
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวัตถุพยาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
บรรจง  เพียศรี 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจดัการทางวศิวกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ.  2554 

DPU



Information System Management for Physical Evidences 
 
 
 
 
 
 
 

Banjong  Phiasri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
 for the Degree of Master of Science  

Department of  Engineering Management  
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

 2011 

DPU



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนตรวจและแกไข 
ขอบกพรอง จนวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยดี และผูจัดทําตองขอ 
ขอบพระคุณอาจารย ดร.ประศาสน  จันทราทิพย ประธานกรรมการ ผูชวยศาสตาจารย ดร.ไพฑูรย 
ศิริโอฬาร กรรมการ และอาจารย ดร. นันทิกา  ปริญญาพล กรรมการ ท่ีใหขอเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อทําใหวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูจัดทํากราบ
ขอบพระคุณ อยางสูง มา ณ โอกาส นี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ซ่ึงใหการสนับสนุนทุกๆ 
ดานและยังคอยใหกําลังใจตลอดมา และขอขอบพระคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ รวมงานท่ีกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําตางๆ จนทําใหวิทยานิพนธสําเร็จไป
ไดดวยดี 
  ประโยชนและคุณคาการศึกษาสําหรับสวนท่ีเปนความดีอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ 
ผูวิจัยขอมอบเพ่ือบูชาพระคุณแกบิดามารดา บูชาพระคุณครูอาจารยทุกทาน สวนขอบกพรองอ่ืนๆ   
ของวิทยานิพนธฉบับนี้ผูทําวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 

 
 

                   บรรจง  เพียศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ฉ 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย....................................................................................................................  ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ...............................................................................................................  ง 
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................  จ 
สารบัญตาราง............................................................................................................................  ซ 
สารบัญภาพ...............................................................................................................................  ฌ 
บทท่ี 
 1.  บทนํา...........................................................................................................................  1 
  1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา...........................................................................  1 
  1.2  วัตถุประสงคของการวิจยั.....................................................................................  2 
  1.3 สมมุติฐานของการวิจยั.........................................................................................  3 
  1.4 ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................. 3 
  1.5 ข้ันตอนในการดําเนินงานวจิัย..............................................................................  3 
  1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ..................................................................................  3 
 2.   ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ..................................................................................... 6 
  2.1 ฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล....................................................................  5 
  2.2 เทคโนโลยีท่ีใชในการออกแบบฐานขอมูล..........................................................  13 
   2.2.1 PHP............................................................................................................ 14 
   2.2.2 APACHE...................................................................................................  17 
   2.2.3 Mysql......................................................................................................... 27 
   2.2.4 PHPMyadmin............................................................................................  29 
  2.3 กลยุทธการจัดเก็บ................................................................................................  31 
  2.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ......…………….....................................................................  35 
 3. วิธีการดําเนนิงาน.........................................................................................................  38 
  3.1  การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ...................................................................................  38 
   3.2 วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล......................................................................... 38 
   3.3 การสรางและพัฒนาระบบ.................................................................................... 46 
   3.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ.................................................................................  59 

DPU



ช 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 4. ผลของการดําเนินงาน..................................................................................................  62 
  4.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวัตถุพยาน..............................  62 
  4.2 การออกแบบการจัดเก็บและระบุตําแหนงวัตถุพยาน...........................................  84 
  4.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระยะเวลาในการคนหาอุปกรณ................................  85 
  4.4 ผลการวิเคราะหประเมินความพึงพอใจการใชโปรแกรม.....................................  92 
 5. สรุปผลและขอเสนอแนะ............................................................................................. 94 
  5.1  สรุปและอภิปราย..................................................................................................  94 
  5.2  ขอเสนอแนะ.........................................................................................................  95 
บรรณานุกรม............................................................................................................................. 96 
ประวัติผูเขียน............................................................................................................................  99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ซ 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี     หนา 
 1.1 ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานวจิัย.............................................................  4 
 3.1 ขอมูลการเพ่ิมอุปกรณ (Device).................................................................................  45 
   3.2 การเพิ่มขอมูลขาว (News).......................................................................................... 46 
 3.3 การเพิ่มและแกไขผูใชระบบ (User)...........................................................................  46 
  4.1 แสดงเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยานโดยวิธีเดิม...................................................... 86 
 4.2 แสดงเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยานโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น.........................  87 
 4.3 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยาน.......................................  87 
 4.4 แสดงคาเฉล่ียเวลารวมเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังปรับปรุง............................ 88 
 4.5 ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบ.........................................  92 
 4.6 แสดงคะแนนเฉล่ีย คา SD และระดับความพึงพอใจ..................................................  93 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ฌ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี     หนา 
 2.1 แสดงตัวอยางเขตขอมูล ระเบียน และแฟมขอมูลนักศึกษา...................................... 12 
        2.2  ตัวอยางการเขียนภาษาพีเอชพี.................................................................................. 15 
         2.3   รายงานผลการสํารวจเว็บเซิรฟเวอรจาก NetCraft...................................................  18 
         2.4   ตรวจดูพอรตของ Apache........................................................................................ 19 
         2.5   หนา Test Page ของอาปาเช.....................................................................................  20 
         2.6   รายช่ือโมดูลท่ีเปนสวนประกอบของอาปาเชใน Red Hat 9.0.................................. 21 
         2.7   โครงสรางของ ServerRoot......................................................................................  22 
         2.8   สาธิตวิธีการยายตําแหนง DoccumentRoot อยางรวดเร็ว.........................................  23 
 2.9   ข้ันตอนการสรางยูสเซอร webmaster เพื่อการ FTP................................................. 24 
 2.10 การทํางานรวมกันระหวาง DNS กับ Apache........................................................... 25 
     2.11 ตัวอยางหนาจอแรกของโปรแกรม........................................................................... 30 
    3.1  Context Diagram การไหลขอมูลระดับสูงสุด.......................................................... 39 
 3.2   Data Flow Diagram Level 1 ภาพรวมของระบบ..................................................... 40 
      3.3 Data Flow Diagram Level 2 บริหารและจดัการผูใชระบบ...................................... 41 
   3.4 Data Flow Diagram Level 2 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ................................  42 
   3.5 Data Flow Diagram Level 2 การเพิ่มอุปกรณ.......................................................... 43 
 3.6 Data Flow Diagram Level 2 การเพิ่มขาวสาร.......................................................... 43 
 3.7  Data Flow Diagram Level 2 แกไขขอมูลสวนตัว....................................................  44 
 3.8 Data Flow Diagram Level 2 คนหาอุปกรณ............................................................  45 
 3.9 หนา Login ของระบบ.............................................................................................. 47 
 3.10 เมนู และสวนแสดงขาวสารของระบบ..................................................................... 48 
 3.11 เมนู และสวนเพิ่มผูใชงาน........................................................................................ 49 
 3.12 เมนู และสวนแกไขผูใชงาน..................................................................................... 50 
 3.13 เมนู และสวนแกไขขอมูลสวนตวั............................................................................ 51 
 3.14 เมนู และสวนแสดงขาสาร.......................................................................................  52 
  3.15 เมนู และสวนการเพิ่มอุปกรณ.................................................................................  53 
  3.16 เมนู และสวนการคนหาอุปกรณ..............................................................................  54 

DPU



ญ 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

\      หนา 
        3.17 เมนู และสวนกอนการแกไขอุปกรณ.......................................................................  55        
 3.18 เมนู และการแกไขอุปกรณ......................................................................................  56 
 3.19 เมนู และสวนแสดงรายละเอียดอุปกรณ................................................................... 57 
  3.20 เมนู และสวนแกไขขอมูลขาวสาร...........................................................................  58 
 4.1  หนาจอแรกของระบบหนา Login............................................................................ 64 
 4.2   หนาจอแรกสําหรับผูดูแลระบบ...............................................................................  65 
 4.3 หนาจอสําหรับผูดูแลระบบสําหรับเพิ่มผูใชงาน......................................................  66 
 4.4   หนาจอสําหรับผูดูแลระบบแกไขผูใชงาน...............................................................  67 
 4.5 หนาจอสําหรับผูดูแลระบบแกไขขอมูลสวนตัว....................................................... 68 
 4.6   หนาจอสําหรับผูดูแลระบบปรับปรุงขาวสาร........................................................... 69 
 4.7   หนาจอแรกของผูใชงานระบบ................................................................................. 70 
 4.8   หนาจอสําหรับเพิ่มอุปกรณ...................................................................................... 71 
 4.9 แสดงหนาจอการคนหาอุปกรณ............................................................................... 72 
 4.10 แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณทุกประเภท............................................................  73 
 4.11 แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณเฉพาะฮารดดิสค....................................................  74 
 4.12 แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณเฉพาะเมมโมร่ีการด............................................... 75 
  4.13 แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณเฉพาะโทรศัพท.....................................................  76 
 4.14 แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณแบบกําหนดสถานะ...............................................  77 
 4.15 แสดงหนาแสดงการเลือกดอุูปกรณฮารดดิสค.........................................................  78 
 4.16 แสดงหนาแสดงการเลือกดอุูปกรณเมมโมร่ีการด...................................................  79 
 4.17 แสดงหนาแสดงการเลือกดอุูปกรณโทรศัพท..........................................................  80 
 4.18 แสดงหนาจอการแกไขอุปกรณ...............................................................................  81 
 4.19 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลสวนตัว......................................................................  82 
   4.20 แสดงหนาแสดงการแกไขปรับปรุงขอมูลขาวสาร................................................... 83 
 4.21 แสดงตัวอยางตูจัดเก็บอุปกรณ................................................................................. 84 
  4.22 แสดงบริเวณวกิฤตของการทดสอบสมมติฐาน........................................................  89 

DPU



ค 
 
หัวขอวิทยานพินธ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวัตถุพยาน 
ช่ือผูเขียน  บรรจง  เพียศรี 
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภรัชชัย  วรรัตน 
สาขาวิชา  การจัดการทางวิศวกรรม 
ปการศึกษา  2554 
  

บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการวัตถุพยาน
ภายในศูนยตรวจสอบ และวิเคราะหการกระทําผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงในปจจุบันวัตถุพยานมีจํานวนมาก ซ่ึงยากตอการ 
ตรวจสอบวาวัตถุพยานเหลานั้นจัดเก็บอยูท่ีไหน ใครเปนผูรับผิดชอบ รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับวัตถุพยานเหลานั้น วัตถุพยานท่ีทางศูนยไดรับมามีแนวโนมท่ีจะมากข้ึนตอไปเร่ือยๆ 
เพราะวาในปจจุบันการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีมีมากข้ึน และเพิ่มข้ึนไปพรอมๆ กับ 
ประชาชนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมากข้ึนดวย ส่ิงเหลานี้จึงเปนปญหาในการคนหา  
วัตถุพยาน ติดตามผูรับผิดชอบ รวมถึงระบุตําแหนงท่ีเก็บวัตถุพยาน เปนตน ดังนั้นการจัดทําระบบ 
จึงเปนประโยชนอยางมาก ท่ีจะนําขอมูลวัตถุพยานท่ีทางศูนย มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดเก็บลงใน 
ฐานขอมูลท่ีเหมาะสม ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
ซ่ึงจะทําใหการคนหา วัตถุพยานเหลานี้ไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  จากการพัฒนาระบบสารสนเทศไดขอเปรียบเทียบระหวางเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุ
พยาน กอนการปรับปรุงและหลังปรับปรุง ซ่ึงสรุปไดวาการคนหาโดยวิธีเดิมใชเวลาใน การคนหา 
เฉล่ียเทากับ 5.06  นาที สวนการคนหาดวยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนคนหานั้นสามารถ ลดระยะเวลา 
ในการคนหาอุปกรณได เหลือแค  1.43 นาที  และคํานวณเปอรเซ็นต เวลาท่ีลดลง จากเดิมซ่ึงลดลง 
ถึง 71.74  เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 

ฆ 

DPU



ง 
 
Thesis Title Information System Management for Physical Evidences 
Author Banjong  Phiasri 
Thesis Advisor Asst. Prof. Ph.D Suparatchai  Vorarat 
Department Engineering Management 
Academic Year 2011 
 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research is to develop the Information System Management for 
Physical Evidences, under the supervision of the Testing Center in Ministry of Information And 
Communication Technology. Now there are a lot of physical evidences which are difficult for 
checking, then where are physical evidences stored? Who will be responsible for including other 
details of physical evidence? Physical evidences received tend to more increase which cause the 
difficulty of investigation. Because, the offending technology has more increased and will be 
more importantly in conjunction with the people has been using more technology. It’s a problem 
to find physical evidences and follow someone’s responsibility including location of the stored 
physical evidences. Therefore, the preparation of the system is very useful to store into the 
database appropriately and to reduce the operational steps as well as cause the operational 
efficiency to facilitate the agent find out such physical evidences. 
  The result of Information System Management for Physical Evidences, compares the 
time takes to find before and after the adjustment, concluded that the original search took time to 
find out with the average of 5.06 minutes. For the developed searching program could reduce 
only 1.43 minutes of time to find the device, and calculated the percentage of time which reduced 
from the original down to 71.74 percent. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ในระยะเริ่มแรก คอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการคํานวณตางๆ ใหสามารถ 
ทํางานไดอยางรวดเร็ว แตในปจจุบันนี้ไดถูกนํามาใชในการชวยประมวลผลตางๆ มากยิ่งข้ึนไมวา
จะ เปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน คอมพิวเตอรสามารถชวยประมวลผลในทางธุรกิจหรือ
สํานักงาน สามรถทําใหมีความสะดวกรวดเร็ว ยังสามารถชวยลดเอกสารท่ีเปนกระดาษและจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันนี้ระบบคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทเปนอยางมาก 
สามารถตอบสนองความตองการตอผูปฏิบัติงานเกี่ ยวกับดานนี้ ใหไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
 สังคมในปจจุบันการจัดโครงสรางขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูลเปนท่ีนิยมเกือบทุก
หนวย งานไดมีการใชระบบสารสนเทศจัดทําขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูลท่ี
มีเขามาน้ันมีจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ถาจัดขอมูลเปนแบบแฟมขอมูลจะทําใหมีแฟมขอมูลเปนจํานวน
มาก ซ่ึงจะทําใหเกิดขอมูลท่ีซํ้าซอนกันได ขอมูลท่ีซํ้าซอนนี้จะกอใหเกิดปญหามากมายซ่ึงถาอยูใน
รูปของ กระดาษก็จะสงผลกระทบอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการจัดเก็บรวมถึงการดูแลรักษาที่ตองให
ความสําคัญ เนื่องจากอาจจะทําใหเอกสารเปลานั้นชํารุดเสียหายได รวมการคนหาอุปกรณหรือ
เอกสารแตละอยาง ถาไมมีการจัดวางในตําแหนงท่ีดีแลวก็จะทําใหการคนหานั้นใชเวลานานมากข้ึน 
ดังนั้นแลวเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาทมากข้ึนในปจจุบันการนําเอาเทคโนโลยีเหลานั้นมา
ประยุกตใชในการทํางานใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ผูจัดทําจึงใหความสําคัญตรงจุดนี้จึงได
มีแนวคิดท่ีจะจัดทําระบบฐาน ขอมูลข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกตอหนวยงานรวมถึงผูปฏิบัติงาน
ปจจุบันนี้ความกาวหนาในวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นแลวเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนลด
กระบวนการการทํางานท่ีซํ้าซอนลดระยะเวลาการ ทํางานในแตละข้ันตอน ดังนั้นแลวเพื่อใหงาน
ออกมาอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยการ
ปฏิบัติงาน สําหรับหนาท่ีรับผิดชอบในสวนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนี้  
มีอํานาหนาท่ีเกี่ยวกับการวางแผน สงเสริมพัฒนา และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยาและการสถิติและราชการอื่นๆ ตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวง สําหรับหนาท่ีท่ีสําคัญ
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อยางหนึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรตางๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือศูนย
ตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT COP) มีหนาท่ี
ชวยเหลือใหความรูเกี่ยวเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหความรูเร่ืองพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ประชนเกี่ยวกับเร่ืองอินเตอรเน็ต การใหคําแนะนําเม่ือ
ประชนท่ัวไปนั้นเกิดขอสงสัยหรือมีปญหาตางๆ เชน การท่ีเขาเหลานั้นถูกชอโกงผานอินเตอรเน็ต
หรือไมวาจะเปนการโดนผูไมประสงคดี โพสตภาพ การหม่ินประมาท ของผูเสียหายลงในระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตทําใหเกิดความเส่ือมเสีย และยังเสีย ท้ังช่ือเสียงและเงินทอง การการรับแจง
เว็บไซตท่ีไมเหมาะสมตางๆ เปนตน รวมไปถึงรวมมือกับทางเจาหนาท่ีตํารวจทําการจับกุม 
ผูกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ซ่ึงในปจจุบันนี้มีผูกระทําความผิด ทางคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึนเปน 
จํานวนมากและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนตอไปเร่ือยๆ ดังนั้นแลวจึงสงผลใหอุปกรณท่ีเปนของผูท่ี
กระทําความผิดท่ีทางหนวยงานไดยึดจากการจับกุมผูกระทําความผิดมานั้น มีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ  
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทางหนวยงานผูรับผิดชอบจะเห็นความสําคัญ ทางศูนยตรวจสอบและวิเคราะห
การกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เอง ตองมีการวางแผนเตรียมรับมือกับการเพิ่มข้ึน
ของวัตถุพยานท่ีมากข้ึนดวย ดังนั้นทางศูนยท่ีมีหนาท่ีหลักสําคัญอยางหนึ่งคือ การตรวจพิสูจน
หลักฐาน ดวยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร เพื่อหารองรอยผูกระทําความผิดท่ีผูกระทําผิดนั้น ไดฝาก
รองรอยของตัวเองไว ไมวาจะเปนในระบบคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือบนเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึง
รองรอยท่ีมาในรูปของการดหนวยความจําตางๆ ซ่ึงทางศูนยไดใหความสําคัญ กับปญหาตรงจุดนี้ 
จึงจําเปนตองมีการจัดการอุปกรณวัตถุพยานเหลานี้ใหเปนระบบ ระเบียบและการจัดการท่ีดี การ
นําเอาวิทยาการคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการทํางาน จึงเปนแนวทางที่ สามารถลดปญหาดาน
การจัดการเกี่ยวกับวัตถุพยานเหลานี้ใหเก็บอยางเปนระเบียบ รวมถึงจะสามารถ ลดระยะเวลาในการ
คนหาอุปกรณ การเรียกใชอุปกรณ การตรวจสอบตําแหนงอุปกรณส่ิงตางเหลานี้ จะทําให
ผูรับผิดชอบมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ลดเวลาการปฏิบัติงานในหลายๆ ข้ันตอน จะทําใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด รวมถึงจะเปนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการทํางาน ขององคกรและหนวยงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึนดวย 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  วัตถุประสงคของการศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
 1. เพื่อจัดการฐานขอมูลเกี่ยววัตถุพยานท่ีไดทําการยึดมา รวมถึงวัตถุพยานท่ีตํารวจสงมาเพื่อ 
ตรวจพิสูจนหลักฐาน 
 2. เพื่อใหผูใชงานระบบสามารถคนหาตําแหนงของวัตถุพยานไดสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

DPU



3 
 

1.3 สมมุติฐานในงานวิจัย 
 1. ระบบฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนมีความสะดวกตอการคนหาอุปกรณแตละประเภท 
 2. สามารถระบุตําแหนงท่ีอยูของอุปกรณไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
 3. ลดระยะเวลาในการคนหาอุปกรณ 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1. จัดการฐานขอมูลภายในศูนยตรวจสอบและวิเคราะหการทําผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ICT COP) 
 2. จัดการฐานขอมูลเฉพาะวัตถุพยานท่ีไดตรวจยึดมา และวัตถุพยานท่ีตํารวจสงมา เพ่ือตรวจ 
พิสูจนหลักฐานดวยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร 

 
1.5 ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 
    มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาคนควางานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
 2. ศึกษาและเลือกใชวิธีการหารูปแบบในการจําแนกหมวดหมูของวัตถุพยานท่ีเหมาะสม 
 3. ออกแบบฐานขอมูลที่ใชในการจัดการวัตถุพยาน 
 4. สรางตัวแบบของฐานขอมูล 
 5. เขียนโปรแกรมเพื่อจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล 
 6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
 7. จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ  

 
1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะวัตถุพยาน 
 2. สามารถคนหาตําแหนงวัตถุพยานไดงายและรวดเร็วมากข้ึน 
 3. สามารถจัดการวัตถุพยานใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสสามารถลดปริมาณเอกสาร 
 4. ระบบสามารถอํานวยความสะดวก สําหรับผูใชในการบันทึกแกไขนอกสถานท่ี โดยใช
คอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมูล 
 5. ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถตรวจนับจํานวนอุปกรณท่ีมีอยูอยางถูกตอง ลดความผิดพลาดใน
การตรวจนับอุปกรณ 
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ตารางที่ 1.1  ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในบทนี้ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดเกี่ยวกับฐานขอมูลการจัดทําฐานขอมูล องคประกอบ
ของฐานขอมูล อุปกรณและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูล กลยุทธในการ
จัดเก็บ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ รวมถึงงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 ฐานขอมูล (Database) 
 ฐานขอมูล คือ ชุดของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันท่ีถูกนํามาจัดเก็บไวดวยกัน เพื่อให 
สามารถใชขอมูลเหลานั้นรวมกันไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของฐานขอมูลอยาง
งายๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรา ไดแก สมุดโทรศัพท ซ่ึงเปนการจัดเก็บรวบรวมรายช่ือ
และเบอรโทรศัพทของผูท่ีเราตองการติดตอดวย หรือการจัดเก็บขอมูลคาใชจายภายในครอบครัว  
เปนตน การจัดเก็บขอมูลจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเม่ือมีวิธีการจัดขอมูลท่ีดีกลาวคือ วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล สืบคนขอมูลตองเปนไปอยางงมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชน มีการจัดเก็บรายช่ือแบงตาม 
ลําดับอักษร เปนตน โดยท่ัวไปเม่ือขอมูลมีขนาดใหญข้ึน การสรางฐานขอมูกระทําไดโดยใช
คอมพิวเตอรเขามาชวย เพ่ือใหสามารถจัดเก็บและใชขอมูลเหลานี้รวมกันตลอดจนสามารถ สืบคน
ไดอยางรวดเร็ว (รศ. ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ 2546 : 2) 
 ฐานขอมูล คือ การรวบรวมแฟมขอมูลหลาย ๆ แฟมท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกันซ่ึง 
แตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยหลายๆ เรคคอรด แตละเรคคอรดแบงออกเปนหลายๆ ฟลด 
ความหมายของฐานขอมูล ในปจจุบันจึงเปนการจัดการขอมูลท่ีเกี่ยวของกันอยางมีระบบ นอกจาก 
จะเก็บตัวขอมูลแลวยังเก็บความสัมพันธระหวางขอมูลดวย (พรเทพ 2545 : 9) 
 ฐานขอมูล (database) หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธ 
ซ่ึงกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บ 
หลายๆ แฟมขอมูลนั่นก็ คือการเก็บขอมูลในฐานขอมูลนั้นเราอาจจะเก็บท้ังฐานขอมูลโดยใชแฟม 
ขอมูล เพียงแฟมขอมูลเดียวกันได หรือจะเก็บไวในหลายๆ แฟมขอมูลท่ีสําคัญคือ จะตองสราง 
ความสัมพันธระหวางระเบียนและเรียกใชความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซํ้าซอนของขอมูล
ออก และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ีศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนําขอมูลเหลานี้มาใชรวมกันควบคุมดูแล 
รักษา เม่ือผูตองการใชงานและผูมีสิทธ์ิจะใชขอมูลนั้นสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชได
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ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอ่ืนได แตบางสวนผูมีสิทธ์ิเทานั้นจึงจะสามารถใชไดโดยท่ัวไป 
องคกรตางๆ จะสรางฐานขอมูลไวเพื่อเก็บขอมูลตางๆ ของตัวองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิง
ธุรกิจ เชน ขอมูลของลูกคา ขอมูลของลูกจางและการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใช
ฐานขอมูลนั้น เปนเร่ืองท่ียุงยากกวาการใชแฟมขอมูลมาก เพราะเราจะตองตัดสินใจวาโครงสรางใน
การจัดเก็บขอมูล ควรจะเปนเชนไร  
 ฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูลในปจจุบันการจัดโครงสรางขอมูลใหเปนแบบ 
ฐานขอมูลกําลังเปนท่ีนิยมเกือบทุกหนวยงานท่ีมีการใชระบบสารสนเทศจะจัดทําขอมูลใหเปนแบบ
ฐานขอมูลเนื่องจากปริมาณขอมูลมีมากถาจัดขอมูลเปนแบบแฟมขอมูลจะทําใหมีแฟมขอมูล เปน
จํานวนมาก ซ่ึงจะทําใหเกิดขอมูลท่ีซํ้าซอนกันได ขอมูลท่ีซํ้าซอนนี้จะกอใหเกิดปญหามากมาย การ
จัดการขอมูลเร่ิมจากการบันทึกขอมูลซ่ึงอาจะเปนการบันทึกขอมูลลงกระดาษหรือสมุด เพื่อชวยใน
การจดจํา แตเม่ือมีขอมูลเพิ่มข้ึน รูปแบบของการจัดเก็บขอมูลก็เปล่ียนไปใหมีระบบระเบียบมากข้ึน 
โดยมีการบันทึกขอมูลลงแฟมเอกสารตางๆ ท่ีจัดเปนหมวดหมูและพัฒนาการจัดเก็บขอมูลลงในส่ือ
บันทึกขอมูลคอมพิวเตอร โดยจัดเก็บเปนแฟมขอมูลเพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอร อานขอมูลจากแฟม
นั้นได 
 2.1.1 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
   (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ, 2548 : 29) เม่ือระบบแฟมขอมูลไดมีการใชงานจนถึงระดับหนึ่ง 
ทําใหทราบถึงปญหาตางๆ ตามมามากมาย ในดานของความยืดหยุนและความไมคลองตัวในหลายๆ 
ดาน วิวัฒนาการเทคโนโลยีการจัดระบบขอมูลก็ไดเกิดข้ึนใหมโดยมีแนวความคิดท่ีจะจัดการขอมูล
แบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีกวา รวมท้ังมีความยืดหยุน และความคลองตัวสูงข้ึน นั้นก็คือ
แนวคิดของระบบฐานขอมูล 
  ปรกติแลวขอมูลหรือแฟมขอมูลจะเปนแฟมขอมูลท่ีถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตาม
หนวยงาน หรือแผนกตางๆ ท่ัวไป แตละแผนกก็จะมีกระบวนการจัดเก็บแฟมขอมูลเปนของตนเอง
แตแนวคิดของฐานขอมูลจะตรงกันขามกับวิธีแฟมขอมูล โดยฐานขอมูลจะเปนแหลง หรือศูนยรวม 
ของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีมีแบบแผน ซ่ึงกอใหเกิด
ฐานขอมูลท่ีเปนแหลงรวมของขอมูลจากแผนกตางๆ และถูกจัดเก็บไวเปนระบบ ภายในฐานขอมูล
ชุดเดียว ผูใชงานตางๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางน้ี เพื่อนําไปประมวลผลรวมกัน
ได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกันทําใหไมเกิดความซับซอนในขอมูล ดังเชนระบบแฟม 
ขอมูล และแนวคิดของฐานขอมูลนั้นสามารถชวยแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประมวลผล
ดวยวิธีแฟมขอมูลได แตอยางไรก็ตาม แนวคิดฐานขอมูลนี้ผูใชงานจําเปนตองเรียนรูถึงกระบวน 
การจัดการ และจําเปนตองพึ่งพา ผูเช่ียวชาญหรือผูท่ีมีประสบการณดานฐานขอมูลเปนอยางดี 
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 การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและเรียกใชขอมูลจากโครงสรางเหลานี้ ถาโปรแกรม
เหลานี้เกิดทํางานผิดพลาด ข้ึนมาก็จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของขอมูลท้ังหมดไดเพื่อเปน
การลดภาวะการทํางานของผูใชจึงไดมีสวนของฮารดแวรและโปรแกรมตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงและ
จัดการขอมูลในฐานขอมูลนั้น เรียกวาระบบจัดการฐานขอมูล  
 2.1.2 ระบบจัดการฐานขอมูล DBMS (data base management system) คือ โปรแกรมท่ีเปน
เคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบไปดวยฟงกช่ันตางๆ ในการจัดการกับขอมูล รวมท้ัง
ภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช เพื่อให
สามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูล รวมท้ังการจัดการควบคุมการ
เขาถึงฐานขอมูล ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูล เพ่ือปองกันไมใหผูท่ีไมมีสิทธิ 
การใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางได นอกจากน้ี DBMS ยังทําหนาท่ีใน
การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณี
ท่ีขอมูลเกิดความเสียหาย(โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ, 2548 : 29)  
  ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS เปนโปรแกรมท่ีใชโตตอบกับผูใชงาน ท้ัง
บนแอปพลิเคช่ันโปรแกรมและฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตางๆ ดังตอไปนี้ 
   1. อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสราง
ขอมูล ชนิดขอมูล รวมท้ังการอนุญาตใหขอมูลท่ีกําหนดข้ึนสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึง
ในสวน นี้เรียกวา Data Definition (DDL) 
  2. อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพ่ิม (insert) ปรับปรุง (update) ลบ (delete) และ
เรียกใช (retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนี้เรียกวา Data Manipulation Language (DML)  
  3. สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล เชน 
   - ความปลอดภัยของระบบ (security system) โดยผูท่ีไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ในฐานขอมูล จะไมสามรถเขามาใชงานขอมูลในฐานขอมูลได 
   - ความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการ
จัดเก็บขอมูล 
   - มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system) 
กลาวคือ สามารถแชรแชรขอมูลเพื่อบริการในการเขาถึงขอมูลพรอมๆ กัน จากผูใชงานในขณะ 
เดียวกันไดโดยไมกอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล 
   - การกูคืนระบบ (recovery control system) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาได ในกรณี
ท่ีฮารดแวรหรือซอฟตแวรเกิดความเสียหาย 
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 2.1.3 ประโยชนของระบบจัดการฐานขอมูล 
  ในปจจุบันองคกรสวนใหญหันมาใหความสนใจกับระบบฐานขอมูลกันมาก เนื่องจาก
ระบบ ฐานขอมูล มีประโยชนดังตอไปนี้ 
     1. ลดความซํ้าซอนของขอมูล 
   เนื่องจากการใชงานระบบฐานขอมูลนั้นตองมีการออกแบบฐานขอมูลเพื่อใหมีความ
ซํ้าซอนของขอมูลนอยท่ีสุด จุดประสงคหลักของการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการลดความซํ้าซอน  
สาเหตุท่ีตองลดความซํ้าซอน เนื่องจากความยากในการปรับปรุงขอมูล กลาวคือถาเก็บขอมูล
ซํ้าซอนกันหลายแหง เม่ือมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงขอมูลไมครบทําใหขอมูลเกิดความ
ขัดแยงกันของขอมูลตามมา และยังเปลืองเนื้อท่ีการจัดเก็บขอมูลดวย เนื่องจากขอมูลชุดเดียวกัน
จัดเก็บซํ้ากันหลายแหงนั่นเอง ถึงแมวาความซํ้าซอนชวยใหออกรายงานและตอบคําถามไดเร็วข้ึน 
แตขอมูลจะเกิดความขัดแยงกัน ในกรณีท่ีตองมีการปรับปรุงขอมูลหลายแหงการออกรายงานจะทํา
ไดเร็วเทาใดน้ันจึงไมมีความหมายแตอยางใด และเหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปญหาเร่ือง
ความขัดแยงกันของขอมูลแกไขไมไดดวยฮารดแวรขณะท่ีการออกรายงานชานั้นใชความสามารถ
ของฮารดแวรชวยได 
  2. รักษาความถูกตองของขอมูล 
   เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลสามารถตรวจสอบกฎบังคับความถูกตองของ
ขอมูลใหได โดยนํากฎเหลานั้นมาไวท่ีฐานขอมูลซ่ึงถือเปนหนาท่ีของระบบจัดการฐานขอมูลท่ีจะ
จัดการเร่ืองความถูกตองของขอมูลใหแทน แตถาเปนระบบแฟมขอมูลผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียน
โปรแกรม เพื่อควบคุม กฎระเบียบตางๆ (dataintegrity) เองท้ังหมดถาเขียนโปรแกรมครอบคลุม
กฎระเบียบใดไมครบ หรือขาดหายไปบางกฎอาจจะทําใหขอมูลผิดพลาดได และยังชวยลดคาใชจาย
ในการบํารุงรักษา และพัฒนาโปรแกรมดวย เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจัดการใหนั่นเอง 
เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลสามารถรองรับการใชงานของผูใชหลายคนพรอมกันได ดังนั้น
ความคงสภาพและความถูกตองของขอมูลจึงมีความสําคัญมากและตองควบคุมใหดี เนื่องจากผูใช
อาจเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลไดซ่ึงจะทําใหเกิดความผิดพลาด กระทบตอการใชขอมูลของผูใชอ่ืน
ท้ังหมดไดดังนั้น ประโยชนของระบบฐานขอมูลในเร่ืองนี้จึงมีความสําคัญมาก 
  3.  มีความเปนอิสระของขอมูล 
   เนื่องจากมีแนวคิดท่ีวาทําอยางไรใหโปรแกรมเปนอิสระจากการเปล่ียนแปลง
โครงสรางขอมูลในปจจุบันนี้ ถาไมใชระบบฐานขอมูลการแกไขโครงสรางขอมูลจะกระทบถึง
โปรแกรมดวย เนื่องจากในการเรียกใชขอมูลท่ีเก็บอยูในระบบแฟมขอมูลนั้น ตองใชโปรแกรมท่ี
เขียนข้ึน เพื่อเรียกใชขอมูลในแฟมขอมูลนั้นโดยเฉพาะ เชน เม่ือตองการรายช่ือพนักงานท่ีมี
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เงินเดือนมากกวา 100,000 บาท ตอเดือน โปรแกรมเมอรตองเขียนโปรแกรมเพ่ืออานขอมูลจาก 
แฟมขอมูลพนักงานและพิมพรายงานท่ีแสดงเฉพาะขอมูลท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของแฟมขอมูล เชน ใหมีดัชนี (index) ตามช่ือพนักงานแทนรหัสพนักงาน  
สงผลใหรายงานท่ีแสดงรายช่ือพนักงานท่ีมีเงินเดือนมากกวา 100,000 บาทตอเดือนซ่ึงแตเดิม
กําหนดใหเรียงตามรหัสพนักงานนั้นไมสามารถพิมพได ทําใหตองมีการแกไขโปรแกรมตาม
โครงสรางดัชนี (index) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ลักษณะแบบนี้เรียกวาขอมูลและโปรแกรมไมเปนอิสระ
ตอกัน สําหรับระบบฐานขอมูลนั้นขอมูล ภายในฐานขอมูลจะเปนอิสระจากโปรแกรมท่ีเรียกใช 
(dataindependence) สามารถแกไขโครงสรางทางกายภาพของขอมูลได โดยไมกระทบตอโปรแกรม 
ท่ีเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลเนื่องจาก ระบบฐานขอมูลมีระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาท่ีแปลงรูป 
(mapping) ใหเปนไปตามรูปแบบท่ีผูใชตองการ เนื่องจากในระบบแฟมขอมูลนั้นไมมีความเปน
อิสระของขอมูล ดังนั้นระบบฐานขอมูล ไดถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อแกปญหาดานความเปนอิสระของ
ขอมูล นั่นคือระบบฐานขอมูลมีการทํางาน ไมข้ึนกับรูปแบบของฮารดแวรท่ีนํามาใชกับระบบฐาน 
ขอมูลและไมข้ึนกับโครงสรางทางกายภาพของขอมูล และมีการใชภาษาสอบถามในการติดตอกับ
ขอมูลภายในฐานขอมูลแทนคําส่ังของภาษาคอมพิวเตอรในยุคท่ี 3 ทําใหผูใชเรียกใชขอมูลจากฐาน 
ขอมูล โดยไมจําเปนตองทราบรูปแบบการจัดเก็บขอมูลประเภทหรือขนาดของขอมูลนั้นๆ 
  4.  มีความปลอดภัยของขอมูลสูง 
   ถาหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปล่ียนแปลงขอมูลในฐานขอมูลท้ังหมดได  
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและขอมูลบางสวนนั้นอาจเปนขอมูลท่ีไมอาจเปดเผยได
หรือเปนขอมูลเฉพาะของผูบริหาร หากไมมีการจัดการดานความปลอดภัยของขอมูลฐานขอมูลก็จะ
ไมสามารถใชเก็บขอมูลบางสวนไดระบบฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ดังนี้ 
   -  มีรหัสผูใช (username) และรหัสผาน (password) ในการเขาใชงานฐานขอมูล
สําหรับผูใช แตละคนระบบฐานขอมูลมีระบบการสอบถามช่ือพรอมรหัสผานของผูเขามาใช
ระบบงานเพ่ือใหทํางาน ในสวนท่ีเกี่ยวของเทานั้น โดยปองกันไมใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาเห็น
หรือแกไขขอมูลในสวน ท่ีตองการปกปองไว 
   - ในระบบฐานขอมูลสามารถสรางและจัดการตารางขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูล 
ท้ังการเพ่ิมผูใช ระงับการใชงานของผูใช อนุญาตใหผูใชสามารถเรียกดู เพิ่มเติม ลบและแกไขขอมูล 
หรือบางสวนของขอมูลไดในตารางท่ีไดรับอนุญาตระบบฐานขอมูล สามารถกําหนดสิทธิการ
มองเห็น และการใชงานของผูใชตางๆ ตามระดับสิทธิและอํานาจการใชงานขอมูลนั้นๆ 
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   - ในระบบฐานขอมูล (DBA) สามารถใชวิว (view) เพ่ือประโยชนในการรักษา
ความปลอดภัย ของขอมูลไดเปนอยางดี โดยการสรางวิวท่ีเสมือนเปนตารางของผูใชจริงๆ และ
ขอมูลท่ีปรากฏในวิว จะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานของผูใชเทานั้น ซ่ึงจะไมกระทบกับขอมูลจริง
ในฐานขอมูล 
   - ระบบฐานขอมูลจะไมยอมใหโปรแกรมใดๆ เขาถึงขอมูลในระดับกายภาพ 
(physical) โดยไมผานระบบการจัดการฐานขอมูล และถาระบบเกิดความเสียหายข้ึนระบบจัดการ
ฐานขอมูล รับรองไดวาขอมูลท่ียืนยันการทํางานสําเร็จ (commit) แลวจะไมสูญหาย และถากลุมงาน
ท่ียังไมสําเร็จ (rollback) นั้นระบบจัดการฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลเดิมกอนการทํางานของกลุม
งานยังไมสูญหาย 
   - มีการเขารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพื่อปกปดขอมูลแกผูท่ีไม
เกี่ยวของ เชน มีการเขารหัสขอมูลรหัสผาน 
  5. ใชขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลางมีการควบคุมการใชขอมูลใน
ฐานขอมูลจากศูนยกลาง ระบบฐานขอมูลสามารถรองรับการทํางานของผูใชหลายคนได กลาวคือ
ระบบฐานขอมูลจะตองควบคุมลําดับการทํางานใหเปนไปอยางถูกตอง เชน ขณะท่ีผูใชคนหนึ่ง
กําลังแกไขขอมูลสวนหน่ึงยังไมเสร็จ ก็จะไมอนุญาตใหผูใชคนอ่ืนเขามาเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล
นั้นได เนื่องจากขอมูลท่ีเขามายังระบบฐานขอมูลจะถูกนําเขาโดยระบบงานระดับปฏิบัติการตาม
หนวยงานยอยขององคกร ซ่ึงในแตละหนวยงานจะมีสิทธิในการจัดการขอมูลไมเทากัน ระบบ
ฐานขอมูลจะทําการจัดการวา หนวยงานใดใชระบบจัดการฐานขอมูลในระดับใดบาง ใครเปนผูนํา
ขอมูลเขา ใครมีสิทธิแกไขขอมูล และใครมีสิทธิเพียงเรียกใชขอมูล เพื่อท่ีจะใหสิทธิท่ีถูกตองบน
ตารางท่ีสมควรใหใชระบบฐานขอมูลจะบอกรายละเอียด วาขอมูลใดถูกจัดเก็บไวในตารางช่ืออะไร  
เม่ือมีคําถามจากผูบริหารจะสามารถหาขอมูล เพื่อตอบคําถามไดทันที โดยใชภาษาฐานขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก คือ SQL ซ่ึงสามารถตอบคําถามท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับ
ฐานขอมูลไดทันทีโดยไมจําเปนตองเขียนภาษาโปรแกรมอยางเชน โคบอล ซี หรือปาสคาล ซ่ึงเสีย
เวลานานมากจนอาจไมทันตอความตองการใชขอมูล เพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร เนื่องจากระบบ
จัดการฐานขอมูลนั้นสามารถจัดการใหผูใชทํางานพรอมๆ กันไดหลายคนดังนั้น โปรแกรมท่ีพัฒนา
ภายใตการดูแลของระบบจัดการฐานขอมูลจะสามารถใชขอมูลรวมกันในฐานขอมูลเดียวกัน ระบบ
ฐานขอมูลจะแบงเบาภาระ ในการพัฒนาระบบงานถาการพัฒนาระบบ งานไมใชระบบฐานขอมูล 
(ใชระบบแฟมขอมูล) ผูพัฒนาโปรแกรมจะตองจัดการส่ิงเหลานี้เองท้ังหมด นั่นคือระบบฐานขอมูล
ทําใหการใชขอมูลเกิดความเปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช เพราะสวนของ
การจัดเก็บขอมูลจริงถูกซอนจาก การใชงานจริง 
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 2.1.4 ความหมายของแฟมขอมูล 
แฟมขอมูล (file) หมายถึง ขอมูลสารสนเทศหรือขอมูลท้ังหมดที่เก็บไวในส่ือท่ีมี 

คุณสมบัติเปนแมเหล็ก ไมวาจะเปนจานบันทึกธรรมดาหรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตามขอมูลสาร 
สนเทศท่ีนําไปเก็บนั้นจะถูกนําไปเก็บไวเปนเร่ืองๆ ไป อาจจะเปนโปรแกรม ขอมูลหรือภาพ 
(graphics) ก็ได แตละเร่ืองตางก็ตองมีช่ือเปนของตนเองท่ีตองไมซํ้ากัน (ทักษิณา สวนานนท 2544, 
249) 
 2.1.5 โครงสรางแฟมขอมูล 
  โครงสรางแฟมขอมูล  (data structure) หมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของขอมูล
ซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบ (ทักษิณา สวนานนท 2544 : 161) ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานท่ีลําดับจาก 
หนวยท่ีเล็กท่ีสุดไปยังหนวยท่ีใหญข้ึนตามลําดับตอไปนี้ 
      2.1.5.1 บิท (Bit : Binary Digit) คือหนวยของขอมูลท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเก็บอยูในหนวยความจํา
ภายในคอมพิวเตอร ซ่ึง Bit จะแทน ดวยตัวเลข หนึ่งตัว คือ 0 หรือ 1 อยางใดอยางหน่ึง เรียกตัวเลข 
0 หรือ 1 วาเปน บิท 1 บิท 
     2.1.5.2 ไบท (Byte) คือ หนวยของขอมูลท่ีนําบิทหลายๆ บิทมารวมกัน แทนตัวอักษรแต
ละตัว เชน A, B, …, Z, 0, 1, 2, … ,9 และสัญลักษณพิเศษอ่ืนๆ เชน $, &, +, -, *, / ฯลฯ โดย
ตัวอักษร 1 ตัวจะแทนดวยบิท 7 บิท หรือ 8 บิท ซ่ึงตัวอักษรแตละตัวจะเรียกวา ไบท เชน ตัว A เม่ือ
เก็บอยูใน คอมพิวเตอรจะเก็บเปน 1000001 สวนตัว B จะเก็บเปน 1000010 เปนตน 
    2.1.5.3 เขตขอมูล (Field) คือ หนวยของขอมูลท่ีเกิดจากการนําตัวอักขระหลายๆ ตัวมา
รวมกัน เปนคําท่ีมีความหมาย เชน รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา นามสกุล ท่ีอยู คณะ และสาขาวิชา 
เปนตน ภาพท่ี 1.1) 
  2.1.5.4 ระเบียน (Record) คือ หนวยของขอมูลท่ีมีการนําเขตขอมูลหลายๆ เขตขอมูล ท่ี
มีความสัมพันธกันมารวมกัน หรือคาของขอมูลในแตละเขตขอมูล เชน ระเบียนนักศึกษาคนท่ี 1 
ประกอบดวยเขตขอมูล รหัสนักศึกษา 4900111, ช่ือ : บรรจง, นามสกุล : ศิริโสภณ, โปรแกรมวิชา : 
ภาษาอังกฤษ, คณะ : มนุษยศาสตร เปนตน (ภาพท่ี 1.1) 
  2.1.5.5 แฟมขอมูล (File) คือ หนวยของขอมูลท่ีมีการนําระเบียนหลายๆ ระเบียนท่ีมี
ความสัมพันธกันมารวมกัน เชน แฟมขอมูลนักศึกษา (ภาพท่ี 1.1) ซ่ึงประกอบไปดวย ระเบียน 
จํานวน 5 ระเบียน หรือ 5 แถว ซ่ึงก็คือ รายละเอียดของนักศึกษาจํานวน 5 คน นั่นเอง 
  2.1.5.6 ฐานขอมูล (Database) คือ หนวยของขอมูลท่ีมีการนําแฟมขอมูลหลายๆ แฟม 
ขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันมารวมกัน เชน ฐานขอมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จะประกอบดวย
แฟมขอมูลรายวิชา นักศึกษา การลงทะเบียน ผลการเรียน และอาจารยผูสอน เปนตน 
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ระเบียน 
(Record) 

    เขตขอมูล (Filed)  
  

   

  
ร หั ส
นักศึกษา ช่ือ นามสกุล โปรแกรมวิชา คณะ 

 
 

4900111 บรรจง ศิริโสภณ ภาษาอังกฤษ มนุษศาสตร 
 4900222 สาธิต โชติชวง คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 
 4900333 ยุทธพงษ มณีกาล บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
 4900444 โสภณทนา ปญญาเลิศ บรรณารักษศาสตร มนุษศาสตร 
 4900555 ทิวาลัย สุขสวัสดี บรรณารักษศาสตร มนุษศาสตร 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงตัวอยางเขตขอมูล ระเบียน และแฟมขอมูลนักศึกษา 
 
 2.1.6 ประเภทของแฟมขอมูล 
   แฟมขอมูลจะถูกแบงแยกประเภทตามการใชงาน ซ่ึงแบงออกเปน 5 ประเภทตางๆ ดังนี้ 
  2.1.6.1 แฟมขอมูลรายการหลัก (Master File)       
     ทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง หรือมีสภาพคอนขางคงท่ี เชน 
แฟมขอมูลประวัติ นักศึกษา จะประกอบดวยขอมูลตางๆ เชน รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู 
คณะ และโปรแกรมวิชา เปนตน ซ่ึงการปรับปรุงแกไขขอมูลใน Master File ใหทันสมัยสามารถทํา
ได 3 รูปแบบคือ การเพ่ิม (add) การลบออก (delete) และการแกไข (modify) เชน การเพ่ิมระเบียน
ของนักศึกษาในกรณีท่ีเปนนักศึกษาใหม การลบระเบียนของนักศึกษาในกรณี ท่ีนักศึกษาลาออก
และการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ของนักศึกษา เปนตน อีกตัวอยางหน่ึงท่ีเปน แฟมขอมูลรายการหลักก็คือ 
ขอมูลของลูกคาธนาคาร เชน เลขท่ีบัญชี ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ยอดเงินคงเหลือ ซ่ึงจะถูกแกไขเม่ือมี
รายการฝากถอนเงินจากลูกคา โดยการแกไขแฟมขอมูล อาจทําไดโดยตรงหรือแกไขโดยใชขอมูล
จากแฟมขอมูลรายการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกลาวในขอ ตอไป 
  2.1.6.2 แฟมขอมูลรายการเปล่ียนแปลง (Transaction File) ทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีมัก 
มีการ เคล่ือนไหวหรือมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เชน แฟมขอมูลการ ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ท่ีจะตองมีการลงทะเบียนเรียนในทุกๆ ภาคการศึกษา แฟมขอมูล รายการฝาก-ถอน เงินในบัญชี 
ลูก คาธนาคารหรือแฟมขอมูลการขายสินคาประจําวัน เปนตน 
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  2.1.6.3 แฟมขอมูลรายงาน Report File ทําหนาท่ีเก็บรายงานท่ีไดจากคอมพิวเตอรไว 
เนื่องจาก การเก็บแฟมขอมูลรายงานไวในรูปของแฟมขอมูลในหนวยความจําสํารอง มีขอดีคือ
จัดเก็บ ไดสะดวก และทนทานกวาการเก็บเปนกระดาษ อีกท้ังสามารถส่ังพิมพเม่ือใดและปริมาณ
เทาใดก็ได 
  2.1.6.4 แฟมขอมูลเก็บผลลัพธ Output File โปรแกรมสวนมากจะมีการรับขอมูลเขามา 
ประมวลผล และไดผลลัพธเปนขอมูลใหมออกมา ขอมูลใหมอาจแสดงออกทางหนวยแสดงผล 
หรือจัดเก็บไวในแฟมขอมูลก็ได เรียกแฟมขอมูลท่ีเก็บขอมูลใหมนี้วา แฟมขอมูลเก็บผลลัพธ และ
สามารถนําแฟมขอมูลนี้ไปเปนขอมูลนําเขาของโปรแกรมอ่ืนไดตอไป 
  2.1.6.5 แฟมขอมูลสํารอง (Backup) ใชเก็บสํารองขอมูลในแฟมขอมูลท่ีมีความสําคัญสูง  
การสํารองขอมูลเปนส่ิงสําคัญมากในการใชงานคอมพิวเตอร เนื่องจากส่ือท่ีเก็บขอมูลตางๆ อาจเกิด 
ปญหาไดโดยท่ีผูใชคาดไมถึง ดังนั้นเราควรจัดเก็บขอมูลลงบนส่ือบันทึกขอมูลอ่ืนดวยเพ่ือเปนการ 
สํารองขอมูลในกรณีท่ีมีปญหาซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลท่ีสําคัญกลับมาใชใหม 
 2.1.7 การจัดโครงสรางแฟมขอมูล ( File Organizations) 
 การจัดโครงสรางแฟมขอมูล เปนเทคนิคท่ีใชสําหรับการจัดการเรคคอรดของไฟลลงบน 
อุปกรณส่ือบันทึกขอมูลสํารอง (secondary storage) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 
   1. ทําการคนหา/เรียกขอมูลมีความรวดเร็วข้ึน 
 2. การประมวลผลมีอัตราทรูพุต (throughput) ท่ีดี 
 3. ใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เปนการปองกันขอมูลท่ีอาจสูญเสีย 
 5. รองรับการเติบโตของขอมูล 
 6. ความปลอดภัยจากผูใชท่ีไมมีสิทธิการใชงาน 
 
2.2 เทคโนโลยีทีใชในการออกแบบฐานขอมูล 
  AppServ คือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อยางมารวมเขาไว 
ดวยกัน โดยมี Package หลักๆ ดังนี้ 
 2.2.1 PHP  (PHP Hypertext Preprocessor)  
 2.2.2 Apache 
 2.2.3 MySQL 
    2.2.4 PHPMyAdmin 
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  Appserv แตละเวอรช่ันจะได ตัวเวอรช่ันของโปรแกรมภายใน package ท่ีแตกตางกัน 
ไปผูใชงานสามารถทําการติดต้ัง Appserv เพียงคร้ังเดียว แตสามารถลงโปรแกรมท่ีติดมาไดท้ังหมด 
ในคราวเดียวหลายตัว และยังต้ังคา config ตางๆ ใหเสร็จส้ินดวยโดยปกติทุกโปรแกรมท่ีติดมา ก็จะ
พรอมใชงานทันที ดวยเปนทางเลือกหนึ่ง ในการใชงานท่ีสะดวกรวดเร็ว AppServ ใชเปนชุด
โปรแกรมที่ทําการติดต้ังไวเพื่อ การทดสอบหรือใชงานภาษาในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาระบบ
ตางๆ หรือเว็บไซต โดยปกติแลวเราใชโปรแกรมท่ีติดต้ังมาดวยทําหนาท่ีดังนี้ ใช Apache เปน Web 
Server จําลองการใชงานเสมือนอยูบนอินเตอรเน็ต ในการใชงานภาษาที่สามารถรองรับได เราใช  
PHP เพื่อใหสามารถใชงานภาษา PHP และใชบน Web Server ได เราใช  MySQL เปน Database 
Server เพ่ือใหภาษา script ตางๆ ท่ีรองรับสามารถสรางหรือติดตอกับ Database ได เราใช phpMy 
Admin เพ่ือเปนตัวชวยในการติดตอสราง ใชงาน Database ไดงายข้ึนและ โปรแกรมท่ีติดมากับ 
Appserv นี่เองสามารถทําใหเราใชงานภาษา PHP, HTML หรือภาษาตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปใช เชน 
สามารถใช เขียนโปรแกรมตางๆ ท่ีจําเปนตองมีการใชงานบน Web Server หรือเขียนเว็บไซตแบบ
งายๆ จนถึงเว็บไซตท่ีมีการใชงานโดยเช่ือมตอ Database เปนตน ตอไปจะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
ตางๆ ท่ีอยูใน Apserv ดังตอไปนี้ 
ท่ีมา : http://programmer.medsai.com/index.php?mpage=120008 
 2.2.1 ภาษาพีเอชพี  (PHP Hypertext Preprocessor) 
   พีเอชพี (PHP)  คือ ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอรไซด สคริปตโดยลิขสิทธ์ิอยู
ในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ
HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําส่ังมาจากภาษา ภาษาซี  ภาษาจาวา และภาษาเพิรล ซ่ึงภาษาพีเอชพี 
นั้นงายตอการเรียนรู ซ่ึงเปาหมายหลักของภาษานี้ คือใหนักพัฒนาเว็บไซตสามารถเขียน เว็บเพจ ท่ี
มีความตอบโตไดอยางรวดเร็ว ช่ือของพีเอชพี ภาษาพีเอชพี ในช่ือ ภาษาอังกฤษวา PHP ซ่ึงใชเปน
คํายอแบบกลาวซํ้า จากคําวา PHP Hypertext Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page 
  ตัวอยางภาษาพีเอชพี 
  ภาษาพีเอชพี จะเปนสวนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคําส่ังจะปรากฏระหวาง <?php … 
?> เชน 
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ภาพท่ี  2.2  ตัวอยางการเขียนภาษาภาษาพีเอชพี 
 

  2.2.1.1 คุณสมบัติ 
     การแสดงผลของพีเอชพีจะปรากฏในลักษณะ HTML ซ่ึงจะไมแสดงคําส่ังท่ีผูใช
เขียน ซ่ึงเปนลักษณะเดนท่ีพีเอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต-ไซด สคริปต เชน ภาษา
จาวาสคริปต ท่ีผูชมเว็บไซต สามารถอานดูและคัดลอกคําส่ังไปใชเองได นอกจากนี้ พีเอชพี ยังเปน
ภาษาท่ีเรียนรู และเร่ิมตนไดไมยากโดย มีเคร่ืองมือชวยเหลือและคูมือท่ีสามารถหาอานไดฟรีบน
อินเทอรเน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติ จัดการ
คําส่ังการอาน ขอมูลจากผูใชและประมวลผล การอานขอมูลจากดาตาเบส ความสามารถจัดการกับ
คุกกี้ ซ่ึงทํางานเชนเดียวกับโปรแกรมในลักษณะ CGI คุณสมบัติอ่ืนเชน การประมวลผลตาม
บรรทัดคําส่ัง (command line scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปตพีเอชพี ทํางานผานพี
เอชพี พารเซอร (PHP parser) โดยไมตองผาน เซิรฟเวอรหรือเบราวเซอร ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ 
Cron (ใน ยูนิกซหรือลีนุกซ) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส) สคริปตเหลานี้สามารถนําไปใชใน
แบบ Simple text processing tasks ได 
     การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมวาจุดประสงคหลักใชในการแสดงผล HTML แต
ยังสามารถสราง XHTML หรือ XML ได นอกจากน้ีสามารถทํางานรวมกับคําส่ังเสริมตางๆ ซ่ึง
สามารถแสดงผลขอมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอยาง
มาก ในการทํางานเปนประมวลผลขอความจาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ท่ัวไปเพ่ือ
แปลงเปนเอกสาร XML ในการแปลงและเขาสูเอกสาร XML รองรับมาตรฐาน SAX และ DOM  
สามารถใชรูปแบบ XSLT ของเราเพ่ือแปลงเอกสาร XML เม่ือใชพีเอชพีในการทําอีคอมเมิรซ 
สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมอ่ืน เชน Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro 
และ CCVS functions เพื่อใชในการ สรางโปรแกรมทําธุรกรรมทางการเงิน 
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  2.2.1.2 การรองรับพีเอชพี 
  คําส่ังของพีเอชพี สามารถสรางผานทางโปรแกรมแกไขขอความทั่วไป เชน โนตแพด 
หรือ vi ซ่ึงทําใหการทํางานพีเอชพี สามารถทํางานไดในระบบปฏิบัติการหลักเกือบท้ังหมด โดยเม่ือ
เขียนคําส่ังแลวนํามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS), Personal 
Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, 
OmniHTTPd, และอ่ืนๆ อีกมากมาย สําหรับสวนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI 
มาตรฐาน ซ่ึง PHP สามารถทํางานเปนตัวประมวลผล CGI ดวย และดวย PHP คุณมีอิสรภาพ ใน
การเลือก ระบบปฏิบัติการ และเว็บเซิรฟเวอร นอกจากนี้คุณยังสามารถใชสรางโปรแกรม 
โครงสรางสรางโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรือสรางโปรแกรม ท่ีรวมท้ังสองอยางเขาดวยกัน แมวา
ความสามารถของคําส่ัง OOP มาตรฐานในเวอรชันนี้ยังไมสมบูรณ แตตัวไลบรารี ท้ังหลายของ
โปรแกรม และตัวโปรแกรมประยุกต (รวมถึง PEAR library) ไดถูกเขียนข้ึนโดยใชรูปแบบการ
เขียนแบบ OOP เทานั้น  
 พีเอชพีสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลไดหลายชนิด ซ่ึงฐานขอมูลสวนหนึ่งท่ีรองรับ
ไดแก ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสรางของฐานขอมูล
แบบ DBX ซ่ึงทําใหพีเอชพีใชกับฐานขอมูลอะไรก็ไดท่ีรองรับรูปแบบนี้ และ PHP ยังรองรับ 
ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเปนมาตรฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลท่ีใชกันแพรหลายอีก
ดวย สามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลตางๆ ท่ีรองรับมาตรฐานโลกนี้ไดพีเอชพียังสามารถ รองรับการ
ส่ือสารกับการบริการในโพรโทคอลตางๆ เชน LDAP IMAP SNMP NNTP POP3 HTTP COM 
(บนวินโดวส) และอ่ืนๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปด Socket บนเคร่ือขายโดยตรง และ ตอบโตโดย
ใช โพรโทคอลใดๆ ก็ได PHP มีการรองรับสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูลแบบ WDDX Complex กับ 
Web Programming อ่ืนๆ ท่ัวไปไดพูดถึงในสวน Interconnection พีเอชพีมีการรองรับสําหรับ Java 
objects ใหเปล่ียนมันเปน PHP Object แลวใชงาน คุณยังสามารถใชรูปแบบ CORBA เพื่อเขาสู 
Remote Object ไดเชนกัน 
  2.2.1.3 ลักษณะเดนของ PHP 
     - ใชไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ในการซ้ือโปรแกรม 
     -  PHP เปนโปร แกรมวิ่งขาง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไมจํากัด 
     -  Conlatfun นั่นคือ PHP วิ่งบนเคร่ือง UNIX,Linux,Windows ไดหมด 
     -  เรียนรูงาย เนืองจาก PHP ฝงเขาไปใน HTML และใชดครงสรางและ
ไวยากรณภาษางายๆ 
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     - เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใชกับ Apach Server  เพราะไมตองใช 
โปรแกรมจาก ภายนอก 
     -  ใชรวมกับ XML ไดทันที 
     -  ใชกับระบบแฟมขอมูลได 
     -  ใชกับขอมูลตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     -  ใชกับโครงสรางขอมูลใชไดแบบ Scalar,Array,Associative array 
     -  ใชกับการประมวลผลภาพได 
  

 2.2.2 Apache  เว็บเซิรฟเวอร 
   เปนเว็บเซิรฟเวอรเพียงหน่ึงเดียวท่ีอยูคูกับระบบปฏิบัติการลีนุกซทุกดิสทริบิวช่ันมา
เปนเวลาหลายปแลว เชนเดียวกับลีนุกซเรดแฮทท่ีไดรวมเอาโปรแกรมอาปาเช ไวในชุดติดต้ัง 
พรอมใหใชงานไดทันที จึงไมใชเร่ืองยากท่ีจะต้ังเคร่ืองพีซีซักตัวหนึ่งข้ึนเปนเว็บเซิรฟเวอร ให 
บริการเว็บไดท้ังระบบอินทราเน็ตภายในองคกรไปจนถึงจัดต้ังเว็บไซตเผยแพรขอมูลไปท่ัวโลก 
และน่ีคืออีกหนึ่ง การนําเอาลีนุกซมาใชงานที่คุมคาท่ีสุดสําหรับวันนี้เว็บเซิรฟเวอรท่ีนิยมใชมาก
ท่ีสุดในโลก ขอมูลการสํารวจจากเว็บไซตท่ัวโลกโดย Netcraft เปนส่ิงท่ียืนยันถึงจํานวนของอา
ปาเชเว็บเซิรฟเวอร ท่ีมีสัดสวนการใชงานสูงกวาเว็บ เซิรฟเวอรอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด และยังมี
แนวโนมท่ีจะเพิ่มสูงมากยิ่งข้ึนอีกดวย จากจุดเร่ิมตนท่ีอาศัยโคดจากเว็บเซิรฟเวอรมาตรฐาน NCSA 
(องคกรกลาง ผูกําหนดมาตรฐานโปรโตคอล HTTP มาตรฐานภาษา HTML และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานบริการบนเว็บท้ังหมด) พัฒนาอยางตอเนื่องดวยกําลังของชุมชนนักพัฒนาจากทุก
มุมโลกผานโมเดลการพัฒนาแบบฟรีซอฟตแวร ภายใตการกํากับดูแลของ Apache Foundation 
(http://www.apache.org) ทําใหเกิดซอฟตแวรเว็บเซิรฟเวอร ท่ีมีเสถียรภาพการทํางานท่ีเช่ือถือได มี
ประสิทธิภาพสูง และแข็งแกรง จากซอฟตแวรท่ีเร่ิมตนจากสวนประกอบเล็กๆ หรือ "patches" 
จํานวนมากมาย จนทําใหถูกเรียกขานวา "a patchy" ผานชวงระยะเวลาของการพัฒนามาถึงสิบป  
จนกลายมาเปนเว็บเซิรฟเวอรท่ีไดมาตรฐาน และไดรับความนิยมสูงสุดในวันนี้ อาปาเชยังคงความ
เปนฟรีซอฟตแวรไวอยางม่ันคง กลาวไดวา ถึงวันนี้อาปาเชเปนแมแบบของฟรีซอฟตแวรท่ีประสบ
ความสําเร็จ แลวในโลกของความเปนจริงและเปนอีกหนึ่งโปรเจคท่ีกาวขามพนอุปสรรคของโมเดล
การ พัฒนาแบบฟรีซอฟตแวรไดสําเร็จแลว 
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ภาพท่ี 2.3  รายงานผลสํารวจเว็บเซิรฟเวอรจาก NetCraft 
 
  2.2.2.1 ประโยชนจากเว็บเซิรฟเวอร 
  ไมวาจะเปนเว็บเซิรฟเวอรชนิดใดก็ตาม คุณประโยชนท่ีจะไดรับยอมเปนส่ิงแรกท่ีตอง
คํานึงถึงความหมายส้ันๆ ของบริการบนเว็บก็คือ มันเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดท่ีจะเผยแพรเอกสารขอมูลไป
ในเครือขายคอมพิวเตอร เพราะเพียงแคผูใชบริการเปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร (ซ่ึงมีติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรหรือเคร่ืองมือส่ือสารสมัยใหมอยูแลว) ก็จะสามารถเขาถึงเอกสารเว็บไดโดย อางช่ือ
ของเว็บไซต ตอจากนั้นก็จะพบกับเอกสาร ขอความ ส่ือมัลติมีเดีย บริการดาวนโหลดและกิจกรรมท่ี
เปนอินเตอรแอคทีฟสารพัดไดอยางงาย เว็บเซิรฟเวอรจะเปนศูนยกลางหรือจุดเร่ิมตนของการ
ประยุกตใชงาน เครือขายคอมพิวเตอรของคุณไดอยางหลากหลาย เร่ิมตนจากการเปนแหลงเผยแพร
ขาวสารในองคกร เปดใหบริการอีเมลผานเว็บ (Web based Mail Services) รวมไปถึงการใชงาน
แอปพลิเคช่ัน ผานเว็บหรือ Web based Application ท่ีพัฒนาข้ึนโดยเฉพาะ ซ่ึงมีองคกรเปนจํานวน
มาก ท่ีเร่ิมหันมาสนใจพัฒนาแอปพลิ เคช่ันเฉพาะขององคกร ในลักษณะเชนนี้ ท้ังนี้เหตุผลหลักก็
คือ ความตองการที่จะพัฒนาแอปพลิ เคช่ัน ข้ึนโดยต้ังอยูบนระบบโครงสรางท่ีเปนมาตรฐาน ซ่ึงจะ
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ชวยลดปญหาท่ีจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยผูผลิต
ซอฟตแวรหรือ ฮารดแวรรายใหญสําหรับ องคกรท่ีมีขนาดเล็ก และยังขาดความพรอม ในเร่ืองท่ีจะ
พัฒนาซอฟตแวร ข้ึนใชงานเองก็ยังมี ทางเลือกออกอีกมากท่ีจะนําแอปพลิเคช่ันสําเร็จรูป มาใชงาน
รวมกับ เว็บเซิรฟเวอร ไดเชนกัน ซ่ึงมี โปรเจคในแบบฟรีซอฟตแวรใหเลือกใชไดเชนกัน และสวน
ใหญจะสามารถใชไดเปนอยางดี กับอาปาเช เนื่องจากความแพรหลายของอาปาเชในหมูนักพัฒนา
ซอฟตแวร ติดต้ัง คอนฟกแบบเรงดวนดังท่ีไดกลาวไปแลววาในเรดแฮตลีนุกซจะมีโปรแกรมอา
ปาเชเว็บเซิรฟเวอร เวอรช่ัน 2.0 ใหมาดวยแลว ถาติดต้ังเรดแฮตลีนุกซในแบบเลือกครบทุกแพคเกจ 
ก็จะมีโปรแกรมนี้พรอม อยูแลวในเคร่ืองอยางแนนอน ซ่ึงแพคเกจของโปรแกรมนี้จะช่ือวา httpd 
ดังนั้นเราจะลองคนหา แพคเกจท่ีติดต้ังอยูในเคร่ืองไดดวยคําส่ัง rpm ดังนี้ 

# rpm -qa | grep http 
     ถามีแพคเกจนี้เรียบรอยแลว และไดเซ็ตคาคอนฟกเกี่ยวกับระบบเครือขาย 
TCP/IP แลว การส่ังใหอาปาเชทํางานจะใชคําส่ังดังนี้ 

# service httpd restart 
# chkconfig --level 35 httpd on 

     จะเปนการส่ังใหบริการของ อาปาเช เร่ิมทํางานใหม (กรณีท่ีไมเคยเปดใหบริการ
มากอนจะแจง Fail ขณะ Shutdown จึงถือวาเปนเร่ืองปรกติ) สวนอีกคําส่ัง เปนการกําหนดให 
อาปาเช เร่ิมตนทํางาน เองเม่ือเร่ิมเปดเคร่ืองใหมโดยอัตโนมัติ ซ่ึงตัวบริการของอาปาเชจะคอยให 
บริการที่ TCP port หมายเลข 80 และ 443 (เปนโปรโตคอล HTTP และ HTTPS ตามลําดับ) คําส่ัง 
netstat จะแสดงใหเห็นการทํางานดังกลาว 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  ตรวจดูพอรตของ Apache 
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 เม่ือเห็นพอรต 80 ปรากฏขึ้น แสดงวาอาปาเชเร่ิมใหบริการแลว เม่ือลองเปดโปรแกรม
เว็บ บราวเซอร เขามาท่ีโฮสตท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอรนี้ เชน ถาคุณติดต้ังโปรแกรม Mozilla ไวในเคร่ือง 
แลวก็เรียกไปท่ี http://localhost ก็จะเห็นหนา Test Page ท่ีเรดแฮตสรางไวใหดังรูปท่ี 2.5 พิมพคําส่ัง
ไมกี่คร้ังก็ทําให เว็บเซิรฟ เวอรเร่ิมทํางานแลว 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5  หนา Test Page ของอาปาเช 
 
  2.2.2.2 ลักษณะทางกายภาพของอาปาเช 
  อาปาเชถูกสรางข้ึนจากการนําเอาโปรแกรมขนาดเล็กท่ีทําหนาท่ีแตกตางกันหลายโมดลู
มาทํางานรวมกันเปนเว็บเซิรฟเวอร จึงทําใหมีสวนประกอบเปนโมดูล (ท่ีพัฒนาดวยภาษาซี) สวน
หนึ่งจะเปนสวนแกนกลาง ท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการท้ังหมด เรียกวา Core.c โมดูลตอมาคือ โมดูลท่ี
ทําหนา ท่ีบริหารหนวยความจํา (Memory Management) และบริหารโปรเซสงานยอย (Child 
Process) ท่ีรองรับการใหบริการท่ีเรียกเขามาพรอมๆ กันจํานวนมากจากภายนอก (Multi-Processing 
Models หรือ MPM) งอาปาเช มีโมเดลการทํางานดานนี้รองรับไว 3 โมเดลดวยกัน คือ Workers 
สําหรับรองรับงานจํานวนมากๆ ในขณะท่ีตองการหนวยความจําไมามากนัก Prefork สําหรับงานท่ี
ตองการประสิทธิภาพ และความเร็ว แตจะตองใชทรัพยากรระบบมากกวา และ Per Child ออกแบบ
มาเพ่ือรองรับงานไดแตกตางกัน โดยแยกตามยูสเซอรท่ีรองขอบริการเขามา โมดูล http_core.c จะ
ทําหนาท่ีรองรับการประมวลผลดวยโปรโตคอล HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ซ่ึงจะ
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จัดการกับสวนเฮดเดอรตามมาตรฐาน NCSA และโมดูล mod_so.c จะทําหนาท่ีติดตอประสานการ
ทํางาน โมดูลภายในเขากับกับ Shared Modules อ่ืนๆ ท่ีอยูภายนอกซ่ึงโมดูลภายนอกเหลานี้ เรา
เรียกวา Dynamic Shared Object หรือ DSO จะมีจํานวนมากนอย ก็ข้ึนอยูกับความตองการใชงาน
ของผูใช โดยจะกําหนดได ในขณะท่ีคอมไพลโปรแกรมอาปาเช สําหรับกรณีของ Red Hat 9.0 จะมี
การคอมไพลมาใหเรียบรอยแลว และมีโมดูล DSO ท่ีมีคุณสมบัติดานตางๆ เพียงพอตอการใชงาน
ท่ัวไป เชน การสนับสนุนภาษาสคริปต การทํา Authentication แบบตางๆ การสนับสนุน Server 
Side Include เปนตน โดยในสวนของแกนกลางหรือ MPM จะเปนโมเดลแบบ prefork สามารถ 
ตรวจสอบดูสวนประกอบของอาปาเชไดดวยคําส่ัง ตามภาพท่ี  2.6 
 

 
  
ภาพท่ี 2.6  รายช่ือโมดูลท่ีเปนสวนประกอบของอาปาเชใน Red Hat 9.0 
 
 โครงสรางไดเร็คทอร่ีท่ีสําคัญ ในฐานะผูดูแลระบบท่ีจะตองคอนฟก  Red Hat Linux 
ใหทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร ส่ิงท่ีจําเปนตองทราบในเบ้ืองตนก็คือ เร่ืองไดเร็คทอร่ีของอาปาเช 
ซ่ึงแบงออกได 3 สวนใหญๆ คือ ServerRoot ,DocumentRoot และ ScriptAlias ServerRoot หมายถึง 
ไดเร็คทอร่ีท่ีเปนจุดเร่ิมตนของสวนประกอบดานคอนฟกท้ังหมดของอาปาเช สําหรับ Red Hat 
Linux 9.0 คือท่ี /etc/httpd ซ่ึงจะแยกออกเปน build สําหรับการเพิ่มโมดูลเขาสูเว็บเซิรฟเวอร conf 
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เปนท่ีเก็บคอนฟกไฟลหลักคือ httpd.conf นั่นเอง conf.d เปนไดเร็คทอร่ี ท่ีใชเพิ่มเติมไฟลคอนฟก 
ยอยใหแกเว็บเซิรฟเวอรเพื่อความสะดวกในการปรับแกคอนฟกไดสะดวกกวาการแกไขท่ี 
httpd.conf เพียงจุดเดียว logs เปนไดเร็คทอร่ีท่ี ใชเก็บลอกไฟล ท่ีบันทึกเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
เว็บเซิรฟเวอร modules เปนไดเร็คทอร่ีท่ีเก็บไฟลโมดูล DSO ท้ังหมดไว และ run เปนไดเร็คทอร่ีท่ี
เก็บบันทึก หมายเลขโปรเซสของอาปาเชไวเพื่อการควบคุมโปรเซสทั้งจากภายในและภายนอก
เซิรฟเวอร โครงสรางของ ServerRoot แสดงดังรูปท่ี 2.7 
 

 
 
ภาพท่ี 2.7 โครงสรางของ ServerRoot 
 
 DocumentRoot  เปนไดเร็คทอร่ีท่ีผูใชงานมักจะใหความสําคัญท่ีสุด เพราะเอกสารหรือ 
Document ภาษา HTML ท่ีเราตองการเผยแพรผานทางเว็บเซิรฟเวอร จะเริ่มตนแสดงผลเปนหนา
แรกจากไดเร็คทอร่ีนี้ หรือจะมองวาเปน Home Page เลยก็ได สําหรับ Red Hat Linux 9.0 จะกําหนด 
ใหไดเร็คทอร่ี /var/www/html เปน DocumentRoot ของอาปาเช ซ่ึงผูดูแลระบบอาจจะไปเปล่ียน 
แปลงใหใชไดเร็คทอร่ีอ่ืนทําหนาท่ีนี้แทนไดตามตองการ โดยท่ีสามารถทําไดหลาย วิธีซ่ึงผูเขียนจะ
สาธิตใหเปนตัวอยาง ดังรูปท่ี 2.8 เปนการกําหนด DocumentRoot ใหมไปท่ีไดเร็คทอร่ี /itdestina-
tion.com โดยสรางรอไวกอน จากนั้นเปล่ียนช่ือ /var/www/html ของเดิมท่ีมากับ Red Hat Linux ไป
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เปนช่ือ /var/www/html.original และสุดทายจึงใช Symbolic Link สรางจุด เช่ือมโยงช่ือ html ข้ึน
แทนท่ีเพื่อนําเขาสู /itdestination.com เปนอันเสร็จส้ิน การยายตําแหนงไดเร็คทอร่ี DocumentRoot 
โดยไมตองแกไขคอนฟกของอาปาเชเลย 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8  สาธิตวิธีการยายตําแหนง DocumentRoot อยางรวดเร็ว 
 

 ScriptAlias ไดเร็คทอร่ีนี่จะถูกกําหนดใหเปนท่ีรันโปรแกรม CGI (Common Gateway 
Interface) โดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะเปนโปรแกรมสคริปตหรือไบนาร่ีก็ไดท่ีรันในฝงเว็บเซิรฟเวอร 
แลวจึงสงผลลัพธของโปรแกรมกลับไปยังหนาเว็บเพจท่ีผูชมเว็บเพจอีกคร้ัง เชน โปรแกรมนับ 
จํานวนผูเขาชมเว็บ สําหรับ Red Hat Linux 9.0 จะถูกกําหนดคาไวท่ี /var/www/cgi-bin ซ่ึงผูดูแล 
ระบบจะโยกยายไปใชพื้นท่ีอ่ืนไดเชนเดียวกับ DocumentRoot อยางไรก็ตามในปจจุบันโปรแกรม 
ประเภท  CGI มีการใชงานท่ีลดนอยลงไปอยางเห็นไดชัด ซ่ึงกําลังถูกแทนท่ีโดยภาษาสคริปต
ประเภท HTML Embedded นั่นเองFTP Service  เพื่อคูของเว็บเซิรฟเวอร 
 เนื่องดวยการใชงานเว็บเซิรฟเวอรนั้นตองการการแสดงผลเอกสารเว็บท่ีเปนไฟล
ขอความภาษา HTML ไฟลรูปภาพ และมัลติมีเดียตางๆ ผูท่ีจะปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจท้ังหลาย
บนเว็บเซิรฟเวอรจะ ตองอาศัย บริการอีกตัวหนึ่งเพื่อจัดสงไฟลตาง ๆ อัพโหลดเขาไปเก็บภายใน 
DocumentRoot ของเว็บเซิรฟเวอร ซ่ึงบริการดังกลาวก็คือ FTP ( File Transfer Protocol) บริการ 
FTP นี้ไมไดรวมอยูในตัวเว็บเซิรฟเวอร ดังนั้นผูดูแลระบบจะตองคอนฟกเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ 
FTP นี้ข้ึนมาใชงานคูกับเว็บเซิรฟเวอรเสมอ ซ่ึงโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปน FTP Server นี้ Red Hat 
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Linux 9.0 จะใหมาพรอมกันแลว คือ โปรแกรม vsftpd (Very Secure FTP Daemon) เราจึงสามารถ
เปดบริการนี้ข้ึนมาไดดวยคําส่ังคลายๆ การเปดบริการ อาปาเช 
   # chkconfig vsftpd on 
   # service vsftpd restart 
 หลังจากท่ี  FTP Server เร่ิมทํางานแลว รายช่ือผูใชงานในระบบทุกช่ือจะสามารถใช
บริการ TP Server นี้ไดทันที แตสําหรับการเพิ่มช่ือลอกอินของยูสเซอรท่ีจะแกไขปรับปรุงเว็บไซต 
จําเปนตองกําหนดใหยูสเซอรนั้นเร่ิมตนเขาไปรับสงไฟลท่ีตําแหนงไดเร็คทอร่ี DocumentRoot ของ
เว็บเซิรฟเวอร (ตามตัวอยางขางตนคือ /itdestination.com) วิธีการสรางแอคเคาตของยูสเซอร  
(สมมุติช่ือ webmaster) จะมีข้ันตอนดังรูปท่ี 2.9 หลังจากนี้ยูสเซอร webmaster จะสามารถตกแตง
แกไขเว็บไซตไดโดยผานโปรแกรม FTP Client ธรรมดาท่ัวไป (เชน WS-FTP Pro หรือ CuteFTP) 
จากเคร่ืองไคลเอนตไดตามตองการ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9  ข้ันตอนการสรางยูสเซอร webmaster เพื่อการ FTP 
 DNS Server อีกแรงสนับสนุนเพื่อการใชงานท่ีสมบูรณในดานการเรียกเขาชมเว็บไซต
จากผูใชท่ัวไป ระบบของเราจําเปนตองอาศัยระบบ Domain Name Service หรือ DNS เพื่อชวยให
ผูชมสามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรของเราไดดวยการเรียกดวยช่ือของเว็บไซต แทนท่ีจะเรียกเขามา
ดวย หมายเลขไอพี 
  หากเปนการสรางเว็บเซิรฟเวอรข้ึนเพื่อใชงานเปนการภายในขององคกรก็จําเปนตอง
จัดต้ัง DNS Server ข้ึนเพื่อชวยแปลงช่ือโฮสต (เชน www.intranet.com) ใหเปนหมายเลขไอพีของ
โฮสตท่ีเปนเว็บ เซิรฟ-เวอร  ของเราซ่ึงอาจจะใช DNS Server ท่ีมีอยูแลวในองคกรก็ได แตถายังไม
เคยมี DNS Server มากอนก็ สามารถคอนฟก โปรแกรม BIND ท่ีมาพรอมกับ Red Hat Linux 9.0 
ใหทําหนาท่ีเปน DNS Server ก็ได 
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ภาพท่ี 2.10  การทํางานรวมกันระหวาง DNS กับ Apache 
 

ท่ีมา :  http://www.itdestination.com/articles/idc-apache/   
 
  2.2.2.3 คุณสมบัติ 
  ในความเปนจริงแลว สถานะของอาปาเชในปจจุบันถูกแบงออกในเชิงการประยุกตใช
งานได 2 ทางคือ การใชงานทางตรงหรือการใชงานโดยเนนหนักไปในฐานะของ HTTP Server ซ่ึง
ถูกนําไปใชงานเปนเว็บเซิรฟเวอรโดยตรง ในสวนนี้ยังสามารถแยกลักษณะการใชงานออกไปได
อีก หลายทิศทางข้ึนอยูกับลักษณะของงานและคุณลักษณะพิเศษตางๆ ท่ีเสริมเขาไปอีกดวย ไดแก 
  1. การใชงานเปน Mirror Site ดวยความสามารถจากโมดูลในกลุม mod proxy.c ทําให
เราสามารถประยุกตใชอาปาเชเปนเว็บไซต Mirror ได โดยสามารถสําเนาเน้ือหาจากเว็บไซต ท่ี
ไดรับการ อนุญาติแลวมาใหบริการในเซิรฟเวอรของเราได  
  2. ทําหนาท่ีเปน Web Redirector หรือทําหนาท่ีเปนตัวชวยเปล่ียนทิศทางของผูชมท่ีมา
จาก แหลงตนทาง ท่ีแตกตางกันใหไปสู URL หรือเซิรฟเวอรท่ีกําหนดข้ึนใหมได ซ่ึงมาจาก 
ความสามารถของโมดูล mod_rewrite.c  
  3. การสรางเว็บไซตสวนบุคคล หรือ Personal Home Page การใชงานแบบนี้เปนท่ี
นิยมมากในสถานศึกษามหาวิทยาลัย โดยอาศัยการทํางานของโมดูล mod_userdir.c จะชวยให 
ยูสเซอรทุกคน ในเว็บเซิรฟเวอรมีเว็บไซตสวนตัวไดโดยอัตโนมัติ โดยมี URL เปนช่ือเว็บไซตนั้น
ตามดวยเคร่ืองหมาย ~ และช่ือของยูสเซอรนั้นๆ เชน ยูสเซอร gump ในเซิรฟเวอร www. tepleela. 
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ac.th ก็จะมี URL เปน http://www.tepleela.ac.th/~gump/ เปนตน ซ่ึงทําใหสมาชิก นักเรียนนักศึกษา
มีเว็บไซต เปนของตนเองท่ีจะใชฝกหัดสรางเว็บไซต และเผยแพรขอมูลสูสาธารณะไดตามตองการ  
    3.1 การเปน Virtual Host ลักษณะนี้เปนท่ีนิยมกันมากทีเดียว คือ การสรางเว็บไซต
มากกวา 1 เว็บไซตโดยใชเคร่ืองเซิรฟเวอรเพียงเคร่ืองเดียว และใชหมายเลขไอพีแอดเดรสเพียง
หมายเลขเดียวในการอางถึงเว็บไซตหลายช่ือ หรือท่ีเรียกวา Name Based Virtual Host ซ่ึงชวยใหลด
คาใชจายไปไดมาก สําหรับ Red Hat Linux 9.0 แลวในทางเทคนิคสามารถคอนฟกไดทันทีในสวน
ของอาปาเช แตยังขาดในสวนของ FTP Server ซ่ึงไมสนับสนุนการทํา Virtual Host ในแบบ Name 
Based ดังนั้นจึงจําเปนตองนําโปรแกรม FTP Server ท่ีดีกวา vsFTPd และมีคุณสมบัติดาน Virtual 
Host มาใชแทน เชน ProFTPd หรือ PureFTPd เปนตน (vsFTPd สนับสนุน Virtual Host เฉพาะ
แบบ IP Based และ Port Based เทานั้น )  
    3.2 การเปนเว็บเซิรฟเวอรท่ีสนับสนุนเทคโนโลยีเว็บอ่ืนๆ Apache 1.3 และ 2.0 
เปนเพียงหน่ึงในโปรเจคของ The Apache Software Foundation เทานั้น ยังมีโปรเจคอ่ืนๆ ท่ีเปน
โปรเจคตอเนื่องจากอาปาเชอีกมากมาย เชน Jakarta เปนโปรเจคเสริมเพื่อทําใหอาปาเชสนับสนุน 
Java Platform โดยหนึ่งในจํานวนโปรแกรมท่ีเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีก็คือ Tomcat 5 ซ่ึงเสริมการ
สนับสนุน Java Servlet 2.4 และ Java Server Pages 2.0 ในทางออม การประยุกตใชอาปาเชเว็บ
เซิรฟเวอรยังถูกนํามาใชเพื่อเปนสวนประกอบในงานดานอ่ืนๆ อีก โดยอยูในฐานะชองทางติดตอ
ระหวางผูใชกับแอปพลิเคช่ันตางๆ ในลักษณะของ Web based User Interface ซ่ึงผูใชอินเตอรเน็ต
ท่ัวไปมีความคุนเคยดีอยูแลว อีกทั้งยังลดการบํารุงรักษาและ คอนฟกในฝงเคร่ืองไคลเอนไปไดมาก
อีกดวย การใชงานในทางออมท่ีวานี้ ไดแก 
    3.3 เปนยูสเซอรอินเทอรเฟสเขาสูยูทิลิตี้ อาปาเชถูกนําไปพัฒนารวมกับซอฟตแวร
ตางๆ มากมายทั้งซอฟตแวรเชิงพานิชย และฟรีซอฟตแวร เพ่ือใชเปนอินเทอรเฟสที่สะดวกตอการ
ใชงานยิ่งข้ึน เชน ซอฟตแวรบริหารจัดการโปรแกรมตรวจสอบและกําจัดไวรัส (ไดแก Trend 
Micro) ซอฟตแวรชวยการคอนฟกและใชงานลีนุกซเซิรฟเวอร (ไดแก Webmin Usermin)  
    3.4 เปนชองทางแสดงผลขอมูลระบบและเครือขาย เนื่องจากอาปาเชถูกผนวก
เอาไวกับ ลีนุกซ เซิรฟเวอรทุกดิสทริบิวช่ัน หรือถาเปนโอเอสอ่ืน (Windows Mac OS X ) ก็สามารถ
ติดต้ังใชงานไดฟรี และสามารถแสดงผลไดท้ังตัวอักษร รูปภาพ รูปกราฟ ไดโดยตรงจึงมีการนําอา
ปาเชมาใชงาน ดานการแสดงผลขอมูลระบบ และกราฟสถิติตางๆ มากมาย เชน MRTG ใชแสดง
ขอมูล กราฟท่ีไดขอมูลจาก Router หรือ SNMP Server โปรแกรม SARG ใชแสดงตารางสถิติการ
เขาชมเว็บ ไซตของผูใชงาน Squid Proxy Server โปรแกรมประเภท Log Analyzer  เปนตน  
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    3.5 ใชเปน Web Mail ขอดีของการใชงานอีเมลผานทางเว็บบราวเซอร เปนส่ิงท่ีเรา
ทราบกัน เปนอยางดี อาปาเชในฐานะท่ีเปน Front-End ของระบบอีเมลจึงเปนงานอีกลักษณะหนึ่งท่ี
เรา นิยมนํามาใชงานรวมกับระบบ Mail Server  
    3.6 เปนอินเทอรเฟสของแอปพลิเคช่ันเฉพาะทาง มีซอฟตแวรเปนจํานวนมากท่ี
พัฒนาโดยทํางาน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเรียกวา Web based Applications ท้ังท่ีเปนการพัฒนาข้ึน
เพื่อใชงาน ในองคกรโดยเฉพาะ และท้ังท่ีเปนซอฟตแวรสําเร็จรูป เชน โปรแกรมประเภท 
Groupware หรือ Web based collaboration ตางๆ ระบบสนับสนุน สารสนเทศภายในองคกรเปนตน 
(ธีรภัทร  มนตรีศาสตร, Apache เว็บเซิรฟเวอรสารพัดประโยชน http://www.itdestination. com/ 
articles/idc-apache/)   
 

 2.2.3 MySQL 
 เอสคิวแอล (SQL) คือ ภาษาสอบถามขอมูล หรือภาษาจัดการขอมูลอยางมีโครงสรางมี

การ พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร และโปรแกรมฐานขอมูลท่ีรองรับมากมาย เพราะจัดการขอมูลไดงาย 
เชน MySQL, MsSQL, PostgreSQL หรือ MS Access เปนตน สําหรับโปรแกรมฐานขอมูล ท่ีไดรับ
ความนิยมคือ MySQL เปน Open Source ท่ีใชงานไดท้ังใน Linux และ Windows SQL เปนภาษาที่
ใชในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับฐานขอมูลโดยเฉพาะ เราสามารถแบงการทํางาน ไดเปน 4 
ประเภท ดังนี้ 
  2.2.3.1 Select query ใชสําหรับดึงขอมูลท่ีตองการ 
     ใชในการดึงขอมูลในฐานขอมูล จะมีการคนหารายการจากตารางในฐานขอมูล 
ตั้งแตหนึ่งตารางข้ึนไปตามเง่ือนไขท่ีส่ังผลลัพธท่ีไดจะเปนเซตของขอมูลท่ีสามารถสรางเปนตาราง
ใหม หรือใชแสดงออกมาทาง จอภาพเทานั้นโดยมีรูปแบบดังนี้ Select รายละเอียดท่ีเลือก From  
ตารางแหลงท่ีมา Where กําหนดเง่ือนไขฐานขอมูลท่ีเลือก Group by ช่ือคอลัมน ตัวอยางการใชงาน 
     2.2.3.1.1 Select fmane,lname From stdinfo 
หมายถึง ใหแสดงเฉพาะคอลัมน fname คือ ช่ือ และคอลัมน lname คือ นามสกุล จากตาราง stdinfo 
     2.2.3.1.2 Select fname,lname From stdinfo Where programe=”สังคมศึกษา” 
หมายถึง ใหแสดงช่ือ และนามสกุลจากตาราง stdinfo ซ่ึงมีโปรแกรมวิชาเปนสังคมศึกษา 
     2.2.3.1.3 Select fname From stdinfo Where fname Like ‘ส%’ หมายถึง ให
เลือกรายช่ือ นักศึกษาท่ีมีอักษรนําหนาเปน “ส” ข้ึนมาแสดงท้ังหมด 
     2.2.3.1.4 Select id,fname,lname From stdinfo Where id=”001” AND 
id=”005” หมายถึง ใหแสดงรหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือ และนามสกุล ท่ีมีรหัสเปน 001 และ 005  

DPU



28 

      รายละเอียดเพิ่มเติม 
      1.  ประโยคยอย WHERE เราสามารถระบุเง่ือนไขไดโดยใชโอเดปอร
เรเตอร ท้ัวไป เชน NOT < > = กรณี ท่ีคอลัมนเปนตัวเลข เราก็สามารถระบุเง่ือนไขท่ีเปนการ
คํานวนไดเชน +,-,*,/ 
      2.  คําวา Like ใชกับคาในคอลัมนประเภทตัวอักษรวาตรงกับประโยค
ท่ีตองการหรือไม เราสามารถใช เคร่ืองหมาย widecard เชน *,??,% ในประโยคได ตามตัวอยาง
ขางตน 
      3. ในการคํานวนนั้นมีฟงกชัน COUNT,SUM,AVG.MIN, MAX ซ่ึง
สามารถนํามาใชได เชน Select Count(id) From stdinfo  หมายถึง ใหแสดงจํานวนรายการท้ังหมด
ในตาราง 
      4. ในกรณีท่ีตารางสองตารางมีความสัมพันธกัน เราก็สามารถดู
ขอมูลท้ังสองตารางพรอมกันได เชน  
      ตารางท่ี 1 ขอมูลนักศึกษาช่ือ stdinfoกําหนดใหมีคอลัมนรหัสประจํา 
ตัว (id) ,ช่ือ (fname), นามสกุล (lname) 
      ตารางท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับวิชาท่ีเรียน ช่ือ substd 
      กําหนดใหมีคอลัมนช่ือวิชา (subject),  รหัสประจําตัวอางอิง (rid) ,
อาจารยผูสอน (teacher) เราตองการดูขอมูลรหัสประจําตัว ช่ือ นามสกุล และช่ือวิชาท่ีเรียน เราจะใช
คําส่ังดังนี้ 
      Select stdinfo.id, stdinfo.fname,stdinfo.lname,substd.subject From 
stdinfo,substd Where stdinfo.id=substd.rid 
  2.2.3.2 Update query ใชสําหรับแกไขขอมูล 
  ใชสําหรับการแกไขขอมูลในตาราง โดยแกในคอลัมนท่ีมีคาตรงตามเง่ือนไข มีรูปแบบ
ดังนี้ Update ชื่อตาราง Set [ช่ือคอลัมน=คาท่ีจะใสเขาไปในคอลัมนนั้นๆ ] Where เง่ือนไข  เชน 
จากตารางแสดงรายช่ือนักศึกษากรณีท่ีนักศึกษาช่ือ สมบัติ มักนอย ยายโปรแกรมวิชาจากสังคม
ศึกษา ไปเปนภาษาไทย เราใชคําส่ังดังนี้  Select stdinfo Set programe=’ภาษาไทย’ Where Fname=’
สมบัติ’ and Lname=’มักนอย’  
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   2.2.3.3 Insert query ใชสําหรับการเพิ่มขอมูล  
  ใชในการเพิ่มเติมขอมูลใหม ๆ เขาไปในฐานขอมูล มีรูปแบบดังนี้ 
  Insert Into ช่ือตาราง [=ช่ือคอลัมน1,2..] Values [คาท่ีจะใสลงในคอลัมน 1,2…] เชน 
ตองการเพ่ิมรายช่ือนักศึกษา ท่ีมีรหัสประจําตัวเปน 007 ช่ือ กมลวรรณ ศิริกุล โปรแกรมวิชา 
วิทยาศาสตร เราสามารถใชคําส่ังดังนี้ 
  Insert into stdinfo (id,fname,lname,programe) Values (‘007 กมลวรรณ ศิริกุล
วิทยาศาสตร)  
    2.2.3.4 Delete query ใชสําหรับลบขอมูลออกไป 
  ใชลบขอมูลออกจากตาราง มีรูปแบบดังนี้ Delete From ช่ือตาราง Where เง่ือนไข เชน 
ตองการลบรหัสประจําตัวนักศึกษา 005 ออกจากฐานขอมูล เราใชคําส่ังดังนี้ Delete  From stdinfo 
Where id=’005’ MySQL (มายเอสคิวแอล) เปนระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชภาษา SQL. แมวา 
MySQL เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส แตแตกตางจากซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ัวไป โดยมีการ
พัฒนาภายใตบริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ท้ังในแบบ ท่ีใหใชฟรี 
และแบบท่ีใชในเชิงธุรกิจ MySQL สรางข้ึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟนแลนด ช่ือ David 
Axmark, Allan Larsson และ Michael “Monty” Widenius ปจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส (Sun 
Microsystems, Inc.) เขาซ้ือกิจการของ MySQL AB เรียบรอยแลว ฉะนั้นผลิตภัณฑภายใต MySQL 
AB ท้ังหมดตกเปนของซันช่ือ “MySQL” อานออกเสียงวา “มายเอสคิวเอล” หรือ “มายเอสคิวแอล” 
(ในการอานอักษร L ในภาษาไทย) ซ่ึงทางซอฟตแวรไมไดอาน มายซีเควล หรือ มายซีควล เหมือน 
กับซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลตัวอ่ืน การใชงาน MySQL เปนท่ีนิยมใชกันมากสําหรับฐานขอมูล
สําหรับเว็บไซต เชน มีเดียวิกิ, phpBB และนิยมใชงานรวมกับ ภาษาโปรแกรม PHP ซ่ึงมักจะไดช่ือ
วาเปนคู จะเห็นไดจากคูมือคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีจะสอน การใชงาน MySQL และ PHP ควบคูกันไป 
นอกจากนี้หลายภาษาโปรแกรมท่ีสามารถทํางาน รวมกับฐานขอมูล MySQL ซ่ึงรวม ถึงภาษาซี
ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชารป ภาษาจาวา ภาษาเพิรล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอ่ืนใชงานผาน 
API สําหรับโปรแกรมท่ีติดตอผาน ODBC หรือสวนเช่ือมตอกับภาษาอื่น (database con-nector) 
เชน เอเอสพี สามารถเรียกใช MySQL ผานทาง  MyODBC,ADO,ADO.NET เปนตน  
 2.2.4 PHPMyAdmin 
 phpMyAdmin เปนโปรแกรมประเภท mySQL Client ตัวหนึ่งท่ีใชในการจัดการฐาน 
ขอมูล mySQL ผานบราวเซอรไดโดยตรง โปรแกรมนี้เขียนข้ึนโดยนาย Tobias Retschiller และเปน
โปรแกรม แบบ Open Source ดวย เพราะวาเขียนดวย PHP ท้ังหมด  phpMyAdmin ตัวนี้จะทํางาน
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บน Web Server เปน PHP Application ท่ีใชควบคุมจัดการกับ mySQL Server ความสามารถของ 
phpMyAdmin คือ 
 1. สรางและลบ Database 
 2. สรางและจัดการ Table เชน แทรก record, ลบ record, แกไข record หรือลบ Table, 
เพิ่มหรือแกไข field ในตาราง 
 3. โหลดเท็กซไฟลเขาไปเก็บเปนขอมูลในตารางได 
 4. หาผลสรุป (Query) ดวยคําส่ัง SQL และอีกหลายๆ ความสามารถท่ี phpMyAdmin 
ทําได 
 2.2.4.1 การเขาใชงาน 
 การเขาใชงานโปรแกรม phpMyAdmin จะใชงานผานโปรแกรม Internet Explorer และ
พิมพ URL ไปยังไดเรกทอรีของ phpMyAdmin เชน http://localhost/phpMyAdmin เปนตน (ช่ือ
ไดเรกทอรี อาจจะเปนช่ืออ่ืน ข้ึนอยูกับข้ันตอนการเปล่ียนช่ือไดเรกทอรี) และทานตองแนใจวาได
ติดต้ังโปรแกรม webServer เชน Apache เปนตน ไวภายในเครื่องเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงหนาจอ
แรกในการใชงาน แสดงดังรูปท่ี 2.11 
 

 
 

ภาพท่ี 2.11  ตัวอยางหนาจอแรกของโปรแกรม phpMyAdmin 
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 มีระบบ Security สําหรับสรางผูใชงานในการเขาใชงาน สราง แกไข ระบบฐานขอมูล 
MySQL มีคําส่ัง Import CSV และ SQL ไดมีคําส่ัง Export ฐานขอมูลไดไปเปน CSV, SQL, XML, 
PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text และ Spreadsheet, Word, Excel อ่ืนๆ อีกมากมาย 
สําหรับเว็บ  hosting ในปจจุบันสวนใหญรองรับการใชงาน  phpMyAdmin แทบท้ังหมดรวมท้ังฟรี
ระบบฐานขอมูลอยาง MySQL  

 
2.3 กลยุทธการจัดเก็บ (STORAGE STRATEGY) 
  James และ Jerry (1998) ไดกลาวไวในหนังสือเร่ือง The Warehouse Management 
Handbook; the second edition ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบงรูปแบบใน
การจัดเก็บนั้นออกเปน 6 แนวคิด คือ 
  2.3.1 ระบบการจัดเก็บโดยไรรูปแบบ (Informal System) เปนรูปแบบการจัดเก็บสินคาท่ีไมมี 
การบันทึกตําแหนงการจัดเก็บเขาไวในระบบ และสินคาทุกชนิดสามารถจัดเก็บไวตําแหนงใดก็ได
ในคลังสินคา ซ่ึงพนักงานท่ีปฏิบัติงานในคลังสินคานั้นจะเปนผูท่ีรูตําแหนงในการจัดเก็บ รวมท้ัง
จํานวนท่ีจัดเก็บ ซ่ึงจะเห็นไดวารูปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาท่ีมีขนาดเล็ก  มี
จํานวนสินคาหรือ SKU นอย และมีจํานวนตําแหนงท่ีจัดเก็บนอยดวย สําหรับในการทํางานในนั้น 
จะมีการแบงพนักงานท่ีรับผิดชอบเฉพาะเปนโซนๆ โดยท่ีแตละโซนน้ันไมไดมีแนวทางการปฏิบัติ 
ในเร่ืองการจัดเก็บแลวแต พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไมไดมีแนวทางท่ีเหมือนกัน 
จึงทําใหอาจเกิดปญหาการ จัดเก็บหรือการท่ีหาสินคานั้นไมเจอในวันท่ีพนักงานท่ีประจําในโซน
นั้น ไมมาทํางาน ตารางดานลาง จะแสดงการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของรูปแบบการจัดเก็บ
สินคา โดยไรรูปแบบ 
  ขอดี 
  ไมตองการการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ 
  มีความยืดหยุนสูง 
   ขอเสีย 
  ยากในการหาสินคา 
  ข้ึนอยูกับทักษะของพนักงานคลังสินคา 
  ไมมีประสิทธิภาพ 
 2.3.2 ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหนงตายตัว (Fixed Location System) แนวความคิดในการ
จัดเก็บสินคารูปแบบนี้เปนแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกลาวคือ สินคาทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมี
ตําแหนงจัดเก็บท่ีกําหนดไวตายตัวอยูแลว ซ่ึงการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาท่ีมีขนาด
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เล็ก มีจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานไมมาก และมีจํานวนสินคาหรือจํานวน SKU ท่ีจัดเก็บนอยดวย
โดย จากการศึกษาพบวาแนวคิดการจัดเก็บ สินคานี้จะมีขอจํากัดหากเกิดกรณีท่ีสินคานั้นมีการ
ส่ังซ้ือเขามาทีละมากๆจนเกินจํานวน location ท่ีกําหนดไวของสินคาชนิดนั้นหรือในกรณีท่ีสินคา
ชนิดนั้นมีการ ส่ังซ้ือเขามานอยในชวงเวลาน้ันจะ ทําใหเกิดพื้นท่ีท่ีเตรียมไวสําหรับสินคาชนิดนั้น
วางซ่ึงไมเปน การใชประโยชนของพื้นท่ีในการจัดเก็บ ท่ีดี  
     ขอดี 
  งายตอการนําไปใช 
  งายตอการปฏิบัติงาน 
  ขอเสีย 
  ใชพื้นที่จัดเก็บไมไดไมเต็มท่ี 
  ตองเสียพ้ืนท่ีจัดเก็บโดยเปลาประโยชนในกรณีท่ีไมมีสินคาอยูในสต็อก 
  ตองใชพื้นที่มากหลายตําแหนงในการจัดเก็บสินคาใหมากท่ีสุด 
  ยากตอการขยายพื้นท่ีจัดเก็บ 
  ยากตอการจดจําตําแหนงจัดเก็บสินคา 
 2.3.3 ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินคา (Part Number System) รูปแบบกาจัดเก็บ 
โดยใชรหัสสินคา (Part Number) มีแนวคิดใกลเคียงกับการจัดเก็บแบบกําหนดตําแหนงตายตัว 
(Fixed Location) โดยขอแตกตางนั้นจะอยูท่ีการเก็บแบบใชรหัสสินคา นั้นจะมีลําดับการจัดเก็บ
เรียงกันเชน รหัสสินคาหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บกอนรหัสสินคาหมายเลข B123 เปนตน ซ่ึง
การจัดเก็บ แบบนี้จะเหมาะกับบริษัทท่ีมีความตองการสงเขา และนําออกของรหัสสินคาท่ีมีจํานวน
คงท่ีเนื่องจากมี การกําหนดตําแหนงการจัดเก็บไวแลวในการจัดเก็บแบบใชรหัสสินคานี้ จะทําให
พนักงานรูตําแหนงของสินคาไดงาย แตจะไมมีความยืดหยุนในกรณีท่ีองคกรหรือบริษัทนั้น กําลัง
เติบโตและมีความตอง การขยายจํานวนSKUซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาเร่ืองพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
  ขอดี 
  งายตอการคนหาสินคา 
  งายตอการหยิบสินคา 
  งายตอการนําไปใช 
  ไมจําเปนตองมีการบันทึกตําแหนงสินคา           
         ขอเสีย 
  ไมยืดหยุน 
  ยากตอการปรับปริมาณความตองการสินคา 
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 การเพิ่มการจัดเก็บสินคาใหมจะมีผลกระทบตอการจัดเก็บสินคาเดิมท้ังหมด 
 ใชพื้นที่จัดเก็บไมไดไมเต็มท่ี 
 2.3.4 ระบบการจัดเก็บสินคาตามประเภทของสินคา (Commodity System) เปนรูปแบบการ
จัดเก็บสินคาตามประเภทของสินคาหรือประเภทสินคา (product type) โดยมีการจัดตําแหนงการวาง
คลายกับรานคาปลีกหรือตาม supermarket ท่ัวไปท่ีมีการจัดวางสินคาในกลุมเดียวกัน หรือประเภท
เดียวกันไวตําแหนงท่ีใกลกัน ซ่ึงรูปแบบในการจัดเก็บสินคาแบบนี้จัดอยูในแบบ combination 
system ซ่ึงจะชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคาคือมีการเนนเร่ืองการใชงานพ้ืนท่ี
จัดเก็บมากข้ึนและยังงายตอพนักงาน pick สินคาในการทราบถึงตําแหนงของสินคาท่ีจะตองไป
หยิบ แตมีขอเสียเชนกันเนื่องจากพนักงานท่ีหยิบสินคาจําเปนตองมีความรูในเร่ืองของสินคา แตละ
ชิดหรือแตละยี่หอท่ีจัดอยูในประเภทเดียวกัน ไมเชนนั้นอาจเกิดการ pick สินคาผิดชนิดได จาก
ตารางแสดงขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี้ 
    ขอดี 
 สินคาถูกแบบงตามประเภททําใหพนักงานผูปฏิบัติงานเขาไดไดงาย 
 การหยิบสินคาทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีความยืดหยุนสูง 
     ขอเสีย 
 ในกรณีท่ีสินคาประเภทเดียวกันมีหลายรุน/ยี่หออาจทําใหหยิบสินคาผิดรุน/ยี่หอได 
 จําเปนตองมีความรูในเร่ืองของสินคาแตละชิดหรือแตละยี่หอท่ีจะหยิบ 
             การใชสอยพ้ืนท่ีจัดเก็บดีข้ึนแตยังไมดีท่ีสุด 
 สินคาบางอยางอาจยุงยากในการจัดประเภทสินคา 
 2.3.5 ระบบการจัดเก็บท่ีไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว (Random Location System) เปนการ
จัดเก็บท่ีไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว ทําใหสินคาแตละชนิด สามารถถูกจัดเก็บไวในตําแหนงใด 
ก็ไดในคลังสินคา แตรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จําเปนตองมีระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บและ
ติดตามขอมูลของสินคา วาจัดเก็บอยูในตําแหนงใดโดยตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูตลอด เวลาดวย 
ซ่ึงในการจัดเก็บแบบนี้จะเปนรูปแบบท่ีใชพื้นท่ีจัดเก็บอยางคุมคาเพิ่ม การใชงานพ้ืนท่ีจัดเก็บ และ
เปนระบบท่ีถือวามีความยืดหยุนสูงเหมาะกับคลังสินคาทุกขนาด 
  ขอดี 
  สามารถใชงานพื้นท่ีจัดเก็บไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
  มีความยืดหยุนสูง 
  งายตอการขยายการจัดเก็บ 
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  งายในการปฏิบัติงาน 
  ระยะทางเดินหยิบสินคาไมไกล 
  ขอเสีย 
    ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดเก็บสินคาอยางละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
  ตองเขมงวดในติดตามการบันทึกขอมูลการจัดเก็บ 
 2.3.6 ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เปนรูปแบบการจัดเก็บท่ีผสมผสาน
หลักการของรูปแบบการจัดเก็บในขางตน โดยตําแหนงในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจาก 
เง่ือนไขหรือขอจํากัดของสินคาชนิดนั้นๆ เชน หากคลังสินคานั้นมีสินคาท่ีเปนวัตถุอันตรายหรือ
สารเคมีตางๆ รวมอยูกับสินคาอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสินคาอันตรายและสินคาเคมีดังกลาว 
ใหอยูหางจาก สินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนตน ซ่ึงถือเปนรูปแบบการจัดเก็บแบบกําหนด
ตําแหนงตายตัว สําหรับพื้นท่ีท่ีเหลือในคลังสินคานั้น เนื่องจากมีการคํานึงถึงเร่ืองการใชงานพ้ืนท่ี
จัดเก็บดังนั้นจึง จัดใกลท่ีเหลือมีการจัดเก็บแบบไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว (Random) ก็ได โดย
รูปแบบการจัดเก็บ แบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาทุกๆ แบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งคลังสินคาท่ีมีขนาด
ใหญและสินคาท่ี จัดเก็บนั้นมีความหลากหลาย 
  ขอดี 
  มีความยืดหยุนสูง 
  เปนการประสานขอดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 
  สามารถปรับเปล่ียนการจัดเก็บไดตามสภาพของคลังสินคา 
  สามารถควบคุมการจัดเก็บไดเปนอยางดี 
  ขยายการจัดเก็บไดงาย 
         ขอเสีย 
  อาจทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความสับสนเน่ืองจากมีระบบการจัดเก็บมากกวา 1 วิธี 
  การใชประโยชนจากพื้นท่ีจัดเก็บมีความไมแนนอน เปล่ียนไดตลอดเวลา 
  นอกจากนี้ Charles (1997) ไดเสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินคาไว 2 แนวคิด ดังนี้   
 1. การจัดเก็บแบบซุม (Random Storage) ซ่ึงเปนเทคนิคในการจัดเก็บสินคาวิธีหนึ่งท่ี
ทําการเก็บสินคา ณ จุดหรือตําแหนงที่วางไดท่ัวคลังสินคา เนื่องจากไมมีการกําหนดพื้นท่ีไวเฉพาะ
สําหรับสินคาประเภทใดประเภทหนึ่ง 
            2. การจัดเก็บตามปริมาณความตองการหยิบสินคา (Volume-based Storage) ซ่ึงเปน
เทคนิคการจัดเก็บสินคาท่ีมีความตองการสูงไวอยูใกลกับประตูเขาออกเม่ือเปรียบเทียบลักษณะการ
จัดเก็บสินคาแบบซุม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความตองการหยิบสินคา (Volume-
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based Storage) มีขอดีและขอเสียแตกตางกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage นั้นจะชวย
ลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินคาแตขอเสียคือทําใหเกิดความ แออัดในชองทางเดินท่ีเก็บ
สินคาและทําใหเกิดความไมสมดุลในการใชพื้นท่ีในการจัดเก็บสินคา สําหรับจัดเก็บแบบซุม 
(Random Storage) นั้น จะเปนวิธีท่ีมีการใชประโยชนของ พื้นท่ีจัดเก็บไดท่ัวทั้งคลังสินคาซ่ึงจะชวย
ลดความแออัดของชองทางเดินลงไปได แตขอเสียคือ ทําใหเสียเวลาในการหยิบสินคามาก เนื่องจาก
สินคาท่ีมีการหยิบบอยนั้นอาจมีพื้นที่จัดเก็บ ท่ีอยูไกลจากประตู 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําเอาคอมพิวเตอรและระบบ
อินเทอรเน็ตมาใชในการจัดการ การพบผลงานวิจัยท่ีมีความใกลเคียงแนวคิดดังกลาวซ่ึงผูจัดทํา
วิทยานิพนธ ไดนํามาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสืบคนและติดตามวัตถุพยานของศูนย
ตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผานระบบ
อินเตอรเน็ตใหมีประสิทธภาพ  ดังตอไปนี้ 
 (ฉันทวิฒน 2544 : 2) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการจองวิดีโอสอนภาษาอังกฤษผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงทํางานในรูปแบบเว็บไซตใชความสามารถของระบบเว็บไซตมาประยุกต 
ใชภายใต เว็บบราวเซอร สามารถจองวิดีโอผานทางระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและ
ความสะดวกในการจอง ทําใหนักศึกษาสามารถคนหาขอมูลของวีดิโอเร่ืองท่ีตนเองตองและทําการ
จองใวได 
 (จามรกุล 2545 : 3) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนา
ระบบจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับบริหารจัดการเอกสารและขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีใชงาน
ภายในองคกร สามารถจัดเก็บขอมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับเอกสาร และตัวไฟลเอกสาร สรางบันทึก
ขอความคนหา และดาวนโหลด หรือเปดไฟลเอกสารเพ่ือใชงานได รวมถึงการจัดสงขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารไปยังผูรับ และตรวจสอบ และสถานการณสงและรับขอมูลเอกสาร โดย
มีการควบคุมตรวจสอบสิทธิการเขาถึง ตลอดอายุการใชงานของเอกสาร สามารถกําหนดประเภท 
และชนิดของเอกสาร ตามความตองการนําไปใชงานไดกับองคกรตางๆ ท่ีมีโครงสรางแตกตางกัน
ไดสูงสุด 4 ระดับ และสามารถแบงกลุมผูใชระบบ เพื่อใหสามรถกําหนดสิทธิ และการควบคุมดูแล
การรักษาความปลอดภัย ในการใชงานระบบไดตามตองการ สําหรับเคร่ืองมือในการพัฒนาในสวน 
ของเซิรฟเวอร ไดเลือกใชระบบปฏิบัติการลีนุกส (Linux) ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL 
โปรแกรมอาปาเช เว็บเซอรฟเวอร โปรแกรมภาษาพีเอ็ชพี เปนซอฟตแวรทูลและไดใชโปรแกรม 
เน็ตสเคป หรือโปรแกรมอินเตอรเน็ตแอกซโพรเลอร เปนซอฟทแวรในการทํางาน และทําการ
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ทดสอบระบบดวยวิธีการ Black Box Testing จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานท่ัวไป พบวาระบบงานน้ีมีประสิทธิภาพในระดับดีมากและสามารถท่ีจะ
นําไปใชในองคกรตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (นุชรัตน 2545 : 7) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับองคกรรัฐ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหการจัดการเอกสารในองคกรรัฐใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยลดข้ันตอน การดําเนินงานของเจาหนาท่ีในการรับ-สง คนหา และจัดเก็บเอกสาร
ในองคกรของรัฐ โดยระบบไดถูกพัฒนาข้ึนดวยโปรแกรม Visual Basic 6 สวนของการเก็บขอมูล
ใช SQL Server 7 โดยทําการเช่ือมตอกับฐานขอมูลผาน ODBC และทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ
Windows 98/2000 โดยโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนนี้ มีลักษณะการทํางาน  แบบ  Client/Server ใช
คอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่ง สําหรับเก็บฐานขอมูล โดยผูใชแตละคนมี Login และ Password สวนตัวใน
การเขาใชโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถรับ-สงเอกสาร ไปยังผูใชท่ีอยูในระบบ
ตรวจสอบเอกสารท่ีมีการรับเขามาและสงออกไปของผูใชแตละคน ติดตามไดวาเอกสารที่ทําการ
สงไปแลวนั้น ผูรับไดเปดอานและตอบกลับมาหรือยัง ทําการจัดเก็บหนังสือท่ีผานการอนุมัติ 
และรับทราบลงแฟมตางๆ ดานผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรมอยูในระดับดี ดานความสามารถของ 
โปรแกรมตรงตอความตองการของผูใชอยูในระดับดีและดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูล
ท่ีปอนเขาสูโปรแกรมอยูในระดับดี 
 (ภัทรวุธ มงคล 2545 : 10) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบติดตามเอกสารผานอินเตอรเน็ต 
เพื่อท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในการติดตามเอกสาร เจาหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูล
และยังอํานวยความสะดวก กับอาจารยและผูบริหารไดตรวจสอบใบคํารองท่ีตองพิจารณาไดงายข้ึน
โดยใช Macromedia Dreamwever รวมกับ ASP ในการพัฒนา เนื่องจากวา ASP ไดถูกออกแบบมา
ใหมีความสามารถ ในการทํางานรวมกับฐาน ขอมูลผานทางเว็บบราวเซอรไดเปนอยางดี และใช 
SQL 2000เปนตัวจัดการฐานขอมูลใหกับระบบ โดยผูใชมีอยู 4 ระดับ คือ นักศึกษาสามารถทําการ 
ตรวจสอบการอนุมัติหรือคนหาใบคํารองของตนเอง ธุรการสาขา / เจาหนาท่ีวิชา สามารถรับและ 
แกไขขอมูลใบคํารองและขอมูลการอนุมัติ อาจารยสามารถเลือกพิจารณาหรือคนหาใบคํารองท่ี
ตองการ อนุมัติผลไดอีกระดับ คือผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลของระบบไดท้ังหมด โดยผูใช
แตละคนสามารถใชงานผานทางเว็บบราวเซอร ทําใหการติดตามเอกสารมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากการนําคอมพิวเตอรและการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต มาประยุกตใชในการจัดการ เอกสารนั้น
ทําใหการรับสงเอกสารมีความสะดวก ความรวดเร็วในการรับสงเอกสารและประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซ้ือกระดาษ ซ่ึงโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถรับ-สงเอกสาร ไปยังผูใชท่ีอยูในระบบ
และผูใชสามารถตรวจสอบ เอกสาท่ีมีการรับเขามาและสงออกไปของผูใช แตละคนติดตามไดวา
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เอกสารท่ี ทําการสงไปแลวนั้น ผูรับไดเปดอานและตอบกลับมาหรือไมทําการจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทําใหสามารถคนหาไดงายและประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บผูจัดทํา
สารนิพนธ จึงทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานสารบรรณ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานวัตถุพยาน ไดมีการศึกษาและรวบรวม 
ขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนตองใชครบถวนเรียบรอย จากน้ันไดวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล และก็
ไดมีการสรางฐานขอมูลเพื่อจัดการวัตถุพยานข้ึน ซ่ึงผูจัดทําไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท้ังหมดเปน 4 ข้ันตอนดวยกันคือ 
 3.1 ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 3.2  การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3.3  การสรางและพัฒนาระบบ 
 3.4  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 
3.1 ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 การออกแบบฐานขอมูล คือ การสรางฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชงาน ซ่ึงการออกแบบฐานขอมูลท่ีดีและสมบูรณนั้นเปนเร่ืองท่ีคอนขางทําไดยาก 
โดยปจจัยสําคัญในการออกแบบฐานขอมูลคือ ความสามารถในการสรรหาวิธีเพื่อแกไขปญหานั้นๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวัตถุพยาน เหลานี้ 
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากท่ีจะทําใหการพัฒนาระบบมีประสิทธ์ิภาพโดยการวิเคราะหจะเกี่ยวของ 
กับการออกแบบผังรายละเอียดตางๆ ของการดําเนินงานและสรางผังการทําตางๆ เชน Context 
Diagram, Data Flow Diagram 
 
3.2  การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3.2.1 Context Diagram คือ ผังแสดงขอมูลท่ีเขาสูระบบ ขอมูลท่ีออกจากระบบ และขอมูลท่ี 
เกี่ยวของกับระบบภายนอก ข้ันตอนนี้สําคัญทําใหทราบขอบเขตของระบบ ดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1  Context Diagram การไหลขอมูลระดับสูงสุด 

 

 จาก Context Diagram ขางตนสามารถอธิบายไดดังนี้ กลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ระบบมี 2 กลุม คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงาน 
 3.2.2 Data Flow Diagram คือ ผังแสดงการไหลของขอมูลของระบบในระดับตางๆ Data Flow 
Diagram Level 1 คือ ภาพรวมของผังแสดงการไหลของขอมูลของระบบท้ังหมด ดังภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2 Data Flow Diagram Level 1 ภาพรวมของระบบ 

 จาก Data Flow Diagram Level 0 จะประกอบดวยงานหลักท้ังหมด 6 โปรเซส
ดังตอไปนี้ 
 โปรเซสที่ 1.  บริหารและจัดการผูใชระบบ 
 โปรเซสที่ 2.  ตรวจสอบสิทธ์ิการใชระบบ 
 โปรเซสที่ 3.  บริหารและจัดการวัตถุพยาน 
 โปรเซสที่ 4.  เพิ่มขาวสาร 
 โปรเซสที่ 5.  แกไขขอมูลสวนตัว 
 โปรเซสที่ 6.  คนหาอุปกรณ 
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 Data Flow Diagram Level ประกอบดวยโปรเซสตาง 6 โปรเซส ซ่ึงอธิบายไดดังนี้  
 โปรเซสที่ 1  ทําหนาท่ีบริหารและจัดการผูใชระบบ เพิ่มและปรับปรุงขอมูลผูใช 
กําหนดสิทธ์ิการใชงาน  
 โปรเซสที่ 2  ทําหนาท่ี ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานของผูใชระบบเพื่อแยกผูใชงานตาม
สิทธ์ิท่ีกําหนดโดยแยกออกเปนผูดูแลระบบ และผูใชงาน  
 โปรเซสที่ 3  ทําหนาท่ีบริหารและจัดการวัตถุพยาน ลงทะเบียนรับวัตถุพยาน 
 โปรเซสที่ 4  เพิ่มขอขอมูลขาว ทําหนาท่ีเพิ่ม ลบ แกไข และแสดงขอมูลขาว 
 โปรเซสที่ 5  ปรับปรุงและแสดงขอมูลสวนตัว ทําหนาท่ีเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลสวนตว 
 โปรเซสที่ 6  ทําหนาท่ีสืบคนหรือการคนหาอุปกรณซ่ึงจะสามารถกําหนดรายการการ
คนหาหรือรายละเอียดตางๆ เชน กําหนดเลขทะเบียน เลือกชนิดอุปกรณ วันท่ีรับ เวลารับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม เลขหนังสือ สถานะ รหัสจัดเก็บ  
 Data Flow Diagram Level 2 ซ่ึงประกอบดวย 6 โปรเซส อธิบายดังตอไปนี้ 

 Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 1 เพิ่มผูใชงานระบบ ผูดูแลระบบเพิ่มผูใชงาน
ใหมและกําหนดสิทธ์ิการใชงานตามสิทธ์ิของผูใชปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ ผูดูแลระบบ
สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลและปรับเปล่ียนสิทธ์ิการใชงานของผูใชงานระบบดังภาพท่ี 3.3 

 

ภาพท่ี 3.3  Data Flow Diagram Level 2  บริหารและจัดการผูใชระบบ 
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 Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 2 ตรวจสอบรหัสผูใชและรหัสผาน ผูใชกรอก
รหัสผูใชและรหัสผาน ระบบทําการตรวจสอบการกรอกขอมูลวาครบถวนและถูกตองแลวหรือไม
จากน้ันทําการตรวจสอบวามีรหัสผูใชและรหัสผานวาตรงกับขอมูลในฐานขอมูลหรือไมและสงไป
ใหโปรเซสที่ 2 ตรวจสอบสิทธ์ิวารหัสผูใชท่ี Login เขาสูระบบงานมีสิทธ์ิการใชงานหรือไม โดย
ตรวจสอบกับแฟมขอมูลผูใชงานระบบ ดังภาพท่ี 3.4 
 

 

ภาพท่ี 3.4  Data Flow Diagram Level 2 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 

 Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 3 บริหารและจัดการวัตถุพยาน เปนการเพิ่ม
อุปกรณประกอบไปดวย หนาลงทะเบียน รับวัตถุพยาน มีการกําหนด เลขทะเบียน กําหนดรหัส
จัดเก็บ (ตําแหนงจัดเก็บ) เพิ่มรายละเอียดตางๆ เปนตน และก็มีหนาจอสําหรับคนหาอุปกรณ 
สําหรับข้ันตอนการคนหา (อธิบายในหัวขอ คนหาอุปกรณ)  
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ภาพท่ี 3.5  Data Flow Diagram Level 2  การเพิ่มอุปกรณ 
 
 Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 4 การเพิ่มขาวสาร ปรับปรุงและแสดงขอมูล
ขาว เจาหนาท่ีธุรการทําหนาท่ีในการปรับปรุงขาวเขาสูระบบงานโดยโปรเซส เพ่ิมขอมูลขาว ทํา
หนาท่ีเพ่ิมขอมูลขาวใหมเขาสูระบบ โปรเซสท่ี ทําหนาที่ลบขอมูลขาวท่ีไมตองการแลวออกจาก
ระบบโปรเซสท่ีแสดงขาว ทําหนาท่ีแสดงขาวใหกับผูใชระบบ ดังภาพท่ี 3.6 

 
ภาพท่ี 3.6  Data Flow Diagram Level 2 การเพิ่มขาวสาร 
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 Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสท่ี 5 การปรับปรุงและแกไขขอมูลสวนตัว เม่ือ 
Login เขา User ผูใชงานก็จะสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของผูใชงานได เชน ช่ือผูใช นามสกุล 
รายละเอียด รหัสผาน เปนตน ซ่ึงอธิบาย ดังภาพท่ี 3.7 

 

 Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสท่ี 6 การสืบคนวัตถุพยานและแสดงโปรเซส
สืบคนหรือคนหาวัตถุพยาน เม่ือผูใชระบบเขาสูระบบงาน แลวเขาหัวขอคนหาวัตถุพยาน โดยท่ีผูใช
สามารถเลือกหัวขอคนหาได เชน คนหาชนิดอุปกรณ คนหาเฉพาะวันท่ีคนหาเลขหนังสือ คนหา
สถานะ และรหัสจัดเก็บ ซ่ึงจะสามารถใหแสดงเฉพาะวัตถุพยานท่ีเลือกไป หรือแสดงรายละเอียด
วัตถุพยานท้ังหมด เม่ือเปดวัตถุ-พยานท่ีเลือกก็จะมีรายละเอียดตาม ข้ันตอนการเพิ่มอุปกรณ  
รายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมดังภาพ 3.8  

ภาพท่ี 3.7   Data Flow Diagram Level 2  แกไขขอมูลสวนตัว 
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ภาพท่ี 3.8  Data Flow Diagram Level 2  คนหาอุปกรณ 

 3.1.3 โครงสรางฐานขอมูล ประกอบไปดวย 3 ตารางขอมูล ดังนี้ 
  3.1.3.1 ตารางการเพ่ิมอุปกรณ (Device) เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มอุปกรณ 
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แฟมขอมูลอุปกรณ (Device) 
 

NO. Field Name Data Type Length Description 
1. id int  30 หมายเลขทะเบียน 
2. Device_id varchar  15 รหัสหนังสือ 
3. Date_received date  10 ว/ด/ป ท่ีรับ 
4. Time_received time  10 เวลาท่ีรับ 
5. Case_detail varchar 255 รายละเอียด 
6. Book_number varchar 15 เลขหนังสือ 
7. Device_status boolean   1 สถานะอุปกรณ 
8. Storage_case varchar 10 ตําแหนงเก็บอุปกรณ 

 
 ตารางการเพิ่มการเพ่ิมขาวสาร (News) เปนตารางเกี่ยวกับการเพิ่มขอมูล และแกไข
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  แฟมขอมูลขาวสาร (News) 
 

NO. Field Name Data Type Length Description 
1. id int  30 ช่ือผูใช 
2. topic varchar 255 หัวขอ 
3. detail varchar 255 รายละเอียด 
4. date date   10 ว/ด/ป ท่ีเพิ่ม 

 
 ตารางการเพ่ิมและแกไขผูใชระบบ (User) เปนตารางเก่ียวกับการเพิ่มและแกไขผูใช
ระบบซ่ึง ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3   แฟมขอมูลผูใชงาน (User) 
 

NO. Field Name Data Type Length Description 
1. User_id int   30 ช่ือผูใชเขาระบบ 
2. User_email varchar 100 E-mail ของผูใช 
3. User_password varchar 100 รหัสผาน 
4. User_name varchar 100 ช่ือ 
5. User_lastname varchar 100 นามสกุล 
6. User_detail varchar 100 รายละเอียด 
7. User_permisssion boolean    1 การอนุญาต(T/F) 
8. User_avaiable varchar    3 สถานะการเขา 

 
3.3  การสรางและพัฒนาระบบ 
  หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหระบบโดยใช Data Flow Diagram แลวนั้น ทําใหทราบถึง
การไหลของขอมูลท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด การออกแบบหนาจอของระบบ แบงออกเปน 2 สวน
ดวยกันคือ 
 1.  สวนของผูดูแลระบบ 
 2.  สวนของผูใชงาน 
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 หนาจอแรกของระบบ คือหนาจอ Login เม่ือผูใชงานทําการ Login แลว จะแยกเมนูตาม 
ประเภทของผูใชงาน ซ่ึงแตละสวนจะประกอบดวยหนาจอยอยอ่ืนๆ อีก ดังภาพท่ี 3.9-3.20  
 ภาพท่ี 3.9 หนาจอ Login 
 หนาจอหนาจอแรกของระบบ ซ่ึงก็จะมีการกําหนด User เปน E-mail และก็จะมีรหัส 
ผาน 
 

 

 
ภาพท่ี 3.9  หนา Login ของระบบ 
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 ภาพท่ี 3.10 หนาจอแสดงขาวสาร 
 หนาจอท่ีแสดงอยูในหนาถัดมาของระบบ ซ่ึงหลังจาก Login เขามา แบงหนาจอออก 
เปน 3 สวน ไดแก สวนเมนูของระบบ สวนสัญลักษณของระบบ และก็จะเปนหนาแสดงขาวสาร 
ดังภาพท่ี 3.10 
 

 

 
ภาพท่ี 3.10   เมนู และสวนแสดงขาวสารของระบบ 
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 ภาพท่ี 3.11 หนาจอเพิ่มผูใชงาน 
 หนาจอหนาจอเพ่ิมผูใชงาน แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของ

ระบบสวนของเมนู และสวนการแสดงผลรายละเอียดของผูใชงานก็จะประกอบดวย E-mail สําหรับ 
Login รหัสผาน เปนตน รายละเอียดตางๆ ดังภาพท่ี 3.11 
 

 

 

ภาพท่ี 3.11  เมนู และสวนเพิ่มผูใชงาน 
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 ภาพท่ี 3.12 หนาจอแกไขผูใชงาน 
 หนาจอหนาจอแกไขผูใชงาน แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของ

ระบบ สวนของเมนู และสวนการแสดงผลรายละเอียดของผูใชงาน เชน ช่ือ-นามสกุล สิทธ์ิการใช 
รายละเอียด E-mail รายละเอียด ดังภาพท่ี 3.12 
 

 

 
ภาพท่ี 3.12  เมนู และสวนแกไขผูใชงาน 
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 ภาพท่ี 3.13 หนาจอแกไขขอมูลสวนตัว 
 หนาจอหนาจอแกไขขอมูลสวนตัว  แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณ

ของระบบสวนของเมนูและสวนการแสดงผลรายละเอียดขอมูลสวนตัว เชน รหัสผาน ช่ือ-นามสกุล 
รายละเอียด ตางๆ ดังภาพท่ี 3.13 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13  เมนู และสวนแกไขขอมูลสวนตัว 
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 ภาพท่ี 3.14  หนาจอหลักของผูใชงานระบบ (Staff) 
 หนาจอหนาจอหลักของผูใชงานระบบ แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวน
สัญลักษณของระบบสวนของเมนู และสวนแสดงขาวสาร ดังภาพท่ี 3.14 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14  เมนู และสวนแสดงขาวสาร 
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 ภาพท่ี 3.15 หนาจอเพิ่มอุปกรณ  
 หนาจอเพิ่มอุปกรณ แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของระบบ สวน 

ของเมนู และสวนเพิ่มอุปกรณ ซ่ึงจะประกอบไปดวยการกําหนดหมายเลขทะเบียนเลือกชนิด 
อุปกรณ วันท่ีรับ เวลารับ รายละเดียดตางๆ เลขหนังสือ เปนตน รายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติม ดังภาพท่ี 
3.15 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15  เมนู และสวนการเพิ่มอุปกรณ 
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 ภาพท่ี 3.16 หนาคนหาอุปกรณ 
 หนาจอหนาคนหาอุปกรณ แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของ

ระบบสวนของเมนู และสวนคนหาอุปกรณ ซ่ึงจะประกอบไปดวย ชนิดอุปกรณ (เมมโมร่ีการด 
โทรศัพท และฮารดดิส) วัน /เดือน /ป หมายเลขทะเบียน เปนตน รายละเอียดตาง ดังภาพท่ี 3.16 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16  เมนู และสวนคนหาอุปกรณ 
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 ภาพท่ี 3.17   หนาจอกอนแกไขอุปกรณ (Edit) 
 หนาจอกอนแกไขอุปกรณ แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของ

ระบบสวนของเมนู และสวนปุม Edit (เพื่อเขาหนาหลักการแกไขอุปกรณ) รายละเอียดตาง ดังภาพ
ท่ี 3.17 
 

 

 

ภาพท่ี 3.17  เมนู และสวนกอนการแกไขอุปกรณ 
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 ภาพท่ี 3.18  หนาจอแกไขอุปกรณ 
 หนาจอหลักแกไขอุปกรณ แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของ

ระบบสวนของเมนู และสวนแกไขอุปกรณ การแกไขอุปกรณก็จะแกไขหนาจอแบบเดียวกับหนาจอ
ของการเพ่ิมอุปกรณ รายละเอียดตาง ดังภาพท่ี 3.18 

 

 

 

ภาพท่ี 3.18  เมนู และการแกไขอุปกรณ 
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 ภาพท่ี 3.19 หนาจอแสดงรายละเอียดอุปกรณของหนาคนหาอุปกรณ 
 หนาจอแสดงรายละเอียดอุปกรณ  แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณ

ของระบบสวนของเมนู และสวนแสดงรายละเอียดอุปกรณอุปกรณ ก็จะประกอบดวยรายละเอียด
ตอนท่ีเพิ่มอุปกรณ เชน เลขทะเบียน ชนิดอุปกรณ รูปภาพ เปนตน ซ่ึงรายละเอียดตางๆ ดังภาพท่ี 
3.19 

 

 

 

ภาพท่ี 3.19  เมนู และสวนแสดงรายละเอียดอุปกรณ 
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 ภาพท่ี 3.20  หนาจอแกไขขอมูลขาวสาร 
 หนาจอแกไขขอมูลขาวสาร แบงหนาจอออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสัญลักษณของ

ระบบสวนของเมนู และสวนแสดงรายละเอียดหนาแกไขขอมูลขาวสาร รายละเอียดตางๆ ดังภาพท่ี 
3.20 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20  เมนู และสวนแกไขขอมูลขาวสาร 
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3.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ในการวัดคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉล่ีย (Mean) และ
วัดการกระจายของขอมูล โดยใชคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยทําการประมวล 
ผลขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา
คาสถิติ  ดังน้ี  
 3.4.1 ขอมูลท่ัวไป พนักงานและผูปฏิบัติหนาท่ีภายในศูนยตรวจสอบและวิเคราะหการกระทํา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.4.2 ขอมูลระดับความตองการจากแบบสอบถาม 
 3.4.3 วิเคราะหดวยคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานตามข้ันตอนดังนี้  
  1. ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามมาตราวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Ratting Scale) ตามแบบลิเคอรทสเกล (Likert Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5  ระดับ 
(เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด) ตามความเห็น 
โดยกําหนด เกณฑการให คะแนนแตละระดับดังนี้ 
   ระดับความเห็น คะแนน 
     เห็นดวยมากท่ีสุด 5 
    เห็นดวยมาก 4 
   เห็นดวยปานกลาง 3 
    เห็นดวยนอย 2 
    เห็นดวยนอยท่ีสุด 1 
 ในการแปลผลคะแนนของแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินจากความพอใจของผูใชระบบซ่ึง
แบงออกเปน 5 ระดับ และ แบงชวงระดับคะแนนโดยใชคะแนนเฉล่ียจากขอมูลของกลุมตัวอยาง
เปนเกณฑ ในการพิจารณาซ่ึงความกวางของอันตรภาคช้ัน (กัลยา วาณิชยบัญชา 2544) ไดดังนี้ 
 ความกวางของอันตรภาคช้ัน = (คาสูงสุด-คาตํ่าสุด)/จํานวนช้ัน 
    = (5-1)/5   =  0.80 
 จากเกณฑดังกลาวแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
            คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง ระดับมาก  
     คะแนนเฉล่ีย  2.6 1- 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง  
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 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 ประชากรมีการแจกแจงแบบใดๆ ไมทราบความแปรปรวนประชากร แตตัวอยางมีขนาด

ใหญ  (n1 และ n2  ≥  30) 
 เราประมาณความแปรปรวน  σ2  ดวยความแปรปรวนตัวอยาง s2  ดังนั้นภายใต H0  
เปนจริง 
 

 ตัวสถิติท่ีใชทดสอบคือ    Z      =      
–    

 

 

 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลตางคาเฉล่ียของสองกลุมตัวอยาง  
 เม่ือ    1    คือ  คาเฉล่ียเวลาในการคนหาอุปกรณกอนปรับปรุง 

 2    คือ   คาเฉล่ียเวลาในการคนหาอุปกรณหลังปรับปรุง 

 μ1   คือ  ระยะเวลาการคนหาอุปกรณกอนปรับปรุง 

 μ2  คือ   ระยะเวลาการคนหาอุปกรณหลังปรับปรุง 

        s1   คือ   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนปรับปรุง 

     s2   คือ   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังปรับปรุง 

 n1   คือ   จํานวนตัวอยางท่ีสุมกอนปรับปรุง 

 n2   คือ    จํานวนตัวอยางท่ีสุมหลังปรับปรุง 
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บทที่ 4 
ผลของการดําเนินงาน 

 
 ผลการพัฒนาและทดสอบระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดการงานวัตถุพยาน  มีผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงไดแสดงดังนี้ 
 4.1  ผลการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการวัตถุพยาน 
 4.2  การออกแบบการจัดเก็บและระบุตําแหนงวัตถุพยาน 
 4.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระยะเวลาในการคนหาอุปกรณ 
 4.4  ผลการวิเคราะหประเมินความพึงพอใจการใชโปรแกรม 
 
4.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานวัตถุพยาน 

ระบบชวยในการจัดเก็บขอมูลของวัตถุพยาน มีรายละเอียดตางๆ ซ่ึงจะอธิบายตามรูป 
ภาพโดยละเอียด สวนหนาท่ีเปนสําคัญท่ีสุดของระบบก็จะเปนหนาจอสําหรับการเพิ่มอุปกรณก็จะ 
ประกอบไปดวย การกําหนดเลขทะเบียนของวัตถุพยาน การระบุตําแหนงของวัตถุพยาน ระบุ 
ตําแหนงท่ีจัดเก็บ การจัดวางตําแหนง ซ่ึงแยกออกเปนหมวดหมูของแตละชนิดอุปกรณ การกําหนด 
เลขทะเบียนวัตถุพยาน กําหนดสถานะของอุปกรณกําหนดวันท่ีรับของวัตถุพยานรวมถึงระบุเวลา  
กําหนดผูท่ีรับผิดชอบ การเพิ่มเติมรายละเอียดท่ีเราตองการ ซ่ึงจะอยูในหัวขอรายละเอียดคดี ซ่ึง 
สามารถจะเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ การเพิ่มรูปภาพ ท่ีแสดงรายละเอียดของอุปกรณ 
เพิ่มเติมท่ีจะระบุถึงลักษณะของอุปกรณเหลานั้นไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนการเพิ่มความถูกตองและ 
แมนยํา ในการคนหาแตละคร้ังลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใหนอยลง ท้ังหมดที่กลาวมายังจะสง 
ผลถึงการเพ่ิมความเปนระเบียบในการจัดเก็บซ่ึงอุปกรณ ท่ีจะสงเขามาเพื่อทําการตรวจพิสูจน 
หลักฐานในอนาคตนั้น มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากข้ึน ถาไมไดรับการจัดวางท่ีเปนระเบียบตั้งแต 
เร่ิมตน ยิ่งจะเปนผลเสียตอไปในอนาคต ยิ่งจะทําใหลําบากในการที่จะมาจัดระบบใหม เพราะ 
อุปกรณท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหตองใชระยะเวลาท่ีมากยิ่งข้ึนในการจัดผลเสียท่ีตามมาท่ีเพิ่มมากข้ึน
ไมวาจะเปน การทําความสะอาดท่ียากลําบาก การคนหาอุปกรณแตละอยางตองใชระยะเวลาในการ
คนหาที่นานมากข้ึน รวมถึงบรรยากาศในท่ีทํางาน ในเม่ือสถานท่ีทํางานนั้นไมมีความสะอาด
เรียบรอยการจัดวางอุปกรณแตละอยางไมมีความเปนระเบียบ ก็จะสงผลกระทบตอพนักงาน ทําให
ประสิทธิภาพของพนักงานนั้นนอยลง เปนตน   
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 การจัดทําโปรแกรมยังเปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนในการคนหา 
วัตถุพยาน รวมถึงลดระยะเวลาในการคนกาวัตถุพยานไดอยางมาก และท่ีสําคัญไมนอยไปกวาเร่ือง 
เหลานี้ก็คือ ลดการใชอุปกรณสํานักงานซ่ึงจะสงผลดีในดานอ่ืนๆ อีกหลายทางไมวาจะเปนลดคา 
ใชจายขององคกรลดการใชพลังงาน ซ่ึงในปจจุบันทุกๆ องคกรในประเทศหรือแมแตองคกร 
ท่ัว โลกตางใหความสําคัญในการลดการใชพลังงานท่ีไมจําเปนซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้ทางผูจัดทําไดให 
ความสําคัญดวยอีกทางหน่ึง เกี่ยวกับระบบการจัดการวัตถุพยานไดกําหนดผูเกี่ยวของท้ังหมด โดย
ระบบแบงผูใชงานออกเปน 2 กลุม ก็คือ ผูดูแลระบบและผูใชงานระบบ โดยแตละกลุมมีหนาท่ี 
แตกตางกัน ซ่ึงอธิบายหนาจอตางๆ ของระบบ ดังภาพ 
 4.1.1 หนาจอแรกของระบบ เปนหนาจอสําหรับผูใชงานทุกคนท่ีตองใสอีเมลแอดเดรส (E-
mail Address) และรหัสผาน (Password) เพื่อทําการลอกอินเขาใชงานระบบ ดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  หนาจอแรกของระบบ หนา Login 
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 4.1.2 หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ เปนหนาจอของผูดูแลระบบซ่ึงจะมีเมนูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
หนาท่ีของผูดูแลระบบ เชน เพิ่มผูใชงาน แกไขผูใชงาน ดังภาพท่ี 4.2 
 

 

 

ภาพท่ี 4.2  หนาจอแรกสําหรับผูดูแลระบบ 
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 4.1.3 หนาจอสําหรับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ สําหรับเพิ่มผูใชงาน ดังภาพท่ี 4.3 
 

 

 
ภาพท่ี 4.3  หนาจอสําหรับผูดูและระบบสําหรับเพิ่มผูใชงาน 
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 4.1.4 หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ แกไขผูใชงาน สามารถแกไขช่ือ นามสกุล รายละเอียดตางๆ 
เพิ่มเติมของผูใชงาน สิทธิการใชงาน รหัสผาน รายเอียด ดังภาพท่ี  4.4 
 

 

 

ภาพท่ี 4.4  หนาจอสําหรับผูดูแลระบบแกไขผูใชงาน 
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 4.1.5 หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ แกไขขอมูลสวนตัว สามารถแกไขช่ือ นามสกุล รายละเอียด
ตางๆ สวนตัว และรหัสผาน รายเอียด ดังภาพท่ี 4.5 
 

 

 

ภาพท่ี 4.5  หนาจอสําหรับผูดูแลระบบแกไขขอมูลสวนตัว 
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 4.1.6 หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ แกไขปรับปรุงขาวสาร สามารถเพ่ิมเติมแกไข หัวขอ รูปภาพ 
รวมถึงรายละเอียดขอมูลขาวสารนั้น รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.6 
 

 

 

ภาพท่ี 4.6   หนาจอสําหรับผูดูแลระบบปรับปรุงขาวสาร 
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 4.1.7 หนาจอสําหรับแรกของผูใชระบบหลังจากท่ี Login เขามา ก็จะประกอบไปดวยสวนของ
เมนู และหนาขาวสาร ท่ีไดเพิ่มเขาไป รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7   หนาจอแรกของผูใชงานระบบ 
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 4.1.8 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ เปนการเพิ่มอุปกรณ ก็จะประกอบไปดวยการกําหนด
หมายเลขทะเบียน เลือกชนิดอุปกรณ ลงวันท่ีรับ เวลารับ รายละเอียด เพิ่มเติม เลขหนังสือ เลือก
สถานะอุปกรณ กําหนดรหัสจัดเก็บสําหรับอุปกรณ และเพิ่มรูปภาพ รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.8 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8  หนาจอสําหรับเพิ่มอุปกรณ 
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 4.1.9 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ คนหาอุปกรณ ก็จะมีคนหาจากเลขหนังสือ สถานะ และ
รหัสจัดเก็บรายละเอียด ดังภาพท่ี 4.9 
 

 
 
ภาพท่ี 4.9  แสดงหนาจอการคนหาอุปกรณ 
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 4.1.10  หนาจอสําหรับของผูใชระบบ  แสดงผลการคนหาอุปกรณ  ท่ีคนหาอุปกรณทุกประเภท  
ก็จะประกอบไปดวย ผลการคนหาฮารดดิสคท้ังหมด ผลการคนหาเมมโมร่ีการดท้ังหมด ผลการ
คนหาโทรศัพทท้ังหมด รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.10 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10  แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณทุกประเภท 
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 4.1.11 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณเฉพาะ
ฮารดดิสค ก็จะแสดงการคนหา รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.11 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11  แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณเฉพาะฮารดดิสค 
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 4.1.12 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณเฉพาะ

เมมโมร่ีการด ก็จะแสดงการคนหารายละเอียด ดังภาพท่ี 4.12 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12  แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณเฉพาะเมมโมร่ีการด 
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 4.1.13 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณเฉพาะ
โทรศัพท ก็จะแสดงการคนหารายละเอียด ดังภาพท่ี 4.13 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13  แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณเฉพาะโทรศัพท 
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 4.1.14 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณแบบเลือก
สถานะวา มีการตรวจพิสูจนหลักฐานแลวหรือยัง ก็จะแสดงการคนหา รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.14 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14   แสดงหนาผลการคนหาอุปกรณแบบกําหนดสถานะ 
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 4.1.15 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ  แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณแบบท่ีเลือก
ดูอุปกรณ เฉพาะรายการเดียว ท่ีปรากฏในภาพจะเปนการเลือกดูฮารดดิสค รายละเอียดดังภาพท่ี 
4.15 

 

 
 
ภาพท่ี 4.15   แสดงหนาแสดงการเลือกดูอุปกรณฮารดดิสค 
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 4.1.16 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณแบบท่ีเลือก
ดูอุปกรณ เฉพาะรายการเดียว ท่ีปรากฏในภาพจะเปนการเลือกดูเมมโมร่ีการด  รายละเอียดดังภาพท่ี 
4.16 

 

 
 
ภาพท่ี 4.16  แสดงหนาแสดงการเลือกดูอุปกรณเมมโมร่ีการด 
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 4.1.17 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงผลการคนหาอุปกรณ ท่ีคนหาอุปกรณแบบท่ีเลือก
ดูอุปกรณ เฉพาะรายการเดียว  ท่ีปรากฏในภาพจะเปนการเลือกดูโทรศัพท รายละเอียดดังภาพที่ 
4.17 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17   แสดงหนาแสดงการเลือกดูอุปกรณโทรศัพท 
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 4.1.18 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงหนาจอสําหรับแกไขอุปกรณ สามารถแกไข
อุปกรณไดเหมือนตอนที่เพิ่มอุปกรณ เชน เลขทะเบียน ชนิดอุปกรณ วันท่ีรับ เปนตน รายละเอียด 
ดังภาพท่ี 4.18 
 

 
 

ภาพท่ี 4.18  แสดงหนาจอการแกไขอุปกรณ 
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 4.1.19 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงหนาจอสําหรับแกไขขอมูลสวนตัว สามารถแกไข
ช่ือ นามสกุล รายละเอียดเพิ่มเติม และรหัสผาน รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.19 

 

 
 
ภาพท่ี 4.19  แสดงหนาจอการแกไขขอมูลสวนตัว 
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 4.1.20 หนาจอสําหรับของผูใชระบบ แสดงหนาจอสําหรับแกไขขอมูลขาวสาร สามารถแกไข
หัวขอรายละเอียด วันท่ีไดรายละเอียด ดังภาพท่ี 4.20 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20   แสดงหนาแสดงการแกไขปรับปรุงขอมูลขาวสาร 
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4.2 การออกแบบการจัดเก็บและระบุตําแหนงวัตถุพยาน 
 ไดแบงการจัดตําแหนงอุปกรณออกเปน 3 ชนิด คือ ฮารดดิสค เมมโมร่ีการด และ
โทรศัพท และไดแยกออกเปนอุปกรณท่ีไดมีการตรวจพิสูจนหลักฐานแลว กับอุปกรณท่ียังไมได
ตรวจซ่ึงจะประกอบไปดวย ฮารดดิสคก็จะประกอบไปดวย 2 ตู เมมโมร่ีการดก็จะมีตูสําหรับจัดเก็บ 
2 ตู และ ตูสําหรับจัดเก็บโทรศัพทก็จะประกอบไปดวย 2 ตู ซ่ึงจะเพิ่มความสะดวกมากข้ึนในการ
วาง ตําแหนงอุปกรณและรวมถึงการคนหาท่ีจะลดเวลามาก ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดการจัดวาง
ตําแหนง และออกแบบตําแหนงและออกแบบรหัสตําแหนง (Location Code) ดังรูปตอไปนี้  

F07

F06

F05

F04

F03

F02

F01

R01 R02 R03 R04
 

ภาพท่ี 4.21  แสดงตัวอยางตูจัดเก็บอุปกรณ 
 
 รหัสจัดเก็บวัตถุพยานท่ีใชจะแบงออกเปน 3 ชนิดอุปกรณ คือ ถาเปนฮารดดิสค ก็จะตั้ง
ตําแหนงจัดเก็บ คือ HF01R01 ถาเปนโทรศัพทก็จะใชตําแหนงจัดเก็บเปน TF01R01 และเปน
เมมโมร่ีการด ก็จะใชเปน MF01R01 ซ่ึงแตละอุปกรณก็จะแบงการจัดเก็บเปนหมวดหมู ตามรหัส 
 ซ่ึงรหัส H หมายถึง  ตูสําหรับเก็บวัตถุพยานเฉพาะฮารดดิสค 
   T หมายถึง  ตูสําหรับเก็บวัตถุพยานเฉพาะโทรศัพท 
   M หมายถึง  ตูสําหรับเก็บวัตถุพยานเฉพาะเมมโมร่ีการด 
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4.3 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบเวลาสําหรับการคนหาวัตถุพยาน 
 จากทดลองจับเวลาเพ่ือนําไปเปรียบเทียบการใชเวลาในการคนหาอุปกรณจากการคน
วิธีเดิม ซ่ึงเปนการจัดวางอุปกรณตางๆ ในแบบปจจุบันคือ เปนการจัดวางตามความเหมาะสม การ
คนหานั้นก็เปนการคนหาอุปกรณแบบท่ัวๆ ไป คือ ตองเรียงลําดับการคนหาจากเอกสารตางๆ ท่ีได
รับมา แลวก็คนหาอุปกรณนั้นตามลําดับอ่ืนๆ ตอไป และก็ไมมีโปรแกรมชวยในการคนหา ซ่ึงผล
คนหาและนําไปเปรียบเทียบกับการคนหาอุปกรณโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน การจากการจับเวลา
ในการคนหาอุปกรณท้ัง 3 อยาง คือ เมมโมร่ีการด ฮารดดิสค และโทรศัพท มีการทดลองจับเวลาใน
การคนหาอุปกรณแตละอยางจํานวน 30 คร้ัง เพื่อเปรียบเทียบเวลา ซ่ึงแสดง การเปรียบเทียบดังนี้  
  เกณฑการใหคะแนน 
 เกณฑการเปรียบเทียบการใหคะแนนสําหรับการประมาณคาตามแบบ Likert Scale แก
คําตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด เปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ  
       คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง ระดับมาก  
              คะแนนเฉล่ีย  2.6 1- 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง ระดับนอย  
    คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
 เกณฑการใหคะแนนแบบ เปอรเซ็นต  แบงตามคะแนนเปอรเซ็นต ดังนี้ 
 100  เปอรเซ็นต  -  80  เปอรเซ็นต  หมายถึง  ระดับดีมาก 
 80  เปอรเซ็นต  -  70  เปอรเซ็นต   หมายถึง  ระดับดี 
 70  เปอรเซ็นต  -  60  เปอรเซ็นต  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 60  เปอรเซ็นต  -  50  เปอรเซ็นต  หมายถึง  ระดับพอใช 
 50  เปอรเซ็นต  -  40  เปอรเซ็นต  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 4.3.1 ข้ันตอนในการคนหาอุปกรณแบบเดิม มีข้ันตอนการคนหา ดังตอไปนี้ 
 1.  เปดจากแฟมหนังสือ ท่ีระบุช่ือหนวยงาน 
 2.  ระบุวันท่ี 
 3.  ตรวจหาเลขหนังสือ 
 4.  ระบุชนิดอุปกรณ 
 5.  คนหาอุปกรณ 

 จากข้ันตอนตางๆ ท่ีใชในการคนหาอุปกรณ แตละอยาง ซ่ึงไดมีการจับเวลา ในการ
คนหาแตละคร้ัง ดังแสดงในตาราง 
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  4.3.1.1 เวลาการคนหาแบบเดิม  
     การทดลองจับเวลาโดยไมไดใชโปรแกรมชวยในการคนหาวัตถุพยาน ทดลอง
จับเวลา ในหารคนหาอุปกรณจํานวน 30 คร้ัง เวลาท่ีใชในการคนหาอุปกรณ ดังแสดงในตารางท่ี 
4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยานโดยวิธีเดิม 

  (หนวย : นาที) 

วัตถุพยาน การบันทึกเวลาจํานวน 30 คร้ัง รวมเวลา เวลาเฉลี่ย 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

  5.52 4.51 6.66 4.68 5.02 7.34 6.76 4.45 5.6 5.31     

1. ฮารดดิสค 8.42 6.45 4.62 3.89 7.71 6.45 5.45 4.76 7.66 5.89 177.09 5.90 

  4.87 5.23 5.43 6.08 7.12 5.45 6.38 8.78 4.78 5.82     

  4.34 4.41 7.62 4.67 6.02 5.26 6.09 5.28 4.34 5.09     

2. โทรศัพท 4.56 5.64 3.98 4.65 4.67 5.34 3.56 4.38 6.67 3.67 151.64 5.05 

  3.98 5.45 6.45 5.75 6.09 4.34 4.67 5.55 4.78 4.34     

  3.09 4.67 5.25 3.58 3.23 5.34 5.67 4.76 5.64 5.65     

3. เมมโมร่ีการด 5.45 3.89 4.34 4.56 3.55 3.89 4.98 5.34 4.45 3.76 132.85 4.43 

  3.45 4.34 4.32 3.54 4.03 3.76 4.98 3.54 5.98 3.82     

 
 4.3.2 การคนหาโดยการใชโปรแกรมชวยในการคนหา 
 4.3.3 ข้ันตอนการคนหาอุปกรณโดยใช โปรแกรมชวยในการคนหา มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
   1.  ระบุชนิดของอุปกรณ 
   2.  ระบุเลขหนังสือ 
   3.  ระบุสถานะ 
 จากข้ันตอนตางๆ ท่ีใชในการคนหาอุปกรณแตละอยาง ซ่ึงไดมีทดลองการจับเวลาใน

การคนหาแตชนิด ไดมีการทดลองจับเวลา จํานวน 30 คร้ัง เวลาท่ีใชดังแสดงใน ตาราง ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยานโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน 

  (หนวย : นาที) 

วัตถุพยาน การบันทึกเวลาจํานวน 30 คร้ัง รวมเวลา เวลาเฉลี่ย 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

  1.56 1.65 1.4 1.45 1.88 1.56 1.7 1.23 1.23 1.36     

1. ฮารดดิสค 1.43 2.03 1.65 1.87 1.55 1.34 1.9 1.45 1.81 1.45 47.05 1.57 

  1.78 1.54 1.89 1.34 1.09 1.67 1.34 1.65 1.58 1.67     

  1.34 1.45 1.56 1.23 1.65 1.22 1.23 1.56 1.76 1.89     

2. โทรศัพท 1.44 1.87 1.54 1.43 1.34 1.08 1.43 1.32 1.09 1.66 42.90 1.43 

  1.56 1.54 1.65 1.54 1.44 1.23 1.21 1.11 1.12 1.41     

  1.23 1.56 1.67 1.44 1.45 1.13 1.31 1.07 1.21 1.55     

3. เมมโมร่ีการด 1.43 1.34 1.23 1.34 1.49 1.07 1.23 1.22 1.45 1.54 39.43 1.31 

  1.23 1.43 1.26 1.34 1.08 1.11 1.34 1.34 1.01 1.33     

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยาน 

  หนวย : นาที 

วัตถุพยาน เวลาเฉล่ีย/วัตถุพยาน เวลาท่ีปรับ เปอรเซ็นต 

  กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เร็วขึ้น ลดลง 

ฮารดดิสค 5.9 1.57 4.33 73.39 

โทรศัพท 5.05 1.43 3.62 71.68 

เมมโมร่ีการด 4.23 1.31 2.92 69.03 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉล่ียเวลารวมเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังปรับปรุง 

  หนวย : นาที 

วัตถุพยาน เวลาเฉล่ียรวม เวลาท่ีปรับ เปอรเซ็นตรวม 

 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เร็วขึ้น ท่ีลดลง 

คาเฉล่ียทุกชนิด 5.06 1.43 3.63 71.74 
 

 แสดงการคํานวณเปรียบเทียบเวลา เพื่อหาความแตกตางระหวาง เวลาท่ีใชในการคนหา
วัตถุพยานวิธีเดิมกับการคนหาวัตถุพยานโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน ดังแสดงตอไปนี้ 
 -  คาเฉล่ียเวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยานวิธีเดิม เทากับ 5.06นาที 

 -  คาเฉลี่ยเวลาที่ใชในการคนหาวัตถุพยานโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน เทากับ 1.43 
นาที 
 เพราะฉะน้ัน  เวลาท่ีใช  เทากับ   (1.43 x 100 ) / 5.06 

   = 28.26 
 จะไดเวลาท่ีใช  =  71.74  เปอรเซ็นต 
 

 ดังนั้นแลว เวลาท่ีใชในการคนหาวัตถุพยานลดลงถึง 71.74  เปอรเซ็นต 
 จากตาราง 4.4  แสดงคาเฉล่ียเวลารวมเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังปรับปรุงท่ีได 
แสดงเวลารวมท่ีใชในการคนหาอุปกรณ ทดลองจับเวลาจํานวน 30  รอบ เพื่อเปรียบเทียบซ่ึงสรุป
ไดวา การคนหาโดยวิธีเดิมใชเวลาในการคนหาเฉล่ียเทากับ 5.06 นาที สวนการคนหาดวยโปรแกรม
สืบคนนั้น สามารถลดระยะเวลาในการคนหาอุปกรณได เหลือแค 1.43 นาที และคํานวณเปอรเซ็นต
เวลาท่ีลดลงจากเดิม ซ่ึงลดลงถึง 71.74 เปอรเซ็นต สําหรับการคนหาแบบเดิม ถาในอนาคต อุปกรณ
สําหรับการตรวจพิสูจนนั้น ซ่ึงมีแนวโนม ท่ีจะตองมีเขามาเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นแลวเวลาในการคนหา
อุปกรณก็จะเพ่ิมมากข้ึนอยางแนนอน และจะสงผลตอการจัดการดวย แตถามีระบบนี้ก็จะไมมี
ผลกระทบดานเวลาของการคนหาหรือการจัดการและ ไมกระทบตอเวลาสําหรับการคนหาดวย 
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 ประชากรมีการแจกแจงแบบใดๆ ไมทราบความแปรปรวนประชากร 
 แตตัวอยางมีขนาดใหญ   (n1 และ n2  ≥  30) 
 เราประมาณความแปรปรวน σ2 ดวยความแปรปรวนตัวอยาง s2 ดังนั้นภายใต H0 เปน
จริง 
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 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลตางคาเฉล่ียของสองกลุมตัวอยาง  
 เม่ือ  1    คือ คาเฉล่ียเวลาในการคนหาอุปกรณกอนปรับปรุง 

2   คือ   คาเฉล่ียเวลาในการคนหาอุปกรณหลังปรับปรุง 
  

 μ1    คือ   เวลาในการคนหาอุปกรณกอนปรับปรุง 
 μ2   คือ   เวลาในการคนหาอุปกรณหลังปรับปรุง 

        s1    คือ   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนปรับปรุง 
     s2    คือ   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังปรับปรุง 
 n1    คือ   จํานวนตัวอยางท่ีสุมกอนปรับปรุง 
 n2    คือ   จํานวนตัวอยางท่ีสุมหลังปรับปรุง 
 สมมติฐาน 
 1. H0 : μ1 - μ2  --->  H1 : μ1 – μ2  =   

 2. H1 : μ1- μ2   ---->  H1 : μ1−μ2   

 
 ตัวสถิติท่ีใชทดสอบคือ     Z     =                    

     
  α  =   0.05         0.025 
 บริเวณปฏิเสธ  H0   คือ  Z ≥ 1.96  หรือ  Z ≤ -1.96 

 

ภาพท่ี 4.22  แสดงบริเวณวิกฤตของการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การทดสอบสมมุติฐานของฮารดดิสค 
 ให  μ  คือ คาเฉล่ียของเวลาในการคนหาอุปกรณ  (หนวยนาที)  
 ให   μ 1   =    เวลาในการคนหาอุปกรณฮารดดิสคกอนปรับปรุง 

        μ 2   =    เวลาในการคนหาอุปกรณฮารดดิสคหลังปรับปรุง 

DPU



90 

  ตั้งสมมติฐาน   
 1.  H0 : μ1 - μ2  --->  H1 : μ1 – μ2  =   

 2. H1 : μ1- μ2   ---->  H1 : μ1−μ2   

  ระดับนัยสําคัญ  α  =   0.05         0.025 
  บริเวณปฏิเสธ H0  คือ  Z ≥ 1.96  หรือ  Z ≤ -1.96 
 จากตารางการทดลองจับเวลากอนและหลังปรับปรุงท่ี 4.1  และ 4.2 จะไดคาสถิติตางๆ 
ดังนี้ 
 

1  = 5.9      2 =  1.57   s1 = 1.23       s2 = 0.23   n1 =  30          n2  =  30 

 
 แทนคา           Z  

 
         Z   =  18.69 

 z  =  9.12 ตกอยูบริเวณวิกฤต ดังนั้นจึงตัดสินใจ ปฏิเสธ H0  (ยอมรับ H1 ) 
 การทดสอบสมมุติฐานของโทรศัพท 
 ให  μ  คือ คาเฉล่ียของเวลาในการคนหาอุปกรณ  (หนวยนาที)  
 ให μ 1  =  เวลาในการคนหาอุปกรณโทรศัพทกอนปรับปรุง 

  μ 2  =  เวลาในการคนหาอุปกรณโทรศัพทหลังปรับปรุง 

 ตั้งสมมติฐาน   
 1. H0 : μ1 - μ2  --->  H1 : μ1 – μ2  =   

 2. H1 : μ1- μ2   ---->  H1 : μ1−μ2   

  ระดับนัยสําคัญ   α  =   0.05         0.025 
  บริเวณปฏิเสธ H0  คือ Z ≥ 1.96  หรือ  Z ≤ -1.96 
 จากตารางการทดลองจับเวลากอนและหลังปรับปรุงท่ี 4.1 และ 4.2  จะไดคาสถิติตางๆ 
ดังนี้ 

1   =  5.05     2 = 1.43        s1 = 0.94       s2 = 0.23        n1 =  30   n2  =  30 
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 แทนคา 

  Z    

 

                    Z = 11.67 
 z  =  9.12  ตกอยูบริเวณวิกฤต ดังนั้นจึงตัดสินใจ ปฏิเสธ H0  (ยอมรับ H1 ) 
 การทดสอบสมมุติฐานของเมมโมร่ีการด 
 ให μ  คือ คาเฉล่ียของเวลาในการคนหาอุปกรณ  (หนวยนาที)  
 ให  μ 1   =   เวลาในการคนหาอุปกรณเมมโมร่ีการดกอนปรับปรุง 

  μ 2  =  เวลาในการคนหาอุปกรณเมมโมร่ีการดหลังปรับปรุง 

 ตั้งสมมติฐาน   
 1. H0 : μ 1 - μ 2 ---->  H1 : μ 1− μ 2  = 

 2. H1 : μ 1- μ 2   ---->  H1 : μ 1− μ 2   

 ระดับนัยสําคัญ   α  =   0.05         0.025 
 บริเวณปฏิเสธ H0   คือ Z ≥ 1.96  หรือ  Z ≤ -1.96 
 จากตารางการทดลองจับเวลากอนและหลังปรับปรุง  ท่ี 4.1 และ 4.2  จะไดคาสถิติตางๆ 
ดังนี้ 

1  =  4.23        2 = 1.31 s1 = 0.84   s2 = 1.66  n1 =  30          n2  =  30 

 แทนคา   

  z   

 
   z  =    9.12 
 
 z  =  9.12 ตกอยูบริเวณวิกฤต ดังนั้นจึงตัดสินใจ ปฏิเสธ H0  (ยอมรับ H1 ) 
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 เกณฑการวัดผลจากการใชแบบสอบถาม คือเปนการสอบถามความพึงพอใจจากผูท่ีมี
สวน เกี่ยวของกับการใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนของศูนยตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําผิดทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ จํานวน 9 คน ระดับความเช่ือม่ันซ่ึงคิดเปน 100 เปอรเซ็นต แสดงคาเฉล่ีย
ของคะแนนความพึ่งพอใจ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล และระดับความพึงพอใจของ 
ผูทดลองใชระบบ ซ่ึงรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงคะแนนเฉล่ีย คา SD และระดับความพึงพอใจ 
 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย SD ระดับความพงึพอใจ 

1. ความสะดวกในการใชโปรแกรม 4.66   0.5 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตองของขอมูล 4.33 0.71 มากท่ีสุด 

3. ความงายในการใชงาน 4.22 0.83 มากท่ีสุด 

4. ความรวดเร็วในการคนหา 4.33   0.5 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร     4 0.71 มาก 

    พื้นหลัง และสีประกอบ     

6. ความเหมาะสมของตําแหนงท่ีแสดงบนจอภาพ 3.33 0.86 ปานกลาง 

7. ความเหมาะสมชองกรอกขอมูล 4.11  0.6 มาก 

8. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 3.55 0.53 มาก 

สรุปความพึงพอใจของผูใชระบบ 4.07 0.58 มาก 
 

 จากตารางเม่ือพิจารณาประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบจากการประเมินแลว ซ่ึงผู
ท่ีไดทดลองใชระบบ ทําคะแนนเฉล่ียในทุกๆ ดาน มาเพ่ือหาคาเฉล่ียอีกหนึ่งคร้ัง ไดคาเฉล่ีย เทากับ  
4.07 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.58 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับความพึงพอใจใน การใช
ระบบ อยูในระดับพอใจมาก 
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บทที่  5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
  สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวัตถุพยาน ภายใตการกํากับดูแล 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในสวนรับผิดชอบของศูนยตรวจสอบและ 
วิเคราะหการกระทําผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีตองรับผิดชอบของศูนยนี้ ใน
การตรวจพิสูจนหลักฐานดวยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร (Forensic) เกี่ยวกับวัตถุพยานเหลานี้ วัตถุ
พยานท่ีทางศูนยไดรับมา ก็จะไดรับมาจากทางสถานีตํารวจทองท่ีท่ัวประเทศซ่ึงวัตถุพยานท่ีทาง
เจาหนาท่ีไดดําเนินคดีกับทางผูตองสงสัย ท่ีกระทําความผิดหรืออยูระหวางการหาหลักฐานของ 
ผูกระทําความผิดทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ซ่ึงในปจจุบันผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอรนี้นับวันยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทําใหวัตถุพยานเพ่ิมจํานวนมากย่ิงข้ึนไปดวย 
ผูพัฒนาระบบเห็นความสําคัญในจุดนี้ จึงจัดทําโปรแกรมนี้ข้ึนมาเพื่อลดปญหาหลายๆ ดานของ
ศูนย การจัดทําโปรแกรมนี้ซ่ึงผูพัฒนามุงเนนการพัฒนาระบบงานโดยนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของหลายอยาง เชน เทคโนโลยีดานฐานขอมูลเทคโนโลยีฐานขอมูล SQL 
Server และเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตเขามาเพ่ือประยุกตใชงาน รวมกันเพื่อชวยใหการ 
พัฒนาระบบสามารถดําเนินไปไดอยางลงตัวและทําใหเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในดานการ 
จัดเก็บขอมูลและคนหาขอมูลระบบและระบบยังสามารถใหผูใชหลายคนใชงานระบบไดพรอมกัน
ในเวลาเดียวกัน หรือตางเวลากันจากสถานท่ีตางๆ กัน โดยจําเปนท่ีจะตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตซ่ึงสามารถที่จะสรุปผลการจัดทําวิทยานิพนธ ได ดังนี้ 
 การจัดทําระบบการจัดการวัตถุพยานนี้ นับวาเกิดประโยชนตอการจัดการอุปกรณ
ภายใน สํานักงานและยังสามารถนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใหเขากับองคกรอ่ืนๆ ท่ีสนใจเพื่อนํา
ระบบนี้ไป ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรนั้นไดดวย และในอนาคตตองมีการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป  
 
5.1 สรุปและอภิปราย 
 5.1.1 จากท่ีไดพัฒนาระบบจัดการวัตถุพยานนี้ข้ึน ส่ิงท่ีสามรถอธิบายอยางเปนรูปธรรมอยาง 
เห็นไดชัดก็คือ ระยะเวลาในการคนหาวัตถุพยาน ซ่ึงไดมีการเปรียบเทียบเวลาสําหรับการคนหา
อุปกรณ โดยเปรียบเทียบการคนหาแบบเดิมกับการคนหาอุปกรณวัตถุพยานโดยการใชโปรแกรมท่ี
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พัฒนาข้ึน จากการจับเวลาและหาความแตกตางระหวางเวลาของการคนหาวิธีเดิมกับการคนหาโดย
ใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน จากคะแนนท่ีไดจากการทดลองจับเวลาท่ีใชในการคนหาอุปกรณ จํานวน 
30 คร้ัง ของวัตถุพยานแตละชนิด ซ่ึงไดคาเฉล่ียเวลาที่ใชในการคนหาวัตถุพยานแลวไดคํานวณคา 
เปอรเซ็นตความแตกตางระหวางเวลาของ 2 วิธีไดผล ดังนี้ 
   การคนหาฮารดดิสค เวลาท่ีปรับเร็วข้ึน 4.33 นาที  คิดเปน 73.39  เปอรเซ็นต 
 การคนหาโทรศัพท เวลาท่ีปรับเร็วข้ึน 3.62 นาที คิดเปน  71.68  เปอรเซ็นต 
 การคนหาเมมโมร่ีการด เวลาท่ีปรับเร็วข้ึน 2.92 นาที  คิดเปน  69.03 เปอรเซ็นต 
 เปรียบเทียบเวลาของการคนหาวิธีเดิมกับการคนหาโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน เวลาท่ี
ปรับเร็วข้ึน 3.63 นาที คิดเปน 71.74 เปอรเซ็นต จึงสรุปไดวาการใชโปรแกรมนั้น สามารถลด
ระยะเวลา ในการคนหาอุปกรณลงไดถึง 71.74  เปอรเซ็นต 
 5.1.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนาระบบเพ่ือการจัดการวัตถุพยานไมเพียงแคลดระยะเวลา 
ในการคนหาอุปกรณ เพิ่มความเปนระเบียบเรียบรอยเทานั้น แตเม่ือมีระบบนี้ยังสามารถชวยให 
ติดตามวัตถุพยานเหลานี้จัดเก็บอยูท่ีไหน ใครเปนคนรับผิดชอบ เพราะวาผูท่ีไดรับผิดชอบเดิม อาจ 
จะมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงหรือเปล่ียนหนาท่ีการทํางาน ระบบก็จะสามารถระบุผู ท่ีรับ  
ผิดชอบและสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผูท่ีรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

ระบบที่พัฒนาข้ึนนี้เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเอาเทคนิคในการ
จัดการมาใชในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใหมากท่ีสุด เพื่อจะสงผลดีและทําใหเกิด 
ประสิทธิผลตอองคกรไดอยางแทจริง ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติงานทุกคนตองใหความสําคัญ และ
ตองเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อใหเกิดผลดีตอองคกรให
มากท่ีสุด ทางผูจัดทําเองอยากใหจึงไดเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบตอไป ในอนาคตเพื่อให
เกิด ประโยชนสูงสุดตอองคกร ดังนี้ 
 5.2.1 ควรเตรียมความพรอมในอนาคต เกี่ยวปริมาณวัตถุพยานท่ีทางตํารวจสงมาเพื่อใหทาง 
ศูนย ตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําผิดนั้นยิ่งมีจํานวนท่ีมากข้ึน ควรมีการเตรียมการเพ่ือ
วางแผน ในการจัดทําฐานขอมูลเพิ่มเติม 
 5.2.2 ควรเตรียมความพรอมสําหรับรองรับรายละเอียดของปริมาณขอมูลท่ีเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 
 5.2.3 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรนั้น ไดมีการพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง ควรมีการเตรียม 
การเพื่อตามใหทันกับระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอระบบฐานขอมูลอาจจะทํา 
ใหฐานขอมูลท่ีมีอยูเกิดความเสียหายได 
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