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บทคัดย่อ 

 

งานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง เป็นหน่วยงานหนึ"งที"ประสบปัญหา
ในการจดัการขอ้มูลเอกสารที"มีปริมาณมาก ขอ้มูลมีความผิดพลาดหรือสูญหายบ่อยครั4 ง อีกทั4งมี
ความยุง่ยากในการคน้หาเอกสาร และตรวจสอบความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน  

งานค้นควา้อิสระนี4 จึงนําเสนอการพฒันาระบบจัดการงานตรวจสอบรายได้ เพื"อเพิ"ม
ประสิทธิภาพในการจดัการขอ้มูลของงานตรวจสอบรายไดใ้ห้มีความถูกตอ้ง และสะดวกในการ
ทาํงาน ซึ" งระบบสามารถใชง้านบนเครือข่ายอินทราเน็ตในรูปแบบของเวบ็แอบพลิเคชนั โดยระบบ
ถูกพฒันาด้วยโปรแกรมภาษา พี เอช พี ทาํงานร่วมกับระบบจดัการฐานขอ้มูล มายเอสคิวแอล 
ผูใ้ช้งานระบบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ส่วนของผูดู้แลระบบ และบุคลากร ซึ" งผูดู้แลระบบ
สามารถจดัการ รายการงาน ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ขอ้มูลพนกังานเก็บเงิน ขอ้มูลด่านเก็บเงิน และประเภท
รถ และแสดงรายงานสรุป ส่วนของบุคลากรสามารถใช้งานไดเ้ฉพาะการเพิ"ม แก้ไขรายการงาน 
แสดงรายงานสรุป และจดัการขอ้มูลส่วนตวั 

จากการทดลองใชร้ะบบของผูใ้ชง้านทั4งในส่วนผูดู้แลระบบและบุคลากร ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในดา้นต่างๆ  พบวา่ผูใ้ช้งานมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบเฉลี"ย 
4.25 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ" งถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าระบบจดัการงาน
ตรวจสอบรายไดเ้ป็นระบบที"สามารถทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคที์"ตอ้งการ  
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ABSTRACT 

 
Unit of Income Audit, Inter City Motorway Division is one of many units facing 

information management problems including overabundant amount of information and 
documents, information loss and error, difficulty with searching for documents and verifying the 
correctness of the operation.       

This independent study proposed income audit management system developed to 
enhance Unit of Income Audit’s information management efficiency. The system can operate on 
intranet network as the web application. The system was developed by PHP programming 
language couple with MySQL database system. The system users can be divided into two groups 
of users namely system administrators and staffs. With this system, system administrators can 
perform tasks such as managing and reporting information about users, staffs, toll booths, types of 
cars as well as representing reports and summary. Staffs can perform only some tasks such as 
adding, changing reports, representing reports and summary as well as managing his/her personal 
information.  

After administrators and staffs tested the system, results found that average scores of user 
satisfaction towards the income audit management system was 4.25 out of 5. The high level of 
user satisfaction reflected that income audit management system can be used to meet the required 
objectives.   
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บทที� 1  

บทนํา 
 
1.1   ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจาํเป็นอย่างมากในหน่วยงานทั�งภาครัฐและ
เอกชน  ทุกหน่วยงานต่างพฒันาหรือมีแผนที(จะพฒันาระบบที(ช่วยรวบรวม จัดเก็บข้อมูล 
ประมวลผล และการสืบคน้ เพื(อใชใ้นองคก์ร  เช่น  ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล  ระบบจดัการ
ร้านคา้อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการจดัเก็บขอ้มูลภาษี  เป็นตน้  ดงันั�นจะเห็นไดว้า่องคก์รในทุกระดบั  
เล็งเห็นความสาํคญัที(จะนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ เพื(อช่วยในการจดัการขอ้มูลที(มีปริมาณมาก
ให้เป็นระบบระเบียบ  หรือช่วยในการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ให้ไดผ้ลลพัธ์ที(ถูกตอ้งและรวดเร็ว  
อีกทั�งยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาํใหก้ารทาํงานขององคก์รต่างๆ
เหล่านั�น มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการใชง้านของบุคคลากรในองคก์รมากยิ(งขึ�น  

 งานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง กรมทางหลวง  เป็นหน่วยงาน
ของรัฐซึ( งทาํหน้าที(ตรวจสอบเอกสารรายได ้จากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางฯ ที(ไดจ้ากทาง
หลวงพิเศษระหวา่งเมือง สาย 7 และ 9 (Motorway) หน่วยงานมีอตัรากาํลงัพนกังานประมาณ 25-30 
อตัรา โดยจะแบ่งหนา้ที(รับผิดชอบออกตามด่านเก็บเงินซึ( งมีทั�งหมด 4 ด่าน ไดแ้ก่ ด่านธญับุรี ด่าน
ทบัชา้ง ด่านลาดกระบงั และด่านพานทอง ซึ( งแต่ละด่านจะมีช่องจาํหน่ายบตัร 10-15 ตู ้ในแต่ละวนั
พนกังานจะไดรั้บเอกสารการจดัเก็บรายไดจ้ากด่านเก็บเงินประมาณ 100 ชุดต่อหนึ(งด่านเก็บเงิน มี
รายไดถึ้งวนัละกวา่ 10 ลา้นบาท  และนาํมาตรวจสอบโดยบนัทึกลงกระดาษเป็นหลกัฐานพร้อมทั�ง
คาํนวณรายไดแ้ต่ละงาน เมื(อเทียบแลว้ไดม้ากกว่าเงินนาํส่งของพนกังานเก็บเงินจะดาํเนินการใน
ส่วนของงานติดตามรายไดส่้วนที(ขาดต่อไป ก่อนส่งคืนเอกสารตน้ฉบบัให้งานจดัเก็บค่าธรรมเนียม
ผา่นทาง  ซึ( งในส่วนนี� ยงัไม่มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจ้ดัการกบัเอกสารอยา่งเป็นระบบ   
พบวา่ในการร่างเอกสาร และคาํนวณดว้ยมือนั�น เป็นการเสียเวลาอยา่งมาก และยงัเกิดขอ้ผิดพลาด
ได้บ่อยครั� ง เช่น พนักงานคาํนวณผิด ลายมืออ่านยาก อีกทั�งยงัสิ�นเปลืองทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น
กระดาษ หมึกพิมพ ์ฯลฯ  แมแ้ต่ปัญหาในการจดัเก็บเอกสารที(มีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ไม่มีพื�นที(ใน
การเก็บ บางครั� งเอกสารโดนนํ�า  ความชื�น สัตวก์ดัแทะ ทาํใหข้อ้มูลเสียหายได ้ การสืบคน้ทาํไดย้าก
เกิดปัญหาความล่าชา้เมื(อผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลในทนัที  ดงันั�นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้
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มาใชก้บัหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ  จะช่วยจดัการงานดา้นเอกสารให้เป็นระเบียบ และไดข้อ้มูลที(มี
ความถูกตอ้ง ปลอดภยั สะดวกต่อเจา้หนา้ที(ในการจดัการและเรียกใชข้อ้มูล   

งานคน้ควา้อิสระนี� จึงนาํเสนอระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้ กองทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง  กรมทางหลวง  ซึ( งจะช่วยในการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลที(มีปริมาณมากให้เป็นระบบ
มากขึ�น อีกทั�งสามารถคาํนวณและประมวลผลออกมาไดท้นัที สามารถนาํเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหาร
ในรูปแบบกราฟสรุป ซึ( งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ช่วยลดขั�นตอนในการปฏิบติังาน ช่วยเพิ(ม
ความถูกตอ้งและปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั มีดงัต่อไปนี� 
 1. เพื(อวเิคราะห์และออกแบบระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้
 2. เพื(อพฒันาระบบจดัการงานตรวจสอบรายได้ ซึ( งช่วยเพิ(มความถูกตอ้ง และปลอดภยักบั
ขอ้มูล 
 3. เพื(อเพิ(มความสะดวก รวดเร็วในการคาํนวณรายได ้และการสืบคน้ขอ้มูล 
 
1.3  ขอบเขตของการวจัิย 

ระบบสารสนเทศเพื(อการจัดการเก็บเอกสาร และระบบคํานวณรายได้ สําหรับ
กรณีศึกษา งานตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ไดแ้บ่งขอบเขตของการวิจยั
ออกเป็น ดงันี�  
 1. ผูใ้ช ้(พนกังาน)  
  -  การนาํขอ้มูลเขา้ ในส่วนของเอกสารรายงานการเก็บเงิน 
  -  การออกรายงาน 
  -  การสืบคน้ขอ้มูล 
 2. ผูบ้ริหาร 
  -  การออกรายงานสรุปรายไดป้ระเดือน 
  -  การแสดงกราฟรายไดป้ระจาํเดือน 
  -  การสืบคน้ขอ้มูล  
 3. ผูดู้แลระบบ 
  -  การจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
  -  การจดัการขอ้มูลด่านเก็บเงิน 
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1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที(คาดวา่จะไดรั้บ มีดงัต่อไปนี�  
 1. ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการจดัการขอ้มูลงานตรวจสอบรายได ้
 2. ขอ้มูลงานตรวจสอบรายไดมี้ความถูกตอ้งและปลอดภยั 
 3. สามารถสืบคน้ขอ้มูลยอ้นหลงัได ้DPU



 
 

บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการดาํเนินการพฒันา ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได้  กองทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง  กรมทางหลวง  ผูพ้ฒันาไดศึ้กษา คน้ควา้ และหาขอ้มูล เพื'อให้ไดข้ั(นตอน วิธีการใน
การทํางานของระบบที' เกี'ยวข้องกับการดําเนินการในครั( งนี(  โดยมีหัวข้อที' เกี'ยวข้องกับการ
ดาํเนินงาน ดงันี(   
 2.1  กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
 2.2  การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development) 
 2.3  ยสูเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) 
 2.4  PHP 
 2.5  ระบบฐานขอ้มูล 
 2.6  MySQL 
 2.7  งานวจิยัที'เกี'ยวขอ้ง 
 
2.1  กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง 

กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (2555) เป็นหน่วยงานที'ให้บริการระบบโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหวา่งเมืองที'มีการจดัเก็บเงินค่าธรรมเนียมผา่นทาง ที'มุ่งเนน้สร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการ และเป็นส่วนสําคญัในการส่งเสริมดา้นการขนส่ง เพื'อสร้างความมั'นคงทางเศรษฐกิจ
ให้กบัประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมื'อวนัที' 22 เมษายน 2540 เห็นชอบในหลกัการในการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (Inter-City Motorway) จาํนวน 13 เส้นทาง เป็นระยะทาง 
4,150 กิโลเมตร ใชเ้งินลงทุน 472,360 ลา้นบาท (มูลค่า  ปี  2540) ระยะเวลาดาํเนินการ 20 ปี จากปี 
พ.ศ. 2540 – 2559 โดยมีวตัถุประสงค ์

1. เพื'อกาํหนดโครงข่ายแผนการก่อสร้างทางหลวงที'มีมาตรฐานสูง เสริมสร้าง   
สมรรถนะทางเศรษฐกิจใหย้ ั'งยนืในอนาคต 

2. เพื'อระบบโครงสร้างพื(นฐานหลกัในการสนบัสนุนนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ 
ภูมิภาค 

3. เพื'อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที'ดีช่วยลดอุบติัเหตุและลดมลภาวะ 
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4. เพื'อเป็นการสนบัสนุนการพฒันาเมืองหลกัในภูมิภาคทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง
เป็นทางหลวงมาตรฐานสูง 

ปัจจุบนักรมทางหลวงไดก่้อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองแลว้เสร็จและเปิด บริการ
ใชแ้ลว้จาํนวน 2 สาย คือ 

สายที' 1 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี (สายใหม่) ระยะทาง 
82 กิโลเมตร มีด่านเก็บเงิน 2 ด่าน ดงันี(  

-  ด่านเก็บเงินลาดกระบงั ที' กม. 25+900 (ทั(งดา้นขาเขา้/ขาออก) 
-  ด่านเก็บเงินพานทอง ที' กม. 67+200 (ทั(งดา้นขาเขา้/ขาออก) 
สายที' 2 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้น

ตะวนัออกระยะทาง 64 กิโลเมตร มีด่านเก็บเงิน 2 ด่าน ดงันี(  
-  ด่านเก็บเงินธญับุรี ที' กม. 25+000 (ทั(งดา้นขาเขา้/ขาออก) 
-  ด่านเก็บเงินทบัชา้ง ที' กม. 51+325 (ทั(งดา้นขาเขา้/ขาออก) 
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ซึ' งงานตรวจสอบรายได ้อยู่

ภายใตก้ารบริหารของฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผา่นทาง มีหนา้ที'ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร
การจดัเก็บรายไดจ้ากระบบ และหลกัฐานเอกสารทางการเงิน ของฝ่ายจดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง
ที'จดัส่งใหใ้นแต่ละวนั พร้อมทั(งจดัทาํสรุปสถิติรายไดป้ระจาํเดือน จึงถือไดว้า่งานตรวจสอบรายได้
เป็นหน่วยงานที'มีความสาํคญัต่อกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง  
 
2.2  การพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development) 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) กล่าววา่การปรับเปลี'ยนระบบงานเดิม 
หรือสร้างระบบงานใหม่เพื'อแกปั้ญหาการดาํเนินงานให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดย
อาจใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัการ และประมวลผลข้อมูล การที'จะพฒันาระบบให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที'ตอ้งการนั(น จะตอ้งอาศยัหลกัการในการดาํเนินงานตามขั(นตอนที'เรียกว่า “วงจรการ
พฒันาระบบ” (System Development Live Cycle: SDLC) 

วงจรการพฒันาระบบ คือ การแกไ้ขปัญหา เพื'อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  
และเพิ'มประสิทธิภาพขององคก์รใหสู้งสุด โดยใชก้ระบวนการทางความคิดวิเคราะห์ ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ ซึ' งมีรูปแบบต่างๆเพื'อให้เหมาะสมกับการพฒันาระบบที'มีข้อจาํกัดต่างกัน 
ตวัอยา่งเช่น 

1. SDLC ในรูปแบบ Waterfall หลกัการคือ การทาํงานตามขั(นตอนที'วางไว ้ซึ' งจะไม่
สามารถยอ้นกลบัมาทาํขั(นตอนก่อนหนา้ไดอี้ก หากเกิดขอ้ผดิพลาดที'ขั(นตอนก่อนหนา้ จะยอ้นกลบั
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มาแก้ไขไม่ได้ จึงเป็นจุดอ่อนของหลกัการนี(  ดังนั(นจาํเป็นต้องมีการวางแผนที'ดีและรอบคอบ 
เพื'อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยที'สุด 

2. SDLC ในรูปแบบ Adapted Waterfall รูปแบบนี(จะพฒันามาจากระบบ Waterfall จะ
แตกต่างกนัที' แต่ละขั(นตอนที'ดาํเนินการอยู่ สามารถยอ้นกลบัมาแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของขั(นตอนที'
ผา่นไปแลว้ได ้

3. SDLC ในรูปแบบ Evalutionary หลกัการคือจะพฒันาระบบงานจนเสร็จสิ(นตาม
ขั(นตอนก่อน แลว้กลบัมาพิจารณาขอ้ดี-ขอ้เสียของผลิตผลที'ได ้แลว้เริ'มพฒันาตามระบบอีกครั( ง จน
ไดผ้ลิตผลที' 2 และทาํเช่นนี(ไปจนกวา่จะไดผ้ลิตผลที'ดีที'สุด 

4. SDLC ในรูปแบบ Incremental หลกัการจะคลา้ยกบั Evalutionary ต่างกนัที'ผลิตผล
จากการพฒันาระบบในรอบแรกนั(น เป็นเพียงผลิตผลส่วนแรก ซึ' งเป็นส่วนหนึ'งของผลิตผลทั(งหมด 
และเมื'อพฒันาระบบในรอบที' 2 ก็จะไดผ้ลิตผลส่วนที' 2 เพิ'มขึ(นมา ทาํเช่นนี( ไปเรื'อยๆ จะไดผ้ลิตผล
ส่วนที'เหลือเพิ'มขึ(นมา จนไดผ้ลิตผลที'สมบูรณ์ 

5. SDLC ในรูปแบบ Spiral เป็นการพฒันาระบบงานที'ยืดหยุน่มากที'สุดในรูปแบบ 
SDLC ทั(งหมด ซึ' งการทาํงานในหนึ' งวงรอบ ไม่จาํเป็นตอ้งไดผ้ลิตผลที'แน่นอน และไม่มีระยะใน
การทาํงานแต่ละขั(นตอนที'ตายตวั โดยจะเป็นวงจร วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ เช่นนี( วน
เรื'อยไป จนไดผ้ลิตผลที'สมบูรณ์ 

เมื'อไดรู้ปแบบที'เป็นกระบวนการพฒันาระบบแลว้ จะตอ้งมีวิธีการที'จะนาํกระบวนการ
ทางความคิดมาปฏิบติัจริงเพื'อให้งานนั(นมีประสิทธิภาพ  วิธีการดงักล่าวเรียกว่า ระเบียบวิธีวิจยั 
(Methodology) ซึ' งมีการใช้แบบจาํลอง (Model) เครื'องมือ (Tool) และเทคนิค (Techniques) ที'
ต่างกนัตามความซบัซอ้นของระบบงาน 

แบบจาํลอง (Model) เป็นการจาํลองขั(นตอนการทาํงาน และขอ้มูลต่างๆ ที'เกิดขึ(นใน
ระบบโดยใชส้ัญลกัษณ์  ตวัอยา่งแบบจาํลองที'ใชมี้ดงันี(  

- Flow Chart 
- Data Flow Diagram (DFD) 
- Entity Relationship Diagram (ERD) 
- Structure Chart 
- Use Case Diagram 
- PERT Chart 
เครื' องมือ (Tools) เป็นซอฟต์แวร์ที'ช่วยสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องของแบบ   

จาํลองชนิดต่าง ๆ ตวัอยา่งเครื'องมือที'ใชมี้ดงันี(  
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- Project Management Application 
- Drawing/ Graphics Application 
- Word Processor/ Text Editor 
- Integrated Development Environment (IDE)  
- Database Management Tool 
เทคนิค (Techniques) คือวิธีการที'ช่วยให้นกัวิเคราะห์ระบบ สามารถดาํเนินงานตาม

ขั(นตอนต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเครื'องมือที'ใชมี้ดงันี(  
- Strategic Planning Techniques 
- Project Management Techniques 
- Structure Analysis Techniques 
- Structure Design Techniques 
วงจรการพฒันาระบบ หรือ SDLC แบ่งตามขั(นตอนในการพฒันาระบบออกเป็น 7 

ขั(นตอน ดงันี(  
1. การคน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)  
 ความต้องการพฒันาระบบภายในองค์กรหนึ' ง อาจมีได้หลายโครงการ เพื'อเพิ'ม

ประสิทธิภาพให้องค์กรนั(นๆ แต่เราไม่สามารถพฒันาระบบในทุกโครงการพร้อมกนั เนื'องจาก
ขอ้จาํกดัต่างๆ เช่น ตน้ทุนในการพฒันา  ดงันั(นจึงตอ้งมีขั(นตอนในการพิจารณาเลือกสรรโครงการ 
และจดัลาํดบัความสําคญัของโครงการ ที'จะทาํให้องคก์รไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด กลุ่มบุคคลที'ทาํ
การคน้หาโครงการ มีดงันี(  ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร ผูจ้ดัการของแผนกที'มีความสนใจพฒันา
ระบบ ผูใ้ช้งานระบบ หัวหน้าแผนก และผูบ้ริหารทีมพฒันาระบบ ตวัอย่างเครื' องมือที'ใช้ เช่น 
Matrix Table 

2. การเริ'มตน้วางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) 
 เมื'อพิจารณาเลือกสรรโครงการได้แล้ว ก็จะเริ'มจดัตั(งทีมงาน เพื'อรวบรวมขอ้มูล 

คน้หา และเลือกแนวทางที'ดีที'สุด ในการนาํระบบใหม่มาใช ้ จากนั(นศึกษาความเป็นไปได ้กาํหนด
ระยะเวลาดาํเนินงานแต่ละขั(นตอน เพื'อเสนอผูบ้ริหารอนุมติัต่อไป ตวัอย่างเครื'องมือที'ใช้ เช่น 
เทคนิคการรวบรวมสารสนเทศและขอ้เทจ็จริง เทคนิควเิคราะห์ตน้ทุนและกาํไร 

3. การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 
 เมื'อผูบ้ริหารอนุมติัโครงการแล้ว นักวิเคราะห์จะศึกษาระบบงานเดิมเพื'อค้นหา

ปัญหา และรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ โดยใชเ้ทคนิคต่างๆในการรวบรวมขอ้มูล เช่น 
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การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม จากนั(นนาํขอ้มูลที'ไดม้าวิเคราะห์และจดัทาํแบบจาํลองขอ้มูล 
ตวัอยา่งเครื'องมือที'ใช ้เช่น Data Flow Diagram, ER Diagram, Data Dictionary.  

4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
 เป็นการออกแบบลกัษณะการทาํงานของระบบ โดยกาํหนดรูปแบบผลลพัธ์ที'จะเกิด

จากการทาํงานของระบบ ลกัษณะการนาํขอ้มูลเขา้ระบบ ตวัอยา่งเครื'องมือที'ใช ้เช่น System Flow 
Chart, CASE Tools 

5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
 ขั(นตอนนี(จะระบุถึงอุปกรณ์ เทคโนยทีี'นาํมาใช ้โปรแกรมภาษา ฐานขอ้มูลต่างๆ  สิ'ง

ที'ไดจ้ากขั(นตอนการออกแบบทางกายภาพจะเป็นขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบ โดยนกัวิเคราะห์
ระบบอาจมีการสร้าง Prototype ใหผู้ใ้ชไ้ดท้ดลอง 

6. การพฒันาและติดตั(งระบบ (System Implementation) เป็นขั(นตอนที'นาํขอ้มูลจาก
การออกแบบ มาเขียนโปรแกรมตามรูปแบบที'กาํหนดไว ้จากนั(นนักวิเคราะห์ระบบทดสอบ
โปรแกรม หาขอ้ผิดพลาด ทาํการแกไ้ข และติดตั(งระบบ พร้อมจดัทาํเอกสารคู่มือการใชโ้ปรแกรม 
จดัอบรมผูใ้ช้ระบบ และทดลองใช้ระบบตวัอย่างเครื'องมือที'ใช้ เช่น Debugging Program, Web-
Base Training 

7. การซ่อมบาํรุงระบบ (System Maintenance) 
 หลงัจากเริ'มใชร้ะบบใหม่ ผูใ้ชอ้าจพบปัญหาต่างๆ นกัวิเคราะห์ตอ้งจดบนัทึกปัญหา

และทาํการแกไ้ขจนเป็นที'พอใจแก่ผูใ้ชง้าน ตวัอยา่งเครื'องมือที'ใช ้ เช่น แบบฟอร์มแจง้ขอ้ผิดพลาด
ของระบบ 

 
2.3  ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)  

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และกิตติพงษ ์กลมกล่อม (2544) กล่าววา่ ยสูเคสไดอะแกรม เป็น
ไดอะแกรม (Diagram) พื(นฐานที'สามารถอธิบายสิ'งต่างๆ ดว้ยรูปภาพที'ไม่ซบัซ้อน ซึ' งบอกไดถึ้ง
ส่วนประกอบ และความเกี'ยวพนักนัจนกลายเป็นระบบ โดยผูเ้ขียนไม่จาํเป็นต้องมีความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ( ง แต่การจะเขียนยูสเคสไดอะแกรมให้มีประสิทธิภาพผูเ้ขียนจะตอ้งเขา้ใจ
ปัญหาของเนื(องานนั(นจริงๆ  ซึ' งในการสร้างยสูเคสไดอะแกรม อาจมียสูเคสไดม้ากกวา่ 1 ยสูเคสขึ(น
ไป  ยสูเคสไดอะแกรม ประกอบดว้ย ยสูเคส (Use Case) เอคเตอร์ (Actor) และเส้นความสัมพนัธ์ 
(Relationship) โดยใชส้ัญลกัษณ์วงรีแทนยูสเคส ใชรู้ปคนแทนแอคเตอร์ และใชเ้ส้นตรงแทนเส้น
ความสัมพนัธ์ เชื'อมระหวา่งยสูเคสกบัแอคเตอร์ โดยทั(งหมดอยูภ่ายใตก้รอบสี' เหลี'ยมซึ' งแทนระบบ 
(System) ภายในยสูเคสไดอะแกรม ประกอบไปดว้ยยสูเคสยอ่ยๆ ที'มีความสัมพนัธ์กนั สามารถแบ่ง
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ความสัมพนัธ์ของยสูเคสออกเป็นสองแบบ คือ ยสู (Uses) หรือ อินคลูด (Include) และเอ็กซ์เทนด ์
(Extended)โดยที'ยสูหมายถึงการที'ยสูเคสหนึ'ง เรียกใชง้านอีกยสูเคสหนึ'ง จะใชส้ัญลกัษณ์ลูกศรหวั
สามเหลี'ยมใสชี(ไปยงัยสูเคสที'ถูกเรียกใชง้าน โดยมีคาํวา่ <<uses>> กาํกบัอยูบ่นเส้นลูกศร เอ็กซ์เทนด ์
หมายถึง การที'ยสูเคสหนึ'งดาํเนินการอยู ่แลว้ถูกรบกวนดว้ยกิจกรรมของอีกยสูเคสหนึ'งที'แทรกเขา้
มา สัญลกัษณ์ที'ใชแ้ทนเอ็กซ์เทนด์ คือ เส้นประโดยมีหวัลูกศรชี( ไปยงัยสูเคสที'ถูกเอ็กซ์เทนด์ และมี
คาํวา่ <<extend>> กาํกบัที'เส้น ดงัตวัอยา่งในรูปที' 2.1  เป็นตวัอยา่ง Use-Case Diagram ของระบบ 
ATM System 

 
รูปที' 2.1  ตวัอยา่ง Use-Case Diagram ของระบบ ATM System 
 
2.4  PHP 

Tim Converse และ Joyce Park (2545) กล่าวถึง PHP วา่เป็นภาษาในการพฒันาเวบ็ 
เขียนขึ(นโดยนกัพฒันาเวบ็ มีชื'อยอ่มาจาก PHP: PHP Hypertext Preprocessor 

อนรรฆนงค์  คุณมณี (2553) กล่าววา่ ภาษา PHP ถูกพฒันาขึ(นโดยชาวเดนมาร์ก ชื'อ 
Rasmus Lerdorf ประมาณปี ค.ศ.1994 จุดประสงค์เพื'อตอ้งการบนัทึกขอ้มูล โดยพฒันามาจาก
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ภาษาซี หลงัจากพฒันา PHP ขึ(น ไดแ้จกจ่ายโคด้ฟรีออกไป แต่ในช่วงแรก PHP ยงัไม่มีความสามารถ
มากนกั ในปี ค.ศ. 1995 Rasmus Lerdorf ไดเ้พิ'มขีดความสามารถให้ PHP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล มาย
เอสคิวแอลได ้ ในปี ค.ศ. 1997 ไดมี้ผูร่้วมพฒันาเพิ'มคือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans ได้
ปรับปรุงและพฒันาโคด้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ(น สามารถใช้ได้กบัเว็บเซิร์ฟเวอร์หลากหลาย
แพลตฟอร์ม จนเป็นที'นิยมถึงปัจจุบนั 

เวบ็เพจที'เป็นภาษา PHP เมื'อเปิดเวบ็บราวเซอร์ โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์จะร้องขอไฟล ์
PHP ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ จากนั(นจะแปลไฟล ์PHP และติดต่อกบัฐานขอ้มูลแลว้ส่งผลลพัธ์ที'ได ้เป็น
ภาษา HTML ทั(งหมดกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ ใหผู้ใ้ชไ้ดน้าํไปใชง้าน 

ลกัษณะเด่นของ PHP (สุพิน วรรณา, 2543) 
-  ใชไ้ดฟ้รีเพราะเป็นโอเพน่ซอร์ส สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต 
-  ใชง้านบนระบบปฏิบติัการไดทุ้กระบบ เช่น Linux, Windows, UNIX  
-  ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 
-  ใชร่้วมกบัฐานขอ้มูลไดห้ลากหลาย 
-  เรียนรู้ไม่ยาก ใชโ้ครงสร้างและภาษาสคริปตที์'เขา้ใจง่าย 
-  ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลไดดี้ 
-  ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2.5  ระบบฐานข้อมูล 

ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอาํนวย (2544) กล่าวว่า ฐานขอ้มูลจะช่วยให้การจดัเก็บขอ้มูลบน
คอมพิวเตอร์เป็นระบบระเบียบ โดยสามารถเรียกใชข้อ้มูลไดใ้นลกัษณะต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเรียกดู การเพิ'ม การลบ การแกไ้ข เป็นตน้ 

พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร (2550) ใหค้วามหมายของฐานขอ้มูลวา่ เป็นการรวบรวมกลุ่มของ
ขอ้มูลไวที้'เดียวกนัอย่างเป็นระบบ เพื'อสามารถแกไ้ข เพิ'ม ลบ และคน้หาขอ้มูลได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ โปรแกรมจดัการระบบฐานขอ้มูล เช่น MySQL, Oracle, Microsoft Access เป็นตน้ 

โอภาส  เอี'ยมศิริวงศ ์(2551) กล่าววา่ ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมที'ช่วยให้ผูใ้ชติ้ดต่อกบั
ฐานข้อมูลโดยตรง หรือผ่านโปรแกรมที' เ ขียนขึ( น คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System: DBMS) โดยมกัใชภ้าษา SQL ในการติดต่อ ซึ' งจะมีฟังก์ชั'นที'ทาํหนา้ที'ต่างๆ 
ในการจัดการข้อมูล และยงัมีหน้าที'ในการป้องกันผูไ้ม่มีสิทธิ� ใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลใน
ฐานขอ้มูลได ้รวมถึงการกูข้อ้มูลและการสาํรองขอ้มูลดว้ย 
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ขอ้ดีของฐานขอ้มูล  
1. ความอิสระของโปรมแกรมและขอ้มูล คือระบบฐานขอ้มูลจะรวบรวมแหล่งขอ้มูล

ไวใ้นศูนยก์ลางและจะอนุญาตใหมี้การเปลี'ยนแปลง โครงสร้างขอ้มูลไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบกบัตวั
โปรแกรม 

2. ลดความซํ( าซอ้นของขอ้มูล โดยการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลไวแ้หล่งเดียวกนั จึงง่ายต่อการ
ควบคุมขอ้มูล 

3. การใชข้อ้มูลร่วมกนั และการเชื'อมโยงขอ้มูลไปยงัส่วนต่างๆ 
4. การเข้าถึงข้อมูลสะดวกมากขึ( น กล่าวคือ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ ผูใ้ช้ที'ไม่มี

ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมสามารถดึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลมาแสดงผลไดโ้ดยไม่ยาก 
5. ขอ้มูลมีคุณภาพมากขึ(นซึ' งวิธีการประมวลผลของฐานขอ้มูล มีเครื'องมือที'ช่วยให้

การประมวลผลขอ้มูลมีคุณภาพสูง และน่าเชื'อถือขึ(น 
ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอาํนวย (2544) กล่าวถึงรูปแบบของฐานขอ้มูลวา่ มี 3 ประเภท คือ 
1. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database) 
 เป็นรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลของเอนทิตี(ในรูปแบบตารางสองมิติ คือเป็นแถว และ

คอลมัน์ ในการเชื'อมโยงขอ้มูลระหว่างตาราง จะใช้แอททริบิวต์ที'มีอยู่ในตารางเป็นตวัเชื'อมโยง
ขอ้มูลซึ' งกนั ดงัรูปที' 2.2 

 

รูปที' 2.2  ตวัอยา่งฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

EMPLOYEE (พนกังาน) 
EMPNUM EMPNAME SALARY POSITION EPNO GRNO 

1001 SIRIWAN 9000 CLERK 0 002 
3001 ARLEE 7000 SALESMAN 0 004 
4001 WICHAI 33000 MANAGER 0 002 
1002 JINTANA 0000 CLERK 0 003 

 

DEP (แผนก) 
DEPNO DEPNAME LOCATION 

10 ACCOUNTING SILOM 
20 ADMINISTRATION SUKUMVIT 
30 MARKETING RATCHADA 
40 FINANCE SILOM 
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2. ฐานขอ้มูลแบบลาํดบัชั(น (Hierarchical Database) 
 เป็นโครงสร้างที'จดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child 

Relationship Type) ซึ' งประกอบดว้ยค่าของฟิลดข์องเอนทิตี(หนึ'งๆ ดงัรูปที' 2.3 
 

แผนก 
ชื'อแผนก รหสัแผนก สถานที' 

 
 

พนกังาน  โครงการ 
ชื'อ รหสัพนกังาน รหสัแผนก เงินเดือน  ชื'อโครงการ รหสัโครงการ สถานที' 

 
รูปที' 2.3  ตวัอยา่งฐานขอ้มูลแบบลาํดบัชั(น 

 
3. ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 
 โครงสร้างของเครือข่ายประกอบดว้ยประเภทของเรคคอร์ด และกลุ่มของขอ้มูลของ

เรคคอร์ดนั(นๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของเรคคอร์ดในฐานขอ้มูล เรียกวา่ Set Type ดงัรูปที' 2.4  
 

 
 

 

                                                
 

                                           
 

                           
 
รูปที' 2.4  ตวัอยา่งฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 

Part A 

Part G Part F 

Part E Part D Part C Part B 

Component 
B 

Component 
A 

Final 
Component 
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2.6  MySQL  
สงกรานต์ ทองสว่าง (2545) กล่าวถึง MySQL ไวว้่า เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิง

สัมพนัธ์ ที'ถูกพฒันาให้มีความสามารถในการจดัการกบัขอ้มูลที'ซบัซ้อนจาํนวนมากๆ ได ้รองรับ
จาํนวนผูใ้ชง้านไดม้ากกวา่หนึ'งในเวลาเดียวกนั มีการทาํงานที'รวดเร็วเนื'องจากเป็นการทาํงานแบบ 
Multi-Threaded สามารถใชง้านร่วมกบัแพลตฟอร์มไดห้ลากหลาย เช่น C, C++, PHP, Java, ASP 
เป็นตน้  ผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดจ้ากอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเนื'องจาก
เป็น Open Source 

คะชา ชาญศิลป์ (2553) กล่าววา่ ระบบฐานขอ้มูลที'มีลกัษณะเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
โดยรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบตาราง ซึ' งแต่ละตารางสามารถติดต่อถึงกันได้ด้วยความ
รวดเร็ว สามารถจดัการการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาตวักลาง SQL 
ระบบนั(นคือ ระบบฐานขอ้มูล MySQL 

การทาํงานของฐานขอ้มูล MySQL ประกอบดว้ยสองส่วนหลกั (สงกรานต ์ทองสวา่ง 
2545) คือ ส่วนแรกเป็นส่วนของผูใ้หบ้ริการ MySQL server มีหนา้ที'บริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล 
และเป็นที'จดัเก็บขอ้มูล ส่วนที'สองเป็นส่วนของผูใ้ชบ้ริการ ซึ' งสามารถใชง้านผา่นโปรแกรมที'เขียนขึ(น 
 
2.7 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

จิตติ  วราพุทธ (2551) ศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศเงินบริจาคและกองทุน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ' งแบ่งการทาํงานออกเป็นระบบรับบริจาค ระบบทาํหนงัสือ
ตอบขอบคุณและใบอนุโมทนาบตัร ระบบการเงินรับและการเงินจ่าย ระบบบญัชีแยกประเภท ทาํ
การจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล MySQL โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Foxpro ในการออกแบบ 
ผลจากการทดสอบระบบและการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบเฉลี'ยอยูใ่นระดบัมาก 

สันทดั  ทวีสินสุวรรณ (2551) ศึกษาระบบสารสนเทศเพื'อการจดัการค่าสาธารณูปโภค
คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยระบบแบ่งการจดัการออกเป็นงานยอ่ยๆ ไดแ้ก่ ระบบ
อาคาร-บา้นพกั ระบบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ระบบผูดู้แลระบบและระบบตรวจสอบการใชค่้า
สาธารณูปโภค ซึ' งการพฒันาระบบเป็นรูปแบบของเวบ็แอบพลิเคชั'นด้วยโปรแกรมภาษา PHP 
ร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL ผลการทดสอบระบบสามารถจดัการค่าสาธารณูปโภคไดต้ามตอ้งการ 
ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและสะดวกในการใชง้าน 
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พิทกั  วญิญา (2553) ศึกษาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของร้านเช่าหนงัสือ โดยพฒันา
ระบบช่วยจัดการร้านเช่าหนังสือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอบพลิเคชั'น ซึ' ง
ประกอบด้วยระบบหน้าร้าน และระบบหลังร้าน โดยจัดการระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม 
MySQL ใชโ้ปรแกรมภาษา PHP ในส่วนการติดต่อกบัผูใ้ช ้ระบบนี( มีจุดเด่น คือระบบแจง้โอนเงิน 
ระบบแจ้งคืนหนังสือ ระบบวิจารณ์หนังสือ และสามารถค้นหาชื'อหนังสือใกล้เคียงได้ ทาํให้
สามารถให้บริการไดค้รบถว้น ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกมากขึ(น จากการประเมินความพึงพอใจ อยู่
ในระดบัมาก ที'ค่าเฉลี'ย 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 โดยผูใ้ชง้านระบบ 22 คน 

บุญรักษ์  กฤษวงษ์ (2553) ศึกษาการเพิ'มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื'อลดขั(นตอน และจดัเก็บขอ้มูลเบิกจ่าย จึงไดว้ิเคราะห์และออกแบบ พฒันาระบบ
สารสนเทศการจดัการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โดยพฒันาเวบ็แอบพลิเคชั'น ดว้ยภาษา PHP และจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL จุดเด่น
ของระบบ สามารถจดัเก็บ สืบคน้ นาํเสนอขอ้มูลที'เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร และมียงัมีระบบรักษา
ความปลอดภยัดว้ย 

เมธี  สอาดลว้น (2551) ศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพฒันาระบบเว็บเบสสําหรับการทาํงานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ' งใชโ้ปรแกรมภาษา ASP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL ระบบประกอบดว้ยงานยอ่ย 
ได้แก่ ระบบสืบคน้ข้อมูล ระบบการเงิน ระบบหลกัสูตร ระบบลงทะเบียนและรายงานสําหรับ
ผูบ้ริหาร จากการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้าน ผูดู้แลระบบ 
เจา้หนา้ที'ดา้นการเงิน เจา้หนา้ที'ดา้นงานแผน อยูใ่นระดบัดี 

สรุปงานวิจยัที'เกี'ยวขอ้ง การทาํงานแบบเวบ็แอปพลิเคชั'น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรืออินทราเน็ตจะไดรั้บความนิยมดว้ยมีการใชร้ะบบฐานขอ้มูล MySQL ในการจดัการขอ้มูล และ
ใชโ้ปรแกรมภาษา PHP สาํหรับเวบ็แอปพลิเคชั'นต่างๆ เนื'องจากสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจาก
อินเทอร์เน็ตมาใช้ไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยงัใช้งานไดก้บัทุกระบบปฏิบติัการ โดยระบบจะมี
ความสามารถในการจดัเก็บและสืบคน้ ซึ' งจะช่วยเพิ'มประสิทธิภาพในการทาํงานให้มีความสะดวก
และรวดเร็วมากยิ'งขึ(น 

ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้ กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง  กรมทางหลวง ได้
ถูกพฒันาเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชั'นด้วยโปรแกรม PHP และฐานขอ้มูล MySQL ซึ' งระบบนี(
สามารถบนัทึก จดัเก็บขอ้มูล ทาํการคาํนวณรายได ้นอกจากนี( ยงัสามารถแสดงผลสรุปเป็นกราฟ
สําหรับผูบ้ริหารในการตรวจสอบ และตดัสินใจไดท้นัที ซึ' งใชง้านไดค้รอบคลุมความตอ้งการของ
ผูใ้ชใ้นหน่วยงานตรวจสอบรายไดท้ั(งหมด 

DPU



 
 

บทที�  3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
3.1  ขั�นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั�นตอนการดาํเนินการวจิยั  มีดงัต่อไปนี�  
1.  ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านและระบบงานในปัจจุบนั 
2.  วเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศดา้นการเงิน 
3.  ออกแบบฐานขอ้มูล 
4.  จดัทาํฐานขอ้มูล 
5.  เขียนและทดสอบโปรแกรม 
6.  สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 
3.2  อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

อุปกรณ์ที4จะนาํมาใช ้ มีดงัต่อไปนี�  
1.  เครื4องเซิร์ฟเวอร์ 
 -  หน่วยประมวลผล  Core I3 
 -  หน่วยความจาํ (RAM) อยา่งนอ้ย 1 Gegabyte ขึ�นไป 
 -  ความจุของฮาร์ดดิสกอ์ยา่งนอ้ย  250  Gigabyte 
 -  จอภาพขนาด 17 นิ�ว 
 -  เมา้ส์และแป้นพิมพ ์
2.  เครื4องไคลเอนต ์
 -  หน่วยประมวลผล  Core I3 
 -  หน่วยความจาํ (RAM) อยา่งนอ้ย 1 Gegabyte ขึ�นไป 
 -  ความจุของฮาร์ดดิสกอ์ยา่งนอ้ย  250  Gigabyte 
 -  จอภาพขนาด 17 นิ�ว 
 -  เมา้ส์และแป้นพิมพ ์
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3.  ซอฟตแ์วร์ 
 -  ระบบปฏิบติัการ  Windows XP หรือ Windows 7 
 -  ระบบฐานขอ้มูล MySQL 
 -  โปรแกรมภาษา PHP 
 -  โปรแกรม Adobe DreamWeaver 
 

3.3  ระยะเวลาในการดําเนินการวจัิย 
ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั  สรุปไดด้งัตารางที4 3.1 

 
ตารางที4 3.1  ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 1 2 3 4 5 6 

1.  ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 

        
2.  วเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ       
3.  ออกแบบฐานขอ้มูล  

 

    
4.  จดัทาํฐานขอ้มูล   

 

   
5.  เขียนและทดสอบโปรแกรม   

 

   
6.  สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ     

 

 
7.  เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ  

 

    
 
3.4  สรุป 

ขั�นตอนการดําเนินการวิจัย  ผูว้ิจ ัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  6  ขั�นตอน  ได้แก่  
ขั�นตอนการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้งานและระบบงานในปัจจุบนั  ขั�นตอนการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศด้านการเงิน  ขั�นตอนการออกแบบฐานข้อมูล  ขั�นตอนการจัดทาํ
ฐานข้อมูล  ขั�นตอนการเขียนและทดสอบโปรแกรม  และขั�นตอนการสรุปผลการวิจัยและ
ขอ้เสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 

บทที� 4 

การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 
 
การพฒันาระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้เพื�อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจดัการ

หรือคน้หาขอ้มูล อีกทั#งยงัมีความถูกตอ้งและปลอดภยั ซึ� งในบทนี#จะกล่าวถึงผลการศึกษาระบบงานของ
งานตรวจสอบรายไดแ้บบเดิม การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี#  

 
4.1  การศึกษาระบบงานเดิม 

งานตรวจสอบรายได ้จะรับเอกสารรายงานจาํนวนรถที�ผา่นด่านและรายไดใ้นแต่ละวนั 
จากด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ� งประกอบด้วย ด่านธัญบุรี ด่านทบัช้าง ด่านลาดกระบงั 
และด่านพานทอง ซึ� งการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ประจาํตูเ้ก็บเงินจะแบ่งออกปฏิบติังานที�ตูข้าเขา้
และขาออก ขาละ 10-15 ตู ้สับเปลี�ยนการทาํงานตามผลดัทั#งหมด 3 ผลดั เริ�มตั#งแต่เวลา 06.00-14.00 น. 
14.00-22.00 น. และ 22.00-06.00 น. ระบบตรวจนบัรถจะออกรายงานเป็นเอกสารประมาณ 100-
150 รายการต่อหนึ� งด่านเก็บเงินต่อวนั ซึ� งเจา้หนา้ที�ตรวจสอบรายไดจ้ะมีหนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร
ของแต่ละด่านตามที�ไดรั้บมอบหมาย มีขั#นตอนการปฏิบติังานดงันี#   
 4.1.1 การกรอกรายละเอียดของรายงานลงกระดาษตามแบบฟอร์ม ซึ� งประกอบดว้ยรายงาน
ส่วนต่าง ๆ ดงันี#   
 1) รายงานการเก็บเงิน ประกอบด้วยข้อมูลพื#นฐานของตู้เก็บเงินแต่ละตู้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัที�ปฏิบติังาน ชื�อพนกังานเก็บเงิน รหัสพนกังานเก็บเงิน ช่องเก็บเงิน เลขที�งาน 
เวลาเริ�มตน้และสิ#นสุดการปฏิบติังาน จาํนวนเงินนาํส่ง จาํนวนธนบตัรและจาํนวนเหรียญที�ไดน้าํส่ง 
รายละเอียด ดงัรูปที� 4.1 
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รูปที� 4.1 เอกสารรายงานการเก็บเงิน 
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 2) รายงานจบการทาํงานส่วนที� 2 ประกอบดว้ยขอ้มูลจาํนวนรถจากเครื�อง จาํนวนรถ
จากพนักงาน จาํนวนรถยกเวน้ จาํนวนรถฝ่าด่าน จาํนวนรถประเภทไม่ตรง และรถลากพ่วง 
รายละเอียดแสดงดงัรูปที� 4.2 
 

 
 
รูปที� 4.2 เอกสารจบการทาํงานส่วนที� 2 
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 3) เอกสารแสดงเฉพาะรายการ (รถฝ่าด่าน) ประกอบด้วยขอ้มูลประเภทรถที�ฝ่าด่าน
ทั#งหมดในรายงานชุดนี#  ซึ� งจะมีการระบุวา่รถฝ่าด่านแต่ละคนัเป็นประเภทใดและเป็นรถฝ่าด่านจริง
ที�ไม่ไดช้าํระเงิน หรือเป็นรถที�เครื�องร้องฝ่าด่านดว้ยเหตุผลต่างๆ แต่รถคนัดงักล่าวไดช้าํระเงินแลว้ 
ดงัรูปที� 4.3 
 

 
 
รูปที� 4.3  เอกสารแสดงเฉพาะรายการ (รถฝ่าด่าน) 
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 4) เอกสารแสดงเฉพาะรายการ (ประเภทรถไม่ตรง) ประกอบดว้ย ขอ้มูลประเภทรถ
จากเครื�องตรวจนบั และประเภทรถจากการกดยนืยนัของพนกังานเก็บเงินซึ� งไม่ตรงกนั ดงัรูปที� 4.4 
 

 
 
รูปที� 4.4  เอกสารแสดงเฉพาะรายการ (ประเภทรถไม่ตรง)  
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 5) บนัทึกแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ (ฝจก.23) ประกอบดว้ยขอ้มูลของเหตุการณ์ผิดปกติที�
เกิดขึ#นในระหวา่งการจาํหน่ายบตัรของพนกังานเก็บเงินประจาํตูน้ั#นๆ ซึ� งจะถูกบนัทึกโดยเจา้หนา้ที�
คอมพิวเตอร์ประจาํหอควบคุมฯ เช่น เหตุการณ์รถลากพ่วง รถฝ่าด่าน รถยกเวน้ค่าธรรมเนียมผา่น
ทางเป็นต้น และเอกสารยงัประกอบด้วยขอ้มูลเลขตน้ขั#วจาํหน่ายบตัร ยอดเงินจากบตัร (ธร.2) 
ยอดเงินนาํส่ง เงินเกิน เงินขาด เป็นตน้ ดงัรูปที� 4.5 
 

 
 
รูปที� 4.5  บนัทึกแจง้เหตุการณ์ผดิปกติ (ฝจก.23)  
 
 6) บงัคบัจบรายการ ประกอบดว้ยขอ้มูลแสดงรายการรถที�เครื�องตรวจนบัไม่สามารถ
ตรวจนบัไดอ้าจเนื�องจากเกิดอุบติัเหตุรถชนตูเ้ก็บเงิน หรือเกิดจากระบบเสีย พนกังานเก็บเงินจึงตอ้ง
กดบงัคบัจบรายการเพื�อตดัคนัรถแต่ละคนัที�ผา่นตูใ้นระบบ ดงัรูปที� 4.6 
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รูปที� 4.6  เอกสารบงัคบัจบรายการ 
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 4.1.2  การคาํนวณยอดเงินที�ตอ้งนาํส่งจริง ซึ� งตอ้งคาํนวณทีละรายการดว้ยเครื�องคิดเลข ตาม
วธีิการดงันี#  
   1) เริ�มจากการแบ่งรถที�วิ�งผา่นด่านออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทที� 1 (สามารถวิ�ง
ผา่นตู ้1-15) ประเภทที� 2 และ3 (สามารถวิ�งผา่นตู ้1-3) เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์และมีความหมาย
ดงันี#  
 -  C1 หมายถึงรถสี�ลอ้ ชาํระค่าธรรมเนียมผา่นทาง 30 บาท 
 -  C2 หมายถึงรถหกลอ้ ชาํระค่าธรรมเนียมผา่นทาง 50 บาท 
 -  C3 หมายถึงรถมากกวา่หกลอ้ ชาํระค่าธรรมเนียมผา่นทาง 70 บาท 

ตวัอยา่งการคาํนวณจากรูปที� 4.2 รถจากเครื�องตรวจนบั C1 = 1324 คนั C2 = 24 คนั 
C3 = 12 คนั 
  1324*30 = 39,720 บาท 
  24*50 = 1,200 บาท 
  12*70 = 840 บาท 

รวมเป็นยอดเงินจากเครื�องตรวจนบัรถที�ผา่นด่านทั#งหมด = 41,760 บาท  
หมายเหตุ: กรณีเครื�องตรวจนบัรถไม่สามารถตรวจนบัรถได ้ไม่สามารถคาํนวณยอดเงิน

ได ้พนกังานเก็บเงินตอ้งกดบงัคบัจบรายการ ซึ� งจะแสดงเป็นเอกสารรายงานบงัคบัจบรายการ ดงัรูปที� 
4.6 
 2) หกัรถยกเวน้ค่าธรรมเนียมผา่นทาง ไดแ้ก่ รถตาํรวจทางหลวง รถพยาบาล รถกรม
ทางหลวง  

ตวัอยา่งการคาํนวณจากรูปที� 4.2  รถยกเวน้ C1 = 2 คนั C2 = 0 คนั C3 = 0 คนั 
 รถยกเวน้ C1: 2*30 = 60 
 รถยกเวน้ C2: 0*50 = 0 
 รถยกเวน้ C3: 0*70 = 0 
รวมเป็นหกัใหร้ถยกเวน้ 60 บาท ออกจากยอดเงินที�คาํนวณไดใ้นขอ้ 1) คงเหลือ 41,700 

บาท 
 3) หกัเงินรถฝ่าด่านจากเอกสารแสดงเฉพาะรายการ (รถฝ่าด่าน) ดงัรูปที� 4.3   
รถฝ่าด่านมี 2 กรณี ไดแ้ก่ 

กรณีที� 1 คือรถที�เครื�องขึ#นฝ่าด่านแต่รถจริงไดจ่้ายเงินแลว้ กรณีนี# ไม่ตอ้งนาํไปหกัเงิน
ออก จากรูปที� 4.3 รถฝ่าด่านรับเงิน C1 = 3 คนั C3 = 1 คนั  
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กรณีที� 2 คือรถที�ฝ่าด่านจริงไม่ไดช้าํระเงิน ตอ้งนาํไปหกัเงินออกจากยอดที�คาํนวณได้
จากขอ้ 2) จากรูปที� 4.3 มีรถมอเตอร์ไซดฝ่์าด่านเครื�องแสดงเป็นรถประเภท C1 = 1 คนั 

ตวัอยา่งการคาํนวณ  รถฝ่าด่านจริง C1 = 1 คนั C2 = 0 คนั C3 = 0 คนั 
จากเดิมคาํนวณไดย้อด 41,700 บาท นาํรถฝ่าด่านจริง C1: 1*30 = 30 ไปหกัเงินออกจาก

ยอดเดิมจะได ้41,700 – 30 = 41,690 บาท  
 4) บวกเงินให้รถลากพ่วงที�เครื�องเช็คเฉพาะรถคนัแรกไม่เช็ครถคนัหลงั ตอ้งบวกเพิ�ม
ให้รถคนัที�ถูกลากพ่วงอีก เช่นรถประเภท C1 ลากรถประเภท C1 อีกคนัหนึ� งตอ้งบวกเพิ�มอีก 30 
บาทใหร้ถคนัหลงั ซึ� งดูไดจ้ากเอกสารบนัทึกแจง้เหตุการณ์ผดิปกติ ดงัรูปที� 4.5  

ตวัอยา่งการคาํนวณจากรูปที� 4.5  C1 ลาก C1 = 2 รายการ จึงตอ้งบวกเพิ�มให้ C1 ที�ลาก
พว่งทั#ง 2 รายการ 60 บาท จากยอดเงินในขอ้ 3) จะได ้ 41,690 + 60 = 41,730 บาท 
 5) ประเภทรถไม่ตรง คือรถที�เครื�องเช็คและพนกังานกดไม่ตรงกนั มี 3 กรณีไดแ้ก่  

กรณีที� 1 เครื�องเช็ครถตรงกบัรถจริงแต่พนกังานกดผิดกรณีนี# ไม่ตอ้งนาํไปคิดเนื�องจาก
เครื�องเช็คถูกแลว้  

กรณีที� 2 พนกังานกดประเภทรถตรงกบัรถจริงแต่เครื�องเช็คประเภทรถตํ�ากวา่ เช่น รถ
จริงเป็น C2 แต่เครื�องเช็คเป็นประเภท C1 จึงตอ้งบวกเพิ�มใหเ้ครื�องอีก 20 บาทเพราะเครื�องคิดแค่รถ
ราคา 30 บาท แต่รถจริงจ่ายเงิน 50 บาท   

กรณีที� 3พนกังานกดประเภทรถตรงกบัรถจริงแต่เครื�องเช็คประเภทรถสูงกวา่ เช่น รถ
จริงเป็น C1 แต่เครื�องเช็คเป็นประเภท C2 จึงตอ้งหกัออกให้เครื�อง 20 บาทเพราะเครื�องคิดรถราคา 
50 บาท แต่รถจริงจ่ายเงิน 30 บาท ดูไดจ้ากรายงานแสดงเฉพาะรายการ (ประเภทรถไม่ตรง) ดงัรูปที� 
4.4 

ตวัอยา่งการคาํนวณจากรูปที� 4.4 มีรถประเภทจริง C1 เครื�องเช็ค C2 = 11 คนั และรถ
ประเภทจริง C1 เครื�องเช็ค C3 = 1 คนั รถประเภทจริงตํ�ากวา่รถที�เครื�องเช็คจึงตอ้งนาํไปหกัออก
ดงันี#   

 C1 เช็ค C2 = 11 คนั จะได ้11*20 = 220 
 C1 เช็ค C3 = 1 คนั จะได ้1*40 = 40  
นาํไปหกัออกจากยอดเงินในขอ้ 4) ดงันี#  (41,730-220)-40 = 41,470 บาท 

 6) กรณีมีเงินที�ผูใ้ชท้างไม่รับเงินทอนซึ� งดูไดจ้ากเอกสารบนัทึกแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ 
ดงัรูปที� 4.5 ตอ้งนาํไปคิดบวกเพิ�มจากยอดสุดทา้ยที�คาํนวณไดใ้นขอ้ 5)  

หมายเหตุ: จากตวัอยา่งไม่มีผูใ้ชท้างไม่รับเงินทอนจึงจบการคาํนวณ 
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 4.1.3 เปรียบเทียบรายไดจ้ากการคาํนวณกบัเงินที�พนกังานขายบตัรนาํส่งเงิน หากเงินที�ไดจ้าก
การคาํนวณมากกว่าเงินที�พนกังานขายบตัรนาํส่ง เจา้หน้าที�ตรวจสอบจะดาํเนินการในส่วนของ
กระบวนการติดตามรายไดเ้งินส่วนต่างที�ขาดหายต่อไป 
 4.1.4 เมื�อคาํนวณครบทุกรายการ พนกังานจะรวบรวมเอกสารที�จดัทาํในแต่ละวนัทาํเขา้แฟ้ม
เอกสารประจาํเดือนต่อไป  
 

 
 
รูปที� 4.7  ขั#นตอนการทาํงานของงานตรวจสอบรายได ้
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รูปที� 4.8  ขั#นตอนการคาํนวณยอดเงินนาํส่งจริง 

 
4.2  การออกแบบระบบงานใหม่ 

 การออกแบบระบบงานใหม่จะสามารถช่วยลดขั#นตอนที�ยุ่งยากของระบบงานเดิมซึ� ง
ขั#นตอนของระบบมีการทาํงานดงันี#  

1) ส่วนของผูดู้แลระบบจะเป็นผูก้าํหนด username และ password ของผูใ้ชร้ะบบครั# ง
แรก เมื�อผูใ้ชร้ะบบไดเ้ขา้ใช้งานเรียบร้อยแลว้ สามารถเปลี�ยน password เองได ้ ผูดู้แลระบบยงั
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สามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัการขอ้มูลใช้ การจดัการขอ้มูลด่านเก็บเงิน การจดัการ
ขอ้มูลประเภทรถ การจดัการขอ้มูลพนกังานเก็บเงิน  

2) ส่วนของผูใ้ชร้ะบบ (user) เมื�อ login ผา่นแลว้จะเขา้สู่หนา้จอการกรอกขอ้มูลนาํเขา้
ส่วนที�หนึ�ง คือรายละเอียดของเอกสารการเก็บเงินประกอบดว้ย ขอ้มูลวนัที�ปฏิบติังาน ชื�อพนกังาน
เก็บเงิน ทิศทาง ตู ้เวลาปฏิบติังาน จาํนวนเงินนาํส่ง จากนั#นจะเป็นการกรอกขอ้มูลนาํเขา้ส่วนที�สอง 
คือเอกสารจบการทาํงานส่วนที� 2 ประกอบดว้ยขอ้มูลจาํนวนรถจากเครื�อง จาํนวนรถจากพนกังาน 
จาํนวนรถยกเวน้ จาํนวนรถฝ่าด่าน จาํนวนรถประเภทไม่ตรง และรถลากพว่ง 

3) การคาํนวณยอดเงิน โปรแกรมจะคาํนวณและสรุปสถานะของงานนั#น หากยอดเงินที�
คาํนวณไดม้ากกว่ายอดที�พนกังานนาํส่งก็ดาํเนินงานในส่วนติดตามรายไดเ้งินส่วนต่างที�ขาดหาย
ต่อไป หากเกิดความผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้

4) ส่วนของการสืบคน้และออกรายงานสรุปผูใ้ชร้ะบบตอ้ง login เขา้ระบบก่อนจึงจะ
สามารถสืบคน้และเรียกดูรายงานสรุปได ้

5) เมื�อจบการทาํงานทุกครั# งผูใ้ชร้ะบบตอ้ง logout เพื�อออกจากระบบ  
4.2.1  Use Case Diagram 

 สามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์การทาํงานของผูใ้ช ้และระบบงานต่างๆ ใน
รูปแบบ Use Case Diagram ได ้ดงัรูปที� 4.9 
 

 
 
รูปที� 4.9  Use Case Diagram  การทาํงานของระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้
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4.2.2  ER Diagram  
 ความสัมพนัธ์ของตารางในการจดัเก็บขอ้มูลของระบบจดัการงานตรวจสอบรายได้
แสดงในรูปแบบ ER Diagram ไดด้งัรูปที� 4.10 
 

 
 
รูปที� 4.10  ER Diagram ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้
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4.2.3  Data Dictionary   
 ฐานขอ้มูลระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้ประกอบดว้ยตารางจาํนวน 12 ตาราง  ซึ� ง
มีรายละเอียดดงันี#  
 
ตารางที� 4.1  ตารางผูใ้ชร้ะบบ (user)  
 

 
ตารางที� 4.2  ตารางขอ้มูลของรถที�ไดรั้บการยกเวน้ (car_except)  
 

 

 

  
 
 

user 

Field Name Meaning Type Length Key 

user_id รหสัผูใ้ชร้ะบบ integer  11 PK 
user_name ชื�อที�เขา้ใชร้ะบบ varchar 100  
password รหสัผา่นผูใ้ชร้ะบบ varchar 50  

title_name คาํนาํหนา้ชื�อผูใ้ชร้ะบบ varchar 20  

first_name ชื�อผูใ้ชร้ะบบ varchar 100  

last_name นามสกุลผูใ้ชร้ะบบ varchar 100  

permission หนา้ที�รับผดิชอบ tinyinteger 1  

car_except 

Field Name Meaning Type Length Key 

car_except_id รหสัรถที�ไดรั้บการยกเวน้ integer 11 PK 

job_id รหสัรายการงาน integer 11 FK 
car_type_id รหสัประเภท integer 11 FK 
total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer 11  
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ตารางที� 4.3  ตารางขอ้มูลของรถจากเครื�องตรวจนบั (car_from_machine)  

 

ตารางที� 4.4  ตารางขอ้มูลของรถจากการกดยนืยนัของพนกังาน (car_from_staff)   
 

 

ตารางที� 4.5  ตารางขอ้มูลของรถประเภทไม่ตรง (car_other)   

 

car_from_machine 

Field Name Meaning Type Length Key 

car_from_machine_id รหสัรถที�เครื�องตรวจนบั integer 11 PK 
job_id รหสัรายการงาน integer 11 FK 
car_type_id รหสัประเภท integer 11 FK 
total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer 11  

car_from_staff 

Field Name Meaning Type Length Key 

car_from_staff_id รหสัรถที�พนกังานตรวจนบั integer 11 PK 
job_id รหสัรายการงาน integer 11 FK 
car_type_id รหสัประเภท integer 11 FK 
total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer 11  

car_other 

Field Name Meaning Type Length Key 

car_other _id รหสัรถอื�นๆ integer 11 PK 
job_id รหสัรายการงาน integer 11 FK 
car_type_id_staff ร หั ส ป ร ะ เ ภ ท ร ถ จ า ก

พนกังาน 
integer 11 FK 

car_type_id_machine ร หั ส ป ร ะ เ ภ ท ร ถ จ า ก
เครื�องตรวจนบั 

integer 11 FK 

total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer 11  
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ตารางที� 4.6  ตารางขอ้มูลของรถลากพว่ง (car_trailer)  

 
ตารางที� 4.7  ตารางขอ้มูลประเภทรถ (car_type)   
 

 
ตารางที� 4.8  ตารางขอ้มูลของรถที�เครื�องร้องฝ่าด่านแต่ไดรั้บเงิน (not_paid_fake)   

 
 

car_trailer 

Field Name Meaning Type Length Key 

car_trailer_id รหสัรถที�ลากพว่ง integer 11 PK 
fk_job_id รหสัรายการงาน integer 11 FK 
fk_car_type_id รหสัประเภท integer 11 FK 
total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer 11  

car_type 

Field Name Meaning Type Length Key 

car_type_id รหสัประเภทรถ integer  11 PK 
car_type_abbreviation ตวัยอ่ประเภทรถ char   2  
car_type_name คาํอธิบายประเภทรถ integer  11  
car_type_price ราคาที�เก็บเงินในรถแต่

ละประเภท 
decimal  10,2  

not_paid_fake 

Field Name Meaning Type Length Key 

not_paid_fake_id รหัสรถที� เครื� องร้องฝ่า
ด่านแต่ไดรั้บเงิน 

integer  11 PK 

job_id รหสัรายการงาน integer  11 FK 
car_type_id รหสัประเภท integer  11 FK 
total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer  11  
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ตารางที� 4.9  ตารางขอ้มูลของรายการงาน (job)  

 
ตารางที� 4.10  ตารางขอ้มูลของด่านเก็บเงิน (turnpike)   
 

job 

Field Name Meaning Type Length Key 

job_id รหสัรายการงาน integer 11 PK 
staff_id รหสัพนกังานเก็บเงิน integer 2 FK 
turnpike_id รหสัด่านเก็บเงิน integer 11 FK 
direction ทิศทางของรถ char 11  

gate_no หมายเลขตูเ้ก็บเงิน integer 11  

work _id รหสัของงาน varchar 20  

job_date วนัที�ปฏิบติังาน date   

job_time_from เวลาเริ�มตน้ปฏิบติังาน char 5  

job_time_to เวลาสิ#นสุดปฏิบติังาน char 5  

total_real_money จาํนวนเงินที�เก็บไดท้ั#งหมด decimal 10,2  

machine_status สถานะของเครื�องตรวจนบั tinyinteger 1  

not_receive_change เงินที�ผูใ้ชท้างไม่รับเงินทอน decimal 10,2  

over_money เงินเกินบญัชี decimal 10,2  

tr2 ย อ ด ธ ร .2( ย อ ด เ งิ น จ า ก ก า ร
คาํนวณตามบตัรที�ขายไป) 

decimal 10,2  

total_money_machine จาํนวนเงินจากการคาํนวณตาม
เครื�องตรวจนบั 

decimal 10,2  

comment หมายเหตุ varchar 300  

turnpike 

Field Name Meaning   Type Length Key 

turnpike_id รหสัด่านเก็บเงิน integer 11 PK 
turnpike_name ชื�อด่านเก็บเงิน varchar 100  
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ตารางที� 4.11  ตารางขอ้มูลของรถที�ฝ่าด่านจริง (not_paid_real)   

 
ตารางที� 4.12  ตารางขอ้มูลของพนกังานเก็บเงิน (staff)   

 

not_paid_real 

Field Name Meaning Type Length Key 

not_paid_fake_id รหสัรถที�ฝ่าด่านจริง integer 11 PK 
job_id รหสัรายการงาน integer 11 FK 
car_type_id รหสัประเภท integer 11 FK 
total_car จาํนวนรถทั#งหมด integer 11  

staff 

Field Name Meaning Type Length Key 

staff_id รหสัพนกังานเก็บเงิน integer 11 PK 
turnpike_id รหสัด่านเก็บเงิน integer 11 FK 
staff_no รหสัประจาํตวัพนกังานเก็บเงิน integer 11  

title_name คาํนาํหนา้ชื�อพนกังานเก็บเงิน varchar 20  

first_name ชื�อพนกังานเก็บเงิน varchar 100  

last_name นามสกุลพนกังานเก็บเงิน varchar 100  

status สถานะการทาํงาน tinyinteger 1  
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บทที� 5 

ผลการจดัทําและการทดสอบระบบ 

 

จากการศึกษาระบบงานเดิมของงานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
และการออกแบบระบบงานใหม่ตามความต้องการของผูใ้ช้ในบทที&แล้ว บทนี' จะกล่าวถึงการ
ออกแบบหนา้จอสําหรับผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่การออกแบบหนา้จอขอ้มูลนาํเขา้ รูปแบบของการนาํเสนอ
รายงานสรุป โดยมี Adobe Dreamweaver CS3 เป็นโปรแกรมที&ใชใ้นการสร้างเวบ็แอปพลิเคชั&นซึ& ง
ใชง้านร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP  

 
5.1  ผลการจัดทาํระบบ 

การพฒันาระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้งานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง แบ่งการทาํงานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผูดู้แลระบบ และส่วนของบุคลากร เริ&มตน้จาก
การเขา้สู่ระบบโดยกรอกชื&อผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ระบบจะทาํการตรวจสอบสิทธิI จึงจะเขา้ใชร้ะบบ
ไดต้ามสิทธิI ของผูใ้ชน้ั'นๆ ดงัรูปที& 5.1  และ 5.2 

 

 
 
รูปที& 5.1  หนา้จอการเขา้สู่ระบบ 
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รูปที& 5.2  หนา้จอกรอกชื&อผูใ้ชง้านและรหสัผา่นเพื&อเขา้สู่ระบบ 
 
 การเขา้สู่ระบบหากผูใ้ช้งานกรอกชื&อผูใ้ช้งานและรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแสดง
ขอ้ความแจง้เตือนเพื&อให้ผูใ้ช้งานทาํการกรอกชื&อผูใ้ช้งานและรหัสผ่านใหม่ให้ถูกตอ้งเพื&อเขา้สู่
ระบบ ดงัรูปที& 5.3 
  

 
 
รูปที& 5.3  หนา้แสดงขอ้ความแจง้เตือนกรณีชื&อผูใ้ชง้านหรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 
  

5.1.1  ส่วนของผูดู้แลระบบ 
                 ส่วนของผูดู้แลระบบของระบบจัดการงานตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง จะสามารถจดัการขอ้มูลในระบบโดยแบ่งตามเมนูดงัต่อไปนี'  
 1.  หนา้หลกั 
  หน้าหลกัในส่วนของผูดู้แลระบบจะประกอบไปดว้ยขอ้ความตอ้นรับ วนัที& ชื&อ

ผูใ้ชง้าน และเมนูทั'งหมด 8 เมนู ดงัรูปที& 5.4 
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รูปที& 5.4  หนา้หลกัในส่วนของผูดู้แลระบบ  
 
 2.  รายการงาน 
  ส่วนของเมนูรายการงาน แบ่งออกเป็นสองเมนูย่อยคือ เมนูรายการและเมนูเพิ&ม
รายการ ในส่วนของเมนูรายการจะแสดงรายการงานทั'งหมด ประกอบดว้ยรายละเอียดชื&อด่าน วนั 
เวลา ทิศทาง ตู ้ชื&อพนกังาน เงินนาํส่ง เงินจากการคาํนวณ ขอ้ความเชื&อมโยง “รายละเอียด” เพื&อเขา้
ไปดูรายละเอียด และขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” เพื&อเขา้ไปแกไ้ขรายละเอียดของรายการงาน ส่วน
ดา้นบนมีเมนูสาํหรับคน้หารายการงานตามเงื&อนไขต่างๆ ดงัรูปที& 5.5 
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รูปที& 5.5  หนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้เมนูรายการงาน 
 
 เมื&อตอ้งการคดักรองขอ้มูลสามารถคน้หาไดจ้ากรหัสพนกังาน ชื&อพนกังาน วนัที& และ
ด่าน เมื&อกดปุ่ม “คน้หา” จะแสดงผลลพัธ์ดงัรูปที& 5.6 
 

 
 
รูปที& 5.6  หนา้จอแสดงการคน้หารายการงาน 
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 เมื&อกดขอ้ความเชื&อมโยง “รายละเอียด” จะแสดงรายละเอียดของรายการงาน ดงัรูปที& 5.7 
และเมื&อตอ้งการแกไ้ขรายการงานสามารถทาํไดโ้ดยกดขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ดงัรูปที& 5.8 
 

 
 

รูปที& 5.7  หนา้จอแสดงรายละเอียดของรายการงาน 
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รูปที& 5.8  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลรายการงาน 
 
               หากไม่ตอ้งการแกไ้ขให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือเมื&อแกไ้ขขอ้มูลหนา้แรกเรียบร้อยแลว้ให้
กดปุ่ม “ต่อไป” เพื&อดาํเนินการต่อ ดงัรูปที& 5.9 

DPU



41 
 

 
 
รูปที& 5.9  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลส่วนที& 2 
 
 หากตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หรือหากตอ้งการดาํเนินการต่อให้
กดปุ่ม “คาํนวณ” ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดการคาํนวณของรายการงาน ดงัรูปที& 5.10 
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รูปที& 5.10  หนา้จอแสดงรายละเอียดการแกไ้ขรายการงาน  
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43 
 

 หากตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หรือหากตอ้งการดาํเนินการต่อให้
กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.11 

 
รูปที& 5.11  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้การบนัทึกรายการงาน  
 
 ในส่วนของเมนูเพิ&มรายการ หน้าแรกจะมี 2 ส่วนให้กรอกขอ้มูล ส่วนที& 1 คือขอ้มูล
ทั&วไป ประกอบดว้ยด่าน วนัที& ทิศทาง ตู ้งาน เวลา ผลดั รหสัพนกังานขาย เงินนาํส่ง และส่วนที& 2 
คือขอ้มูลอื&นๆ ประกอบด้วย สถานะของเครื&อง ผูใ้ช้ทางไม่รับเงินทอน เงินเกินบญัชี ยอด ธร.2     
ดงัรูปที& 5.12 
 

 
 
รูปที& 5.12  หนา้จอแสดงการเพิ&มรายการส่วนแรก 

DPU



44 
 

    หากไม่ตอ้งการเพิ&มรายการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือเมื&อกรอกขอ้มูลส่วนแรกเรียบร้อย
แลว้ใหก้ดปุ่ม “ต่อไป” เพื&อดาํเนินการต่อในส่วนที& 2 ดงัรูปที& 5.13 
 

 
 
รูปที& 5.13  หนา้จอแสดงการเพิ&มรายการส่วนที& 2 
 
    หากไม่ต้องการเพิ&มรายการงานให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือเมื&อกรอกข้อมูลส่วนแรก
เรียบร้อยแลว้ให้กดปุ่ม “คาํนวณ” เพื&อดาํเนินการต่อ ระบบจะแสดงรายละเอียดและการคาํนวณ 
ดงัรูปที& 5.14 
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    รูปที& 5.14  หนา้จอแสดงรายละเอียดและการคาํนวณ  
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 หากตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หรือหากตอ้งการดาํเนินการต่อให้
กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.15 

 
รูปที& 5.15  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้การบนัทึกรายการงาน 
 
 3.  รายงานสรุป 
  ส่วนของเมนูรายงานสรุป แบ่งออกเป็นสามเมนูย่อยคือ เมนูรายวนั เมนูรายเดือน 
และเมนูรายปี ในส่วนของเมนูรายวนัจะแสดงเมนูคน้หารายงาน สามารถคน้หาไดต้ามวนัที& เวลา 
ขาเขา้/ออก และด่าน ดงัรูปที& 5.16  เมื&อกดปุ่ม “EXPORT” รายงานจะแสดงออกในรูปแบบเอกสาร 
EXCEL ดงัรูปที& 5.17 
 

 
 
รูปที& 5.16 หนา้จอแสดงการคน้หารายงานสรุปแบบรายวนั 
 

 
 
รูปที& 5.17  หนา้จอแสดงรายงานสรุปรายวนัรูปแบบเอกสาร Excel 
 
 ในส่วนของเมนูรายเดือนจะแสดงรายงานยอดเงินนาํส่ง ยอดเงินจากการคาํนวณในแต่
ละวนัของทุกด่าน และมีเมนูการคน้หารายงานตามเดือนและปี ส่วนด้านล่างจะแสดงเป็นกราฟ
รายไดข้องเดือนที&คน้หาทั'ง 4 ด่าน ดงัรูปที& 5.18 
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รูปที& 5.18  หนา้จอแสดงรายงานสรุปและกราฟแบบรายเดือน 
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 ในส่วนของเมนูรายปีจะแสดงรายงานยอดเงินนาํส่ง ยอดเงินจากการคาํนวณในแต่ละ
เดือนของทุกด่าน และมีเมนูการคน้หารายงานตามปี ส่วนดา้นล่างจะแสดงเป็นกราฟรายไดข้องปีที&
คน้หาทั'ง 4 ด่าน ดงัรูปที& 5.19 
 

 
 
รูปที& 5.19  หนา้จอแสดงรายงานสรุปและกราฟแบบรายปี 
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4.  เมนูขอ้มูลผูใ้ช ้ 
       ส่วนของการจดัการผูใ้ช้ แบ่งออกเป็นสองเมนูย่อยคือ เมนูขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ และเมนู
เพิ&มผูใ้ช้ ในส่วนของเมนูขอ้มูลผูใ้ช้จะแสดงรายชื&อผูใ้ช้ทั'งหมด ประกอบดว้ย User name ชื&อ-
นามสกุล หน้าที&รับผิดชอบ และขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ส่วนด้านบนมีเมนูสําหรับคน้หา เมื&อ
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบสามารถทาํไดโ้ดยการกดขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ดงัรูปที& 5.20 
 

 
 

รูปที& 5.20  หนา้จอแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
 

 หากไม่ตอ้งการแก้ไขให้กดปุ่ม “ยกเลิก” และเมื&อทาํการแก้ไขเสร็จสิ'นให้กดปุ่ม 
“บนัทึก” ดงัรูปที& 5.21  ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้การบนัทึก ดงัรูปที& 5.22 
 

 
 

รูปที& 5.21  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
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รูปที& 5.22  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้การบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้
 
 ในส่วนของเมนูเพิ&มผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบสามารถเพิ&มผูใ้ชร้ะบบไดโ้ดยกรอกขอ้มูลชื&อผูใ้ช ้
รหสัผา่น คาํนาํหนา้ชื&อ ชื&อ นามสกุล และหนา้ที&รับผดิชอบ ดงัรูปที& 5.23 
 

 
 
รูปที& 5.23  หนา้จอแสดงการเพิ&มผูใ้ช ้
 
 5.  เมนูการจดัการด่านเก็บเงิน 
  ส่วนของการจดัการด่านเก็บเงิน แบ่งออกเป็นสองเมนูยอ่ยคือ เมนูขอ้มูลด่านและ
เมนูเพิ&มด่าน ในส่วนของเมนูขอ้มูลด่านจะแสดงรายการชื&อด่านที&มีอยูท่ ั'งหมดและขอ้ความเชื&อมโยง 
“แกไ้ข” เพื&อใหส้ามารถเขา้ไปจดัการแกไ้ขขอ้มูลด่านได ้ดงัรูปที& 5.24 
 

 
 
รูปที& 5.24  หนา้จอแสดงการจดัการด่านเก็บเงิน  
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 การแกไ้ขขอ้มูลด่านเก็บเงิน ผูดู้แลระบบทาํการกดที&ขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ซึ& งอยู่
ดา้นหลงัของแต่ละรายการ จากนั'นจะเขา้สู่หนา้การแกไ้ขด่าน ดงัรูปที& 5.25 
 

 
 
รูปที& 5.25  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลด่านเก็บเงิน 
 
 การแกไ้ขขอ้มูลด่านเก็บเงิน จะแกไ้ขไดเ้ฉพาะชื&อด่านเท่านั'น หากไม่ตอ้งการแกไ้ขให้
กดปุ่ม “ยกเลิก” และเมื&อทาํการแกไ้ขเสร็จสิ'นใหก้ดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที& 5.26 

 
รูปที& 5.26  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เมื&อทาํการบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลด่านเก็บเงิน 
 
 ในส่วนของเมนูเพิ&มด่าน กรณีที&มีการเพิ&มด่านเก็บเงินใหม่ ผูดู้แลระบบสามารถเพิ&มได้
โดยกรอกชื&อด่านและกดปุ่ม “บนัทึก” หรือหากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที& 5.27  
 

 
 
รูปที& 5.27  หนา้จอแสดงการเพิ&มชื&อด่านเก็บเงิน 
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 เมื&อทาํการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนดงัรูปที& 5.28 หากไม่มีการ
กรอกชื&อในช่องวา่ง แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนดงัรูปที& 5.29 

 

รูปที& 5.28  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนเมื&อทาํการบนัทึก 

 

 
 
รูปที& 5.29  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนกรณีที&ไม่ไดก้รอกชื&อด่าน 
 
 6.  เมนูการจดัการประเภทรถ 
  ส่วนของการจดัการประเภทรถ แบ่งออกเป็นสองเมนูย่อยคือ เมนูประเภทรถและ
เมนูเพิ&มประเภทรถ  ในส่วนของเมนูประเภทรถจะแสดงรายการตวัย่อประเภทรถ ชื&อประเภทรถ 
ค่าผา่นด่านและขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” เพื&อให้สามารถกดเขา้ไปจดัการแกไ้ขขอ้มูลประเภทรถ
ได ้ดงัรูปที& 5.30 
 

 
 
รูปที& 5.30  หนา้จอแสดงการจดัการประเภทรถ  
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 การแกไ้ขขอ้มูลประเภทรถ ผูดู้แลระบบทาํการกดที&ขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ซึ& งอยู่
ดา้นหลงัของแต่ละรายการ จากนั'นจะเขา้สู่หนา้การแกไ้ขประเภทรถ ดงัรูปที& 5.31 

 
 
รูปที& 5.31  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลประเภทรถ 
 
 การแกไ้ขขอ้มูลประเภทรถจะสามารถแกไ้ขตวัย่อประเภทรถ ชื&อประเภทรถ และราคา
ค่าผ่านด่าน หากไม่ตอ้งการแก้ไขให้กดปุ่ม “ยกเลิก” และเมื&อทาํการแก้ไขเสร็จสิ'นให้กดปุ่ม 
“บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที& 5.32 

 
รูปที& 5.32  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เมื&อทาํการบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลประเภทรถ 
 
 ในส่วนของเมนูเพิ&มประเภทรถ กรณีที&มีการเพิ&มประเภทรถใหม่ ผูดู้แลระบบสามารถ
เพิ&มไดโ้ดยกรอกรายละเอียดและกดปุ่ม “บนัทึก” หรือหากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที& 5.33 
 

 
 
รูปที& 5.33  หนา้จอแสดงการเพิ&มประเภทรถ 
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 เมื&อทาํการกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนดงัรูปที& 5.34 หากไม่มีการ
กรอกชื&อในช่องวา่ง แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนดงัรูปที& 5.35 

 
รูปที& 5.34  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนเมื&อทาํการบนัทึก 
 

 
 

รูปที& 5.35  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนกรณีที&ไม่ไดก้รอกตวัยอ่ประเภทรถ 
 

 7.  เมนูขอ้มูลพนกังานเก็บเงิน 
  ส่วนของขอ้มูลพนกังานเก็บเงิน แบ่งออกเป็นสองเมนูยอ่ยคือ เมนูรายชื&อพนกังาน
และเมนูเพิ&มพนกังาน  ในส่วนของเมนูรายชื&อพนกังาน จะแสดงรหสัพนกังาน ชื&อ-นามสกุล ด่าน 
สถานะ และขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ส่วนดา้นบนมีเมนูสาํหรับคน้หา ดงัรูปที& 5.36 
 

 
 

รูปที& 5.36  หนา้จอแสดงขอ้มูลรายชื&อพนกังาน 
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 การแกไ้ขขอ้มูลรายชื&อพนกังานสามารถกดที&ขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” จะแสดงหน้า
การแกไ้ขรายชื&อพนกังาน ดงัรูปที& 5.37 

 
 
รูปที& 5.37  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
 
 หากไม่ตอ้งการแกไ้ขให้กดปุ่ม “ยกเลิก” และเมื&อแกไ้ขขอ้มูลรายชื&อพนกังานเรียบร้อย 
ใหก้ดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.38  

 
รูปที& 5.38  หนา้จอแสดงขอ้ความเมื&อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
 
 ในส่วนของเมนูเพิ&มพนกังาน กรณีที&มีการเพิ&มพนกังานใหม่ ผูดู้แลระบบสามารถเพิ&มได้
โดยกรอกรายละเอียดและกดปุ่ม “บนัทึก” หรือหากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที& 5.39 
 

 
 
รูปที& 5.39  หนา้จอแสดงการเพิ&มรายชื&อพนกังาน 
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 หากไม่มีการกรอกขอ้มูลในช่องว่าง แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้
เตือนดงัรูปที& 5.40 
 

 
 
รูปที& 5.40  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนกรณีที&ไม่ไดก้รอกเลขรหสัพนกังาน 
 
 8.  เมนูออกจากระบบ 
  เมื&อจบการทาํงานผูดู้แลระบบตอ้งทาํการออกจากระบบทุกครั' งโดยการกดที&เมนูออก
จากระบบทางซา้ยของหนา้จอ ดงัรูปที& 5.41 
 

 
 
รูปที& 5.41  หนา้จอแสดงเมนูออกจากระบบ 
 

5.1.2  ส่วนของบุคลากร 
                 ส่วนของบุคลากรของระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง จะสามารถจดัการขอ้มูลในระบบโดยแบ่งตามเมนูดงัต่อไปนี'  
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 1.  หนา้หลกั 
  หนา้หลกัในส่วนของบุคลากรจะประกอบไปดว้ยขอ้ความตอ้นรับ วนัที& ชื&อผูใ้ชง้าน 
และเมนูทั'งหมด 6 เมนู ดงัรูปที& 5.42 
 

 
 
รูปที& 5.42  หนา้จอแสดงหนา้หลกัในส่วนของบุคลากร 
 
 2.  รายการงาน 
  ส่วนของเมนูรายการงาน แบ่งออกเป็นสองเมนูย่อยคือ เมนูรายการและเมนูเพิ&ม
รายการ ในส่วนของเมนูรายการจะแสดงรายการงานทั'งหมด ประกอบดว้ยรายละเอียดชื&อด่าน วนั 
เวลา ทิศทาง ตู ้ชื&อพนกังาน เงินนาํส่ง เงินจากการคาํนวณ ขอ้ความเชื&อมโยง “รายละเอียด” เพื&อเขา้
ไปดูรายละเอียด และขอ้ความเชื&อมโยง “แก้ไข” เพื&อเขา้ไปแกไ้ขรายการงาน ส่วนดา้นบนมีเมนู
สาํหรับคน้หา ดงัรูปที& 5.43 
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รูปที& 5.43  หนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้เมนูรายการงาน 
 

 เมื&อตอ้งการคดักรองขอ้มูลสามารถคน้หาไดจ้ากรหัสพนกังาน ชื&อพนกังาน วนัที& และ
ด่าน เมื&อกดปุ่ม “คน้หา” จะแสดงผลลพัธ์ดงัรูปที& 5.44 
 

 
 

รูปที& 5.44  หนา้จอแสดงการคน้หารายการงาน
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 เมื&อตอ้งการดูรายละเอียดของงานให้กดที&ขอ้ความเชื&อมโยง “รายละเอียด” จะแสดง
รายละเอียดของรายการงาน ดงัรูปที& 5.45  และหากตอ้งการแก้ไขรายการงานให้กดที&ขอ้ความ
เชื&อมโยง “แกไ้ข” จะแสดงหนา้การแกไ้ขรายงาน ดงัรูปที& 5.46 
 

 
 

รูปที& 5.45  หนา้จอแสดงรายละเอียดของรายการงาน   
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รูปที& 5.46  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลส่วนแรก 
 
               หากไม่ตอ้งการแกไ้ขให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือเมื&อแกไ้ขขอ้มูลหนา้แรกเรียบร้อยแลว้ให้
กดปุ่ม “ต่อไป” เพื&อดาํเนินการต่อ ดงัรูปที& 5.47 
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รูปที& 5.47  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลส่วนที& 2 
 
 หากตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หรือหากตอ้งการดาํเนินการต่อให้
กดปุ่ม “คาํนวณ” ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดการคาํนวณของรายการงาน ดงัรูปที& 5.48 
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รูปที& 5.48  หนา้จอแสดงรายละเอียดการแกไ้ขขอ้มูล  
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 หากตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หรือหากตอ้งการดาํเนินการต่อให้
กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.49 

 
รูปที& 5.49  หนา้จอแสดงรายละเอียดการแกไ้ขขอ้มูล 
  
 ในส่วนของเมนูเพิ&มรายการ หน้าแรกจะมี 2 ส่วนให้กรอกขอ้มูล ส่วนที& 1 คือขอ้มูล
ทั&วไป ประกอบดว้ยด่าน วนัที& ทิศทาง ตู ้งาน เวลา ผลดั รหสัพนกังานขาย เงินนาํส่ง และส่วนที& 2 
คือขอ้มูลอื&นๆ ประกอบด้วย สถานะของเครื&อง ผูใ้ช้ทางไม่รับเงินทอน เงินเกินบญัชี ยอด ธร.2     
ดงัรูปที& 5.50 
 

 
 
รูปที& 5.50  หนา้จอแสดงการเพิ&มรายการงานส่วนแรก 
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 หากไม่ต้องการเพิ&มรายการงานให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือเมื&อกรอกข้อมูลส่วนแรก
เรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “ต่อไป” เพื&อดาํเนินการต่อ ดงัรูปที& 5.51 
 

 
 
รูปที& 5.51  หนา้จอแสดงการเพิ&มรายการงานส่วนที& 2 
 
    หากไม่ต้องการเพิ&มรายการงานให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือเมื&อกรอกข้อมูลส่วนแรก
เรียบร้อยแลว้ให้กดปุ่ม “คาํนวณ” เพื&อดาํเนินการต่อ ระบบจะแสดงรายละเอียดและการคาํนวณ 
ดงัรูปที& 5.52 
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รูปที& 5.52  หนา้จอแสดงรายละเอียดรายการงานและการคาํนวณ  
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 หากตอ้งการกลบัไปหนา้ก่อนให้กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หรือหากตอ้งการดาํเนินการต่อให้
กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.53 

 
รูปที& 5.53  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้การบนัทึกรายการงาน 
 
 3.  รายงานสรุป 
  ส่วนของเมนูรายงานสรุป แบ่งออกเป็นสามเมนูย่อยคือ เมนูรายวนั เมนูรายเดือน 
และเมนูรายปี  ในส่วนของเมนูรายวนัจะแสดงเมนูคน้หารายงาน สามารถคน้หาไดต้ามวนัที& เวลา 
ขาเขา้/ออก และด่าน ดงัรูปที& 5.54  เมื&อกดปุ่ม “EXPORT” รายงานจะแสดงออกในรูปแบบเอกสาร 
EXCEL ดงัรูปที& 5.55 
 

 
 
รูปที& 5.54  หนา้จอแสดงการคน้หารายงานสรุปแบบรายวนั 
 

 
 
รูปที& 5.55  หนา้จอแสดงรายงานสรุปรายวนัรูปแบบเอกสาร Excel 
 
 ในส่วนของเมนูรายเดือนจะแสดงรายงานยอดเงินนาํส่ง ยอดเงินจากการคาํนวณในแต่
ละวนัของทุกด่าน และมีเมนูการคน้หารายงานตาม เดือนและปี ส่วนดา้นล่างจะแสดงเป็นกราฟ
รายไดข้องเดือนที&คน้หาทั'ง 4 ด่าน ดงัรูปที& 5.56 
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รูปที& 5.56  หนา้จอแสดงรายงานสรุปแบบรายเดือน 
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 ในส่วนของเมนูรายปีจะแสดงรายงานยอดเงินนาํส่ง ยอดเงินจากการคาํนวณในแต่ละ
เดือนของทุกด่าน และมีเมนูการคน้หารายงานตามปี ส่วนดา้นล่างจะแสดงเป็นกราฟรายไดข้องปีที&
คน้หาทั'ง 4 ด่าน ดงัรูปที& 5.57 
 

 
 
รูปที& 5.57  หนา้จอแสดงรายงานสรุปแบบรายปี 
 
 4.  เมนูเปลี&ยนรหสัผา่น 
  ส่วนของการเปลี&ยนรหสัผา่นเป็นการจดัการขอ้มูลส่วนตวัของบุคลากร ซึ& งสามารถ
กาํหนดรหสัผา่นใหม่ไดเ้อง ดงัรูปที& 5.58 
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รูปที& 5.58  หนา้จอแสดงการเปลี&ยนรหสัผา่นของบุคลากร 
 

 หากไม่ต้องการเปลี&ยนรหัสผ่านให้กดปุ่ม “ยกเลิก” และเมื&อกําหนดรหัสผ่านใหม่
เรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.59 

 
รูปที& 5.59  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้การเปลี&ยนรหสัผา่น 
 

 5.  เมนูขอ้มูลพนกังานเก็บเงิน 
  ส่วนของขอ้มูลพนกังานเก็บเงิน แบ่งออกเป็นสองเมนูยอ่ยคือ เมนูรายชื&อพนกังาน
และเมนูเพิ&มพนกังาน ในส่วนของเมนูรายชื&อพนกังาน จะแสดงรหัสพนกังาน ชื&อ-นามสกุล ด่าน 
สถานะ และขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” ส่วนดา้นบนมีเมนูสาํหรับคน้หา ดงัรูปที& 5.60 
 

 
 

รูปที& 5.60  หนา้จอแสดงการจดัการรายชื&อพนกังานเก็บเงิน 
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 การแกไ้ขขอ้มูลรายชื&อพนกังานสามารถกดที&ขอ้ความเชื&อมโยง “แกไ้ข” จะแสดงหน้า
การแกไ้ขรายชื&อพนกังาน ดงัรูปที& 5.61 
 

 
 

รูปที& 5.61  หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
 

 หากไม่ตอ้งการแกไ้ขให้กดปุ่ม “ยกเลิก” และเมื&อแกไ้ขขอ้มูลรายชื&อพนกังานเรียบร้อย 
ใหก้ดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ ดงัรูปที& 5.62 

 
รูปที& 5.62  หนา้จอแสดงขอ้ความเมื&อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
 

 ในส่วนของเมนูเพิ&มพนกังาน กรณีที&มีการเพิ&มพนกังานใหม่ผูดู้แลระบบสามารถเพิ&มได้
โดยกรอกรายละเอียดและกดปุ่ม “บนัทึก” หรือหากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที& 5.63 
 

 
 

รูปที& 5.63  หนา้จอแสดงการเพิ&มรายชื&อพนกังาน 
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 หากไม่มีการกรอกขอ้มูลในช่องว่าง แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้
เตือนดงัรูปที& 5.64 
                                                   

 
                                            
รูปที& 5.64  หนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนกรณีที&ไม่ไดก้รอกเลขรหสัพนกังาน 
 
 6.  เมนูออกจากระบบ 
  เมื&อจบการทาํงาน บุคลากรตอ้งทาํการออกจากระบบทุกครั' งโดยการกดที&เมนูออก
จากระบบทางซา้ยของหนา้จอ ดงัรูปที& 5.65 
 

 
 
รูปที& 5.65  หนา้จอแสดงเมนูออกจากระบบ 
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บทที�  6 

สรุปผลการวจิยั 
 
6.1  สรุปผลการวจัิย 

ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้งานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ถูกพฒันาขึ#นเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพในการจดัการขอ้มูลของงานตรวจสอบรายได้ ในการ
พฒันาระบบผูว้ิจยัไดศึ้กษาระบบงานเดิม รวบรวมขอ้มูลปัญหาและวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ระบบงานใหม่ ซึ$ งระบบนี# ถูกพฒันาให้ใช้งานบนเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร โดยใช้
โปรแกรมภาษา PHP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL และใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin ในการจดัการ
ฐานขอ้มูล ส่วนการออกแบบ User Interface นั#น ไดน้าํโปรแกรม Dreamweaver CS3 มาจดัทาํหนา้ 
Webpage เพื$อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านได ้ผลจากการทดสอบระบบ มีความสามารถในการทาํงานโดย
แบ่งตามประเภทของผูใ้ชง้านดงันี#  

ผูดู้แลระบบ สามารถกําหนดชื$อผู ้ใช้งาน รหัสผ่านและจัดการข้อมูลผูใ้ช้งานได ้ 
สามารถเพิ$ม แก้ไขรายการงาน รายงานสรุป จดัการด่านเก็บเงิน ประเภทรถ และจดัการขอ้มูล
พนกังานเก็บเงิน สามารถคดักรองคน้หาขอ้มูลต่างๆได ้เมื$อเกิดความผิดพลาดระบบสามารถแสดง
ขอ้ความแจง้เตือนไดถู้กตอ้ง 

ผูใ้ชร้ะบบ (บุคลากร) สามารถเปลี$ยนรหสัผา่นเองได ้เพิ$มหรือแกไ้ขรายการงาน จดัทาํ
รายงานสรุป และจดัการขอ้มูลพนกังานเก็บเงินได ้ระบบยงัสามารถคดักรองคน้หาขอ้มูล และแสดง
ขอ้ความแจง้เตือนเมื$อเกิดขอ้ผดิพลาด 
 ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้สามารถเพิ$มประสิทธิภาพในการทาํงาน ช่วยให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการคาํนวณรายไดมี้ความถูกตอ้ง สะดวกรวดเร็ว  ขอ้มูลมีความปลอดภยั 
สะดวกในการออกรายงานสรุปและการสืบคน้ภายหลงั ลดการใช้ทรัพยากรที$สิ#นเปลือง ในดา้น
ขอ้จาํกดั ระบบยงัไม่สามารถออกรายงานประเภทเอกสารทางราชการได ้ 
 
6.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้งานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง เป็นระบบที$พฒันาขึ#นสําหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เพื$อให้การทาํงานของหน่วยงานนั#น
ถูกตอ้งและสะดวกรวดเร็ว และลดความซํ# าซอ้นในการทาํงาน ซึ$ งหลงัจากการพฒันาระบบผูว้ิจยัได้
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ทาํการทดสอบระบบ และใหผู้ใ้ชง้านไดท้ดลองใช ้จากนั#นจึงจดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบ โดยการประเมินจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของบุคลากรและส่วนของผูดู้แลระบบ 
โดยแบบประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ  

1.   ด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการผู ้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

2.  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
3.  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 11 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารและบุคลากร 10 คน ผูดู้แลระบบ 

1 คน มีลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบัดงัต่อไปนี#  
1.  ระบบมีประสิทธิภาพมากที$สุด  มีค่าเป็น  5 
2.  ระบบมีประสิทธิภาพมาก   มีค่าเป็น  4 
3.  ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง  มีค่าเป็น  3 
4.  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย   มีค่าเป็น  2 
5.  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยที$สุด  มีค่าเป็น  1 
เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี$ยของความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ

และใชเ้ป็นตวัชี#วดัประสิทธิภาพของระบบ ซึ$ งการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการวดัค่าของขอ้มูลโดยใชค่้าเฉลี$ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี$ย (Mean) และวดัการกระจาย
ของขอ้มูลโดยใชค่้าเบี$ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการคาํนวน 

ค่าเฉลี$ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี$ย  (Mean) ใชสู้ตร 

               Χ    =   
N

∑Χ
 

  เมื$อ         Χ   แทน    ค่าเฉลี$ย 
                                    ∑Χ    แทน    ผลรวมของคะแนนทั#งหมดในกลุ่ม 
     N    แทน    จาํนวนคนในกลุ่ม 
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ค่าส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร 
 

S.D.   =   
( )

( )1

22

x
−ΝΝ

Χ−Ν∑ ∑  

  เมื$อ       S.D.     แทน   ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน 
           ∑Χ      แทน   ผลรวมของคะแนนทั#งหมด 
               ∑Χ2   แทน   ผลรวมของกาํลงัสองของคะแนนแต่ละตวั 
    N       แทน    จาํนวนคนในกลุ่ม 
 
ตารางที$ 6.1  เกณฑก์ารกาํหนดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 

ค่าเฉลี�ยของระดับความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

4.50 – 5.00 มากที$สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยที$สุด 

 

 6.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบใน
ส่วนของบุคลากร 

ในส่วนของบุคลากร ผูว้ิจยัได้จดัทาํแบบประเมินสําหรับบุคลากร โดยการประเมิน
ระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้นซึ$งมีผลของการประเมินดงันี#  

การประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) เป็นการประเมินเพื$อพิจารณาว่าระบบสามารถทาํงานตามความตอ้งการของ
บุคลากร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.2 
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ตารางที$ 6.2   ผลของการประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ      
(Functional Requirement Test) 

 
รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพงึพอใจ 

1.  ความสามารถในการจดัการนาํขอ้มูลเขา้ 3.9 0.74 มาก 

2.  ความสามารถในการคาํนวณรายได ้ 4.7 0.48 มากที$สุด 

3.  ความสามารถในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูล
รายการงาน (Job) 

4.4 0.70 มาก 

4.  ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ 3.8 0.63 มาก 

5.  ความสามารถในการแสดงขอ้ความแจง้เตือน
เมื$อพบขอ้ผดิพลาด 

4.6 0.70 มากที$สุด 

6.  ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.4 0.52 มาก 

 
จากตารางที$ 6.2  ผลการประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้

ระบบ (Functional Requirement Test) ไดค่้าเฉลี$ยเท่ากบั 4.30 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพ
การใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 

การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) เป็นการ
ประเมินเพื$อพิจารณาว่าระบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถทาํงานได้ตามหน้าที$
(Function) ที$มีอยูใ่นระบบมากนอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.3 
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ตารางที$ 6.3  ผลของการประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพงึพอใจ 

1. ความถูกตอ้งในการนาํขอ้มูลเขา้ 4.8 0.42 มากที$สุด 

2.  ความถูกตอ้งในการคาํนวณรายได ้ 4.7 0.48 มากที$สุด 

3.  ความถูกตอ้งในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูล
รายการงาน (Job) 

4.4 0.70 มาก 

4.  ความถูกตอ้งของรายงานต่างๆ 3.9 0.74 มาก 

5. ความถูกต้องของข้อความแจ้งเตือนเมื$อพบ
ขอ้ผดิพลาด 

4.3 0.82 มาก 

6.   ความถูกต้องในการทํางานของระบบใน
ภาพรวม 

4.4 0.52 มาก 

 
จากตารางที$  6.3  ผลการประเมินด้านการทาํงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) ไดค่้าเฉลี$ยเท่ากบั 4.42 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบ
อยูใ่นระดบั มาก 

การประเมินดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินเพื$อ
พิจารณาวา่ระบบมีความยาก – ง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.4 
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ตารางที$ 6.4  ผลของการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพงึพอใจ 

1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ 4.0 0.82 มาก 

2. การนําเสนอเนื#อหาเป็นระบบและเรียง
ตามลาํดบัขั#นตอน 

4.5 0.53 มากที$สุด 

3. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที$นาํเสนอ
ในแต่ละหนา้จอ 

4.1 0.74 มาก 

4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตวัอกัษร
และความชดัเจนของขอ้ความที$แสดงบนจอภาพ 

3.7 0.67 มาก 

5. ความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์ในการสื$อ
ความหมาย 

3.9 0.74 มาก 

6.  ใช้ค ําศัพท์ที$ ผู ้ใช้สามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่ายและมีความคุน้เคย 

4.8 0.42 มากที$สุด 

7. ความเหมาะสมของขอ้ความแจง้เตือนเมื$อพบ
ขอ้ผดิพลาด 

4.5 0.53 มากที$สุด 

 
จากตารางที$ 6.4  ผลการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) ได้

ค่าเฉลี$ยเท่ากบั 4.21 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) เป็นการ

ประเมินเพื$อพิจารณาว่าระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบมาก
นอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.5 
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ตารางที$ 6.5  ผลของการประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพงึพอใจ 

1.  การกาํหนดรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ขา้
ใชร้ะบบ 

4.2 0.63 มาก 

2.  การเปลี$ยนรหสัโดยผูใ้ชร้ะบบ 4.3 0.67 มาก 

3.  การตรวจสอบสิทธิr ของผูใ้ช้เพื$อเขา้ถึงขอ้มูล
ในระดบัต่างๆ 

4.6 0.52 มากที$สุด 

4.  การควบคุมการใชง้านตามสิทธิr ของผูใ้ชอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4.5 0.53 มากที$สุด 

5. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลที$บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

4.3 0.82 มาก 

 
จากตารางที$ 6.5  ผลการประเมินด้านการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 

(Security Test) ไดค่้าเฉลี$ยเท่ากบั 4.38 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยู่
ในระดบั มาก 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในส่วนของบุคลากร ในด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ
(Functional Requirement Test) ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test)  
ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test)  และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบ (Security Test) พบวา่บุคลากร มีระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้นต่างๆเฉลี$ย 4.33 ซึ$ ง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบในส่วนของบุคลากรอยูใ่นระดบั มาก 
  
 6.2.2   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในส่วนของผูดู้แลระบบ 

ในส่วนของผูดู้แลระบบผูว้ิจยัได้จดัทาํแบบประเมินสําหรับผูดู้แลระบบได้ประเมิน 
จาํนวน 1 คนซึ$งคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นตเ์ต็ม ดงันั#นค่าเบี$ยงเบนมาตรฐานจึงมีค่าเท่ากบั 0.00 โดยการ
ประเมินระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้นซึ$งมีผลของการประเมินดงันี#  
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การประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) เป็นการประเมินเพื$อพิจารณาว่าระบบสามารถทาํงานตามความตอ้งการของ
ผูดู้แลระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.6 

 
ตารางที$ 6.6   ผลของการประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ระดับความพงึพอใจ 

1.  ความสามารถในการนาํขอ้มูลเขา้ 4 มาก 

2.  ความสามารถในการคาํนวณรายได ้ 4 มาก 

3.  ความสามารถในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูลรายการ
งาน (Job) 

5 มากที$สุด 

4.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 5 มากที$สุด 

5.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลด่านเก็บเงิน 3 ปานกลาง 

6.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลประเภทรถ 4 มาก 

7.  ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ 4 มาก 

8.  ความสามารถในการแสดงขอ้ความแจง้เตือนเมื$อพบ
ขอ้ผดิพลาด 

5 มากที$สุด 

9.  ความสามารถของระบบในภาพรวม 4 มาก 

 
จากตารางที$ 6.6  ผลการประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้

ระบบ (Functional Requirement Test) ไดค่้าเฉลี$ยเท่ากบั 4.22 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพ
การใชง้านของระบบอยูใ่นระดบัมาก 

การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) เป็นการ
ประเมินเพื$อพิจารณาว่าระบบมีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานได้ตามหน้าที$
(Function) ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.7 
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ตารางที$ 6.7  ผลของการประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ระดับความพงึพอใจ 

1.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลนาํเขา้ 5 มากที$สุด 

2.  ความถูกตอ้งในการคาํนวณรายได ้ 4 มาก 

3.  ความถูกตอ้งในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูลรายการ
งาน (Job) 

5 มากที$สุด 

4.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 4 มาก 

5.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลด่านเก็บเงิน 4 มาก 

6.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลประเภทรถ 4 มาก 

7.  ความถูกตอ้งในการแสดงรายงานต่างๆ 4 มาก 

8.  ความถูกต้องในการแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื$อพบ
ขอ้ผดิพลาด 

5 มากที$สุด 

9.  ความถูกตอ้งของระบบในภาพรวม 4 มาก 

 
จากตารางที$  6.7  ผลการประเมินด้านการทาํงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) ไดค่้าเฉลี$ยเท่ากบั 4.33 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบ
อยูใ่นระดบั มาก 

การประเมินดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินเพื$อ
พิจารณาวา่ระบบมีความยาก – ง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.8 
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ตารางที$ 6.8  แสดงผลของการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ระดับความพงึพอใจ 

1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ 4 มาก 

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตวัอกัษรและความ
ชดัเจนของขอ้ความที$แสดงบนจอภาพ 

4 มาก 

3.  ความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการ
สื$อความหมาย 

5 มากที$สุด 

4.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที$นาํเสนอในแต่ละ
หนา้จอ 

4 มาก 

5. การนําเสนอเนื# อหาเป็นระบบและเรียงตามลําดับ
ขั#นตอน 

4 มาก 

6.   ค วา ม เหม า ะ สม ข อง ข้อค วาม แจ้ง เ ตือนเ มื$ อพ บ
ขอ้ผดิพลาด 

5 มากที$สุด 

7. ใช้คาํศพัท์ที$ผูใ้ช้มีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตาม
ไดโ้ดยง่าย 

4 มาก 

 
จากตารางที$ 6.8  ผลการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) ได้

ค่าเฉลี$ยเท่ากบั 4.28 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) เป็นการ

ประเมินเพื$อพิจารณาว่าระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบมาก
นอ้ยเพียงใด ซึ$ งไดผ้ลดงัตารางที$ 6.9 
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ตารางที$ 6.9  ผลของการประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย ระดับความพงึพอใจ 

1.  การกาํหนดรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เขา้ใชร้ะบบ 

4 มาก 

2.  การเปลี$ยนรหสัผา่นโดยผูใ้ชร้ะบบ 4 มาก 

3.  การตรวจสอบสิทธิr ของผูใ้ช้เพื$อเขา้ถึงขอ้มูลในระดบั
ต่างๆ 

5 มากที$สุด 

4.  การควบคุมการใชง้านตามสิทธิr ของผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 4 มาก 

5. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกต้องของ
ขอ้มูลที$บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

4 มาก 

 

จากตารางที$ 6.9  ผลการประเมินด้านการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 
(Security Test) ไดค่้าเฉลี$ยเท่ากบั 4.20 ซึ$ งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยู่
ในระดบั มาก 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในส่วนของผูดู้แลระบบ ในด้านความสามารถในการทาํงานตามความต้องการของผูใ้ช้ระบบ
(Functional Requirement Test) ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test)  
ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test)  และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบ (Security Test) พบวา่ผูดู้แลระบบ มีระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้นต่างๆเฉลี$ย 4.25 ซึ$ ง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบในส่วนของผูดู้แลระบบ อยูใ่นระดบั มาก 

 

6.3  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและการพฒันาระบบจดัการงานตรวจสอบ
รายได ้กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง มีดงัต่อไปนี#  

1.  เพิ$มความสามารถของระบบใหส้ามารถออกรายงานบนัทึกติดตามรายได ้ซึ$ งเกิดจาก
รายการงานที$มีปัญหา และตอ้งติดตามรายไดส่้วนที$ขาด 

2. เพิ$มความสามารถของระบบให้สามารถออกรายงานเพื$อส่งไปยงังานตรวจนบัวิดีโอ
ใหต้รวจสอบภาพจากวดีีโอและนบัจาํนวนรถทั#งหมดที$ผา่นตู ้ในเวลาที$กาํหนด ซึ$ งเครื$องตรวจนบัมี
ปัญหา ทาํใหไ้ม่สามารถคาํนวณรายไดที้$แทจ้ริงได ้
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แบบประเมนิระบบจัดการงานตรวจสอบรายได้  
งานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

Income Audit Management System  
Unit of Income Audit, Inter City Motorway Division 

 
 

คําชี�แจง 

1.  แบบประเมินระบบนี=  เป็นแบบสอบถามเพื@อแสดงความคิดเห็นเกี@ยวกบัการใช้งาน
ระบบจดัการงานตรวจสอบรายได ้ที@ไดพ้ฒันาขึ=นมาเพื@อใชอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการขอ้มูล
ของงานตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื@อประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบที@ใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

2.  แบบประเมินชุดนี=ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 
ส่วนที@ 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระเมิน 
ส่วนที@ 2  แบบประเมินในส่วนของบุคลากร 
ส่วนที@ 3  แบบประเมินในส่วนของผูดู้แลระบบ 

แบบประเมินระบบชุดนี= ไดแ้บ่งผูป้ระเมินออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มของบุคลากร และ
กลุ่มของผูดู้แลระบบ โดยผูป้ระเมินจะตอ้งเลือกประเมินตามสถานะในการใชง้านระบบของตนให้
ถูกตอ้ง 

3.  การแสดงความคิดเห็นของผู ้ประเมินเกี@ยวกับประสิทธิภาพของระบบ ซึ@ ง
ประกอบดว้ยส่วนของคาํถามที@อยูด่า้นซา้ยมือ และส่วนประมาณค่าที@อยูด่า้นขวามือจาํนวน 5 ระดบั 
โดยทาํเครื@องหมาย  ����  ลงในช่องทางดา้นขวามือที@ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยกาํหนดค่า
ความหมายดงันี=  
   5  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพมากที@สุด 
   4  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
   3  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
   2  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย 
   1  หมายถึง       ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยที@สุด 
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ส่วนที! 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 

1.  เพศ   
  ชาย    
  หญิง 

2.  อาย ุ
   18 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
   36 – 45 ปี     46 – 55 ปี         มากกวา่ 55 ปี 
3.  สถานะในการใชง้านระบบ 

  บุคลากร           ผูดู้แลระบบ 
 

- หากท่านเป็นบุคลากรใหท้าํแบบประเมินต่อในส่วนที@ 2 เท่านั=น 
- หากท่านเป็นผูดู้แลระบบใหข้า้มไปทาํแบบประเมินในส่วนที@ 3 เท่านั=น 
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ส่วนที! 2  แบบประเมินในส่วนของบุคลากร 

               แบบประเมินในส่วนของบุคลากร ผูที้@มีสถานะในการใชง้านระบบเป็นบุคลากร จะทาํการ
ประเมินในส่วนนี= ซึ@ งแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ 

1.  ดา้นความสามารถทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional 
Requirement Test) 
2.  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
3.  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

ตารางที@ ก.1   การประเมินดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional      
Requirement Test) 

 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 
5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถในการจดัการนาํขอ้มูลเขา้      

2.  ความสามารถในการคาํนวณรายได ้      

3.  ความสามารถในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูล
รายการงาน (Job) 

     

4.  ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ      

5.  ความสามารถในการแสดงขอ้ความแจง้เตือนเมื@อ
พบขอ้ผดิพลาด 

     

6.  ความสามารถของระบบในภาพรวม      
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ตารางที@ ก.2  การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 

5 4 3 2 1 
1. ความถูกตอ้งในการนาํขอ้มูลเขา้      

2.  ความถูกตอ้งในการคาํนวณรายได ้      

3.  ความถูกต้องในการคดักรองและสืบค้นข้อมูล
รายการงาน (Job) 

     

4.  ความถูกตอ้งของรายงานต่างๆ      

5.  ความถูกต้องของข้อความแจ้งเตือนเมื@อพบ
ขอ้ผดิพลาด 

     

6.  ความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบในภาพรวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



91 

ตารางที@ ก.3  การประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 

5 4 3 2 1 
1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ      

2. การนาํเสนอเนื=อหาเป็นระบบและเรียงตามลาํดบั
ขั=นตอน 

     

3. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที@นาํเสนอในแต่
ละหนา้จอ 

     

4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตวัอกัษรและ
ความชดัเจนของขอ้ความที@แสดงบนจอภาพ 

     

5. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์ในการสื@ อ
ความหมาย 

     

6. ใช้คาํศพัท์ที@ผูใ้ช้สามารถปฏิบติัตามได้โดยง่าย
และมีความคุน้เคย 

     

7. ความเหมาะสมของข้อความแจ้งเตือนเมื@อพบ
ขอ้ผดิพลาด 
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ตารางที@ ก.4  การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 

5 4 3 2 1 
1.  การกาํหนดรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ข้าใช้
ระบบ 

     

2.  การเปลี@ยนรหสัโดยผูใ้ชร้ะบบ      

3.  การตรวจสอบสิทธิg ของผูใ้ช้เพื@อเขา้ถึงขอ้มูลใน
ระดบัต่างๆ 

     

4.  การควบคุมการใช้งานตามสิทธิg ของผูใ้ช้อย่าง
ถูกตอ้ง 

     

5. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลที@บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
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ส่วนที! 3  แบบประเมินในส่วนของผู้ดูแลระบบ 

  แบบประเมินในส่วนของผูดู้แลระบบ ผูที้@มีสถานะในการใชง้านระบบเป็นผูดู้แลระบบจะ
ทาํการประเมินในส่วนนี= ซึ@ งแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ 

1.  ดา้นความสามารถทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional 
Requirement Test) 
2.  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
3.  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

ตารางที@ ก.5  การประเมินดา้นความสามารถทาํงานตามความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 
5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถในการนาํขอ้มูลเขา้      

2.  ความสามารถในการคาํนวณรายได ้      

3.  ความสามารถในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูล
รายการงาน (Job) 

     

4.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ      

5.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลด่านเก็บเงิน      

6.  ความสามารถในการจดัการขอ้มูลประเภทรถ      

7.  ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ      

8.  ความสามารถในการแสดงขอ้ความแจง้เตือนเมื@อ
พบขอ้ผดิพลาด 

     

9.  ความสามารถของระบบในภาพรวม      
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ตารางที@ ก.6  การประเมินดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 

5 4 3 2 1 
1. ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลนาํเขา้      

2.  ความถูกตอ้งในการคาํนวณรายได ้      

3.  ความถูกต้องในการคดักรองและสืบค้นข้อมูล
รายการงาน (Job) 

     

4.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ      

5.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลด่านเก็บเงิน      

6.  ความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลประเภทรถ      

7.  ความถูกตอ้งในการแสดงรายงานต่างๆ      

8.  ความถูกตอ้งในการแสดงขอ้ความแจง้เตือนเมื@อ
พบขอ้ผดิพลาด 

     

9.  ความถูกตอ้งของระบบในภาพรวม      
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ตารางที@ ก.7  การประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 

5 4 3 2 1 
1. ความง่ายในการใชง้านระบบ      

2. การนาํเสนอเนื=อหาเป็นระบบและเรียงตามลาํดบั
ขั=นตอน 

     

3. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลที@นาํเสนอในแต่
ละหนา้จอ 

     

4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตวัอกัษรและ
ความชดัเจนของขอ้ความที@แสดงบนจอภาพ 

     

5. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์ในการสื@ อ
ความหมาย 

     

6. ใช้คาํศพัท์ที@ผูใ้ช้สามารถปฏิบติัตามได้โดยง่าย
และมีความคุน้เคย 

     

7. ความเหมาะสมของข้อความแจ้งเตือนเมื@อพบ
ขอ้ผดิพลาด 
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ตารางที@ ก.8  การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที@สุด 

5 4 3 2 1 
1 .   การกําหนดรหัสผู ้ใช้และรหัสผ่านในการ
ตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

     

2.  การเปลี@ยนรหสัผา่นโดยผูใ้ชร้ะบบ      

3.  การตรวจสอบสิทธิg ของผูใ้ช้เพื@อเขา้ถึงขอ้มูลใน
ระดบัต่างๆ 

     

4.  การควบคุมการใช้งานตามสิทธิg ของผูใ้ช้อย่าง
ถูกตอ้ง 

     

5. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลที@บนัทึกเขา้สู่ระบบ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
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ประวติัการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวทิยาศาสตร์ทั�วไป)  

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.  2547 

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั เจา้หนา้ที�ตรวจสอบรายได ้
งานตรวจสอบรายได ้ กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
ตั5งอยูที่�  ศูนยค์วบคุมทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง
(ลาดกระบงั)  ถ.อ่อนนุช  แขวงทบัยาว  เขตลาดกระบงั  
กรุงเทพฯ  

ประสบการณ์ทาํงาน   
ปี 2547 - ปัจจุบนั   เจา้หนา้ที�ตรวจสอบรายได ้    

งานตรวจสอบรายได ้ กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
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