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บทคดัย่อ 

 
งานค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและแก้ปัญหาการส ารองคิวช่างติดตั้ง

เครือข่ายสายสัญญาณ  ไดศึ้กษาถึงขั้นตอนและวิธีการจองคิวช่างติดตั้งของ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์
คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยขั้นตอนดงักล่าวบอกถึงกระบวนการจดัเก็บขอ้มูล การเลือกใช้
อุปกรณ์และกรอบระยะเวลาการปฏิบติังาน ขั้นตอนส าหรับการจองคิวช่างติดตั้งและรายงานต่างๆ  
ผูว้ิจยัไดพ้บว่าขั้นตอนการจองคิวในปัจจุบันยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีความยุ่งยากและยงั
ส่งผลใหบ้ริษทัเสียโอกาสทางธุรกิจอีกดว้ย จากการวิเคราะห์ขั้นตอนดงักล่าวเราสามารถท่ีจะลด
ขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นในการจองคิวช่างติดตั้งลงเพ่ือให้ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากัด 
(มหาชน) มีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

 ดว้ยการปรับปรุงขั้นตอน ผูว้ิจัยได้จัดท าระบบส ารองคิวช่างติดตั้ง มีลกัษณะเป็น
โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็เบส (Web-based Application) ใชม้ายเอสคิวแอล (MySQL) ในการสร้าง
และจัดการระบบฐานข้อมูล  ผูว้ิจัยได้ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผ่าน
โปรแกรมแมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ (Macromedia Dream Weaver) และไดน้ าโปรแกรมอาปาเช่ 
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Apache HTTP Server) มาช่วยในการจ าลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ผูว้ิจยัไดท้  า
การสาธิตการใช้งานระบบ ซ่ึงทุกฟังก์ชั่นของการท างานสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

DPU



ง 

Thematic Paper Title Development queue installation technician for Cabling system 
Case study: Interlink Communication Public Company 
LimitedCo., Ltd. 

Author Thongchai  Suwannawek 
Thematic Paper Advisor Assistant Professor Dr.Worapol  Pongpech 
Department  Computer and Communication Technology 
Academic Year 2013 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to study and implement a solution for installation queuing 
problems. The installation and the reservation procedures of Interlink Communication were 
studied. These procedures are identified as the data storage, the equipment and task time frame, 
the technician reservation, and the report. We have found that the present reservation procedure is 
rather inefficient and cumbersome, and have cost the company a number of business 
opportunities. Analyzing these procedures, we are able to reduce steps required for the 
reservations procedure, and consequently provide Interlink Communication with additional 
business opportunities. 

With the improve procedure, we have implement the installation reservation system 
as a web-based application, using MySQL to generate and manage database system. We have 
utilized PHP as a development tool for the program through  Macromedia Dream Weaver. 
Apache HTTP Server was employed as a web server. We have demonstrated that the 
implemented system and all of its functionalities are working correctly and effectively. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

งานค้นควา้อิสระฉบับน้ีส าเร็จไดด้้วยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ของอาจารยท่ี์ปรึกษา
งานคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพล  พงษเ์พช็ร ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าและให้ค  าแนะน า 
แนวทางวิธีคิดวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา การ
คน้ควา้หาข้อมูลเพ่ิมเติม อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการ
ตรวจสอบและแกไ้ขงานใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ท่ีเฝ้าอบรมสั่งสอน เล้ียงดู 
แนะน าคุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนินชีวิต อีกทั้งยงัคอยเป็นก าลงัใจและช่วยแนะน าส่ิง
ต่างๆ ตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณบูรพาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ความสามารถให้อย่างเต็ม
ความสามารถ  

ขอขอบคุณ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้น
ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการศึกษาระบบงานเดิม เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
          ผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานค้นควา้อิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ต้องการ
ศึกษาดา้นการพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ และหากมีขอ้ผดิพลาดประการ
ใดในงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งกราบขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที่ 1 
 บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัการใชง้านระบบสารสนเทศมีความแพร่หลายอย่างมาก ความตอ้งการใช้งาน
ระบบสารสนเทศมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ทุกหน่วยงานทุกองคก์รมีการใชง้านระบบสารสนเทศในอตัรา
การเติบโตแบบก้าวกระโดด ระบบสารสนเทศท่ีดีนั้นการวางพ้ืนฐานในระดับของชั้นกายภาพ 
(Physical Layer) ตามตน้แบบมาตรฐานในการส่ือสาร (OSI Model) ถือไดว้่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท า
ใหร้ะบบโครงข่ายสามารถใชง้านไดเ้ต็มประสิทธิภาพ การเลือกใชส้ายสัญญาณท่ีมีคุณภาพถือเป็น
หน่ึงในวิธีการวางโครงสร้างสายสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ และอีกหน่ึงปัจจัยคือการเข้าหัว
สายสญัญาณ (Terminate) ท่ีไดม้าตรฐานจากช่างผูม้ีความรู้ความสามารถและมีความช านาญงาน และ
ทดสอบ (Test) ความสามารถใชง้านของสายสญัญาณก่อนการใชง้านจริงว่าสายดงักล่าวมีค่า Loss ใน
สายเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่ มีค่าสญัญาณรบกวนสูงจนไม่สามารถใชง้านสายสัญญาณหรือไม่ การ
เขา้หวัสายสญัญาณถกูตอ้งหรือไม่ เป็นตน้ ซ่ึงเจา้ของบริษทัต่างๆใหค้วามส าคญัในจุดน้ีเป็นอยา่งมาก 
ทั้งเร่ืองของประสิทธิภาพสายสญัญาณ เร่ืองของทีมงานเดินสายและเขา้หัวสายทองแดงแบบตีเกลียว 
(UTP) หรือ สายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) และระบบสายโทรศพัท ์ 
 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัจ าหน่ายสายสัญญาณราย
ใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงมีคู่ค้าอยู่กว่า 12,000 ราย ในรูปของ บริษัทผูค้ ้าคอมพิวเตอร์  ดิลเลอร์ 
ผูรั้บเหมางานระบบ บริษทัร้านคา้และอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษทัผูค้า้และติดตั้งกลอ้งวงจรปิด กระจายอยู่
ทัว่ประเทศ และยงัเป็นสถาบนัการรับรองการติดตั้งระบบสายสัญญาณ โดยมีการออก Certificate 
ใหก้บัการติดตั้งระบบสายสญัญาณ มีการใหบ้ริการรับเขา้หวัสายสัญญาณและบริการเช่ือมต่อสายใย
แกว้น าแสง (Fiber Optic) พร้อมทดสอบสายสญัญาณโดยทีมช่างผูช้  านาญงาน บริการออกแบบและ
ใหค้  าปรึกษางานโครงการต่างๆโดยทีมวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นสายสญัญาณโดยเฉพาะ 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหก้ลุ่มลกูคา้ของ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี
ความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการงานเขา้หัวและทดสอบสาย (Terminate and Test) กบัทางบริษทัฯ เป็น
จ านวนมาก แต่เน่ืองจากทีมช่างของทางบริษทัฯ มีจ  านวนจ ากดัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านกบั
ปริมาณงานในปัจจุบนั จึงท าใหต้อ้งมีการจองคิวเขา้งานล่วงหนา้ โดยขั้นตอนการจองคิวงานเร่ิมจาก
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การท่ีลูกคา้ติดต่อเพื่อขอคิวเขา้งานทางโทรศพัท์กบัทางเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานช่างเทคนิคและ
ติดตั้ง จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะสอบถามอาการขดัขอ้งของสายสญัญาณ จ านวนและลกัษณะหน้างานของ
ลกูคา้เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชอ้าทิ จ  านวนของหวัคอนเนคเตอร์ของระบบแลนด์ (RJ45 
Modular Jack and Plug) จ  านวนของหัวคอนเนคเตอร์งานไฟเบอร์อ๊อฟติก (Fiber Optic Connector) 
ลกัษณะหนา้งานแบบต่างๆ ร่วมถึงความตอ้งการของลูกคา้เร่ืองผลการทดสอบการใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพของสายสญัญาณ เป็นตน้ หากอุปกรณ์ไม่ครบ จ าเป็นจะตอ้งติดต่อฝ่ายขายเพื่อท าการ
สัง่ซ้ือ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานช่างเทคนิคและติดตั้งจะท าการออกเอกสารเพ่ือยนืยนัการเขา้
งาน พร้อมแจง้เง่ือนไขการเขา้ปฏิบติังานในกรณีหน้างานไม่พร้อมให้ลูกคา้ทราบ แลว้จึงบนัทึกคิว
งานลงเอกสารไว ้หากคิวงานเต็มเกิน 7 วนัท าการ ลกูคา้จ  าเป็นจะตอ้งติดต่อกลบัเขา้มาอีกคร้ังในตน้
สปัดาห์ต่อไปเพื่อสอบถามคิวงานว่าง และหากเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลงานช่างเทคนิคและติดตั้งลาหรือติด
ภารกิจนอกองคก์ร เจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนไม่สามารถออกคิวงานแทนไดเ้น่ืองจากการจดบนัทึกคิวงานของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเป็นการจดบนัทึกเพื่อเตือนความจ าในการบริหารงานช่างออกหน้างานไม่ได้
ระบุก  าหนดวนัแลว้เสร็จ และจงัหวดัท่ีช่างเทคนิคแต่ละทีมเดินทางไปปฏิบติังาน จ  านวนจุดของแต่
ละงาน ท าใหไ้ม่สามารถค านวณจ านวนวนัแลว้เสร็จของช่างหนา้งานได ้มีเพียงเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
งานช่างเทคนิคและติดตั้งเท่านั้นท่ีสามารถบอกไดว้่าจะเสร็จเม่ือไหร และมีคิวไปท่ีไหนต่อไป จึงท า
ใหล้กูคา้ตอ้งติดต่อกลบัมาใหม่ในวนัท่ีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบมาปฏิบติังาน ท าให้เกิดความล่าชา้ และ
ลกูคา้ท่ีคาดหวงัว่าเม่ือติดต่อกลบัมาใหม่จะไดคิ้วงานแต่กลบัคิวงานเต็มโดยไม่สามารถบอกไดว้่าจะ
ว่างอีกคร้ังเม่ือใดเกิดความไม่พอใจและส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ต่อบริษทัฯ ในเร่ืองของงาน
ช่างติดตั้ งเครือข่ายสายสัญญาณ ลูกค้าบางรายหันไปใช้บริการบริษัทรับเข้าหัวและทดสอบ
สายสญัญาณรายอ่ืนแลว้ไม่หวนกลบัมาใชบ้ริการงานช่างเทคนิคและติดตั้งของทางบริษทัฯ อีกเลย 
เป็นเหตุใหเ้สียโอกาสทางธุรกิจ 
 จากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธีเช่น การเพ่ิมจ านวนของ
พนักงานรับสายลูกคา้ในส่วนของผูรั้บผิดชอบงานช่างติดตั้งให้มากข้ึน เพ่ิมจ านวนช่างติดตั้งให้
เพียงพอต่อความตอ้งการใชบ้ริการงานช่าง แต่การแกปั้ญหาดงักล่าวอาจส่งผล ในช่วงท่ีไม่มีงานหรือ
งานนอ้ย จะท าใหมี้ช่างเทคนิคและติดตั้งท่ีจา้งมาเพ่ิม ว่างงานเกิดภาระค่าใชจ่้ายท่ีส้ินเปืองเกินความ
จ าเป็นใหก้บับริษทัฯ  
 ส่วนแนวทางการใชเ้ทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บขอ้มูล ระบบซอฟต์แวร์ 
(Software) ท่ีน าขอ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อจดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆ (Business Intelligence) นั้น ผูจ้ดัท า
เลงเห็นว่าเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงและอาจจะแกไ้ขปัญหาได ้เน่ืองจากระบบเดิม
ของงานช่างเทคนิคและติดตั้งยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูหรือจดัท ากลุ่มของขอ้มูล 
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มีเพียงการจัดเก็บเป็นเอกสารการจองคิวงานเก็บรวบรวมในแฟ้มประจ าปีเท่านั้น การประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ การวิเคราะห์ปริมาณงานท าโดยมนุษย์ทั้ งส้ิน หากมีการรวมรวมข้อมูล และจัดท า
ฐานขอ้มลูข้ึนมาอาจเป็นผลดีท าใหง้านช่างเทคนิคและติดตั้งท างานไดง่้ายข้ึน แต่เน่ืองจากการจดัท า 
เทคโนโลยกีารรวบรวมขอ้มลู การจดัเก็บขอ้มลู มีขอ้จ  ากดัหลายดา้นเช่น ไม่สามารถเช่ือมขอ้มูลจาก
ทุกส่วนไดภ้ายในระบบเดียวกนั ตอ้งดึงขอ้มลูออกจากฐานขอ้มลูก่อนจึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์ได ้
อีกทั้งองค์กรขนาดใหญ่ อาจใช้เวลาในการติดตั้งระบบนาน และต้องใช้เวลาอีกระดับหน่ึงกว่า
ผูใ้ชง้านของแผนกจะใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งและช านาญ ซ่ึงแตกต่างจากการแกปั้ญหาดว้ยการใชเ้ว็บ
เซอร์วิส (Web Service) ท่ีใชง้านง่าย เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา ใชง้านไดบ้นทุกแพลตฟอร์มของ
ทุกค่ายผูใ้หบ้ริการ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้การประมวลผลสามารถท าไดผ้่าน
เว็บเซอร์วิส มีความถูกตอ้งและแม่นย  าดว้ยโปรแกรมค านวนในระบบบริหารจดัการต่างๆ ลูกค้า
สามารถทราบถึงคิวงานว่างในระบบ ทราบตารางงานช่างติดตั้งไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงการจองคิวงาน
ช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณสามารถท าได้ง่าย เพียงแค่กรอกข้อมูลท่ีจ  าเป็นบนหน้าเว็บไซค์
เท่านั้น 
 ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท าจึงได้พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการงานช่างเทคนิคและ
ติดตั้งระบบสายสัญญาณ โดยการน าข้อมูลความต้องการของลูกค้าและขั้นตอนการด าเนินงาน
แบบเดิมมาวิเคราะห์และออกแบบระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ ให้เหมาะสมกบั
งานและความตอ้งการของลกูคา้มากท่ีสุด เพื่อใหล้กูคา้สามารถทราบคิวงานปัจจุบนั คิวงานท่ีว่างอยู ่
สามารถจองคิวผา่นระบบไดต้ลอดเวลา เพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัลกูคา้ไดต่้อไป  
 งานคน้ควา้อิสระน้ีได้น าเสนอการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการงานช่าง
เทคนิคและติดตั้ง โดยการวิเคราะห์ระบบเก่าเพื่อพฒันาออกแบบระบบใหม่ให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบคิวงานล่วงหนา้ และสามารถจองคิวงานช่างเทคนิคและติดตั้งผ่านระบบเว็บเซอร์วิสแทน
การจองคิวโดยเจา้หนา้ท่ี เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหก้บัองคก์รและสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในงานเขา้
หวัและทดสอบสายสญัญาณไดอี้กทางหน่ึง 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจดัการคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณของบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอม
มิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)   

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ 
กรณีศึกษาบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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3. เพื่อศึกษาและจดัท าฐานขอ้มลูของระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณกรณีศึกษา 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการจดัการงานช่างเทคนิคและติดตั้ง ของส่วนงานจดัจ าหน่าย 
แผนกเทคนิคคอลซัพพอร์ท บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน) โดยศึกษาและ
วิเคราะห์กระบวนการจดัการคิวช่างเทคนิคและติดตั้ง จากนั้นวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชแ้นวทางการพฒันาเป็นระบบสารสนเทศแบบเว็บเซอร์วิสแทนระบบ
เดิม โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นมนุษย ์และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประสานงานของเจา้หนา้ท่ีในแผนกท่ีไม่ไดรั้บผดิชอบงานช่างเทคนิคและติดตั้ง 
โดยตรงในการตอบค าถามแก่ลูกค้าในเร่ืองของคิวงานช่างได้ผ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลบนเว็บ
เซอร์วิส  

 ความสามารถของเวบ็เซอร์วิสระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ แบ่งการ
ท างานได ้2 ส่วนคือ ส่วนของเจา้หนา้ท่ีในแผนกเทคนิคคอลซพัพอร์ท และส่วนของลูกคา้ ในส่วน
ของเทคนิคคอลซพัพอร์ท  เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้ใชง้านเมนูการจดัการงานช่างก่อนเขา้
ใชง้าน ในส่วนของลกูคา้ไม่ตอ้งลงทะเบียนเขา้ใชง้าน โดยทั้ง 2 ส่วนสามารถตรวจสอบสถานะงาน
ช่างปัจจุบนัได ้ลูกคา้สามารถกรอกขอ้มูลเพื่อจองคิวงานช่าง โดยระบบจะค านวนระยะเวลาการ
ท างานของช่างไดจ้ากการประเมินจ านวนของอุปกรณ์ท่ีลกูคา้กรอกตามใบสัง่ซ้ือ หรือจ านวนการใช้
งานจริง ซ่ึงระบบจะระบุเป็นจ านวนชัว่โมงของการปฏิบติังานในการออกคิวงานนั้นๆโดยรวมกบั
ระยะเวลาการเดินทางแลว้ เม่ือลกูคา้จองคิวงานเขา้ระบบจะท าการค านวณจ านวนชัว่โมง แลว้จึงตดั
สถานะงานช่างในวนัท่ีลกูคา้จอง ซ่ึงคิวงานช่างท่ีลกูคา้ท าการจองมานั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีติดต่อกลบัเพือ่
ยนืยนัการเขา้งานและความพร้อมของหน้างานของลูกคา้แทนการท่ีลูกคา้ตอ้งติดต่อมาเองโดยไม่
ทราบว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบติดภารกิจ หรือลางานหรือไม่ จากนั้นจึงท าการยืนยนัการจองคิวงาน
ช่างเทคนิคและติดตั้งใหก้บัลกูคา้  

   
1.4   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           

1.  เพื่อลดปัญหาในเร่ืองของการจองคิวและการบริหารจดัการคิวงานช่างเทคนิคและติดตั้ง เพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจใหก้บัองคก์ร 

2. เพ่ือลดขั้นตอนของลกูคา้ในการติดต่อจองคิวงานผา่นเจา้หนา้ท่ี โดยใชเ้ทคโนโลยเีวบ็เซอร์วิส
ในการแกไ้ขปัญหา 
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3. เพื่อยกระดบังานบริการดา้นการเขา้หัวสายสัญญาณและงานทดสอบให้มีมาตรฐานการการ
บริการท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน DPU



 

 

  
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ส าหรับบทน้ีจะกล่าวถึงแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ ประกอบไปดว้ย แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ภาษาส าหรับใชใ้นการพฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่ ภาษาพีเอชพี (PHP) 
ระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบส ารองคิวช่าง
ติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ 
 
2.1  บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 
2538 ท าธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) โดยมีธุรกิจหลกัเก่ียวกบัอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
โทรคมนาคม (Cabling Business) และไดรั้บแต่งตั้งจากผูผ้ลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
สายสัญญาณจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) สินค้าภายในประเทศและ
ประเทศในโซนเอเชียแปซิฟิค โดยสินคา้ท่ีจ  าหน่ายนั้นไดแ้ก่ สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ LINK 
และ AMP นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดบุ้กเบิกและพฒันาตูส้ าหรับใส่อุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณ
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 19” Germany Export Rack และบริษทัฯ
ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ส่งผลให้บริษัทฯมีสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า 19” Germany Export Rack อย่างสมบูรณ์ ต่อมาได้ว่าจา้งให้ บริษทั อี.เอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล (1991) จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อหุน้อยูเ่ป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหแ้ก่ บริษทัฯ  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯแบ่งเป็น 2 ธุรกิจส าคญั ไดแ้ก่ 
 ธุรกิจจดัจ  าหน่ายสายสญัญาณ (DISTRIBUTION BUSINESS) 

ธุรกิจจดัจ  าหน่ายสายสัญญาณเป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯเป็นผู ้
น าเขา้และจดัจ  าหน่ายสายสญัญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดย
จ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ LINK, AMP และ 19” Germany Export Rack ซ่ึงสินคา้

DPU



7 

ประเภทข่ายสายสญัญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมท่ีบริษทัฯจดัจ  าหน่ายอยู่นั้นมีหลากหลาย
ครอบคลุมและครบถว้น ซ่ึงได้แก่ สายทองแดงแบบตีเกลียว (UTP Cable) สายไฟเบอร์ออฟติก 
(Fiber Optic Cable) สายโทรศพัท์ (TIEV Cable) สายโคแอคเช่ียลส าหรับงานกลอ้งวงจรปิด 
(Coaxial Cable) เคร่ืองมือเขา้หวัและทดสอบสายสัญญาณ (Tool and Test) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
แสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Media Converter) ตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์
โครงข่าย 19” Germany Export Rack และขั้วต่อสายสญัญาณและอุปกรณ์การติดตั้งทุกชนิด  
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) เป็นผูรั้บเหมาและติดตั้งสายสัญญาณ 
ผูรั้บเหมาระบบงานไฟฟ้าและส่ือสาร ผูร้วบรวมระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (System 
Integrator) ซ่ึงเป็นผูน้  าสินคา้ของบริษทัฯไปจ าหน่ายต่อหรือใชเ้ป็นอุปกรณืเพ่ือติดตั้งให้กบัลูกคา้
ของตนมากกว่า 12,000 บริษทัทัว่ประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีลกูคา้ภาครัฐอีกมากกว่า 100 องคก์ร 
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและกลุ่มลกูคา้บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาไปยงัภูมิภาคโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ให้ครอบคลุมมากท่ีสุด โดยแบ่งเป็นภาคเหนือจดัตั้งสาขา
เชียงใหม่ ภาคใตจ้ดัตั้งสาขาหาดใหญ่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจดัตั้งสาขาขอนแก่น ภาคตะวนัออก
จดัตั้งสาขาระยอง และไดข้ยายศนูยก์ระจายสินคา้จากเดิมตั้งอยูท่ี่ส านักงานใหญ่ย่านรัชดาภิเษกไป
ยงัศนูยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ท่ีมีความใหญ่กว่า กวา้งขวางและรองรับสินคา้ไดม้ากกว่าเพื่อรองรับ
ยอดการขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทัมีเป้าหมายในการรุกตลาดเพื่อน
บา้นอยา่ง ประเทศลาว และประเทศพม่า อีกดว้ย 
 ธุรกิจวิศวกรรม (ENGINEERING BUSINESS) 

ธุรกิจวิศวกรรมเป็นประเภทธุรกิจหลกัอีกประเภทหน่ึงท่ีสร้างรายไดอ้ย่างมากให้กบั
บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัมีวิศวกรท่ีมีความช านาญเก่ียวกบัสายสญัญารใหก้ารให้บริการออกแบบก่อสร้าง
และติดตั้งระบบส่ือสารสายสัญญาณทุกประเภท เช่นระบบสายเคเบ้ิลใยแกว้น าแสง (Fiber Optic 
System) ระบบสายเคเบ้ิลใตท้ะเล (Submarine Cable System) ระบบสายเคเบ้ิลใตดิ้น (Underground 
Cable System) และงานวิศวกรรมต่างๆ  โดยบริษทัมุ่งเน้นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการ
ความเช่ียวชาญและช านาญงานเป็นพิเศษเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัไม่ตอ้งการท่ีจะรับงานทบัซอ้นกบั
งานของลกูคา้กลุ่มธุรกิจจดัจ  าหน่าย ซ่ึงอาจส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของลูกคา้ของธุรกิจจดัจ  าหน่ายต่อ
บริษทัฯได้ โดยโครงการท่ีได้รับความไวว้างใจให้บริษัทฯเป็นผูด้  าเนินงานทั้งของภาครัฐและ
เอกชนไดแ้ก่  สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 
โครงการวางระบบสายเคเบ้ิลใตท้ะเล (Submarine Cable System) และวางระบบสายเคเบ้ิลใตดิ้น 
(Underground Cable System) มีผลงานไดแ้ก่  โครงการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใตท้ะเล 
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(Submarine Cable) ชนิดส่ือผสมไฟฟ้าแรงสูงและส่ือสาร เพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าและส่ือสารให้แก่ 
เกาะสีชงั เกาะลา้น จ.ชลบุรี เกาะปูย ูเกาะยาว จ.สตูล และเกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จ.ตรัง และ
ก าลงัด าเนินงานในโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  ท่ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และสถานีไฟฟ้า
ล  าพนู 2  เป็นตน้ 

เน่ืองจากสินคา้ท่ีทางบริษทัฯ จ าหน่ายอยูน่ั้นเป็นสินคา้ดา้นวิศวกรรมเป็นหลกั ตอ้งใช้
ความรู้ ตอ้งมีความเช่ียวชาญในการค านวนค่าอตัราการลดทอนสัญญาณของสายสัญญาณ ตอ้งมี
และใช้เคร่ืองมือทดสอบท่ีมีต้นทุนสูง บริษัทฯ จึงได้จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบ
สายสญัญาณท่ีมีราคาสูงเพื่อใหบ้ริการดา้นทดสอบสายสญัญาณแก่กลุ่มลกูคา้ผูรั้บเหมาขนาดย่อมท่ี
ไมมี่ทุนมากพอในการจดัซ้ือเคร่ืองมือไวรั้บงานทดสอบสายสัญญาณเอง และเปิดฝึกอบรมให้กบั
บุคลากรภายในใหม้ีขีดความสามารถในการให้บริการและสามารถตอบค าถามเชิงเทคนิคเก่ียวกบั
สินคา้แก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการจดัอบรมบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนการขายสินคา้และ
บริการ พร้อมทั้งใหค้วามรู้ดา้นเทคนิคการเขา้หวัสายสญัญาณชนิดต่างๆ ตวัแทนจ าหน่ายของบริษทั
ฯ  และไดรั้บการว่าจา้งให้ตรวจทดสอบและออกใบรับรองให้แก่ผูรั้บเหมาทัว่ไป เพื่อให้เจา้ของ
โครงการเช่ือมัน่ในระบบท่ีผูรั้บเหมาทัว่ไปไดว้างไว ้บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทีมช่างเทคนิคและติดตั้งเพ่ือ
บริการให้ค  าปรึกษาในการติดตั้ง วางระบบสายสัญญาณ และบริการงานเขา้หัวสายสัญญาณและ
ทดสอบสายสญัญาณ เพือ่รองรับความตอ้งการดา้นประสิทธิภาพและผลทดสอบสายสัญญาณของ
กลุ่มลกูคา้ และรองรับการพฒันาและเติบโตของระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมของประเทศไทย
ในอนาคต   
 
2.2  ระบบสารสนเทศ (Information System)  

ระบบสารสนเทศ (Information system หรือ IS) หมายถึง ระบบการจัดการเน้ือหา 
ขอ้มลูหรือข่าวสารเพื่อเปล่ียนใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีดี สามารถใชใ้นการสนับสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร ใช้เป็นข้อสรุปโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ผูใ้ช้ระบบ 
ผูพ้ฒันาระบบ ฐานขอ้มลูต่างๆ โดยการน าเอาทุกองคป์ระกอบมาท างานร่วมกนัเพื่อรวบรวม จดัเกบ็ 
ก  าหนด และประมวลผลสร้างเป็นสารสนเทศ ผูใ้ชส้ามารถน าผลลพัธห์รือสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้น
การช่วยสนบัสนุนการท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า   
ระบบสารสนเทศสามารถแยกประเภทออกไดเ้ป็น 6 ประเภทดงัน้ี 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems - MIS) เป็น
ระบบสารสนเทศส าหรับใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อการวางแผน บริหารจดัการงานต่างๆ และการสั่ง
การ ระบบจะเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีอยู่ แลว้น ามาประมวลผลเพื่อสร้างสารสนเทศท่ีเหมาะสมและ
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จ าเป็น  เช่น ระบบบริหารงานคลงัสินคา้ ผลลพัธข์องระบบน้ี มกัอยูใ่นรูปของรายงานสรุป รายงาน
ส่ิงผดิปกติ 
  2. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS) เหมาะส าหรับ
การปฏิบติังานประจ า จดัเก็บขอ้มลูและประมวลผลรายการดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและสร้างเป็น
สารสนเทศ โดยระบบน้ีมกัจะใชใ้นการท ากิจกรรมการส่ือสารระหว่างบริษทักับลูกค้า ช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีประจ า เช่น ระบบการจองบตัรชมภาพยนต์  ระบบการ
ฝากถอนเงินอตัโนมติั  เป็นตน้ ซ่ึงระบบจะท าการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ  าเป็นลงฐานขอ้มูล 
ผลลพัธ์ของระบบประมวลผลรายการมกัจะอยู่ในรูปของรายงานผลเบ้ืองต้น หรือรายงานท่ีมี
รายละเอียดมาก เป็นตน้ 
  3. ระบบงานสร้างความรู้  (Knowledge Work Systems - KWS)  เป็นระบบท่ีสนับสนุน
บุคลากรท่ีท างานดา้นการสร้างความรู้เพื่อพฒันาความคิด สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่  ความรู้ใหม่
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในองคก์ร  ซ่ึงองคก์รตอ้งน าเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนให้
เกิดการพฒันาข้ึน สามารถท่ีจะแข่งขันได้ทั้ งด้านเวลา ราคา และคุณภาพ โดยระบบจะอาศัย
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน  ตลอดจนการทดลองด าเนินการหรือผลิต ก่อนท่ีจะน าเขา้มาใชง้านจริงใน
ธุรกิจขององค์กร  ผลลพัธ์ของระบบน้ี มกัอยู่ในรูปของ สินค้าตน้แบบ รูปแบบของผลิตภัณฑ ์
ส่ิงประดิษฐต์น้แบบ เป็นตน้ 
 4. ระบบส านกังานอตัโนมติั (Office Automation Systems - OAS) เหมาะส าหรับใชใ้น
การสนบัสนุนงานส านกังาน หรืองานธุรการขององคก์ร ระบบจะรวมการท างานระหว่างบุคลากร
กบับุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืน  ระบบน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกับการจดัการเอกสาร เช่น การใช้
ซอฟท์แวร์ช่วยในการพิมพ ์การติดต่อส่ือสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ผลลพัธ์
ของระบบน้ีมกัจะอยูใ่นรูปของเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ก  าหนดการ  
  5. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  (Decision Support Systems - DSS)  เป็นระบบท่ีช่วย
ในการตดัสินใจกบัปัญหา มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาค าตอบท่ีแน่นอนเพียงบางส่วน  โดย
ตอ้งอาศยัทั้งขอ้มลูภายในและภายนอกประกอบกนั  ระบบอาจจ าเป็นจะตอ้งสามารถเสนอทางเลือก
ได ้เพื่อจะสามารถจ าลองการใชท้างเลือกนั้นๆในการแกปั้ญหา เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับสถานการณ์นั้น หลกัการของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจถกูสร้างข้ึนจากแนวคิดการ
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการตดัสินใจ โดยก าหนดให้ผูใ้ชส้ามารถท าการตอบโต้กบัระบบได ้ท าให้
สามารถวิเคราะห์และปรับเปล่ียนทางเลือกต่างๆ ตามเง่ือนไขและกระบวนการขั้นตอนของความคิด
ได ้โดยอาศยัจากประสบการณ์และความสามารถของผูใ้ชร้ะบบ  ผูใ้ชร้ะบบสามารถก าหนดและ
ทดสอบเง่ือนไขและท าการแก้ไขปัญหาดว้ยทางเลือกต่างๆในระบบไปจนกระทั่งพบวิธีการท่ี
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เหมาะสมท่ีสุด แลว้จึงน าไปใชเ้ป็นสารสนเทศเพื่อช่วยในการตดัสินใจ  รูปแบบของผลลพัธ์ของ
ระบบสนับสนุนการตัด สินใจ  อาจจะอยู่ใน รูปของ รายงาน ปัญหาและทาง เ ลือกการ
แกปั้ญหา  รายงานการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาบริษทั หรือแผนกเพื่อตดัสินใจด าเนินงาน  การ
ท านายเหตุการณ์ การคาดการณ์ผลกระทบก่อนตดัสินใจ เป็นตน้ 
 6.  ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสูง  (Executive Information System -
EIS) เหมาะส าหรับการสร้างสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นกลยุทธ์ มุ่งเน้นการท าหน้าท่ี
ก  าหนดแผนและเป้าหมายระยะยาวขององค์กรหรือบริษัท ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร
ระดับสูงจ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกองค์กรอย่างมากในการท างาน ยิ่งปัจจุบันข้อมูล
ข่าวสารหาไดง่้ายจากระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ส่งผลให้ขอ้มูลต่างๆ เป็นระดบัสากลมากข้ึน ขอ้มูล
ระดบัสากลน้ีเองเป็นขอ้มลูท่ีจ  าเป็นส าหรับการแข่งขนัขององคก์รหรือบริษทัเป็นอยา่งมาก ผลลพัธ์
ของระบบน้ี มกัอยูใ่นรูปของการคาดการณ์ แผนการด าเนินงานเชิงกลยทุธ ์เป็นตน้ 
 ถึงแม้ว่าระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภท แต่องค์ประกอบท่ีจ าเป็นของระบบ
สารสนเทศทุกประเภทนั้นมกัประกอบไปดว้ยกิจกรรม 4 ส่วนหลกัดงัน้ี 

1. ส่วนของการน าเขา้ (Input) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมหรือจดัเตรียมขอ้มูลดิบ 
ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายแบบ เช่นการ โทรเขา้เพื่อขอขอ้มลู การรวมรวมขอ้มลูโดยการใหล้กูคา้กรอก
ในแบบสอบถาม ฯลฯ วิธีเลือกใชง้านข้ึนอยูก่บัวิธีการแสดงผลท่ีตอ้งการ 

2. ส่วนประมวลผล (Processing) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลให้อยู่
ในรูปของส่วนแสดงผลท่ีเป็นประโยชน์ ตวัอยา่งการประมวลผลเช่น การค านวณ การเปรียบเทียบ 
การเลือกทางเลือกตามเง่ือนไขต่างๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและบนัทึกขอ้มลูเก็บไวใ้ชต่้อไป 

3. ส่วนของการแสดงผล (Output) ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสารสนเทศ
ท่ีดี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงมกัจะอยู่ในรูปของรายงานหรือเอกสารท่ีน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานแก่ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้ตอ้งการใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสินใจต่อไป ในส่วนแสดงผลของ
ระบบหน่ึงอาจจะใชเ้ป็นส่วนน าเขา้ให้กบัอีกระบบหน่ึงเพื่อใชใ้นการควบคุมระบบหรืออุปกรณ์
อ่ืนๆ 

4. ผลสะทอ้นกลบั (Feedback) คือผลกระทบจากส่วนของการแสดงผลท่ีมีผลท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงกบัส่วนอ่ืน เช่นส่วนน าเขา้ขอ้มูล หรือส่วนประมวลผลก็เป็นได ้ตวัอย่างเช่นเกิด
ความผิดพลาดของขอ้มูลในส่วนแสดงผลส่งผลให้ตอ้งมีการแก้ไขขอ้มูลในส่วนการน าเข้าหรือ
จ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขขั้นตอนหรือวิธีการประมวลผลเพื่อให้ไดข้้อมูลในส่วนแสดงผลท่ีถูกตอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อไป 
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ภาพที่  2.1 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
 
2.3  ภาษาพเีอชพ ี(PHP) 
 ภาษาพีเอชพี (Professional Home Page : PHP) คือภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะ
เซิร์ฟเวอร์ไซตส์คริปต ์(Server-Side Script) มีลกัษณะเป็นฟรีแวร์ หรือซอฟตแ์วร์ท่ีเปิดให้ใชไ้ดฟ้รี 
ภาษาพีเอชพีใชใ้นการสร้างเวบ็ไซคใ์หแ้สดงผลออกมาในรูปแบบของเอชทีเอ็มแอล (HTML) โดย
ใชพ้ื้นฐานโครงสร้างของภาษามาจากภาษาซี ภาษาเพร์ิล และภาษาจาวา ภาษาพีเอชพีนั้นมีจุดเด่นท่ี
ง่ายต่อการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายหลกัของภาษาน้ีคือเพื่อใหน้กัพฒันาเวบ็ไซค์สามารถสร้างเว็บเพจท่ีมี
การโตต้อบไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว  
 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์ (Server-Side Script) นั้นมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท าหน้าท่ีแปลภาษา จากนั้นจะท าการส่งผลท่ีแปลออกมาไดใ้ห้กับ
เคร่ืองผูใ้ช ้(Client) ท่ีร้องขอ จากการส่งค าร้องขอเขา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดงัภาพท่ี 2.2   

 
ภาพที่  2.2 หลกัการท างานของพีเอชพี 
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 จากภาพท่ี 2.2 จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้(Client) เรียกไฟล ์PHP Script ผ่านทาง
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Web browser) จากนั้นบราวเซอร์จะท าการส่งค าร้องไปยงัเว็บเซิร์ฟเวอร์
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์รับค าร้องขอจากบราวเซอร์แลว้ จะน าสคริปต์พี
เอชพีท่ีเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลดว้ยโปรแกรมแปลภาษาพีเอชพีท่ีเป็นอินเตอร์พรีเตอร์ 
โดยในกรณีท่ีพีเอชพี สคริปต์มีการเรียกใชข้้อมูลก็จะติดต่อกบัฐานขอ้มูลต่างๆ ผ่านทาง ODBC 
หรือ Function Connection ท่ีมีอยู่ใน พีเอชพี ไลเบอร่ีในการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล เพื่อดึงขอ้มูล
ออกมา หลงัจากแปลสคริปตพ์ีเอชพีแลว้เสร็จ จะไดรั้บไฟลเ์อชทีเอ็มแอลใหม่ท่ีมีแต่แท็กเอชทีเอ็ม
แอลไปยงัเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์เอชทีเอ็มแอลท่ีได้ผ่านการแปลแลว้กลบัไปยงั
บราวเซอร์ท่ีร้องขอผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บราวเซอร์รับไฟลเ์อชทีเอ็มแอลท่ีเว็บเซิร์ฟเวอร์
ส่งมาใหแ้ปล แลว้แสดงผลออกมาทางจอภาพเป็นเวบ็เพจโดยใชต้วัแปลภาษาเอชทีเอ็มแอลท่ีอยู่ใน
บราวเซอร์ซ่ึงเป็นอินเตอร์พรีเตอร์เช่นเดียวกนั 
 ภาษาพีเอชพี (PHP) สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2537 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอร์ชาว
อเมริกนั ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมคิดคน้และสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการพฒันาเว็บส่วนตวัของตนเอง โดยใช้
จุดเด่นของภาษา C และ Perl แรกเร่ิมเขาเรียกภาษาใหม่น้ีว่า Personal Home Page และไดท้ าการ
สร้างส่วนส าหรับติดต่อกบัฐานขอ้มลูโดยให้ช่ือว่า Form Interpreter ( FI ) เมื่อรวมทั้งสองส่วนเขา้
ดว้ยกนัเรียกว่า PHP/FI และนัน่ถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของภาษาพีเอชพี (PHP) ในยคุแรก จากนั้นไม่
นานมีคนใหค้วามสนใจและติดต่อเพื่อขอน าโคด้ไปใช ้และพฒันาต่อ ในลกัษณะของซอฟต์แวร์ท่ี
สามารถออกแบบและพฒันาต่อยอดได ้ (Open Source)  
 จากนั้ น Lerdorf ได้มีผูช่้วยส าหรับงานพัฒนาภาษาพีเอชพีเพ่ิมอีก 2 คนคือ Zeev 
Suraski และ Andi Gutmans เป็นชาวอิสราเอล เขาทั้งสองคนไดช่้วยท าการปรับปรุงโคด้ของ 
Lerdorf ใหม่โดยใชภ้าษา C++ เพื่อให้สามารถจดัการกบัแบบฟอร์มต่างๆได ้ขอ้มูลสร้างมาจาก
ภาษาเอชทีเอมแอล (HTML) และเพ่ิมในส่วนของการสนับสนุนการติดต่อกับโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มลู mSQL ท าใหภ้าษาพีเอชพีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของนกัพฒันาเวบ็ไซตท์ั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
อยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัท าใหม้ีผูส้นใจและใหก้ารสนบัสนุนการใชง้านภาษาพีเอชพีเพ่ิมมากข้ึน 
 ต่อมาภาษาพีเอชพีไดม้ีผูช่้วยในการพฒันาเพ่ิมข้ึนอีก 3 คน คือ Stig Bakken รับหน้าท่ี
เพ่ิมความสามารถในการเช่ือมต่อและติดต่อกบัฐานขอ้มูล Oracle, Shane Caraveo รับหน้าท่ีในการ
พฒันาใหภ้าษาพีเอชพีสามารถใชง้านบน Window 9x/NT ไดแ้ละ Jim Winstead  รับหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบจุดผิดพลาดของภาษาพีเอชพีดา้นต่างๆ และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Professional Home Page 
ในเวอร์ชัน่ท่ี 2  
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 จากนั้นมีการพฒันาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใหก้บัภาษาพีเอชพี (PHP) ในเร่ืองของการ
ใช้งานได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ (OS) หลายสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Platform) เพ่ิมมากข้ึน และยงัสามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้มากและง่ายข้ึน และได้มีการเปล่ียนช่ือใหม่เป็น PHP: Hypertext 
Preprocessor ซ่ึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดบัหน่วยประมวลผลส าหรับงานไฮเปอร์เท็กซ์ (ศรีสุดา 
สง่า,2555) 
 
2.4  ระบบจดัการฐานข้อมูลมายเอสควิแอล (MySQL) 
 ระบบฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบฐานขอ้มลูส าหรับพฒันาเว็บไซต์
ร่วมกบัภาษาพีเอชพี (PHP) มีขีดความสามารถในการจดัการกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษาเอสคิวแอล 
(SQL : Structures Query Language) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดรั้บความนิยมจากนักพฒันาเว็บ
แอพพลิเคชัน่เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นฐานขอ้มลูท่ีจดัการง่ายและไมมี่ค่าใชจ่้าย  
 ระบบฐานขอ้มลูเป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่ เพราะเว็บไซต์
มกัมีการเก็บขอ้มลูต่างๆ มากมาย เช่น ใชฐ้านขอ้มูลเก็บขอ้มูลประวติับุคคลหรือบริษทั เก็บขอ้มูล
รายการสินค้า เก็บข้อมูลประวติัการสั่งซ้ือสั่งจ้างต่างๆ เป็นต้น นอกจากการเก็บข้อมูลแล้ว 
ฐานขอ้มูลยงัมีประโยชน์ในการเรียกเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ในการประมวลและแสดงผลขอ้มูล การ
สืบคน้ วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้มลู เป็นตน้ ระบบฐานขอ้มลูท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตม์ีหลายชนิดให้
เลือกใชง้าน โดยระบบฐานขอ้มูลท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเว็บไซต์ดว้ยภาษาพีเอชพีมาก
ท่ีสุดคือฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล (MySQL) เน่ืองจากเป็นระบบฐานขอ้มลูท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชง้านและมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
 ระบบฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล สนบัสนุนการใชง้านบนระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 
เช่น Mac, Unix และ Windows นอกจากน้ียงัสามารถใช้งานในลกัษณะ Web Development 
Platform เช่น C, C++, Java, ASP, Perl รวมทั้งภาษาพีเอชพี (PHP) นอกจากน้ีระบบฐานขอ้มูลมาย
เอสคิวแอลไดรั้บการพฒันาตามแนวทางขอ้ก  าหนดมาตรฐานเอสคิวแอล (SQL) ซ่ึงท าให้เราใช้
ค  าสัง่ของภาษาเอสคิวแอลในการใชง้านกบัฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลได ้และเน่ืองจากฐานขอ้มูล
มายเอสคิวแอล ถกูพฒันาตามแนวทางขอ้ก  าหนดของเอสคิวแอลซ่ึงผูใ้ชส้ามารถใชค้  าสั่งภาษาเอส
คิวแอลในการจดัการขอ้มลูไดโ้ดยตรง แต่การใชค้  าสั่งเอสคิวแอลนั้นตอ้งจดจ าค  าสั่งท่ีมีความยาก 
และไม่คุน้เคยต่อค าสัง่ จึงท าใหใ้ชง้านยากและส่งผลใชใ้ชค้  าสั่งผิดได ้อาจก่อให้เกิดปัญหากบัการ
ท างานในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ (Server) ดังนั้นผูใ้ห้บริการ Hosting 
ส่วนมากจึงไม่อนุญาติให้ใชค้  าสั่งภาษาเอสคิวแอลโดยตรง จึงไดม้ีผูพ้ฒันาสคริปภาษาพีเอชพี 
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เพื่อใหใ้ชง้านกบัฐานขอ้มลูมายเอชคิวแอลไดง่้ายข้ึน และไม่ตอ้งจ  าค  าสั่งในการจดัการฐานขอ้มูล 
ซ่ึงสคริปภาษาพีเอชพีท่ีพฒันาข้ึนน้ีเรียกว่า phpMyAdmin Database Manager หรือเรียกกันว่า 
phpMyAdmin  
  ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลถูกสร้างและพฒันาข้ึนมาหลายเวอร์ชั่นการใช้งาน 
นอกจากการติดตั้งฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลโดยตรงแลว้ ปัจจุบนัน้ีมีโปรแกรมท่ีท าการรวบรวม
เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อใชส้ าหรับท าเว็บไซต์หรือเว็บแอพลิเคชัน่ ซ่ึงประกอบดว้ย อาปาเช่ (Apache) 
เว็บเซอร์เวอร์ ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และระบบจดัการ
ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) โดยเป็นท่ีรู้จกักันในช่ือของโปรแกรมแอพเซิฟ 
(Appserv : Application Server) (สุภากร พนัธุเ์สนา,2555) 
 สถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างภายในของระบบฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล (MySQL) คือ 
การออกแบบการท างานในลกัษณะของ Client/Server ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนหลกั 2 ส่วน คือ ส่วน
ของผูใ้หบ้ริการ (Server) และส่วนของผูใ้ชบ้ริการ (Client) โดยในแต่ละส่วนจะมีโปรแกรมต่างๆ 
ส าหรับท าหนา้ท่ีของตนแบ่งเป็น 

1. ส่วนของผูใ้หบ้ริการ (Server) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการฐานขอ้มูลต่างๆท่ี
เก็บรวบรวมไวใ้นเคร่ืองให้บริการ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองบริการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL 
Server) โดยขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวน้ี้มกัจะเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัส าหรับการท างานกับ
ระบบฐานขอ้มลูดว้ยกนัเอง และขอ้มลูท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นขอ้มูลบุคคล 
ในการขอเขา้ใชบ้ริการคร้ังต่อไป เป็นตน้ 

2. ส่วนของผูใ้ชบ้ริการ (Client) โปรแกรมใชง้านในส่วนน้ีไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูลมาย
เอสคิวแอลในฝ่ังของผูใ้ชง้าน (MySQL Client) การเขา้ถึงและดึงขอ้มูลมาใชง้าน (Access) และ 
Web Development Platform เป็นตน้ 
 
2.5  ภาษายูเอม็แอล (UML) 

ยเูอ็มแอล (UML หรือ Unified Modeling Language) เป็นภาษาสัญลกัษณ์รูปภาพ 
ส าหรับใชใ้นการสร้างแบบจ าลองเชิงวตัถุ  ซ่ึงยเูอม็แอลเป็นภาษาท่ีใชใ้นการสร้างพิมพเ์ขียวก าหนด
รายละเอียดให้ระบบงาน สร้างมุมมอง และจดัท าเอกสารอา้งอิงให้ระบบงาน เน่ืองจากยเูอ็มแอล
เป็นภาษาท่ีมีการใชส้ญัลกัษณ์รูปภาพ จึงท าใหม้ีผูเ้ขา้ใจผิดว่า ยเูอ็มแอลเป็นเพียงการใชส้ัญลกัษณ์
เพื่ออธิบายระบบงาน ซ่ึงยเูอม็แอลมีลกัษณะเป็นแบบจ าลองขอ้มูลท่ีเอาไวอ้ธิบายแบบจ าลองอ่ืน ๆ 
การใชง้านภาษายเูอ็มแอลจึงตอ้งเขา้ใจในแนวความคิดเชิงวตัถุ และยงัจ  าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานความ
เขา้ใจเก่ียวกบัแบบจ าลองรูปภาพอีกดว้ย 
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ภาษายเูอม็แอลเป็นภาษาท่ีมีรูปภาพมาตรฐานและเป็นภาษาสากลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ออกแบบและพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุ จึงท าใหเ้อกสารการวิเคราะห์ออกแบบท่ีถูกสร้างดว้ย
ภาษายเูอม็แอลสามารถแลกเปล่ียน ท าความเขา้ใจไดร้ะหว่างผูร่้วมงานภายในกลุ่มผูพ้ฒันาระบบ  
สามารถน าภาษายเูอ็มแอลมาน าเสนอและสนับสนุนหลกัการเชิงวตัถุไดอ้ย่างครบถว้น โดยภาษา
ยเูอม็แอลจะไมผ่กูติดกบัโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง โดยรูปแบบท่ีถกูสร้างข้ึนจากภาษายเูอ็มแอล
สามารถน าไปจดัท าเป็นระบบจริงดว้ยภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุใดก็ได้  นอกจากนั้นภาษายเูอ็มแอล
ยงัเป็นภาษาท่ีท าความเขา้ใจไดง่้ายเพียงแค่มีความรู้ดา้นการออกแบบเชิงวตัถุก็สามารถท าความ
เขา้ใจไดโ้ดยง่าย 

แผนภาพภาษายเูอม็แอล (UML Diagram) 
แผนภาพในภาษายูเอ็มแอล สามารถแบ่งได้เป็น 9 แผนภาพ โดยแต่ละแผนภาพ

เปรียบเสมือนมุมมองในดา้นต่างๆ ของระบบท่ีผูว้ิเคราะห์และออกแบบก าลงัจะพฒันา โดยในแต่
ละแผนภาพประกอบไปดว้ยสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนความหมายเฉพาะภายในแผนภาพ (diagram) ส่ิงท่ี
ท าใหก้ารใชง้านภาษายเูอม็แอลประสบผลส าเร็จคือ ผูอ้อกแบบและพฒันาจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองของการเลือกใชแ้ผนภาพตามความเหมาะสมดว้ย 

ขั้นตอนกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุ จะใชแ้ผนภาพของภาษายเูอ็มแอล เพื่อ
สร้างตน้แบบระบบอย่างเป็นขั้นตอน สอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ในการพฒันา
ระบบโดยทัว่ไป ผูพ้ฒันาไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างแผนภาพใหค้รบทุกแผนภาพ โดยสามารถปรับเปล่ียน
การใชง้านแผนภาพตามความเหมาะสม ซ่ึงแนวทางของภาษายเูอม็แอลจะแยกมุมมองในการแสดง
แผนภาพออกเป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ 

1. มุมมองเชิงโครงสร้าง สามารถเลือกใช้มุมมองในการน าเสนอได ้4 แผนภาพ คือ 
Class Diagram, Object Diagram, Component Diagram และ Deployment Diagram โดยแผนภาพทั้ง 
4 แบบ เป็นมุมมองของระบบท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวหรือคงท่ี ไม่ไดม้องถึงการเปล่ียนสภาวะหรือ
สถานะขององคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายในระบบ 

2. มุมมองเชิงพฤติกรรม สามารถเลือกใช้มุมมองในการน าเสนอได ้5 แผนภาพ คือ 
Use case Diagram, Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Statechart Diagram และ Activity 
Diagram โดยแผนภาพทั้ง 5 แบบ เป็นมุมมองของระบบท่ีมีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงสภาวะ
หรือสถานะขององคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายในระบบ 

แนวทางการเลือกใชง้าน แผนภาพในภาษายเูอม็แอลทั้ง 9 แผนภาพ ประกอบดว้ย 
Class Diagram คือ แผนภาพท่ีใชแ้สดง Class และความสัมพนัธ์ในแง่ต่างๆระหว่าง 

Class  เหล่านั้น ความสัมพนัธ์ท่ีกล่าวถึงใน Class Diagram ถือว่าเป็นความสัมพนัธ์เชิงสถิต ซ่ึง
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หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่แลว้เป็นปกติในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเรียกว่า ความสมัพนัธเ์ชิงกิจกรรม 

Object Diagram มีความใกลเ้คียงกบั Class Diagram มีส่ิงท่ีแตกต่างคือ Object แสดงถึง 
ตวัแทน Object ของ Class และชุดความสมัพนัธต่์างๆ ในช่วงขณะหน่ึง Object Diagram ใชเ้ซตยอ่ย
ขององคป์ระกอบจาก Class Diagram ในอนัท่ีจะเน้นดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง กรณีตวัอย่างของ 
Class ในช่วงใดช่วงหน่ึง  จะสงัเกตไดว้่า Object Diagram ไม่ไดแ้สดงถึงสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่าง
กนัมากนกักบั Class Diagram แต่ก็สะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทของ Class ตวัอย่างท่ีสามารถตอบสนอง
การใหบ้ริการ 

Component Diagram แสดงถึงองคป์ระกอบของซอฟตแ์วร์ คอนโทรลเลอร์ท่ีอยูภ่ายใน 
ส่วนท่ีประกอบข้ึนมาเป็นระบบ  ผงัโครงสร้าง และการข้ึนต่อกันของแต่ละส่วน  Component 
Diagram  ไดนิ้ยามข้ึนในระดบัท่ีสูงกว่า Class Diagram โดยปกติแลว้ Component จะถูกสร้างจาก 
Class หรือ Object 

Deployment Diagram เป็นแผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ในลักษณะ
โครงสร้างเพื่อแสดงการใชท้รัพยากรฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ ซ่ึงรวมไปถึงการแสดงความสมัพนัธ ์
ของอุปกรณ์ในระบบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ 

Use Case Diagram เป็นแผนภาพท่ีแสดงการท างานของผูใ้ช้งานระบบและ
ความสัมพนัธ์กบัระบบย่อยภายในระบบใหญ่ เพ่ือเล่าเร่ืองราวทั้งหมดของระบบว่ามีการท างาน
อะไรบา้ง เป็นการดึงความตอ้งการหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ของระบบจากผูใ้ชง้าน ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

Sequence Diagram  เป็นแผนภาพท่ีแสดงให้เห็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง Object ของ 
Class โดยเฉพาะการส่งขอ้ความ ค าร้องขอต่างๆ ระหว่าง Object ตามล าดบัของเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์
ข้ึนจากนอ้ยไปมาก มีสญัลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นล าดบัของการส่งขอ้ความ ค าร้องขอต่างๆตามเวลาส่ง
อยา่งชดัเจน 

Collaboration Diagram เป็นไดอะแกรมชนิดเดียวกับ Sequence Diagram โดย 
Sequence Diagram เป็นไดอะแกรมท่ีแสดงถึงการแลกเปล่ียนข่าวสารแต่ Collaboration Diagram 
จะแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Object และการปฏิสมัพนัธ ์โดยจะแสดงล าดบัการท างานก่อนและ
หลงั 

State Diagram เป็นไดอะแกรมท่ีแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละสถานะ ท่ีมีผลท าให้
สถานะของ Object เปล่ียนแปลง และการกระท าท่ีเกิดข้ึนเม่ือสถานะของ Object นั้นเปล่ียน 
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Activity Diagram  เป็นไดอะแกรมแสดงขั้นตอนของการปฏิบติังานหรือกิจกรรมใน
การปฏิบติังาน โดยจะเกิดสถานะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท างาน และผลจากการท างานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบ 
 
2.6  วจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ออ้มใจ ทองอ่อน (2553) ไดพ้ฒันาระบบจองหอ้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาจาก
โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์เป็นกรณีศึกษา โดยท าการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบจองห้องผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงสนับสนุนงานด้านบริการของโรงเรียนมัธยมวดัสิงห์  โดยระบบได้
พฒันาข้ึนเพ่ือรองรับการใชง้านจากผูใ้ช ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเป็นบุคลากรหรือนักเรียน กบักลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีหรือผูดู้แลระบบ โดยสมาชิกกลุ่มท่ีเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูล
การขอใช้บริการจองห้องและท าการจองห้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และในส่วนของ
เจา้หนา้ท่ีหรือผูดู้แลระบบสามารถท าการเพ่ิม ลบ แกไ้ข และบนัทึกขอ้มลูในระบบได ้ท าการยืนยนั
การจองห้องผ่านระบบ และสามารถจองห้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้นอกจากน้ียงัสามารถ
เรียกดูขอ้มูลการขอใชบ้ริการห้องได้ โดยผูว้ิจยัได้พฒันาระบบน้ีโดยใช ้Apache เป็นโปรแกรม
ส าหรับจ าลองเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บไซต์ ใชฐ้านขอ้มูล MySQL และเขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษา PHP ซ่ึงผลของการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคส์ามารถวิเคราะห์และออกแบบเป็นตวัระบบ
เพื่อใช้งานทดสอบไดโ้ดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจองห้องผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจ านวน 400 คนมีความพึงพอใจต่อตวัระบบสูงถึงร้อยละ 81.2 ของจ านวนผูป้ระเมิน 
ระบบมีขอ้จ ากดัเร่ืองของการยกเลิกการจองห้องผูท่ี้ท าการจองห้องไม่สามารถท าจะท าการยกเลิก
การจองหอ้งไดเ้องตอ้งอาศยัใหผู้ดู้แลระบบเป็นผูย้กเลิกการจองเท่านั้น 
 กิตติ เนตรนอ้ย  (2555) ไดพ้ฒันาระบบจดัสรรยานพาหนะเพื่อลดค่าใชจ่้ายขององค์กร 
โดยงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาหลกัการของวงจรการพฒันาระบบ การจดัการฐานขอ้มูล และศึกษาระบบ
เดิมขององค์กรอย่างละเอียด เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจดัเก็บขอ้มูลของ
รถยนต ์ความตอ้งการในการขอใชร้ถ หลกัการและวิธีการจดัสรรรถยนต์ รวมถึงการออกรายงาน 
และน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการเดินทางเพื่อลดค่าใชจ่้ายขององค์กร โดยภาพรวมของ
ระบบจดัท าในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ ใชภ้าษา PHP ในการเขียนโปรแกรมใช ้MySQL เป็น
ฐานขอ้มูล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อออกรายงานปริมาณความตอ้งการในการใชร้ถและ
ค่าใช้จ่ายของยานพาหนะท่ีใชไ้ป ซ่ึงรูปแบบของโปรแกรมในงานวิจยัน้ีมีการใช้งานฐานขอ้มูล
หลายขั้นตอนทั้งในส่วนของการตรวจสอบสิทธิผูใ้ชง้าน การบึนทึกขอ้มลู การเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูล
สามารถดึงขอ้มลูจากฐานขอ้มูลมาแสดงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบฐานขอ้มูลสามารถ
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แยกประเภทและหมวดหมู่ไดค้รบถว้น โดยเลือกเก็บแต่ขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์และ
ประมวลผลออกมาเป็นรายงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แอพพลิเคชัน่ท่ีจดัท าแลว้เสร็จออกมาใน
รูปแบบของโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์ 
 ผูจ้ดัท าไดศึ้กษางานวิจยัน้ีในเร่ืองของการออกแบบระบบฐานขอ้มูลให้สามารถเรียก
ขอ้มลูในฐานขอ้มลูไดโ้ดยง่ายไม่ซ ้าซอ้น แนวคิดการวิเคราะห์ระบบจดัการขอ้มูล เพ่ือน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณของผูจ้ดัท า  
 ภาณุพงศ ์บูชาเกียรติ  (2556) ไดอ้อกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เป็นการพฒันาระบบในลกัษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชัน่ เขียนโดยใชภ้าษา PHP 
ท างานร่วมกบัฐานขอ้มลู MySQL มีการวิเคราะห์ระบบเดิมและออกแบบระบบใหม่ดว้ยแบบจ าลอง 
UML (Unified Modeling Language) มีการสร้าง Activity Diagram เพื่อจ  าลองลกัษณะการ
ปฏิบติังานและออกแบบระบบงานใหม่ดว้ย Use Case Diagram เพื่อแสดงภาพรวมของระบบ ซ่ึง
ผูจ้ดัท าไดว้ิเคราะห์ระบบอยา่งละเอียดเว็บแอพพลิเคชัน่ท่ีไดจ้ดัท าออกมาเป็นช้ินงานท่ีค่อนขา้งมี
ความสมบูรณ์มาก รูปแบบการจดัหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ใชง้านง่ายรองรับการท างานไดค้รอบคลุม
ขอบเขตงานวิจยัผลงานท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั และผลของการประเมินความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33  
 จากงานวิจยัขา้งตน้ผูศ้ึกษางานวิจยัมีความสนใจวิธีการและแนวทางการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบก่อนการจดัท าเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ เน่ืองจากมีการออกแบบท่ีละเอียดครอบคลุมขีด
ความสามารถทุกด้านท่ีระบบควรจะมีไว ้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน่ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้แมแ้ต่ในส่วนของการออกแบบหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่การจดั
วางต าแหน่งของเมนูและล้ิงค์ต่างๆ ก็ไดมี้การจดัท าไวเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเว็บไซต์เป็น
อยา่งดี  
 ฉตัรชยั อุ่นงามพนัธุ ์(2556) ไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการการปฏิบติังานของบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชก้ารจดัล  าดบัความสามารถ เพื่อช่วยในการคดัสรรบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบติังานให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดโดยการท าเว็บแอพพลิเคชัน่จดัท า
ดว้ยภาษาพีเอชพี  (PHP) และใชง้านคู่กบัฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ช้
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม Call Center ท าหน้าท่ีแก้ไข ตรวจสอบ สร้างใบงานและแก้ไขขอ้มูล
ส่วนตวั กลุ่มผูจ่้ายใบงาน ท าหนา้ท่ีคดัสรรบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมอบหมายงาน 
จัดการข้อมูลด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถรับงานท่ีไดรั้บมอบหมายและแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวัไดโ้ดยมีวตัถุประสงคง์านวิจยั
เพ่ือพฒันาระบบจดัการและคดัสรรบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสามารถท าการเพ่ิม 
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ลบ แกไ้ขขอ้มลูไดต้ามสิทธิการใชง้านของแต่ละบุคคล เว็บแอพพลิเคชัน่มีหน้าเว็บไซต์ท่ีสามารถ
ใช้งานได้ง่าย เว็บแอพพลิเคชัน่สามารถจัดเก็บข้อมูลลงฐานขอ้มูล และสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผูศึ้กษางานวิจัยมีความสนใจงานวิจัยช้ินน้ีในเร่ืองของการจัดท าระบบเพ่ือบริหาร
จดัการทรัพยากรท่ีเป็นมนุษย ์ไดน้ าแนวคิดจากงานวิจยัน้ีมาใชใ้นการคดัสรรของระบบส ารองคิว
ช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณท่ีมีความช านาญดา้นต่างๆ ไม่เท่ากนัไปปฏิบติังานท่ีตนเองมีความ
ช านาญเป็นพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจของลูกค้า ตามแนวทางการ
บริหารคนใหเ้หมาะสมกบังานท่ีบุคคลนั้นมีความช านาญ  
 เสริมพงศ ์ไกรแสง (2550) ระบบการจองห้องพกัออนไลน์ การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาระบบในการน าอินเตอร์เน็ตมาประยคุตใ์ชก้บังานจองหอ้งพกัของโรงแรมไกรแสงเพลส 
เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาใช้งานจริง ในการพฒันาระบบงานไดใ้ชภ้าษา PHP ในการเขียน
โปรแกรม และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม Appserv ช่วยติดต่อฐานข้อมูลกับ
โปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ โดยผูว้ิจยัมีความตอ้งการให้เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ใน
การจองหอ้งพกั ระบบมีการเก็บขอ้มลูต่างๆ ครอบคลุมในส่วนของ ขอ้มลูหอ้งพกั ขอ้มลูลกูคา้ และ
ขอ้มูลพนักงาน สามารถเรียกดูรายงานการจองห้องพกั รายงานการโอนเงิน โดยการบันทึกและ
น ามาใชด้ว้ยระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใชง้านและค านึงถึงผูใ้ชเ้ป็น
หลกั ไม่ซกัซอ้นและยากจนเกินไป 
 ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษา ในการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ในเร่ืองของ
ระบบงานท่ีใชภ้าษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มูล ใชโ้ปรแกรม 
Appserv ช่วยติดต่อฐานขอ้มลูกบัโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์เช่นเดียวกบัโครงงานท่ี
ผูพ้ฒันาก าลงัพฒันาระบบอยู ่ซ่ึงจากการศึกษาโครงงานท าใหผู้ว้ิจยัไดแ้นวทางในการพฒันาระบบ
ของผูว้ิจยัใหใ้ชง้านง่าย ลดขั้นตอนท่ียุง่ยาก โดยเนน้การใชง้านของผูใ้ชง้านใหส้ามารถใชง้านระบบ
ไดง่้ายท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถพฒันาได ้
 ธีรพล ด่านวิริยะกุล (2549) ระบบการจองห้องพกัผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา โลลิตา้
บงักะโลเกาะสมุย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบจองหอ้งพกัโดยน าเทคโนโลยเีวบ็เซอร์วิสเขา้
มาประยคุใชเ้พื่ออ  านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวและเอเยนซ่ีท่ีติดต่อกบัทางบงักะโล ใชภ้าษา
ยเูอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน พฒันา
ระบบในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน่ ใชภ้าษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ใช้ระบบจดัการ
ฐานขอ้มลูดว้ย MySQL ผูจ้ดัท าไดแ้บ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไป โดย
ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาเป็นท่ีน่าพอใจ ระบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งดี  
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 ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษา ระบบการจองห้องพักผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา โลลิต้า
บงักะโลเกาะสมุย ซ่ึงใช ้ภาษายเูอม็แอล (Unified Modeling Language : UML) ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน เช่นเดียวกบัโครงงานของผูว้ิจยัใชอ้ยู่ จากการศึกษาโครงงานท าให้ผูว้ิจยัได้
ทราบมุมมองของระบบและน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานโดยใชภ้าษายเูอม็
แอลในการออกแบบ 

สรุปจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่าย
สายสญัญาณพบว่าระบบส่วนใหญ่ถกูสร้างในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) โดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) และจดัเก็บขอ้มลูโดยฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล (MySQL) ดงันั้นจากการศึกษา
งานวิจยัขา้งตน้ผูพ้ฒันาจึงไดน้ างานวิจยัขา้งตน้มาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบส ารองคิวช่าง
ติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ล้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ต่อไป 

โดยมีข้อแตกต่างของระบบท่ีพฒันาเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการงานช่างเทคนิคและ
ติดตั้งกบังานวิจยัอ่ืนมีดงัน้ี 

1. เป็นระบบท่ีลกูคา้สามารถเลือกจองคิวเขา้งานท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานของตนโดย
การแนะน าจากระบบ  

2. เป็นระบบท่ีสามารถระบุคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณท่ีว่างอยูใ่ห้กบัขอ้มูล
ความตอ้งการและปริมาณงานของลกูคา้ได ้

3. เป็นระบบท่ีถกูก  าหนดใหม้ีการท างานไดเ้องในการค านวณปริมาณงานและบนัทึก
การจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณลงฐานขอ้มลู และอพัเดตตารางคิวงานอตัโนมติัเมื่อมี
การจองคิวงานแลว้ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศ เ ร่ืองระบบส ารองคิวช่างติดตั้ ง เครือข่าย
สายสัญญาณกรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ  ากัด (มหาชน) แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีวางแผนและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 6 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาปัญหาของการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ เป็นขั้นตอน
ของการศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานในปัจจุบนัของระบบเดิม เพ่ือศึกษาหาขอ้จ  ากดัและ
ปัญหาของการจองคิวงานช่าง ซ่ึงจากท่ีไดศึ้กษามาแลว้นั้น พบว่าปัญหาดงักล่าวเกิดจากทีมงานรับ
จองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณมีจ  านวนน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงานของลูกคา้ การ
จองคิวงานช่างติดตั้งฯ แบบเดิมท าดว้ยเอกสารไม่มีการบนัทึกลงฐานขอ้มลู การเปรียบเทียบราคาใช้
ตารางเปรียบเทียบท่ีเป็นเอกสารวิเคราะห์ปริมาณงานและวนัแลว้เสร็จดว้ยการค านวนโดยมนุษยซ่ึ์ง
มีความคลาดเคล่ือนสูง งานเสร็จเร็วกว่าก  าหนดบา้งเลยก าหนดไปบา้ง ส่งผลกระทบต่อตารางคิว
งานช่างท่ีเหลืออยู ่และปัญหาช่างเทคนิคและติดตั้งว่างงานอยู่เฉยๆ ท่ีบริษทั ลูกคา้ไม่สามารถจอง
คิวงานหรือไม่ทราบตารางงานช่างติดตั้งไดเ้อง การติดต่อจองคิวงานตอ้งใชว้ิธีการสุ่มโทรเขา้มาขอ
คิวงานกบัทางเจา้หน้าท่ี หากไม่ไดคิ้วงานหรือไม่พบเจา้หน้าท่ีจะตอ้งโทรติดต่อเขา้มาอีกคร้ังใน
ภายหลงั ส่งผลใหเ้สียโอกาสทางธุรกิจได ้ 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน จากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาปัญหาของงานวิจัย
ขา้งตน้ หลงัจากไดม้ีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิมและแนวทางการแกปั้ญหาจากแหล่งขอ้มูล
อ่ืนเพ่ือหาขอ้สรุปทั้งขอ้ดี และ ขอ้เสียของแนวทางและวิธีการแกไ้ขปัญหาแต่ละแบบ แลว้จึงน า
แนวทางและวิธีการแกไ้ขปัญหาในส่วนท่ีเป็นขอ้ดีของแต่ละวิธีการมาออกแบบเป็นระบบงานใหม่
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบ โดยการน าเสนอเป็นไดอะแกรมท่ีแสดงการท างานของ
ผูใ้ชง้านระบบในรูปแบบของ Use Case Diagram เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบทั้งหมดว่ามีการ
ท างานอะไรบา้ง และได้น า Activities Diagram มาใช้ในการแสดงล าดบัของการท างาน แสดง
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ขั้นตอนการปฏิบติังานโดยจะแสดงสถานะ และผลจากการท างานใหเ้ห็นในรูปของ Diagram ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจระบบการท างานไดง่้ายข้ึน 

3. ออกแบบระบบฐานข้อมูลท่ีจ  าเป็นกับระบบส ารองคิวช่างติดตั้ งเครือข่าย
สายสัญญาณ จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดจ้ัดท าแบบจ าลองเชิงแนวคิดท่ีใชแ้สดง
ลกัษณะโดยรวมของข้อมูล แลว้น าเสนอผ่านอีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) ว่าขอ้มูลต่างๆ มี
ความสมัพนัธก์นัในดา้นใด เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในเร่ืองของขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นระบบ 

4. จดัท าฐานขอ้มลูตามท่ีออกแบบ ในขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนของการน าฐานขอ้มูล
ท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขั้นตอนก่อนหนา้น้ี น ามาจดัท าเป็นระบบฐานขอ้มลูท่ีเหมาะสมกบัระบบส ารอง
คิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ 

5. พฒันาและทดสอบระบบงาน ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าเอาระบบต่างๆท่ีได้
ออกแบบไวม้าพฒันาดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) ดว้ยโปรแกรมช่วยในการเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่อยา่ง 
Dreamweaver ซ่ึงรวมเอาเคร่ืองมือต่างๆท่ีจ  าเป็นในการออกแบบและเขียนโค๊ดโปรแกรมให้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน โดยการพฒันาระบบน้ีจะตอ้งมีการเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเตรียม
ไว ้จากนั้นเม่ือพฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ให้ท าการทดสอบค าสั่งต่างๆ ทดสอบการเลือกเง่ือนไข
ต่างๆท่ีก  าหนดไว ้เพื่อดูความถูกตอ้งของโค๊ดภาษาพีเอชพี และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
ท างานไดข้องระบบท่ีพฒันาข้ึนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ เป็นขั้นตอนสุดท้าย เม่ือผูว้ิจัยได้พฒันาและ
ทดสอบระบบงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของการสรุปผลการวิจยัในส่วนต่างๆ 
ผลของการวิจยัท่ีไดรั้บ และแนะน าขอ้เสนอแนะ และจดัท าเอกสารงานวิจยัต่อไป  
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3.2  อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
        3.2.1  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีจะน ามาใช ้
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) 

1. หน่วยประมวลผล Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50 GHz 
2. หน่วยความจ า (RAM) 8.00 Gigabytes 
3. ความจุของฮาร์ดดิสก ์500 Gigabytes 
4. จอภาพขนาด 14 น้ิว 
5. เมา้ส์ และแป้นพิมพ ์

   3.2.2  ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบ 
 เคร่ืองเซิร์ปเวอร์  

1. ระบบปฏิบติัการ Ubuntu Server 13.10 64-bit version 
2. Apache HTTP Server 2.2.21 ใชส้ร้างเวบ็เซิร์ฟเวอร์ใหบ้ริการ 
3. PHP 5.3.8 ภาษาในการเขียนโปรแกรม 
4. MySQL 5.5.16 ใชเ้ป็นเซิร์ฟเวอร์ระบบฐานขอ้มลู 
5. phpMyAdmin 4.1.8 ใชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มลู 

 เคร่ืองไคลแอนต ์
1. ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 64-bit 
2. appserv 2.5.10 โปรแกรมรวบรวมเคร่ืองมือในการพฒันาเวบ็ไซต ์
3. Apache HTTP Server 2.2.21 ใชจ้  าลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ในการพฒันาโปรแกรม 
4. PHP 5.3.8  ภาษาท่ีใชเ้ขียนโค๊ด 
5. MySQL 5.5.16  ใชเ้ป็นระบบฐานขอ้มลู 
6. phpMyAdmin 4.1.8  ใชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มลู 
7. Internet Explorer 8.0  ใชเ้ป็นเวบ็บราวเซอร์ส าหรับแสดงผล 
8. Macromedia Dream Weaver ใชส้ าหรับออกแบบและเขียนโค๊ดโปรแกรม 

 หมายเหตุ  งานพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ ใชโ้น๊ตบุ๊คใน
การพฒันาโดยรวมเอาเคร่ือง Client และ Server อยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั 
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3.3  ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 
 

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี 2556 ปี 2557 
เดือน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. การศึกษาปัญหาการจองคิวงานช่างติดตั้ง       
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน       
3. ออกแบบระบบฐานขอ้มลู       
4. จดัท าฐานขอ้มลูตามท่ีออกแบบ       
5. พฒันาและทดสอบระบบงาน       
6. สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ       
7. เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ       
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตั้งแต่เร่ิมตน้
ศึกษาระบบงานเดิม ตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้ง
เครือข่ายสายสญัญาณ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
4.1  การศึกษาระบบงานเดิม 
 ในปัจจุบนัการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ แบ่งกลุ่มลกูคา้อยู ่2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ กลุ่มลกูคา้ท่ีสัง่ซ้ือสินคา้กบัทางบริษทัฯ โดยตรงเพ่ือน าไปติดตั้งใหก้บับริษทัตนเองหรือ
ติดตั้งใหก้บัลกูคา้ แลว้ตอ้งการใหที้มช่างติดตั้งของทางบริษทัฯ ไปด าเนินงานเขา้หัวสายสัญญาณ
ให้ และลูกคา้อีกกลุ่มหน่ึงคือลูกคา้ท่ีไม่ไดซ้ื้อสินค้ากบัทางบริษทัฯ แต่ซ้ือผ่านดิลเลอร์ หรือซ้ือ
สินคา้แบรนดอ่ื์นแต่ตอ้งการทีมช่างติดตั้งท่ีมีความช านาญงานไปท าการเขา้หัวสายสัญญาณ และ
ต้องการให้บริษัทฯ ออกเอกสารยืนยนัประสิทธิภาพการใช้งานให้เพื่อใช้ในการส่งงานตาม
ขอ้ก าหนดเร่ืองประสิทธิภาพของสายสญัญาณ  
 โดยขั้นตอนการจองคิวงานระบบเดิมนั้นจะใชก้ารติดต่อส่ือสารผ่านระบบโทรศพัท ์
และบนัทึกการจองคิวงานเป็นเอกสารเป็นหลกั โดยไม่มีการจดัท าฐานขอ้มลูแต่อยา่งใด เม่ือลกูคา้มี
ความตอ้งการจองคิวงานจะติดต่อเขา้มาท่ีบริษทัฯ เพื่อขอคิวงานช่างโดยประชาสัมพนัธ์บริษทัจะ
โอนสายมายงัฝ่ายเทคนิคอล ซพัพอร์ท เอนจิเนีย (Technical Support Engineer) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีในฝ่าย
น้ีท่ีรับผดิชอบเร่ืองคิวงานช่างเทคนิคและติดตั้งมีเพียง 1 คนจากจ านวนเจา้หน้าท่ีในฝ่ายทั้งหมด 5 
คน ซ่ึงมีการแบ่งงานและรับผิดชอบงานหลกัของตนไม่เหมือนกัน  เมื่อโทรพบเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบจึงจะสามารถเขา้กระบวนการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณได ้หากโทรมา
จองคิวงานช่างติดตั้งแต่ไม่พบเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งท าการติดต่อกลบัมาใหม่หรือฝากเบอร์ติดต่อไวใ้ห้
เจา้หนา้ท่ีติดต่อกลบัในภายหลงัซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ดา้นการบริการ และความ
น่าเช่ือถือ อาจส่งผลให้เสียโอกาสทางธุรกิจได ้หากมีบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจท่ีสามารถให้บริการ
แบบเดียวกบับริษทัฯ แต่มีระบบบริหารจดัการท่ีดีกว่าและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
มากกว่า เปิดใหบ้ริการงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ 
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4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม  
ปัจจุบนัระบบงานเดิมของการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณอยู่ในรูปแบบ

ของกระดาษเป็นหลกั และวิธีการจองต้องท าการจองกบัเจา้หน้าท่ีโดยตรงเท่านั้น ซ่ึงท าให้เกิด
ปัญหาในหลายประการตามมาโดยสามารถสรุปปัญหาไดด้งัน้ี  

1. เจา้หน้าท่ีรับจองคิวงานช่างเทคนิคและติดตั้งไม่เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการ
จองคิวงานช่างติดตั้ง 

2. ไม่มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บประวติัการจองคิวช่างท าให้ต้องสอบถามขอ้มูล
ลกูคา้ทุกคร้ังท่ีลกูคา้ติดต่อจองคิวงานช่าง 

3. การจดัเก็บขอ้มลูต่างๆ จดัท าเป็นเอกสาร เมื่อตอ้งการคน้หาเอกสารท าไดย้าก และ
ใชเ้วลานาน 

4. ลูกค้าไม่สามารถวางแผนงานเข้าหัวสายสัญญาณและทดสอบของตนเองได ้
เน่ืองจากจะตอ้งรอคิวงานว่างจากเจา้หน้าท่ีรับจองคิวงานเพียงอย่างเดียว ซ่ึงอาจจะใชร้ะยะเวลา
หลายสปัดาห์ในการจองคิวงานแต่ละคร้ัง 
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ภาพที่  4.1  flowchart  แสดงการท างานของระบบเดิม 
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4.2  การวเิคราะห์ออกแบบระบบงานใหม่ 
 การออกแบบระบบงานใหม่เป็นการออกแบบแผนผงัการท างานตามรายละเอียดใน
ส่วนต่างๆ ของระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ โดยใช ้Use Case Diagram และ 
Sequence Diagram รวมทั้งโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ของแฟ้มข้อมูลต่างๆ อย่าง
ละเอียดเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและเพื่อความสอดคล้องกันด้านการท างานของระบบใช้ ER 
Diagram และ Data Dictionary ในการออกแบบ 
      4.2.1 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่  
 จากปัญหาของระบบงานเดิมท่ีกล่าวไปแลว้นั้นการจองคิวช่างจะเน้นการท างานกับ
มนุษยเ์ป็นหลกั ในระบบงานใหม่น้ีจะเป็นระบบท่ีลดขั้นตอนการท างานกบัมนุษยใ์หเ้หลือขั้นตอน
ท่ีตอ้งติดต่อผา่นมนุษยน์อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ 
 โดยการท างานของระบบใหม่น้ีจะแบ่งขั้นตอนการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่าย
สายสญัญาณออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ ส่วนของลูกคา้ เป็นส่วนท่ีลูกคา้ติดต่อเขา้มาจองคิวงานกบั
ระบบ ท าให้ลูกค้าสามารถท าการจองคิวงานช่างติดตั้งผ่านระบบได้ด้วยตนเอง และส่วนของ
เจา้หนา้ท่ี เป็นส่วนของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบคิวงานจองและความพร้อมของหน้างานก่อนส่ง
ช่างเขา้ปฏิบติังาน ดงัแผนภาพท่ี 4.2 และ 4.3 แสดงการท างานของระบบใหม่ในส่วนของลูกค้า 
และเจา้หนา้ท่ีตามล าดบั 
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ภาพที่  4.2  flowchart การท างานของระบบใหม่ในส่วนของลกูคา้ 
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ภาพที่  4.3  flowchart การท างานของระบบใหม่ในส่วนของเจา้หนา้ท่ี 
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 4.2.2 Use Case Diagram แสดงกระบวนการท างานในระบบ 
 ภาพท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นภาพรวมการท างานหลกัของระบบ โดยใชก้ารพฒันาระบบเชิง
วตัถุมาใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงผูใ้ชง้านระบบ และบอกถึงความสัมพนัธ์ของการ
ท างานระหว่างระบบกบัผูใ้ช ้โดยระบบจะท างานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็บราวเซอร์ เช่น 
Internet Explorer , Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  แผนผงัของระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ แสดงในรูปแบบยสูเคส
ไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
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 จากรูปท่ี 4.4 ผูท่ี้สามารถใชง้านระบบในส่วนของการเขา้ใชร้ะบบนั้นสามารถแบ่งออก
ได ้2 กลุ่มคือ ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิก และเจา้หนา้ท่ี   
 โดยลกูคา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเมื่อตอ้งการใชง้านจ าเป็นจะตอ้งท าการลงทะเบียนสมาชิก
เพ่ือเขา้สู่ระบบ จากนั้นเม่ือเป็นสมาชิกแลว้จะไดสิ้ทธิในการดูตารางคิวงานช่างติดตั้ง และสามารถ
กรอกขอ้มลูเพ่ือจองคิวงานช่างเทคนิคและติดตั้งได ้
 ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีนั้นเม่ือเขา้สูร้ะบบแลว้จะไดรั้บสิทธิในการเรียกดูฐานขอ้มูลเพ่ิม 
ลบ แกไ้ขขอ้มลู เปล่ียนแปลงสถานการณ์จองคิวงานได ้ตรวจสอบคิวงานจองของลูกคา้ยอ้นหลงั
และจดัท ารายงานสรุปจากฐานขอ้มลูได ้
  4.2.3 Sequence Diagram แสดงแบบจ าลองกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรมของระบบ 
 4.2.3.1 ผงัแสดงภาพกระบวนการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ 
 ผงัแสดงภาพกระบวนการจองคิวงานช่างติดตั้ง โดยผูใ้ชง้านระบบต้องท าการเขา้สู่
ระบบ จึงจะสามารถจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณตามท่ีตอ้งการ ท าการบนัทึกขอ้มูล
โดยแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  ผงัแสดงภาพกระบวนการจองคิวงานช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ  แสดงในรูปแบบ
ซีเควนซไ์ดอะแกรม  (Sequence Diagram) 
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 4.2.3.2 ผงัแสดงภาพกระบวนการจดัการขอ้มลูระยะเวลาและอุปกรณ์จ าเป็น 
  ผงัแสดงภาพกระบวนการเพ่ิม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลลกัษณะงาน โดยเจา้หน้าท่ีตอ้งท าการ
เขา้สู่ระบบ สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไ้ขขอ้มลูลกัษณะงานท่ีตอ้งการ ท าการบนัทึกขอ้มลูโดยแสดงไดด้งั
ภาพท่ี 4.6 
 

 
 

ภาพที่ 4.6  ผงัแสดงภาพกระบวนการจัดการข้อมูลระยะเวลาและอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติังาน แสดงในรูปแบบซีเควนซไ์ดอะแกรม  (Sequence Diagram) 
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 4.2.3.3 ผงัแสดงภาพกระบวนการจดัการขอ้มลูรายละเอียดงานจองของลกูคา้ 
       ผงัแสดงภาพกระบวนการเรียกดูหรือลบ ขอ้มลูรายละเอียดงานจอง โดยเจา้หน้าท่ีตอ้ง
ท าการเขา้สู่ระบบ สามารถเรียกดูหรือลบขอ้มลูรายละเอียดงานจองท่ีลกูคา้ท าการจองเขา้มา ท าการ
บนัทึกขอ้มลูโดยแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพที ่4.7  ผงัแสดงภาพกระบวนการจดัการขอ้มลูรายละเอียดงานจองของลูกคา้ แสดงในรูปแบบ            
ซีเควนซไ์ดอะแกรม   (Sequence Diagram) 
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 4.2.4 ผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู (ER Diagram) 
 ผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลจะแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆภายใน
ระบบ ซ่ึงจะแสดงในรูปแบบ ER Diagram  
 

 
 

ภาพที ่4.8  ผงัแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลของระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ
แสดงในรูปแบบ อีอาร์ ไดอะแกรม  ER  Diagram (Entity-Relationship Diagram) 
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 4.2.5 พจนากรมขอ้มลู (Data dictionary) 
 ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.1  ตาราง  tbluser  เก็บขอ้มลูของลกูคา้ 
 
Table Name : tbluser 
No. Field Name Data Type Key Description 
1 user_id Int (11) PK รหสัลกูคา้ 

2 user_username varchar(100)  ช่ือผูใ้ช ้

3 user_password varchar(100)  รหสัผา่น 

4 user_email varchar(150)  อีเมลล ์
5 user_company varchar(255)  บริษทั 

6 user_addr text  ท่ีอยู ่

7 user_tel varchar(50)  เบอร์ติดต่อ 

8 user_fax varchar(50)  แฟกส์ 

9 user_status varchar(100)  สถานะ 

10 user_create datetime  วนัท่ีการเขา้เป็นสมาชิก 

11 user_update datetime  วนัท่ีอพัเดต 

 
ตารางที่ 4.2  ตาราง  tbljob  เก็บขอ้มลูรายละเอียดเจา้ของงาน 
 
Table Name : tbljob 
No. Field Name Data Type Key Description 
1 job_id int(11) PK รหสังาน 

2 user_id int(11) FK รหสัผูใ้ช ้
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

3 job_name varchar(255)  ช่ือโครงงาน 

4 job_emp_name varchar(255)  ช่ือผูรั้บผดิชอบ 

5 job_tel varchar(50)  เบอร์ติดต่อ 

6 job_outlet varchar(20)  จ านวน Outlet รวม 

7 job_status varchar(50)  สถานะงาน 

8 job_date varchar(50)  เวลาท่ีจองงาน 

 
ตารางที่ 4.3  ตาราง  tbljob_detail  เก็บขอ้มลูรายละเอียดงานจอง 
 
Table Name : tbljob_detail 
No. Field Name Data Type Key Description 
1 detail_id int(11) PK รหสัอุปกรณ์ 

2 job_id int(11) FK รหสัผูใ้ช ้

3 line_id int(11) FK รหสัผูใ้ช ้

4 detail_unit1 varchar(20)  unit1 

5 detail_unit2 varchar(20)  unit2 

6 detail_unit3 varchar(20)  unit3 

7 detail_unit4 varchar(20)  unit4 

 
ตารางที่ 4.4  ตาราง  tbldevice  เก็บขอ้มลูระยะเวลาและอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน 
 
Table Name : tbldevice 
No. Field Name Data Type Key Description 
1 davice_id int(11) PK รหสัอุปกรณ์ 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

2 type_id int(11) FK รหสัหมวดหมู่สายสญัญาณ 

3 line_id int(11) FK รหสัประเภทสายสญัญาณ 

4 device_part varchar(50)  รหสังานบริการ 

5 device_desc varchar(255)  รายละเอียดสินคา้ 

6 device_order varchar(100)  สินคา้จ  าเป็น 

7 device_time varchar(5)  เวลา/นาที 

 
ตารางที่ 4.5  ตาราง  tblline  เก็บขอ้มลูประเภทของสายสญัญาณ 
 
Table Name : tblline 
No. Field Name Data Type Key Description 
1 line_id int(11) PK รหสัประเภทของสายสญัญาณ 

2 line_name varchar(150)  ช่ือประเภทของสายสญัญาณ 

 
ตารางที่ 4.6  ตาราง  tbltype  เก็บขอ้มลูหมวดหมู่ของสายสญัญาณ 
 

Table Name : tbltype 
No. Field Name Data Type Key Description 
1 type_id int(11) PK รหสัหมวดหมู่ของสายสญัญาณ 

2 type_name varchar(150)  ช่ือหมวดหมู่ของสายสญัญาณ 
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 4.2.6 แผนผงัแสดงการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้User Interface 
 ระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณได้พฒันาในรูปแบบเว็บไซด์และมี
โครงสร้างการใช้งานแบ่งตามประเภทของผูใ้ช้งานคือ เจ้าหน้าท่ีและสมาชิก โดยจะแสดงเป็น
แผนผงัการเขา้ใชง้านดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ผงัแสดงการออกแบบส่วนติดต่อกบัสมาชิก 
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ภาพที ่4.10  ผงัแสดงการออกแบบส่วนติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี 
 
4.3 ผลการจดัท าและการทดสอบระบบ 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงผลการจัดท าและทดสอบระบบส ารองคิวช่างติดตั้ งเครือข่าย
สายสญัญาณซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดในการจดัท าและแสดงผลการทดสอบระบบตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส้ินสุดกระบวนการท างานของระบบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 การจัดท าระบบส ารองคิวช่างติดตั้ งเครือข่ายสายสัญญาณ สร้างหน้าเว็บเพจจาก
โปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส็ หา้ (Adobe Dreamweaver CS5) ซ่ึงผูจ้ดัท าใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างเวบ็แอปพลิเคชัน่ น ามาใชง้านร่วมกบัฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอลและภาษาสคริปต์ ในการ
พฒันาระบบบริหารจดัการงานช่างเทคนิคและติดตั้งน้ี ใชภ้าษาพีเอชพีในการเขียนเวบ็แอปพลิเคชัน่ 
โดยมีโปรแกรมอาปาเช่เป็นโปรแกรมช่วยในการจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคให้เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ 
 4.3.1 ส่วนการใชง้านของลกูคา้ 
                ลกูคา้ผูใ้ชง้านระบบเร่ิมการใชง้านระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณโดย
การเขา้สู่ระบบในหนา้โฮมเพจ จากนั้นกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพ่ือเขา้สู่ระบบดงัภาพท่ี 4.11  
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ภาพที่ 4.11  หนา้จอการเขา้สู่ระบบของลกูคา้ 
 
 หากผูใ้ชง้านระบบกรอกช่ือผูใ้ชง้านหรือรหสัผา่นไม่ถกูตอ้ง ระบบจะท าการแจง้เตือน
การลอ็กอินไม่ถกูตอ้ง เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านระบบท าการกรอกช่ือผูใ้ชง้านและรหัสผ่านใหม่อีกคร้ังเพ่ือ
เขา้สู่ระบบ ดงัภาพท่ี 4.12  
 

 
 
ภาพที่ 4.12  การเขา้สู่ระบบช่ือผูใ้ชง้านหรือรหสัผา่นไม่ถกูตอ้ง 
 
 ในส่วนของผูใ้ชง้านระบบทัว่ไปท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบส ารองคิวช่าง
ติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณจะสามารถดูสถานะการจองคิวงานไดเ้ท่านั้น จะยงัไม่สามารถจองคิว
งานได ้ดงัภาพท่ี 4.13 
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ภาพที่ 4.13  หนา้จอตารางจองคิวงานของผูใ้ชง้านระบบทัว่ไป 
  
 ส าหรับผูใ้ชง้านระบบท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของระบบนั้น สามารถลงทะเบียนสมาชิก
ไดใ้นส่วนของการสมคัรสมาชิก ในส่วนน้ีผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั
องค์กร ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ และข้อมูลจ าเป็นอ่ืนๆให้ครบตามท่ีระบบร้องขอ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในขั้นตอนการจองคิวงานช่างติดตั้งต่อไป ดงัภาพท่ี 4.14 

 
 

ภาพที่ 4.14  หนา้จอการลงทะเบียนสมาชิก 

DPU



43 

 เมื่อผูใ้ชง้านระบบลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบแลว้ จะสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดย
การน าช่ือผูใ้ชง้านและรหัสผ่านท่ีลงทะเบียนไวม้ากรอกลงในช่องลงล๊อกอินในหน้าโฮมเพจ ดงั
ภาพท่ี 4.15 
 

 

ภาพที่ 4.15  หนา้จอแสดงการกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบ 
 
 เมื่อผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงช่ือบริษทัของผูใ้ชง้าน ท่ีลงทะเบียนเขา้ใช้
งานระบบ ดงัภาพท่ี 4.16 
 

 
 

ภาพที่ 4.16  หนา้จอการเขา้สู่ระบบของสมาชิก 
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 โดยหลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั โดยเลือกท่ีเมนูแกไ้ข
ขอ้มูลส่วนตวั แลว้เขา้ไปท าการแก้ไขขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้รหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆได้ จากนั้นเม่ือ
แกไ้ขขอ้มลูแลว้เสร็จท าการบนัทึกขอ้มลู ดงัภาพท่ี 4.17 
 

 

ภาพที่ 4.17  หนา้จอสมาชิกแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั 
 
 ผูใ้ชง้านระบบสามารถดูคิวงานท่ีตนเองเคยจองยอ้นหลงัไดจ้ากเมนูรายการท่ีเคยจอง 
โดยระบบจะแสดงช่ือโครงงาน และผูรั้บผดิชอบของบริษทั พร้อมทั้งสถานะโครงงานและวนัท่ีท่ี
ไดจ้องคิวเขา้งาน เพ่ือใหอ้งคก์รของผูใ้ชง้านระบบทราบว่าองคก์รของตนไดจ้องโครงงานไหนไป
แลว้บา้ง และสถานการณ์จองเป็นอยา่งไร ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ เพ่ือป้องกนัการจองคิวงานซ ้ าซอ้น
ของเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์รเดียวกนั ดงัภาพท่ี 4.18 
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ภาพที่ 4.18  หนา้จอแสดงรายการท่ีเคยจองคิวของผูใ้ชง้านระบบ 

 
 ในขั้นตอนการจองคิวงานของผูใ้ชง้านระบบจ าเป็นจะตอ้งให้ลูกคา้ทราบสถานะของ
คิวงานว่างก่อนการจองโดยผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งเขา้มาท่ีเมนูดูตารางจองคิวงานก่อน โดยในตาราง
ปฏิทินจะแสดงสถานะวนัท่ีสามารถท าการจองไดโ้ดยแบ่งสถานะออกเป็น 3 สีดว้ยกนัคือ  
 สีแดง      :  แสดงสถานะคิวงานช่างติดตั้งทั้ง 3 ทีมไม่ว่าง 
 สีเหลือง :   แสดงสถานะคิวงานช่างติดตั้งมีผูจ้องแลว้ แต่ยงัมีทีมช่างติดตั้งอย่างน้อย 1 

ทีมสามารถจองคิวงานได ้
 สีเขียว     :  แสดงสถานะคิวงานทีมช่างติดตั้งทั้ง 3 ทีมว่าง 
ดงัภาพท่ี 4.19 
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ภาพที่ 4.19   หนา้จอแสดงปฏิทินสถานะการจองคิวงาน 
 
 เมื่อทราบสถานะคิวงานว่างจากปฏิทินแลว้ผูใ้ชง้านระบบสามารถท าการจองคิวงานได้
ทนัทีจากเมนูจองคิวงาน เมื่อเขา้สู่หน้าการจองระบบจะให้ท าการป้อนขอ้มูลรายละเอียดลกัษณะ
งานเบ้ืองตน้เช่น ช่ือโครงงาน ผูรั้บผดิชอบ เบอร์ติดต่อ ดงัภาพท่ี 4.20 

 

ภาพที่ 4.20  หนา้จอแสดงหนา้ส าหรับป้อนขอ้มลูรายละเอียดลกัษณะงาน เพื่อจองคิวงาน 
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 ผูใ้ชง้านระบบเลือกชนิดของงานท่ีจะท าการจองคิวงานได ้2 ชนิดคือ UTP และ Fiber 
Optic โดยเมื่อท าการเลือกแลว้ระบบจะแสดง Type ของสายรุ่นต่างๆใหเ้ลือก พร้อมทั้งช่องส าหรับ
ป้อนขอ้มลูจ  านวนของหวัคอนเนคเตอร์ จ  านวนของจุดติดตั้งหัวคอนเนคเตอร์ และจ านวนของจุด
ส าหรับงานทดสอบ ดงัภาพท่ี 4.21  

 
ภาพที่ 4.21  แสดงการเลือกชนิดของงาน 

 
 ผูใ้ชง้านระบบสามารถเลือกวนัท่ีตอ้งการจองไดจ้ากช่องของวนัท่ีจอง โดยเมื่อท าการ
เลือกในส่วนน้ีระบบจะท าการบนัทึก พร้อมทั้งเปล่ียนสถานะของสีตามเง่ือนไขการจองบนปฏิทิน
แสดงสถานะการจองคิวงานในทนัที เพื่อแจง้ให้ผูใ้ชง้านท่านอ่ืนไดท้ราบถึงสถานะงานจองคิว ท่ี
เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด ดงัภาพท่ี 4.22 
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ภาพที่ 4.22  แสดงการเลือกวนัท่ีจอง 
 
 หลงัจากเลือกวนัท่ีตอ้งการจะใหเ้ขา้ปฏิบติังานแลว้ผูใ้ชง้านก็จะเขา้สู่การแจง้ขอ้มูลของ
ลกัษณะงานเบ้ืองตน้ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีและทีมช่างทราบถึงขอบเขตของงาน ชนิดของสายท่ีจะตอ้ง
ไปปฏิบติังานและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นกบังานนั้นๆ ดงัภาพท่ี 4.23 
 

 
 

ภาพที่ 4.23   แสดงการเลือกชนิดของสายและวิธีการเขา้หวัสาย 
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 เมื่อผูใ้ช้งานกรอกข้อมูลครบถว้นและบันทึกข้อมูล หากผูใ้ช้งานเลือกวันจองท่ีมี
สถานะการจองเต็มแลว้ หรือเลือกจองชา้กว่าผูใ้ชร้ายอ่ืนในขั้นตอนการจองคิวงาน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้
ในกรณีท่ีมีผูใ้ชง้านมากกว่า 2 รายเลือกจองคิวงานในวนัท่ีมีสถานะสีเหลืองพร้อมกนั ระบบจะแจง้
สถานะคิววนัท่ีเลือกเต็ม ไม่สามารถจองคิวไดอี้ก ดงัภาพท่ี 4.24 

 

ภาพที่ 4.24  รูปแบบการแจง้เตือนเม่ือมีการจองคิวงานเกินทีมช่างท่ีมี 

 
 เมื่อผูใ้ชง้านระบบท าการจองคิวงานส าเร็จ ระบบจะประมวลผลการจองและรายงาน
รายละเอียดงานใหท้ราบอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการจอง จบกระบวนการจอง ดงั
ภาพท่ี 4.25 
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ภาพที่ 4.25  ตวัอยา่งหนา้รายงานรายละเอียดงานจอง    

 
 4.3.2  ส่วนการใชง้านของเจา้หนา้ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีสามารถเร่ิมการใชง้านระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ โดย
การเขา้สู่ระบบในหนา้โฮมเพจเดียวกนักบัลกูคา้ จากนั้นกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพ่ือเขา้สู่ระบบ 
ดงัภาพท่ี 4.26 
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ภาพที่ 4.26  หนา้จอการเขา้สู่ระบบของเจา้หนา้ท่ี 
 
 หากเจ้าหน้าท่ีท าการกรอกช่ือผูใ้ชง้านหรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง ระบบจะท าการแจ้ง
เตือนการล็อกอินไม่ถูกตอ้ง เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีกรอกช่ือผูใ้ชง้านและรหัสผ่านใหม่อีกคร้ังเพ่ือเขา้สู่
ระบบ ดงัภาพท่ี 4.27  
 

 
 
ภาพที่ 4.27  การเขา้สู่ระบบช่ือผูใ้ชง้านหรือรหสัผา่นไม่ถกูตอ้ง 
 
 เมื่อเจา้หนา้ท่ีเขา้สู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงหนา้ตอ้นรับผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 4.28 
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ภาพที่ 4.28  หนา้จอการเขา้สู่ระบบของสมาชิก 
 
 ในส่วนการใชง้านของเจา้หนา้ท่ีนั้นสามารถใชง้านระบบไดทุ้กส่วนเช่นเดียวกบัส่วน
ของลูกคา้ทุกประการ โดยจะมีส่วนท่ีเพ่ิมเขา้มาในส่วนการใชง้านระบบของเจา้หน้าท่ีก็คือส่วน
จดัการขอ้มลูระบบ ซ่ึงจะเป็นส่วนส าหรับการใชง้านขอ้มลูต่างๆ ในฐานขอ้มูล เช่นขอ้มูลชนิดของ
สาย ประเภทของสาย รายการสินคา้ และเวลาในการด าเนินงานต่างๆ เป็นตน้  
 เมื่อเขา้เมนูส่วนจดัการขอ้มลูระบบ ระบบจะแสดงรายการงานท่ีลูกคา้จองคิวเขา้มาให้
ทราบในหน้าแรก โดยจะแสดงช่ือโครงการ วนัท่ีจอง ช่ือผูรั้บผิดชอบ เบอร์ติดต่อ  และแสดง
สถานะการยนืยนัความพร้อม ดงัภาพท่ี 4.29 
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ภาพที่ 4.29  หนา้จอรายงานการจองทั้งหมดท่ีลกูคา้จองเขา้ระบบมา เพ่ือท าการยนืยนัความพร้อม 
 
 เจา้หน้าท่ีสามารถเรียกดูรายละเอียดงานจองต่างๆได ้เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการติดต่อ
กลบัหาลกูคา้เพื่อยนืยนัความพร้อมหนา้งาน หลงัจากติดต่อเพื่อยืนยนัความพร้อมเรียบร้อยแลว้จึง
ท าการเปล่ียนสถานะยนืยนัความพร้อมหนา้งาน และแจง้ใหที้มช่างเทคนิคออกปฏิบติังานตามวนัท่ี
ลกูคา้จองคิวเขา้มาต่อไป ดงัภาพท่ี 4.30 

DPU



54 

 
 

ภาพที่ 4.30  หนา้จอรายงานรายละเอียดงานท่ีเรียกดู เพื่อท าการยนืยนัความพร้อมกบัลกูคา้ 
 
 เจา้หนา้ท่ีสามารถจดัการฐานขอ้มูลประเภทของสายท่ีทีมช่างติดตั้งขององค์กรรับเขา้
หวัและทดสอบสายได ้โดยสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มลูประเภทสาย ดงัภาพท่ี 4.31 
 

 
 

ภาพที่ 4.31  หนา้การจดัการขอ้มลูประเภทสาย 
 
 เจา้หนา้ท่ีสามารถจดัการฐานขอ้มลูในส่วนของขอ้มลูชนิดช่ือรุ่นของสายแต่ละประเภท 
โดยสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มลูชนิดของสายแต่ละประเภท ดงัภาพท่ี 4.32 
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ภาพที่ 4.32  หนา้การจดัการขอ้มลูช่ือรุ่นของสาย 
 
 เจา้หนา้ท่ีสามารถบริหารจดัการขอ้มลูเก่ียวกบัระยะเวลาและอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยเมนูจดัการอุปกรณ์ โดยในส่วนน้ีเจา้หน้าท่ีจะท าการเลือกประเภทและชนิดของ
สายเพ่ือก าหนดกรุ๊ปใหก้บัอุปกรณ์ จากนั้นจึงใส่ขอ้มลูสินคา้ รหสัสินคา้ รายละเอียดของสินคา้และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานในขั้นตอนของการเพ่ิมข้อมูล เพื่อก  าหนดเป็นฐานข้อมูลท่ีใช้
ค  านวนและแสดงผลในหนา้รายงานการจองของลกูคา้ต่อไป ดงัภาพท่ี 4.33  

 
 

ภาพที่ 4.33  การเพ่ิมขอ้มลูเก่ียวกบัระยะเวลาและอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน 
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 เมื่อเจา้หนา้ท่ีกรอกขอ้มลูเก่ียวกบัระยะเวลาและอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
และบนัทึกแลว้ระบบจะน ามาแสดงใหท้ราบว่าขณะน้ีในฐานขอ้มลูมีขอ้มลูอะไรอยูบ่า้ง โดยใน
ส่วนน้ีเจา้หนา้ท่ีสามารถท าการลบ และแกไ้ขขอ้มลูได ้ดงัภาพท่ี 4.34  
 

 
 

ภาพที่ 4.34  ผลการกรอกขอ้มลูในส่วนจดัการอุปกรณ์ 
 
 ในส่วนสุดทา้ยท่ีเจา้หน้าท่ีสามารถท าไดน้อกเหนือจากผูใ้ชง้านทัว่ไปก็คือการเรียกดู
ขอ้มลูของลกูคา้ทั้งหมดท่ีมีในระบบ ทราบถึงจ านวนผูใ้ชง้าน และบริษทัท่ีเป็นสมาชิกอยู่มีเท่าไหร 
ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ เบอร์ติดต่อและอีเมลลอ์ะไร เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ใหม่ อพัเดตโปรโมชัน่สินคา้ หรือใชง้านในดา้นอ่ืนๆต่อไปได ้ดงัภาพท่ี 4.35 
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ภาพที่ 4.35  รายงานขอ้มลูลกูคา้ทั้งหมดท่ีมีในระบบ DPU



     
 

 
 

บทที ่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
ระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณ จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

กระบวนการจดัการคิวช่างติดตั้งของบริษทั อินเตอร์ล้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อน ามา
วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ท่ีสามารถแกปั้ญหาของระบบเดิมไดแ้ละเพ่ิมประสิทธิภาพดา้น
การบริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ พร้อมทั้งจดัระบบท าฐานขอ้มูลท่ีจ  าเป็น เพ่ือช่วยใน
การเก็บข้อมูลส าคัญดา้นต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์และวางแผนแนว
ทางการปฏิบัติงาน และประเมินอตัราความตอ้งการงานได้ในอนาคตได้ โดยขั้นตอนการพฒันา
ผูว้ิจยัไดเ้ขียนโปรแกรมดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) ใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ใชเ้คร่ืองมือช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) และใชโ้ปรแกรมอา
ปาเช่ (Apache) จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ โดยระบบส ารองคิวช่างติดตั้ง
เครือข่ายสายสญัญาณแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจา้หน้าท่ี และส่วนของสมาชิก 
(ลกูคา้) 

ส่วนของเจา้หนา้ท่ีนั้น  เม่ือเจา้หนา้ท่ีท าการลอ็กอินเขา้ใชง้านระบบ เจา้หน้าท่ีสามารถ
จดัการฐานขอ้มลูต่างๆ ท่ีระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณตอ้งใช ้ไดแ้ก่ การจดัการ
รายการจองทั้งหมดท่ีลกูคา้ท าการจองเขา้มา โดยสามารถเรียกดูขอ้มูลการจองได ้จากนั้นจึงติดต่อ
กลบัหาลกูคา้เพื่อท าการยืนยนัความพร้อมของหน้างานก่อนส่งทีมช่างออกปฏิบติังาน นอกจากน้ี
เจา้หนา้ท่ียงัสามารถจดัการประเภทสาย ชนิดของสาย จดัการอุปกรณ์ และขอ้มูลลูกคา้ไดอี้กดว้ย
เจา้หนา้ท่ีสามารถจดัการขอ้มูลของตนเองโดยสามารถเปล่ียนแปลงรหัสผ่านการเขา้ใชง้านระบบ 
และขอ้มลูอ่ืนๆได ้ 

ส่วนของสมาชิก (ลูกคา้) เมื่อสมาชิก (ลูกคา้) ท าการล็อกอินเขา้ใช้งานระบบ สมาชิก 
(ลกูคา้) จะสามารถใชง้านการจองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณได ้สมาชิก (ลูกคา้) สามารถ
เปล่ียนรหสัผา่น แกไ้ขขอ้มลูสมาชิกของตนได ้สมาชิก (ลูกคา้) สามารถเรียกดูรายการจองคิวงาน
ช่างติดตั้งของตนกบัทางบริษทัฯ ยอ้นหลงัได ้
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5.1  อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าระบบส ารองคิวช่างติดตั้ งเครือข่ายสายสัญญาณ ท่ีผูว้ิจัยได้
ท าการศึกษาระบบงานเดิมในเร่ืองของขั้นตอน และความต้องการใช้ข้อมูลด้านต่างๆในการ
ด าเนินงาน เช่น ขั้นตอนการจองคิวช่างติดตั้งของระบบเดิมใช้วิธีการจองคิวผ่านโทรศพัท์กับ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเป็นหลกั เก็บบนัทึกขอ้มลูการจองคิวงานช่างเป็นเอกสารท าให้เกิดขอ้จ  ากดั
หลายดา้น ทั้งเร่ืองของการประสานงาน ติดตามงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบคิวงาน
ลาหยดุ หรือออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี ปัญหาการหาเอกสารไม่พบ ปัญหาเร่ืองของความต่อเน่ือง 
รวมถึงปัญหาเร่ืองขีดความสามารถในการประเมินงานและความพร้อมหน้างานในกรณีการ
เจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดย
การน าระบบฐานขอ้มลูเขา้มามีบทบาทในการเก็บขอ้มูล และเป็นประโยชน์หลายดา้น เช่น ขอ้มูล
สามารถใชง้านร่วมกนัได ้ช่วยลดความซบัซอ้นของขอ้มลูใหน้อ้ยลง ช่วยลดความไม่คงท่ีของขอ้มลู
ลง สามารถก าหนดไดว้่าใครบา้งท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเพื่อท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดใดได ้
จึงท าให้ขอ้มูลมีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน และท่ีส าคญัมากก็คือสามารถเก็บข้อมูลท่ีมีปริมาณ
มากๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งแม่นย  า 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากในปัจจุบนั ซ่ึงในองค์กรของผูว้ิจยัเองก็มีการ
สร้างเว็บไซต์ และมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการอยู่แลว้ในปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็เซิร์ปเวอร์ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 
ผูว้ิจยัจึงน าความสามารถของระบบฐานขอ้มูลและประโยชน์ของการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใชร้วมกนั โดยท าการพฒันาระบบข้ึนมามีลกัษณะการท างานเป็นแบบ Web-based 
Application มีโครงสร้างทางระบบเครือข่ายเป็นแบบไคลเอ็นท์และเซิร์ฟเวอร์ (Client - Server) 
และน าระบบฐานขอ้มูลมาใชบ้ริหารจดัการขอ้มูล ผูใ้ชง้านระบบสามารถเรียกใชง้าน Web-based 
Application ไดจ้ากทุกท่ีและทุกเวลาท่ีสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ 
(web browser) โดยไม่ตอ้งติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยตรง ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ในการใชง้าน เพ่ิมความพึงพอใจ และสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหก้บัองคก์รได ้ขอ้มลูท่ีท าการ
จดัเก็บและน ามาแสดงผลเป็นข้อมูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าสามารถใช้ในการอา้งอิงการจองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการท างานท่ีไหลล่ืนต่อเน่ืองไม่เกิดการหยุดชะงกัของกระบวนการจอง
คิวช่างติดตั้ง 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบและพฒันาระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ 
โดยมีล  าดบัขั้นตอนในการด าเนินงาน จากการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารในส่วนงานเทคนิคคอล
ซพัพอร์ท เอน็จิเนียเพื่อน ามาวิเคราะห์ระบบงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและออกแบบระบบงานใหม่โดย
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ใช ้Use Case และ Sequence Diagram เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ จากการออกแบบผูจ้ดัท าไดท้ า
เป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) โดยระบบจะมุ่งเน้นให้ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น มีขั้นตอน
การท างานไม่ก่ีขั้นตอน สมาชิก (ลกูคา้) ท่ีไมช่  านาญคอมพิวเตอร์สามารถใชง้านเว็บแอพพลิเคชัน่ 
(Web Application) ได ้เนน้การท างานของระบบใหม้ีประสิทธิภาพ ครบถว้น และมีระบบแจง้วนัท่ี
ท่ีสามารถจองคิวงานได ้มีการอพัเดตขอ้มลูแบบอตัโนมติัเมื่อมีการจองเพื่อให้สมาชิก (ลูกคา้) ท่าน
อ่ืน ทราบถึงสถานะของคิวช่างติดตั้งของบริษทัฯในปัจจุบนั มีระบบตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลมีระบบป้องกันการจองคิวเกินทีมช่างท่ีองค์กรมี มีการเก็บข้อมูล และออกรายงานต่างๆ 
จากนั้นผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบระบบต่างๆ ทุกระบบว่าสามารถท างานเขา้กนัไดจ้ริง  

 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
 ระบบส ารองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสญัญาณในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นเพียงการจดัท า
ระบบตน้แบบ ซ่ึงขั้นตอนในการจองคิวงานช่างติดตั้งอาจเกิดปัญหาต่างๆข้ึนไดม้ากมายเช่น ลูกคา้
ใหข้อ้มลูไม่ตรงกบัความเป็นจริงหนา้งาน เพ่ือตอ้งการใหไ้ดคิ้วงานท่ีเร็วข้ึน หนา้งานมีปัญหาฝนตก
เขา้ท างานไม่ไดใ้นวนัท่ีนัดหมาย และปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่อาจควบคุมท่ีตวัระบบได ้ระบบจึงเป็นแค่
ส่วนเสริมหรือทางเลือกเพ่ือลดขั้นตอนการประสานงานกบับุคคล ลดความรู้สึกของลกูคา้ในกรณีท่ี
ติดต่อบ่อยคร้ังแต่ไม่พบเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่ไดค้  าตอบท่ีท าให้พอใจ และสร้างความรู้สึกใน
เชิงบวกเก่ียวกบัการท่ีมีระบบท่ีสามารถรองรับการด าเนินงานจองคิวช่างติดตั้งของลกูคา้แทนการใช้
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเพียงคนเดียว 
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