงัหวัดกับจํานวน
งานท่ีเขามาซ่ึงในแตละจังหวดัจะมีสามารถจะแสดง ED ของแตละจังหวัดโดยคลิกท่ี แสดง ED 

 
ภาพท่ี ข.7 แสดงหนาจอจํานวนงานรายจังหวัดของโครงการ 
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เม่ือคลิกเลือกแสดง ED ของโครงการแลวจะแสดงรายละเอียดของงานในจังหวัดท่ี

เลือกแสดง โดยหนาจอน้ีจะเปนสวนท่ีจะสงงานไปยังงานตอไปและยังสามารถเขียนหมายเหตุ
ใหกับงานท่ีมีปญหาดวย ดังภาพที่ ข.8 ถึง ภาพท่ี ข.11 

 

ภาพท่ี ข.8 แสดงหนาจอรายละเอียดของงานในจังหวัดท่ีคลิกเลือกแสดง 

เม่ือตองการเขียนหมายเหตุใหกับงานท่ีมีปญหาใหคลิกเลือกงานท่ีตองการเขียนหมาย
เหตุและใหกดปุม comment จะมีหนาตางข้ึนมาเพื่อใหผูใชงานเขียนหมายเหตุใหกับงาน 

 
ภาพท่ี ข.9 แสดงหนาจอเม่ือคลิกปุม comment เพื่อเขียนหมายเหตุใหกับงาน 
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เม่ือทําการเขียนหมายเหตุและกดปุม OK เรียบรอยแลวจะปรากฏหมายเหตุในชอง 

comment  

 
ภาพท่ี ข.10  แสดงหนาจอเม่ือทําเขียนหมายเหตุเรียบรอยแลว 

 เม่ือตองการสงงานใหกับงานในข้ันตอนตอไป ใหคลิกเลือกงานท่ีตองการสงและทําการกด
ปุมสงงาน 

 
ภาพท่ี ข.11  แสดงหนาจอยนืยันเม่ือทําการสงงานเรียบรอยแลว 

 
ในสวนของเมนูรายงานจะแสดงรายช่ือโครงการท่ีรับผิดชอบในสวนงานนั้นๆ เม่ือ

ตองการแสดงรายงานของโครงการใหคลิกเลือก แสดงรายงาน 

DPU



86 

 

 
ภาพท่ี ข.12  แสดงหนาจอรายงาน 
 

ในหนาจอนีจ้ะแสดงจํานวนงานในแตละจงัหวัดและผลการดําเนนิงานวาไดดําเนินงาน
ในแตละจังหวดัไปไดแลวกีเ่ปอรเซ็นต 

 
ภาพท่ี ข.13  แสดงหนาจอรายงานแยกตามจังหวดั 
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ระบบงานในสวนของผูดูแลระบบ 

เปนสวนท่ีผูดแูลระบบเขามาจัดการขอมูลงานตางๆ ของโครงการ เชน การเพิ่ม แกไข 
และลบโครงการ การสงงานตอกลุมงานท่ีเกี่ยวของ ส่ิงท่ีจะตองเตรียมในการเพ่ิมโครงการคือ ไฟล
บัญชีเขต ซ่ึงตองไดจากเจาของโครงการ และเปนไฟลงานนามสกุล .CSV เทานั้น  

 
ภาพท่ี ข.14 แสดงหนาจอ Login 

 

 
 
ภาพท่ี ข.15 แสดงหนาจอหลักเม่ือทําการ Login เขาระบบของกลุมผูดูแลระบบ 
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เม่ือทําการ Login เขาสูระบบแลวจะแสดงหนาหลักของผูดูแลระบบ ซ่ึงจะมีเมนูการใช

งานท้ังหมด 4 เมนู คือ 
 1.  หนาหลัก 
 2.  เพิ่มโครงการ 
 3.  รายงาน 
 4.  ออกจากระบบ 

ในหนาจอเพิ่มโครงการนั้น เม่ือทําการกรอกรายละเอียดโครงการเรียบรอยแลวและทํา
การคลิกปุมตกลง เพื่อเพ่ิมโครงการเขาไปในระบบ เม่ือทําการเพ่ิมขอมูลโครงการเรียบรอยแลวจะ
แสดงหนาจอโครงการท้ังหมด โดยจะแสดงดังภาพท่ี ข.16-ข.17 

 
ภาพท่ี ข.16 แสดงหนาจอเพิม่โครงการ 
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ภาพท่ี ข.17 แสดงโครงการท้ังหมด 

ในเมนูโครงการท้ังหมดจะแสดงโครงการท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบและสามารถท่ีจะสง
งานโครงการไปยังงานท่ีเกี่ยวของ และสามารถ แกไข และลบ โครงการได ดังภาพท่ี ข.18-ข.20 

 เม่ือตองการสงงานใหกับงานท่ีเกีย่วของใหคลิกท่ีสงงาน และจะแสดงหนาจอการสง
งานโครงการใหกับงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 
ภาพท่ี ข.18 แสดงหนาจอสงงานโครงการใหงานท่ีเกี่ยวของ 
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ภาพท่ี ข.18 แสดงหนาจอแกไขโครงการ 

 

 
ภาพท่ี ข.19 แสดงหนาจอลบโครงการ 
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การออกจากระบบของผูดูแลระบบและกลุมงาน 

ในสวนของการออกจากระบบของผูดูแลระบบและกลุมงานตางๆ ใหคลิกท่ีเมนู ออก
จากระบบ เม่ือคลิกแลวจะกลับไปยังหนาจอหลักของระบบซ่ึงเปนหนาเดียวกันกับตอนเขาระบบ
คร้ังแรกท่ียังไมมีการเขาระบบ  
 

 
ภาพท่ี ข.20 แสดงเมนูการออกจากระบบ 

ซ่ึงในหนาจอหลักของระบบจะมีเมนูท้ังหมด 5 เมนู ดงันี้ 
1. หนาหลัก 
2. กลุมเตรียมขอมูล 
3. โครงการท่ีรับผิดชอบ 
4. รายงานการดําเนินงาน 
5. เขาสูระบบ 

ซ่ึงเมนูท่ีสําคัญคือ เมนูรายงานการดําเนินงาน ซ่ึงหนาจอของรายงานการดําเนินงานจะ
แสดงรายละเอียดของโครงการท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบและแสดงสถานะการดําเนินงานของแตละ
งานท่ีรับผิดชอบแสดงเปนรอยละของจํานวนงานท้ังหมดในโครงการ ดังภาพท่ี ข.21-ข.22 
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ภาพท่ี ข.21 แสดงหนาจอหลักระบบ 
 

 
ภาพท่ี ข.22 แสดงหนาจอรายงานการดําเนนิงาน 
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ภาคผนวก  ค. 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบติดตามงาน

โครงการ 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบติดตามงานโครงการ 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นน้ี เปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูตอบภายหลังจากท่ีได

ทดลองใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งการประเมินผลสวนน้ีจะแบงออกเปน 4  ดานดวยกันคือ   
1.1 ดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินผลความถูกตองและประสิทธิภาพของระบบ

วาตรงตามความตองการของผูใชระบบมากนอยเพียงใด 

1.2 ดาน Functional Test เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบวา
สามารถทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบมากนอยเพียงใด 

1.3 ดาน Usability Test เปนการประเมินลักษณะการออกแบบระบบวามีความงายตอการใชงานมาก
นอยเพียงใด 

1.4 ดาน Security Test เปนการประเมินระบบในดานการรักษาความปลอดภัยของ    ขอมูลในระบบ
วามีมากนอยเพียงใด 

2. ในการตอบแบบสอบถามน้ี ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังน้ี 

ทําเครื่องหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
โดยตัวเลขของระดับประสิทธิภาพตอแบบประเมินแตละดานมีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

4 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี 

3 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับที่พอใช 
2 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตองปรับปรุงแกไข 

1 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไมสามารถนําไปใชงานได 

ตัวอยางการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

ความงายตอการใชงานของระบบ      
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ขอมูลสวนตัว: เพศ             ชาย          หญิง 

สังกัดงาน………………………………………………................................................................................  
ตําแหนง   ผอ.กลุม     หัวหนางาน      ขาราชการ 

การประเมินระบบดาน Functional Requirement Test  

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของระบบในดานการเพ่ิมโครงการ 

2. ความสามารถของระบบในดานการเพ่ิม ED ในแตละโครงการ 

3. ความสามารถของระบบในดานการลบโครงการ 

4. ความสามารถของระบบในดานการแกไขโครงการ 

     

 

การประเมินระบบดาน Functional Test 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลโครงการ 

2. ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูลโครงการ 

3. ความถูกตองในการลบขอมูลโครงการ 

4. ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในโปรแกรม 

5. ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับระบบงานจริง 

6. การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
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การประเมินระบบดาน Usability Test 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความงายตอการใชงานของระบบ 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 

3. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 

4. ความเหมาะสมในการใชขอความ สัญลักษณหรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อ
ความหมาย 

5. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ 

6. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 
7. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ 

8. คําศัพทที่ใชผูใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย 

     

การประเมินระบบดาน Security Test 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ 

2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 

3. การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง  

     

ขอเสนอแนะ : โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงในการใหขอมูลท่ีเปนจริงจากทาน  
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางศันสนีย  ทารอน 
ประวัติการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ   

มหวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพฯ  2550 
      
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีงานบันทึก

ขอมูลภาพอักษร  กลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

      
ประสบการณทํางาน โรงเรียนศรีวิกรมบริหารธุรกิจ 

อาจารยสอนคอมพิวเตอร  
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