
 
 

 

ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน ์ หจก.เอน็.ล้ิงค ์อินเตอร์เซอร์วสิ 

Online Maintenance Recording System  

(N.LINK INTER SERVICE LIMITED PARTNERSHIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวณฏัฐินี     นาคประเสริฐ 5704800068 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 
ปีการศึกษา 2563 



 

 

 



ก 
 

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์  ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์  

 หจก.เอ็น.ล้ิงค ์อินเตอร์เซอร์วสิ 

หน่วยกติของปริญญานิพนธ์ 3 หน่วยกิต  
รายช่ือผู้จัดท า  นางสาวณฏัฐินี นาคประเสริฐ 5704800068 

อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารยเ์อก บ ารุงศรี  
ระดับการศึกษา   วทิยาศาสตรบณัฑิต  
ภาควชิา    วทิยาการคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา    2563 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ในการจดัท าปริญญานิพนธ์เพื่อพฒันาระบบให้ หจก. เอ็น.ล้ิงค์ อินเตอร์

เซอร์วิส เป็นระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ ส าหรับเป็นส่ือกลางระหว่างพนักงานภายใน

บริษทัและผูใ้ชบ้ริการของบริษทัโดยสามารถใชบ้ริการของระบบเวบ็ท่ีพนกังานส่วนใหญ่มีขอ้มูล

ในระบบอยู่แลว้ จากเดิมบริษทัจะตอ้งเสียเวลาในการหาขอ้มูลของผูใ้ช้บริการจากสมุดจดบนัทึก

ต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลอาจมีการตกหลนหรือไม่ครบถว้น ระบบท่ีผูจ้ดัท าพฒันาน้ีจะช่วยใหพ้นกังานภายใน

บริษทัไดรั้บความสะดวกสบายยิ่งข้ึน โดยสามารถคน้หาหรือเรียกดูขอ้มูลเก่าของผูใ้ช้บริการได้ 

สามารถแจง้สถานะการซ่อมสินคา้ใหพ้นกังานทราบได ้และยงัสามารถพิมพอ์อกเป็นรายงานไดอี้ก

ดว้ย ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส าหรับเจา้ของบริษทั สามารถเพิ่มพนกังานภายในบริษทั

ได ้ดูขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการได ้และยงัสามารถดูสถิติการเขา้ใชง้านได ้ทั้งแบบรายวนั, รายเดือน, ราย

ปี และ 2) ส าหรับพนกังาน สามารถคน้หาขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการไดท้ั้งเก่าและใหม่ได ้  และพฒันา

ซอฟต์แวร์ตามหลักการทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP, HTML5, CSS และ JavaScript 

จดัการฐานขอ้มูลดว้ย phpMyAdmin 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ทีม่ำของกำรพฒันำระบบ 
หจก. เอ็น.ล้ิง อินเตอร์เซอร์วิส เป็นบริษทัท่ีเปิดตวัมาไดไ้ม่นานมาก ตั้งแต่ปี 2560 เป็นบริษทั

รับติดตั้ งระบบสายสัญญาณ  เช่น ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ Wifi, ระบบ  Network, ระบบ

โทรศพัท,์ ระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ทั้งภายในและภายนอก และมีการดูแลหลงัการขายทั้งในเร่ืองโปร

ดกัส์และระบบสายสัญญาณต่างๆ เน่ืองจากบริษทัไดมี้ลูกคา้เป็นจ านวนมาก ท าให้การบริการไม่

ทัว่ถึงและไม่ครอบคลุม ขอ้มูลท่ีทางบริษทัรวบรวมเก็บไวส่้วนมากจะเก็บในรูปแบบของการจด

บนัทึกลงกระดาษหรือสมุดบนัทึกซ่ึงอาจมีการช ารุดหรือเสียหายเม่ือไหร่ก็ได ้และทางบริษทัไม่ได้

มีการเก็บประวติัการซ่อมหรือการใช้งานต่างๆเอาไว ้  จึงท าให้กรณีติดต่อกับลูกค้าไม่มีความ

ต่อเน่ือง และบริษทัยงัขาดการเตรียมงาน ประสานงานเบ้ืองตน้ ขาดการติดตามงาน ท าให้การ

ท างานล่าชา้ไม่ต่อเน่ือง ท าให้การซ่อมแซมของสินคา้ล่าชา้ลงไปดว้ย และการบริการหลงัการขาย

นั้นยงัขาดการประเมินคุณภาพและบริการ บริษทัจึงมีความตอ้งการให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

พื้นฐานของลูกค้าภายในบริษทั และข้อมูลของพนักงานภายใยบริษทั และมีการเรียกดูข้อมูล

ยอ้นหลงัได ้ผูจ้ดัท าจึงได้สอบถามและรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อเพิ่ม

ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลและการแจง้ซ่อมให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยระบบแจง้ซ่อม

ออนไลน์จะสามารถช่วยลดภาระของการท างานของพนกังานลงได ้จากแนวทางและปัญหาดงักล่าว 

ผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดในการสร้างระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ โดยมีส่วนรับแจง้ปัญหา การติดตามการ

ซ่อม และการรายงานสรุป ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน่ พฒันาโดยใช้ภาษา PHP ด้วยโปรแกรม 

Dreamweaver ใช้ MySQL ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถใช้งานผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) ท าให้สามารถท างานจากท่ีใดก็ไดแ้ละ

เป็นการท างานแบบเรียลไทม ์(Real Time) โดยระบบช่วยเพิ่มความเป็นระบบระเบียบในการจดัการ

ขอ้มูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันาระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ หจก. เอน็.ล้ิงค ์อินเตอร์เซอร์วสิ 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ Web Application  

1.3.2 ผูดู้แลระบบ (Administrator) 
1.3.1.1  สามารถเขา้สู่ระบบได ้
1.3.1.2  สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลพนกังาน 
1.3.1.3  สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
1.3.1.4  สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลลูกคา้ 
1.3.1.5  สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการซ่อม 
1.3.1.6  ตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินการซ่อม 
1.3.1.7  ออกรายงานการซ่อมอุปกรณ์ 
1.3.1.8  ออกรายงานรายงานสถิติการใชง้าน 

1.3.3 พนกังาน 
1.3.2.1  สามารถเขา้สู่ระบบได ้
1.3.2.2  สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลลูกคา้ 
1.3.2.3  สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการซ่อม 
1.3.2.4 ตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินการซ่อม 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ผูใ้ชง้านสามารถระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ผา่นเวบ็แอปพลิเคชนัได ้
1.4.2  เพื่อตรวจสอบการแจง้ซ่อม และผลการด าเนินการซ่อมได ้
1.4.3  ขอ้มูลถูกเก็บเป็นระบบท าใหก้ารคน้หาและการออกรายงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 

1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Requirement gathering and study) 

เ ร่ิมจากการรวบรวมความต้องการจากผู ้ใช้งานจริง สอบถามถึงความต้องการและ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีผูใ้ช้ต้องการ และเร่ิมศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองการท า Web Application ใน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และการใช้งาน AppServ รวมไปถึงศึกษาการใช้งาน 
phpMyAdmin  เพื่อน ามาใชใ้นการเช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อจดัเก็บขอ้มูลภายในระบบ 
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1.5.2 กำรวเิครำะห์ระบบ (System Analysis) 
น าขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บความตอ้งการมา เพื่อท่ีจะน ามาออกแบบส่วนต่างๆ ของโปรแกรมโดย

น าเสนอผา่นทางแผนภาพต่างๆ ประกอบดว้ย Use case Diagram, Class Diagram, Sequence 
Diagram เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาระบบต่อไป 
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 

ออกแบบหนา้จอ แถบเมนูต่างๆ โดยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 หลงัจากนั้นท าการ
สร้างเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ AppServ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ด้
สามารถจดัเก็บขอ้มูลภายในระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ขอ้มูลลูกคา้ 
ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ และการจดัท ารายงาน เร่ิมจากการสร้างแบบฟอร์มในการรับขอ้มูล และ
การแสดงผลตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และจดัท าฐานขอ้มูล เพื่อเก็บขอ้มูลจากแบบฟอร์ม
ท่ีท าการออกแบบ 
1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 

ท าการออกแบบประมวลผลจากขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ค านวณสถิติของจ านวน
การใชง้านของระบบ โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และการใชง้าน AppServ รวม
ไปถึงศึกษาการใชง้าน phpMyAdmin  เพื่อน ามาใชใ้นการเช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อน า
จดัเก็บขอ้มูลภายในระบบ 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

ในส่วนของการทดสอบโปรแกรมจะท าไปพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ โดยให้
ผูใ้ชง้านไดท้ดลองใชง้านวา่เกิดปัญหาหรือพบจุดบกพร่องของเวบ็แอปพลิเคชนัหรือไม่ และน า
จุดบกพร่องต่างๆ ของเวบ็แอปพลิเคชนัมาแกไ้ข เพื่อให้ไดเ้วบ็แอปพลิเคชนัท่ีมีการตอบสนอง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินกำรปริญญำนิพนธ์ 
ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาด าเนินการปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ปี 2563 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. 
1.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล         
2.การวเิคราะห์ระบบ         
3.การออกแบบระบบ         
4.การพฒันาระบบ         
5.การทดสอบระบบ         
6.การจดัท าเอกสาร
ประกอบภาคนิพนธ์ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.7.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรพฒันำระบบ 
 1.7.1.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.7.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยประมวลผล รุ่น Intel CORE i7 
 1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

1.7.1.2.1 Adobe Dreamweaver CS6 ใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ 
 เวบ็แอปพลิเคชนั 

1.7.1.2.2 Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการออกแบบรูปภาพประกอบ 
 และหนา้จอเวบ็แอปพลิเคชนั 

  1.7.1.2.3 AppServ 2.5.10 ใชใ้นการจ าลอง Server 
  1.7.1.2.4 phpMyAdmin สคริปตท่ี์ใชติ้ดต่อฐานขอ้มูล 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับในกำรติดตั้งระบบ 
1.8.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

  1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รุ่น Intel CORE i5 ข้ึนไป 
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows 

1.8.2.2 เบราวเ์ซอร์ Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, 
Mozilla Firefox 

    
 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการพฒันาระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และ

วิธีการต่างๆ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ เพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 

ใหมี้ความสมบูรณ์ โดยมีหวัขอ้รายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

2.1  ทฤษฎีการใชภ้าษาพฒันาระบบ  
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL 
2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัวงจรพฒันาระบบ SDLC (Systems Development Life Cycle) 
2.4  ทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
2.5   ทฤษฎีเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

2.1 ทฤษฎกีารใช้ภาษาพฒันาระบบ1 

2.1.1 ภาษา PHP 
PHP ยอ่มาจากค าวา่ "Personal Home Page Tool" เป็น Server side script ท่ีมีการท างาน

ท่ีฝ่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ซ่ึงรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะมีลกัษณะคลา้ย
กบัภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถท่ีจะใชร่้วมกบัภาษา HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะท าใหก้ารเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซตท์  าไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 
 
 

 

                                                           
1 http://marcuscode.com/lang/php 
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   รูปท่ี 2.1 ระบบการท างานของ PHP 

         (ท่ีมา: http://pengloon.blogspot.com/p/blog-page_10.html) 
 
จากรูปเป็นการท างานของเวบ็เพจท่ีฝังสคริปต์ภาษา PHP ไว ้(ขอเรียกว่า ไฟล์ PHP) 

เม่ือเว็บ บราวเซอร์ร้องขอไฟล์ PHP ไฟล์ใด เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก PHP engine ข้ึนมาแปล ( 
interpret)    

ประมวลผลค าสั่งท่ีอยู่ในไฟล์ PHP นั้น โดยอาจมีการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล หรือ
เขียนขอ้มูลลงไปยงั ฐานขอ้มูลดว้ย หลงัจากนั้นผลลพัธ์ในรูปแบบ HTML (และสคริปตท่ี์ท างาน
ทางฝ่ังบราวเซอร์ เช่น client-side JavaScript) จะถูกส่งกลบัไปยงับราวเซอร์ บราวเซอร์ก็จะ
แสดงผลตามค าสั่งHTML ท่ีได ้รับมา ซ่ึงยอ่มไม่มีค  าสั่ง PHP ใดๆ หลงเหลืออยู ่เน่ืองจากถูกแปล
และประมวลผลโดย PHP engine ท่ี ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ไปหมดแล้ว ให้สังเกตว่าการท างานของ
บราวเซอร์ ในกรณีน้ีไม่แตกต่างจากกรณีของ เว็บเพจธรรมดาท่ีได้อธิบายไปก่อนหน้าน้ีเลย 
เพราะส่ิงท่ีบราวเซอร์ตอ้งกระท าก็คือการร้องขอไฟล์ จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จากนั้นก็รอรับผลลพัธ์
กลบัมาแลว้แสดงผลความแตกต่างจริงๆ อยูท่ี่การท างานทาง ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงกรณีหลงัน้ีเวบ็เพจ 
(ไฟล ์PHP) จะผา่นการประมวลผลก่อน แทนท่ีจะถูกส่งไปยงั บราวเซอร์เลยทนัที  

การฝังสคริปต ์PHP ไวใ้นเวบ็เพจ ช่วยใหเ้ราสร้างเวบ็เพจแบบ dynamic ไดซ่ึ้งหมายถึง
เวบ็ เพจท่ีมีเน้ือหาสาระหรือหน้าตาเปล่ียนแปลงไปไดใ้นแต่ละคร้ังท่ีผูใ้ช้เปิดดู โดยข้ึนอยู่กบั
เง่ือนไข ต่างๆ เช่น ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ส่งมาให้ (ผ่านมาทางฟอร์มของ HTML) ขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
ฯลฯ  

PHP เป็นภาษาจ าพวก scripting language ค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า 
สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดค าสั่งตัวอย่างของภาษาสคริปก็ เช่น 
JavaScript, Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บ
การพฒันาและออกแบบมาเพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรก
หรือแกไ้ขเน้ือหาได้โดย อตัโนมติัดงันั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ 
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HTML-embedded scripting language เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถสร้าง
เอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน  

เน่ืองจากวา่ PHP ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของตวั Web Server ดงันั้นถา้จะใช ้PHP ก็จะตอ้ง
ดูก่อนวา่ Webserver นั้นสามารถใชส้คริปต ์PHP ไดห้รือไม่ยกตวัอยา่งเช่น PHP สามารถใช้ได้
กับ Apache Web Server และPersonal Web Server (PWP) ส าหรับระบบปฏิบติัการ Windows 
95/98/NT ในกรณีของ Apache เราสามารถใช้ PHP ไดส้องรูปแบบคือในลกัษณะของ CGI และ 
Apache Module ความแตกต่างอยูต่รงท่ีวา่ถา้ใช ้PHP เป็นแบบโมดูล PHP จะเป็นส่วนหน่ึงของ 
Apache หรือเป็นส่วน ขยายในการท างานนั่นเอง ซ่ึงจะท างานได้เร็วกว่าแบบท่ีเป็น CGI 
เพราะว่า ถ้าเป็น CGI แล้ว ตัวแปล ชุดค าสั่งของ PHP ถือว่าเป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซ่ึง 
Apache จะต้องเรียกข้ึนมาท างานทุกคร้ังท่ีต้องการใช้ PHP ดังนั้ น ถ้ามองในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพในการท างาน การใช้ PHP แบบท่ีเป็นโมดูลหน่ึงของ Apache จะท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ 

ลักษณะเ ด่นของ  PHP ใช้ได้ฟ รี  PHP เ ป็นโปรแกรมวิ่ งข้า ง  Sever ดังนั้ น ขีด
ความสามารถไม่จ  ากัด Conlatfun-นั่นคือPHP วิ่งบนเคร่ือง UNIX,Linux,Windows ได้หมด
เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝ่ังเขา้ไปใน HTML และใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆเร็วและ
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเม่ือใช้กบั Apach Serve เพราะไม่ตอ้งใช้โปรแกรมจากภายนอกใช้
ร่วมกบั XML ไดท้นัทีใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลไดใ้ชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใช้
กบัโครงสร้างขอ้มูลใชไ้ด ้Scalar,Array,Associative arrayใชก้บัการประมวลผลภาพได ้

ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาท่ีสามารถใชง้านในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ตวั
หน่ึงท่ีมีความสามารถสูง มีผูนิ้ยมใช้จ  านวนมาก เราสามารถบรรจุลง(Download) มาใช้ได้ฟรี
โดยไม่ผิดกฎหมาย  นอกจากน้ีภาษา PHP ยงัสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม ฐานข้อมูล 
MySQL ซ่ึงเป็นโปรแกรมดาวน์โหลดมาใชไ้ดฟ้รีเช่นเดียวกนั PHP เป็นภาษาสคริปต ์( Scripting 
Language ) ค  าสั่งต่างๆ  จะเก็บในรูปของข้อความ  (Text)  อาจเขียนแทรกอยู่ภายในภาษา 
HTML หรือใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งานจริงมกัใช้งานร่วมกบัภาษา HTML ดงันั้นการ
เขียนโปรแกรมน้ีตอ้งมีความรู้ดา้นภาษา HTML เป็นอยา่งดี     

อยา่งไรก็ตามเราสามารถใชโ้ปรแกรมประยกุตม์าช่วยอ านวยความสะดวกในการสร้าง
งานได้เช่น Macromedia  Dreamweaver  หรือโปรแกรมประเภท Editor (โปรแกรมท่ีอ านวย
ความสะดวกในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ)  เช่น EditPlus  Macromedia Homesite ฯลฯ 
โปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยจ าแนกค า เช่น ค าสั่ง ค  าทัว่ไป ตวัแปร ฯลฯ ใหมี้สีต่างกนัเพื่อสะดวกใน
การสังเกต   และมีตัวเลขบอกบรรทัดท าให้สะดวกในการแก้ไข PHP เป็นภาษาท่ีมีการ
ประมวลผลทางเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (Server)    โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เราสามารถสร้างไฟล์
เอกสารประ เภท   HTML ท่ี มีการ เค ล่ือนไหว เป ล่ียนแปลงได้ห รือ ท่ี เ รียกว่าพลวัต 
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(DynamicHTML)   การท่ีเคร่ืองบริการมีการประมวลผลก่อนส่งขอ้มูลมายงัเคร่ืองผูใ้ชเ้ราเรียกวา่   
Server  Side  Include (SSI)   การท างานในลกัษณะน้ีท าใหค้วามเร็วในการท างานสูงข้ึนอีกดว้ย 

โปรแกรมภาษา PHP  มีขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีพอสรุปไดด้งัน้ี 
1.  เป็นโปรแกรมฟรี ( Download จากอินเทอร์เน็ตมาใชไ้ดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย) 
2.  ใชง้านร่วมกบัฐานขอ้มูลไดห้ลายชนิดเช่นMySQLซ่ึงเป็นของฟรีเช่นเดียวกนั 
3.  ประมวลผลโปรแกรมท าไดร้วดเร็วกวา่การใชโ้ปรแกรมอ่ืน  
4.  รูปแบบของการใชค้  าสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML 
5.  ค  าสั่งแสดงผล 

 
2.1.2 ภาษา JavaScript2 

 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั

ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) 

ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว 

สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปที

ละค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมาย

ในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถ

ท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา  และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client) 

และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

      JavaScript ถูกพัฒนา ข้ึนโดย เ น็ตสเคปคอมมิวนิ เคชันส์  (Netscape Communications 

Corporation) โดยใช้ช่ือว่า Live Script ออกมาพร้อมกบั Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเวบ็เพจ

โดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงไดร่้วมมือกบั บริษทัซันไมโครซิสเต็มส์

ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง 

LiveScript ใหม่เม่ือ ปี 2538 แลว้ตั้งช่ือใหม่วา่ JavaScript JavaScript สามารถท าให้ การสร้างเวบ็เพจ 

มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยงัสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัที เช่น การใชเ้มาส์คลิก หรือ การ

กรอกขอ้ความในฟอร์ม เป็นตน้ 

      เน่ืองจาก JavaScript ช่วยให้ผูพ้ฒันา สามารถสร้างเว็บเพจไดต้รงกบัความตอ้งการ และมี

ความน่าสนใจมากข้ึน ประกอบกบัเป็นภาษาเปิด ท่ีใครก็สามารถน าไปใช้ได ้ดงันั้นจึงไดรั้บความ

                                                           
2 https://www.mindphp.com/ 
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นิยมเป็นอยา่งสูง มีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งไดถู้กก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การ

ท างานของ JavaScript จะตอ้งมีการแปลความค าสั่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะถูกจดัการโดยบราวเซอร์ (เรียกวา่

เป็น client-side script) ดงันั้น JavaScript จึงสามารถท างานได ้เฉพาะบนบราวเซอร์ท่ีสนบัสนุน ซ่ึง

ปัจจุบนับราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนบัสนุน JavaScript แลว้ อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือ JavaScript 

มีการพฒันาเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ๆออกมาดว้ย (ปัจจุบนัคือรุ่น 1.5) ดงันั้น ถา้น าโคด้ของเวอร์ชัน่ใหม่ ไป

รันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าท่ียงัไม่สนบัสนุน ก็อาจจะท าใหเ้กิด error ได ้

JavaScript ท าอะไรไดบ้า้ง 

    1. JavaScript ท าใหส้ามารถใชเ้ขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งภาษาอ่ืน 

    2. JavaScript มีค  าสั่งท่ีตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน เช่นเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม หรือ Checkbox ก็สามารถสั่ง

ให้เปิดหน้าใหม่ได ้ท าให้เวบ็ไซต์ของเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้านมากข้ึน น่ีคือขอ้ดีของ JavaScript 

เลยก็วา่ไดท่ี้ท าใหเ้วบ็ไซตด์งัๆทั้งหลายเช่น Google Map ต่างหนัมาใช ้

    3. JavaScript สามารถเขียนหรือเปล่ียนแปลง HTML Element ได้ นั่นคือสามารถเปล่ียนแปลง

รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได ้หรือหน้าแสดงเน้ือหาสามารถซ่อนหรือแสดงเน้ือหาได้แบบ

ง่ายๆนัน่เอง 

    4. JavaScript สามารถใชต้รวจสอบขอ้มูลได ้สังเกตวา่เม่ือเรากรอกขอ้มูลบางเวบ็ไซต ์เช่น Email 

เม่ือเรากรอกขอ้มูลผดิจะมีหนา้ต่างฟ้องข้ึนมาวา่เรากรอกผิด หรือลืมกรอกอะไรบางอยา่ง เป็นตน้ 

    5. JavaScript สามารถใชใ้นการตรวจสอบผูใ้ชไ้ดเ้ช่น ตรวจสอบวา่ผูใ้ช ้ใช ้web browser อะไร 

    6. JavaScript สร้าง Cookies (เก็บขอ้มูลของผูใ้ชใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้อง) ได ้

ขอ้ดีและขอ้เสียของ Java JavaScript 

     การท างานของ JavaScript เกิดข้ึนบนบราวเซอร์ (เรียกวา่เป็น client-side script) ดงันั้นไม่วา่คุณจะ

ใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือท่ีไหน ก็ยงัคงสามารถใช้ JavaScript ในเวบ็เพจได ้ต่างกบัภาษาสคริปต์อ่ืน 

เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซ่ึงต้องแปลความและท างานท่ีตวัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่า server-side 

script) ดงันั้นจึงตอ้งใชบ้นเซิร์ฟเวอร์ ท่ีสนบัสนุนภาษาเหล่าน้ีเท่านั้น อยา่งไรก็ดี จากลกัษณะดงักล่าว

ก็ท าให้ JavaScript มีขอ้จ ากดั คือไม่สามารถรับและส่งขอ้มูลต่างๆ กบัเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เช่น การ

อ่านไฟลจ์ากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ามาแสดงบนเวบ็เพจ หรือรับขอ้มูลจากผูช้ม เพื่อน าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ 

เป็นตน้ ดงันั้นงานลกัษณะน้ี จึงยงัคงตอ้งอาศยัภาษา server-side script อยู่ (ความจริง JavaScript ท่ี

ท างานบนเซิร์ฟเวอร์เวอร์ก็มี ซ่ึงตอ้งอาศยัเซิร์ฟเวอร์ท่ีสนบัสนุนโดยเฉพาะเช่นกนั แต่ไม่เป็นท่ีนิยม

นกั) 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งการเขียนของ JavaScript 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/ntaweera/javascript) 
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2.1.3 ภาษา jQuery3 

 jQuery คือ JavaScript Library ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียน JavaScript นั้นง่ายข้ึน 
เน่ืองจากการใช ้JavaScript เพื่อประยกุตก์บังานเวบ็ (Client-side JavaScript) นั้นสิท่ียุง่ยาก อาทิเช่น 
ความไม่เขา้กนัของเวบ็เบราวเ์ซอร์แต่ละค่าย, DOM, API เป็นตน้ jQuery จึงถือก าเนิดมาโดยเตรียม
ฟังก์ชันและออบเจกต์ต่างๆท่ีจ าเป็นไวใ้ห้ในรูปของ Library ดังนั้นโค้ดท่ีเราเคยต้องเขียนด้วย 
JavaScript หลายๆบรรทดัก็อาจเขียนไดส้ั้นลงเหลือเพียงแค่บรรทดัเดียวเท่านั้น 
    jQuery ประกอบดว้ยฟีเจอร์ต่างๆ ดงัน้ี 
     -HTML/DOM manipulation 
     -CSS manipulation 
     -HTML event methods 
     -Effects and animations 
     -AJAX 
 -Utilities 
    ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นเรียน jQuery นั้ นผู ้เ รียนจ าเป็นต้องมีความรู้เ ร่ือง ,HTML5 , CSS3 , 
JavaScript เพื่อให้สามารถท าเขา้ใจเก่ียวกบั jQuery ไดง่้ายข้ึน โดยเราตอ้งดาวน์โหลดและติดตั้งมนั
เสียก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.jquery.com 
     ในเว็บไซต์จะมีให้ดาวน์โหลดสองรูปแบบย่อยด้วยกันคือ แบบ Production และแบบ 
Development ซ่ึงแบบ Development เหมาะส าหรับการเอาซอร์สโคด้มาดดัแปลงแกไ้ขหรือศึกษาท า
ความเขา้ใจ ในขณะท่ีแบบ Production เหมาะกบัการน าไปใช้งานจริง เพราะได้ตดัช่องว่างและ
ปรับเปล่ียนตวัแปรภายในใหส้ั้นลง เพื่อลดขนาดของไฟล์ลง ก็ใหเ้ลือกเอาตามความตอ้งการใชง้าน 
(หากคลิกดาวน์โหลดแลว้มนัเปิดข้ึนมาเป็นขอ้ความก็อยา่ไดต้กใจไป เพราะมนัคือไฟล์ .js เหมือน 
JavaScript ทัว่ไป และเบราวเ์ซอร์ของคุณอาจมองวา่มนัเป็น Text ชนิดหน่ึง ก็ใหเ้ซฟเวบ็เพจนั้นซะ) 
    เม่ือเราไดไ้ฟล์ jquery-x.y.z.js หรือ jquery-x.y.z.min.js แลว้ ล าดบัถดัไปก็คือการอา้งอิงใช้
มนัในไฟล์ HTML ซ่ึงก็จะเหมือนกบัการอา้งอิงใช้งานไฟล์ JavaScript ทัว่ไป  ซ่ึงวิธีการน ามาใช้
งานจะกล่าวในบทต่อไป 
 
 
 
 

                                                           
3 https://www.mindphp.com/ 
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รูปท่ี 2.3 หนา้ต่างการท างานของ jQuery 
             (ท่ีมา: https://jsfiddle.net/boilerplate/jquery) 
2.1.4  ภาษา CSS4 
 ส าหรับนกัเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซตห์รือส าหรับคนท่ีตอ้งประกอบเวบ็ไซตจ์ากรูปภาพท่ี

ถูกออกแบบไว ้คงตอ้งมีความรู้กบั CSS เป็นหลกั เพราะเน่ืองจากจะใชจ้ดัสัดส่วน Layout ของเวบ็

แลว้ยงัสามารถใชก้ าหนดส่วนต่างๆของเวบ็ไซตไ์วอี้กดว้ย แมแ้ต่ในการท า SEO ก็ยงันบัวา่เป็นส่วน

ส าคญัท่ี Google ให้คะแนนของเว็บไซต์ของคุณให้ติดอนัดบัแรกๆของผลการคน้หาบน Search 

Engine 

       การจดัท าเวบ็ไซต์ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีการวางแผนและการออกแบบระบบท่ีดี  โดยในยุค

แรก ๆ จะใช้ภาษา HTML ในการจดัท าระบบการแสดงผลทางดา้นโครงสร้างและข้อมูลของเว็บ  

แต่ปัจจุบนัมีการพฒันามาจนถึง HTML5  และยงัมีการพฒันาภาษาท่ีใช้เพื่อก าหนดรูปแบบการ

แสดงผลทางหนา้เวบ็ไซตท่ี์หลากหลายและมีความยืดหยุน่  เช่น สีอกัษร สีพื้นหลงั ขนาดตวัอกัษร 

จดัการเลยเ์อาท ์ใหส้วยงามและอ่ืนๆ ซ่ึงนั้นก็คือ CSS หรือ Style Sheets และในความหมายของทาง

โปรแกรมเมอร์นั้น คือ โครงสร้างการแสดงผลของหนา้ตาเวบ็ไซต ์ 

 

 

                                                           
4 https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/ 
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CSS คืออะไร  

CSS ยอ่มาจาก Cascading Style Sheet  มกัเรียกโดยยอ่วา่ "สไตลชี์ต" คือภาษาท่ีใชเ้ป็นส่วน

ของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยท่ี CSS ก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ 

(หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร อนัไดแ้ก่ สีของขอ้ความ สีพื้นหลงั ประเภทตวัอกัษร และการ

จดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชห้ลกัการของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML 

ออกจากค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่

ข้ึนอยู่กบัเน้ือหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ของเอกสาร HTML 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการ

แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม ่าเสมอทัว่กันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์

เดียวกนั  โดยกฎเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเขา้มาคร้ังแรกใน 

HTML 4.0  เม่ือปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ท่ีก าหนดโดย องค์กร 

World Wide Web Consortium หรือ W3C 

                

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งการท างานของ CSS 

                          (ท่ีมา: https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_default) 

 

 



14 
 

 

2.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL5 

 MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหนา้ท่ีเก็บ

ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ

หรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพื่อให้ไดร้ะบบงานท่ีรองรับ ความตอ้งการของผูใ้ช้ เช่นท างาน

ร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝ่ังเคร่ืองบริการ 

(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ

โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซี

ชาร์ป เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบใหส้ามารถท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย และเป็น

ระบบฐานขอ้มูลโอเพนทซอร์ซ (Open Source)ท่ีถูกน าไปใชง้านมากท่ีสุด 

MySQL : มายเอสคิวแอล เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลโดยใช้ภาษา SQL. แมว้่า MySQL เป็น

ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ซ แต่แตกต่างจากซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ซ ทัว่ไป โดยมีการพฒันาภายใตบ้ริษทั 

MySQL AB ในประเทศสวเีดน โดยจดัการ MySQL ทั้งในแบบท่ีใหใ้ชฟ้รี และแบบท่ีใชใ้นเชิงธุรกิจ 

MySQL สร้างข้ึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ช่ือ David Axmark, Allan Larsson 

และ Michael "Monty" Widenius. 

ปัจจุบนับริษทัซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซ้ือกิจการของ MySQL AB 

เรียบร้อยแลว้ ฉะนั้นผลิตภณัฑภ์ายใต ้MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซนั 

ช่ือ "MySQL" อ่านออกเสียงว่า "มายเอสคิวแอล" หรือ "มายเอสคิวแอล" (ในการอ่านอกัษร L 

ในภาษาไทย) ซ่ึงทางซอฟต์แวร์ไม่ไดอ่้าน มายซีเควล หรือ มายซีควล เหมือนกบัซอฟต์แวร์จดัการ

ฐานขอ้มูลตวัอ่ืน 

phpMyAdmin ความสามารถและการท างานของโปรแกรม MySQL มีดงัต่อไปน้ี 

MySQL ถือเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล (DataBase Management System (DBMS)  

ฐานขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การท่ีจะเพิ่มเติม เขา้ถึงหรือ

ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บในฐานขอ้มูลจ าเป็นจะตอ้งอาศยัระบบจดัการ ฐานขอ้มูล ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็น

ตวักลางในการจดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลทั้งส าหรับการ ใชง้านเฉพาะ และรองรับการท างานของ

                                                           
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2208-relational-database-คืออะไร.html 
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แอปพลิเคชนัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใชง้านขอ้มูลในฐานขอ้มูล เพื่อให้ไดรั้บความสะดวกในการจดัการกบั

ขอ้มูลจ านวนมาก MySQL ท าหนา้ท่ีเป็นทั้งตวัฐานขอ้มูลและระบบจดัการฐานขอ้มูล 

MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบ relational  

ฐานขอ้มูลแบบ relational จะท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บขอ้มูล

ทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ท าให้ท างานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละ

ตารางท่ีเก็บขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนัท าให้สามารถรวมหรือจดั กลุ่มขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ 

โดยอาศยัภาษา SQL ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม MySQL ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง

ฐานขอ้มูล 

MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั่นคือ ผูใ้ช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งาน

และปรับแต่งการท างานไดต้ามตอ้งการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ไดจ้ากอินเทอร์เน็ต

และน ามาใชง้านโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ 

ในระบบปฏิบติัการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานเป็นฐานขอ้มูลให้ผูดู้แล

ระบบสามารถเลือกใช้งานได ้หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL ผูดู้แลระบบสามารถ

เลือกติดตั้งไดท้ั้งในขณะท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้งภายหลงัจากท่ีติดตั้ง

ระบบปฏิบติัการก็ได ้อย่างไรก็ตาม สาเหตุท่ีผูใ้ช้งานจ านวนมากนิยมใชง้านโปรแกรม MySQL คือ 

MySQL สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว น่าเช่ือถือและใชง้านไดง่้าย เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การท างานระหวา่งโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการประมวลผลแต่ละค าสั่ง

ได้ผลลัพธ์ดังรูปท่ี 1 นอกจากนั้น MySQL ถูกออกแบบและพฒันาข้ึนมาเพื่อท าหน้าเป็นเคร่ือง

ให้บริการรองรับการจดัการกบั ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงการพฒันายงัคงด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลใหมี้ฟังกช์นัการท างานใหม่ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา รวมไปถึง

การปรับปรุงดา้นความต่อเน่ือง ความเร็วในการท างาน และความปลอดภยั ท าให้ MySQL เหมาะสม

ต่อการน าไปใชง้านเพื่อเขา้ถึงฐานขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

อนงค ์ขนัมณี (2554) ฐานขอ้มูลในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัฐานขอ้มูลสมยัใหม่ ถูกพฒันาเป็นคร้ัง

แรกในทศวรรษ 1960 ซ่ึงผูบุ้กเบิกในสาขาน้ีคือ ชาลส์ บากแมน แบบจ าลองขอ้มูลส าคญัสองแบบ

เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ี ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยแบบจ าลองข่ายงาน(พฒันาโดย CODASYL)และตามด้วย

แบบจ าลองเชิงล าดบัชั้น(น าไปปฏิบติัใน IMS)แบบจ าลองทั้งสองแบบน้ีในภายหลงัถูกแทนท่ีดว้ย 

แบบจ าลองเชิงสัมพนัธ์ซ่ึงอยูร่่วมสมยักบัแบบจ าลองอีกสองแบบ แบบจ าลองแบบแรก เรียกกนัวา่ 
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แบบจ าลองแบนราบซ่ึงออกแบบส าหรับงานท่ีมีขนาดเล็กมากๆแบบจ าลองร่วมสมยักบัแบบจ าลอง

เชิงสัมพนัธ์อีกแบบ คือฐานขอ้มูลเชิงวตัถุหรือโอโอดีบี3 (OODB) 

ในขณะท่ีแบบจ าลองเชิงสัมพนัธ์ มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเซตได้มีการเสนอแบบจ าลอง

ดดัแปลงซ่ึงใชท้ฤษฎีเซตคลุมเครือ (ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากตรรกะคลุมเครือ) ข้ึนเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

ปัจจุบนัมีการกล่าวถึงมาตรฐานโครงสร้างฐานขอ้มูลเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง

ระบบ ให้สืบคน้รวมกนัเสมือนเป็นฐานขอ้มูลเดียวกนัและการสืบคน้ตอ้งแสดงผลตรงตามค าถาม 

มาตรฐานดงักล่าวไดแ้ก่ XML RDF DublinCoreMetadata เป็นตน้ และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ี

จะช่วยให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งต่างหน่วยงานไดดี้ คือ การใช ้Taxonomyและอรรถาภิธาน 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับจดัการความรู้ในลกัษณะศพัทค์วบคุม เพื่อจ ากดัความหมายของค าท่ีใช้ได้

หลายค าในความหมายเดียวกนั 

2.2.1  นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นฐานขอ้มูล 

1)  บิต (Bit) คือ หน่วยของขอ้มูลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

2)  ไบท์(Byte) คือ หน่วยของข้อมูลท่ีเกิดจากการน าบิตมารวมกันเป็นตัวอกัขระ 

(Character) 

3)  เขตขอ้มูล (Field) คือ หน่วยของขอ้มูลท่ีประกอบข้ึนจากตวัอกัขระตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึน

ไปมารวมกนัแลว้ไดค้วามหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เป็นตน้   

4)  ระเบียน (Record) คือ หน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการเอาเขตขอ้มูลหลายๆเขตขอ้มูล

มารวมกัน เพื่อเกิดเป็นข้อมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่นข้อมูลของนักศึกษา 1ระเบียน (1คน) จะ

ประกอบดว้ย  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 1 เขตขอ้มูล, ช่ือนกัศึกษา 1 เขตขอ้มูล และท่ีอยู ่1 เขตขอ้มูล 

5)  แฟ้มขอ้มูล (File) หน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการน าขอ้มูลหลาย ๆ ระเบียนท่ีเป็น

เร่ืองเดียวกนัมารวมกนั เช่น แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลพนกังาน 

6)  เอนทิต้ี (Entity) คือ ส่ิงท่ีสนใจสามารถระบุได้ในความเป็นจริงและตอ้งการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งด้วยไวใ้นฐานขอ้มูล เช่น เอนทิต้ีลูกคา้ เอนทิต้ีพนักงาน เอนทิต้ี แบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

-  เอนทิต้ีชนิดปกติ (Regular Entity) เป็นเอนทิต้ีท่ีส าคญั สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง

ไม่ตอ้งพึ่งเอนทิต้ีอ่ืน เช่น นกัเรียน ครู อาจารย ์

-  เอนทิต้ีชนิดอ่อนแอ (Weak Entity)  ไม่สามารถอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งติดอยู่กบั

เอนทิต้ีอ่ืน เช่น นกัเรียนในโรงเรียนสาธิต, ครูในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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7)  แอตทริบิวต์(Attribute) คือ ขอ้มูลท่ีแสดงคุณสมบติัหรืคุณลกัษณะของเอนทิต้ี แอ

ตทริบิวตแ์บ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ 

7.1 Simple  :  ไม่สามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก เช่น ช่ือหรือนามสกุล  

7.2 Composite  :  สามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอี้ก เช่น ท่ีอยู ่    

7.3 Key   :  เฉพาะเจาะจง ไม่ซ ้ ากนั  เช่น รหสัประจ าตวั 

7.4 Single - Value :  มีเพียงค่าเดียวเท่านั้น เช่น เพศ  

7.5 Muti – Value  :  สามารถมีไดห้ลายค่า เช่น เบอร์ติดต่อ 

7.6 Derived  :  เกิดจากการค านวณ เช่น วนัเดือนปีเกิด 

8)  ความสัมพนัธ์ (Relation) คือ การแสดงความสัมพนัธ์ของเอนทิต้ีตั้งแต่ 2 เอนทิต้ีข้ึน

ไป ความสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

แบบหน่ึงต่อหน่ึง : ความสัมพนัธ์ของหน่ึงเอนทิต้ี ต่อ เอนทิต้ีเท่านั้น   

สัญลกัษณ์ 1:1 เช่น คนหน่ึงคนมีบตัรประชาชนได ้1 ใบ 

 

 
 

รูปท่ี2.5 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 

 

แบบหน่ึงต่อกลุ่ม : ความสัมพนัธ์ของหน่ึงเอนทิต้ี ต่อหลายเอนทิต้ี 

สัญลกัษณ์ 1:N  เช่น คณะหน่ึงคณะมีนกัศึกษาไดห้ลายคน 

 

        
รูปท่ี2.6 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
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แบบกลุ่มต่อกลุ่ม : ความสัมพนัธ์ของหลายเอนทิต้ี ต่อหลายเอนทิต้ี  

สัญลกัษณ์ M : N  เช่น นร.1 คนเรียนหลายวชิาและ 1 วชิารับ นร.ไดห้ลายคน 

 

 
รูปท่ี2.7 ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 

2.2.2  สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 

สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล ประกอบด้วย 3 ระดบั คือ ระดบัภายนอก, ระดบัแนวคิด 

และ ระดบัภายในโดยทั้ง 3ระดบั จะถูกแบ่งแยกออกจากกนัโดยชดัเจนซ่ึงทั้ง 3 ระดบัเป็นลกัษณะ

ส าคญัหลกัๆ ของแบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ท่ีนิยมน ามาใชก้บัฐานขอ้มูลในยุคศตวรรษท่ี 
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ระดับภายนอก คือ การบอกผูใ้ช้ให้เข้าใจว่าจะจัดการข้อมูลได้อย่างไร โดยใน

ฐานขอ้มูลหน่ึงๆ สามารถมีจ านวนวิวท่ีระดบัภายในก่ีวิวก็ได ้ระดบัภายใน คือ การท่ีขอ้มูลจะถูก

เก็บไว้ในท่ีจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพและประมวลผลโดยระบบ คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร 

สถาปัตยกรรมภายในจะมีเก่ียวขอ้งกบั ตน้ทุน, ประสิทธิภาพ, การขยายขนาดของงาน และ ปัจจยัใน

การด าเนินการอ่ืนๆ ระดบัแนวคิด คือ ระดบัท่ีอยู่ระหว่างระดับภายในและระดับภายนอก โดย

จะตอ้งจดัเตรียมววิของฐานของมูลใหไ้ม่ซบัซอ้น โดยจะมีรายละเอียดวา่จะจดัเก็บหรือจดัการขอ้มูล

อยา่งไร, และสามารถรวมระดบัภายนอกท่ีหลากหลายต่างๆ ใหส้อดคลอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนั 

2.2.3  ระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) 

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ี ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล, จดัเตรียมพื้นท่ีในการเก็บ, การ

เขา้ถึง, ระบบรักษาความปลอดภยั, ส ารองขอ้มูล และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ระบบจดัการ

ฐานขอ้มูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามแบบจ าลองฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุน อาทิเช่น เชิงสัมพนัธ์ 

หรือ XML เป็นต้น แบ่งตามประเภทของคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุน อาทิเช่น server cluster หรือ 

โทรศพัทพ์กพา เป็นตน้ แบ่งตามประเภทของภาษาสอบถามท่ีใชใ้นการเขา้ถึงฐานขอ้มูล อาทิเช่น 

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง หรือ XQuery แบ่งตามประสิทธิภาพในการ trade-offs อาทิเช่น ขนาด

ท่ีใหญ่ท่ีสุด หรือ ความเร็วสูงสุด หรือ อ่ืนๆ เป็นตน้ ในบาง DBMS จะครอบคลุมมากกว่าหน่ึง
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หมวดหมู่ เช่น สนบัสนุนภาษาสอบถามไดห้ลายๆ ภาษา ยกตวัอย่างเช่น ใน DBMS ท่ีนิยมใช้การ

อย่างแพร่หลาย MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, FileMaker,Oracle,Sybase, 

dBASE, Clipper,FoxPro อ่ืนๆ ในทุกๆ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะมี Open Database Connectivity 

(ODBC) driver มาใหด้ว้ย เพื่ออนุญาตใหฐ้านขอ้มูลสามารถท างานร่วมกบัฐานขอ้มูลแบบอ่ืนๆได ้

2.2.4  การออกแบบฐานขอ้มูล (Designing Databases) 

ความส าคญัต่อการจดัการระบบฐานขอ้มูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใน

ฐานขอ้มูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ ขอ้มูล โครงสร้างของข้อมูลการเขา้ถึงข้อมูลและ

กระบวนการท่ีโปรแกรมประยุกต์จะเรียก ใช้ฐานขอ้มูล ดงันั้น เราจึงสามารถแบ่งวิธีการสร้าง

ฐานขอ้มูลได ้3 ประเภท 

1)  รูปแบบข้อมูลแบบล าดับขั้นหรือโครงสร้างแบบล าดับขั้น (Hierarchicaldata 

model)  วิธีการสร้างฐานขอ้มูลแบบล าดบัขั้น ถูกพฒันาโดยบริษทั ไอบีเอ็ม จ ากดั ในปี 1980 ไดรั้บ

ความนิยมมาก ในการพฒันาฐานขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยท่ี

โครงสร้างขอ้มูลจะสร้างรูปแบบเหมือนตน้ไม ้โดยความสัมพนัธ์เป็นแบบหน่ึงต่อหลาย (One- to -

Many)  

2)  รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมี

ความคลา้ยคลึงกบัฐาน ขอ้มูลแบบล าดบัชั้น ต่างกนัท่ีโครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อ

หลายต่อหน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายต่อหลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพอ่แม่ 

(Parent) มากกวา่หน่ึง ส าหรับตวัอยา่งฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายใหล้องพิจารณาการจดัการขอ้มูลของ

หอ้ง สมุด ซ่ึงรายการจะประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง ส านกัพิมพ ์ท่ีอยู ่ประเภท 

3)  รูปแบบความสัมพนัธ์ข้อมูล (Relation data model) เป็นลักษณะการออกแบบ

ฐานขอ้มูลโดยจดัขอ้มูลให้อยู่ในรูปของตารางท่ีมีระบบคลา้ยแฟ้ม โดยท่ีขอ้มูลแต่ละแถว (Row) 

ของตารางจะแทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ขอ้มูลแนวด่ิงจะแทนคอลมัน์ (Column) ซ่ึงเป็นขอบเขต

ของขอ้มูล (Field) โดยท่ีตารางแต่ละตารางท่ีสร้างข้ึนจะเป็นอิสระ ดงันั้นผูอ้อกแบบฐานขอ้มูล

จะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลท่ีจ  าเป็นต้องใช้ เช่นระบบฐานข้อมูลบริษัทแห่งหน่ึง 

ประกอบดว้ย ตารางประวติัพนกังาน ตารางแผนกและตารางขอ้มูลโครงการ แสดงประวติัพนกังาน 

ตารางแผนก และตารางขอ้มูลโครงการ 

 

 



20 
 

 

2.2.5  การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

การออกแบบฐานขอ้มูลในองคก์รขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

อาจเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุ่งยากนัก เน่ืองจากระบบและขั้นตอนการท างานภายในองค์กรไม่ซับซ้อน 

ปริมาณขอ้มูลท่ีมีก็ไม่มาก และจ านวนผูใ้ชง้านฐานขอ้มูลก็มีเพียงไม่ก่ีคน หากทวา่ในองคก์รขนาด

ใหญ่ ซ่ึงมีระบบและขั้นตอนการท างานท่ีซบัซ้อน รวมทั้งมีปริมาณขอ้มูลและผูใ้ชง้านจ านวนมาก 

การออกแบบฐานขอ้มูลจะเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดซบัซ้อน และตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการนาน

พอควรทีเดียว ทั้งน้ี ฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของ ผูใ้ชง้านภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์รได ้ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์รมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เป็นผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนเพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลภายใน

องค์กรทั้ ง น้ี การออกแบบฐานข้อมูลท่ีน าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการ

ด าเนินการ สามารถจ าแนกหลกัในการด าเนินการได ้6 ขั้นตอน คือ 

1)  การรวบรวมและวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชข้อ้มูล 

2)  การเลือกระบบจดัการฐานขอ้มูล 

3)  การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด 

4)  การน าฐานขอ้มูลท่ีออกแบบในระดบัแนวคิดเขา้สู่ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

5)  การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบักายภาพ 

6)  การน าฐานขอ้มูลไปใชแ้ละการประเมินผล 

2.2.6  การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัตรรกะ 

การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัตรรกะ หรือในระดบัแนวความคิด เป็นขั้นตอนการ

ออกแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลในระบบโดยใชแ้บบจ าลองขอ้มูล เชิงสัมพนัธ์ ซ่ึงอธิบายโดย

ใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (E-R Diagram) จากแผนภาพ E-R Diagram น ามา

สร้างเป็นตารางขอ้มูล (Mapping E-R Diagram to Relation) และใช้ทฤษฏีการ Normalization เพื่อ

เป็นการรับประกนัว่าขอ้มูลมีความซ ้ าซ้อนกนัน้อยท่ีสุด ซ่ึงการออกแบบเชิงตรรกะน้ีจะบอกถึง

รายละเอียดของ Relation , Attribute และ Entity 

2.2.7  การเขียนผงังาน (Flowchart) 

ในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไปจะมีหลกัการหรือขั้นตอนท่ี

ส าคญัทั้งหมด 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ปัญหา 
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ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม  

ขั้นตอนท่ี 5 ท าเอกสารประกอบโปรแกรม 

2.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัวงจรพฒันาระบบ SDLC (Systems Development Life Cycle)6 

วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดโ้ดยระบบท่ีจะพฒันานั้นอาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือนา
ระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับเปล่ียนใหดี้ยิง่ข้ึนภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็น
ระยะ (Phases) ไดแ้ก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวเิคราะห์ (Analysis Phase) 
ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) โดยแต่
ละระยะจะ ประกอบไปดว้ยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกนัไปตาม Methodology ท่ีนกัวเิคราะห์
นามาใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานะทางการเงิน และความพร้อมขององคก์รในขณะนั้น ขั้นตอนใน
วงจรพฒันาระบบช่วยให้นกัวเิคราะห์ระบบสามารถดาเนินการไดอ้ยา่งมีแนวทาง และเป็นขั้นตอน 
ทาใหส้ามารถควบคุมระยะเวลา และงบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได้
ขั้นตอนต่างๆ นั้นมีลกัษณะคลา้ยกบัการตดัสินใจแกปั้ญหาตามแนวทางวทิยาศาสตร์ (Scientific 
Management) อนัไดแ้ก่ การคน้หาปัญหา การคน้หาแนวทางแกไขปัญหา การประเมินผลแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีคน้พบเลือก แนวทางท่ีดีท่ีสุด และพฒันาทางเลือกนั้นใหใ้ชง้านได ้ 
(อาจารยน์เรศร์ บุญเลิศ, 2556)  
สาหรับวงจรการพฒันาระบบจะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1. การคน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็นขั้นตอนใน
การคน้หาโครงการพฒันาระบบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั สามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนและใหผ้ลประโยชน์กบับริษทัมากท่ีสุด โดยใชต้ารางเมตริกซ์ (Matrix Table) เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบการพิจารณา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดด้าเนินการผา่นไปแลว้ในเบ้ืองตน้  

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Development
) เป็นขั้นตอนในการเร่ิมตน้จดัทาโครงการดว้ยการจดัตั้งทีมงาน 5  
ก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ีใหก้บัทีมงานแต่ละคนอยา่งชดัเจน เพื่อร่วมกนัสร้างแนวทางเลือกในการนา
ระบบใหม่มาใชง้าน และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจะร่วมกนัวางแผนจดัทาโครงการ ก าหนด
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได ้ 

                                                           
6 http://560101040028.blogspot.com/2015/11/sdlc-sdlc-systems-development-life.html 
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3. การวเิคราะห์ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวเิคราะห์ถึงขั้นตอนการ
ดาเนินงานของระบบเดิมซ่ึงการท่ีจะสามารถดาเนินการในขั้นตอนน้ีไดจ้ะตอ้งผา่นการอนุมติัใน
ขั้นตอนท่ี 2 ในการนาเสนอโครงการหลงัจากนั้นจะรวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ช้
ระบบแลว้นามาศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการเหล่านั้นดว้ยการใชเ้คร่ืองมือชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ 9 
แบบจาลองขั้นตอนการทางานของระบบ (Process Modeling) โดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล (Data 
Flow Diagram: DFD) และแบบจาลองขอ้มูล (Data Modeling) โดยใชแ้ผนภาพแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram)  

4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะการทา
งานของระบบตามทางเลือกท่ีไดจ้ากเลือกไวจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิง
ตรรกะน้ียงัไม่ไดมี้การระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนามาใชเ้พียงแต่ก าหนดถึงลกัษณะของ
รูปแบบรายงานท่ีเกิดจากการทางานของระบบ ลกัษณะของการนาขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากระบบ ซ่ึงจะเลือกใชก้ารนาเสนอรูปแบบของรายงานและลกัษณะของจอภาพของระบบจะทา
ใหส้ามารถเขา้ใจขั้นตอนการทางานของระบบไดช้ดัเจนข้ึน  

5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึงลกัษณะการทางาน
ของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิคโดยระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนามาใชเ้ทคโนโลย ี
โปรแกรมภาษาท่ีจะนามาทาการเขียนโปรแกรม ฐานขอ้มูลของการออกแบบเครือข่ายท่ีเหมาะสม
กบัระบบ ส่ิงท่ีไดจ้ากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพน้ีจะเป็นขอ้มูลของการออกแบบเพื่อส่งมอบ
ใหก้บัโปรแกรมเมอร์เพื่อใชเ้ขียนโปรแกรมตามลกัษณะการทางานของระบบท่ีไดอ้อกแบบและ
ก าหนดไว ้

6. การพฒันาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการนาขอ้มูล
เฉพาะของการออกแบบมาทาการเขียนโปรแกรมเพื่อใหเ้ป็นไปตามคุณลกัษณะและรูปแบบต่างๆ ท่ี
ไดก้ าหนดไว ้หลงัจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแลว้จะตอ้งทาการทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหา 
ขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาและสุดทา้ยคือการติดตั้งระบบโดยทาการติดตั้งตวั
โปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งจดัทาคู่มือ และจดัเตรียมหลกัสูตรฝึกอบรมผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพือ่ให้ระบบใหม่สามารถใชง้านได ้ 

7. การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันา ระบบ 
(SDLC) หลงัจากระบบใหม่ไดเ้ร่ิมดาเนินการผูใ้ชร้ะบบจะพบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่
คุน้เคยกบระบบใหม่ และคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
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2.4  ทฤษฎกีารวเิคราะห์และออกแบบระบบ7 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (องักฤษ:Systems analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบนั (Current System) เพื่อออกแบบระบบการท างานใหม่ (New System) 

นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แลว้ เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบตอ้งการปรับปรุงและ

แก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางท่ีดีข้ึน โดยก่อนท่ีระบบงานใหม่ยงัไม่น ามาใช้งาน ระบบงานท่ี

ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัเรียกวา่ ระบบปัจจุบนั แต่ถา้ต่อมามีการพฒันาระบบใหม่และน ามาใชง้าน 

เราะจะเรียกระบบปัจจุบนัท่ีเคยใชน้ั้นวา่ ระบบเก่า ( Old system) (วกิิพีเดีย, 2554) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือ วิธีการท่ีใชใ้นการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจ

ใดธุรกิจหน่ึงหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้ การวิเคราะห์

ระบบ ช่วยในการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนดว้ยก็ได ้(วทิวฒัน์, 2553) 

ผงังาน (Flow Chart) คือ แผนภาพท่ีมีการใช้สัญลกัษณ์รูปภาพและลูกศรท่ีแสดงถึงขั้นตอน
การท างานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอ้มูลตั้งแต่แรกจน
ไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 

สัญลกัษณ์ ของผงังานการเขียนผงังานจะประกอบไปด้วยการใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีเรียกว่า 
สัญลกัษณ์ ANSI (American National Institute) ในการสร้างผงังานดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

2.4.1  แผนภาพกระแสการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การแสดงทิศทางการส่งผา่นขอ้มูลภายในระบบ เพื่ออธิบายวา่ในระบบประกอบดว้ยกระบวนการ
ท างาน (Process) ย่อยๆ อะไรบา้ง แต่ละกระบวนการมีการน าขอ้มูลเขา้ (InputData) และขอ้มูล
ส่งออก(Output Data) อยา่งไร รวมทั้งแต่ละกระบวนการมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรบา้ง เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างทีมนักวิเคราะห์ กบัโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบกบัผูใ้ช้
ระบบ 
 

 

 

 

 

 

___________________________ 
7  https://sites.google.com/site/napeesah2222/bth-thi2 
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ส่วนประกอบของ Data flow Diagram 
1.  กระแสขอ้มูล (Data flow) คือเส้นทางท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีของข้อมูล ซ่ึงการเคล่ือนท่ี

อาจจะเคล่ือนท่ีจากแหล่งภายนอกไปสู่ส่วนประกอบของระบบ หรือ จะเคล่ือนจากส่วนประกอบ
ของระบบไปยงัแหล่งภายนอกหรือระหวา่งส่วนประกอบของระบบดว้ยกนั ใน การตั้งช่ือกระแส
ขอ้มูล ช่ือกระแสขอ้มูลจะตอ้งตั้งในลกัษณะค านาม เช่นใบสั่งซ้ือใบส่งของ ใบสมคัรสมาชิก 

2.  โปรเซส (Process) คือกิจกรรมในการเปล่ียนรูปแบบของขอ้มูลจากแบบหน่ึงไปยงัอีกแบบ
หน่ึง นัน่คือขอ้มูลจะไหลเขา้สู่โปรเซส โปรเซสจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่านั้นออกมาเป็น
ขอ้มูลลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงในการตั้งช่ือโปรเซส ช่ือโปรเซสจะตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีท า
และตอ้งตั้งช่ือในลกัษณะของค ากริยา เช่น ค านวณเกรดเฉล่ีย ค านวณภาษี พิมพส์ลิปเงินเดือน 

3.  แหล่งเก็บขอ้มูล (Data store) คือท่ีซ่ึงจะเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลแลว้ ไวส้ าหรับ
ใชใ้นการผลิตสารสนเทศต่อไป ในการตั้งช่ือแหล่งเก็บขอ้มูล ช่ือแหล่งเก็บขอ้มูล จะตอ้งเป็นค านาม
เช่น พนกังาน บญัชีสมาชิก มีความหมายเหมือนกบั แฟ้มขอ้มูล หรือฐานขอ้มูล 

4.  เอนทิต้ีภายนอก (External entity) คือส่ิงต่างๆ (คน องคก์ร ระบบหรืออ่ืนๆ) ท่ีอยูภ่ายนอก
ระบบ แต่มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบในฐานะท่ีเป็นผูส่้งขอ้มูลเขา้สู่ระบบหรือเป็นผูรั้บขอ้มูลจาก
ระบบ ถา้เอนทิต้ีเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเราเรียกวา่ Source ถา้เอนทีตีเป็นแหล่งท่ีรับขอ้มูลอนัเป็น
ผลจากการประมวลผลเรา เรียกวา่ Sink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

2.5  ทฤษฎีเวบ็แอปพลเิคชัน8 

เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบมีการ

ไหลเวยีนในแบบ Online ทั้งแบบ Local ภายในวง LAN และ Global ออกไปยงัเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time การท างานของ Web 

Application นั้นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตวัอยูบ่น Rendering Engine ซ่ึงตวั Rendering Engine จะ

ท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือ น าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีใชใ้นการแสดงผล น ามาแสดงผล

บนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่น Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ 

คือ การเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ีแสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการ

ประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างานหลกัๆ จะวางตวัอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์ในลกัษณะ Web Application 

แบบเบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนตต์าม

โปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟลท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการ

แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็น

ตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซ่ึงมีส่วน 

แปลภาษา CLR ท่ีใชแ้ปลภาษา Intermediate จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET หรือ C#.NET หรือ

อาจจะเป็น J2EE ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้

(terdigitalcooking, 2017) 

 การท างานของ Web Application นั้น โปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตวัอยูบ่น Rendering 

Engine ซ่ึงตวั Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูล

ท่ีใชใ้นการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่น 

Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ีแสดงผล จดัการตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้ และการประมวลบางส่วน แต่ส่วนการท างานหลกัๆ จะวางตวัอยูบ่น

เซิร์ฟเวอร์ 

 

 
___________________________ 
8 https://sites.google.com/site/tlmimo99/6-4-kar-xxkbaeb-xaepphlikhechan 
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ในลกัษณะ Web Application แบบเบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์

ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนตต์ามโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท า

หนา้ท่ีส่งไฟลท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์

จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมี

การติดตั้ง .NET Framework ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ท่ีใช้

แปลภาษา intermediate จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET หรือC#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE ท่ีมีส่วน

แปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งทฤษฎีเวบ็แอปพลิเคชนั 

          (ท่ีมา: http://owasplearning.blogspot.com/2017/06/chapter-ll-web-application.html) 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่3 
วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ เป็นระบบท่ีสร้างข้ึน เพื่อช่วยในการตรวจสอบขอ้มูล

การซ่อมและการให้บริการกบัลูกคา้ รวมถึงการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ และการจดัท ารายงานต่างๆ 
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า โดยมีฟังกช์ัน่ในเวบ็แอปพลิเคชนัให้
ใชง้านไดแ้ก่ 
 3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลพนกังาน 
 3.1.2 ผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
 3.1.3 ผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลลูกคา้ 
 3.1.4 ผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการซ่อม 
 3.1.5 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินการซ่อม 
 3.1.6 ผูใ้ชส้ามารถออกรายงาน 
 
3.2 ความต้องการของระบบ 

3.2.1 Functional Requirement and Non – Functional Requirement 
  FR 1 เวบ็แอปพลิเคชนัมีหนา้จอส าหรับเลือกเมนู 

FR 2 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลพนกังาน 
  FR 3 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
  FR 4 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลลูกคา้ 

FR 5 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการซ่อม 
  FR 6 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินการซ่อม 

FR 7 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถออกรายงาน 
FR 8 เวบ็แอปพลิเคชนัมีความตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 3.3 การวเิคราะห์ระบบ 
3.3.1 Context Diagram 
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รูปท่ี 3.1 Context Diagram ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ 
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3.3.2 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram Level 1 : ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ 

 

           

1
         

           

User & Pass

                         

                         

User & Pass

                   

2

               

                         

                      

            

                   

                             

               

3
                                    

                 

            

               
       

4
                      

                       

                       

            

         

5
           

              

                         

              

                         

               D1                         

               

                         

               

            D2

                   D3
                   

                             

                      

            

                 D4
                 

                           

                   

            

               

                 

            

             D5
             

                       

               

             

                 

 
รูปท่ี 3.2  แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 1 : ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ 

 
อธิบาย Level 1 Diagram คือแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ีแสดง ขั้นตอนการท างาน

ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดแหล่งจดัเก็บแผนภาพกระแส 
ขอ้มูลระดบัท่ี 0 แสดงถึงการท างานท่ีแบ่งยอ่ย ออกมาจากแผนภาพคอนเทก็ซ์ไดอะแกรมโดยแบ่ง 
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การท างานของระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์แบ่งเป็น 5 กระบวนการ คือ เขา้สู่ระบบ จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
แจง้ซ่อมอุปกรณ์ บนัทึกการซ่อมอุปกรณ์ และการออกรายงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กระบวนการเข้าสู่ระบบ (1.0) เป็นกระบวนการท่ีผูใ้ช้งานจะต้องด าเนินการกรอก 
Username และ Password เพื่อเขา้ใช้ระบบ ซ่ึงระบบจะก าหนดการเขา้ถึงการใช้งานในแต่ละส่วน
ตามสิทธ์ิการใชง้าน 

2) กระบวนการจดัการข้อมูลพื้นฐาน (2.0) เป็นกระบวนการท่ีผูดู้แลระบบด าเนินการ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการข้อมูลพื้นฐานได้ ซ่ึงในส่วนของ
กระบวนการน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานของ ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

3) กระบวนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ (3.0) เป็นกระบวนการท่ีผูดู้แลระบบหรือผูใ้ช้งาน
ด าเนินการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการแจง้ซ่อมได้ ซ่ึงจะสามารถ
จดัการขอ้มูลการแจง้ซ่อมไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีผูใ้ชง้านกรอกเท่านั้น 

4) กระบวนการบนัทึกผลการซ่อมอุปกรณ์ (4.0) เป็นกระบวนท่ีผูดู้แลระบบด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูลการแจง้ซ่อมจากผูใ้ช้งาน เพื่อปรับสถานะการซ่อม บนัทึกขอ้มูลและรายละเอียด
การจดัซ่อม เม่ือมีการปรับสถานะ ทางผูใ้ชง้านจะเห็นสถานะตามท่ีผูดู้แลระบบก าหนด 

5) กระบวนการออกรายงาน (5.0) เป็นกระบวนการท่ีผูดู้แลระบบและผูใ้ช้งานสามารถ
ตรวจสอบรายงานต่างๆ ในการบนัทึกขอ้มูลของตนเองได ้โดยเลือกรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบบ
ก าหนด 
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Data Flow Diagram Level 2 การเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 3.3 แสดงภาพ Data Flow Diagram level  2 โปรเซสท่ี 1 : การเขา้สู่ระบบ 
 

จากรูปท่ี 3.3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการเข้าสู่ระบบ ซ่ึงแบ่ง
กระบวนการออกเป็นกระบวนการยอ่ยๆ ทั้งหมด 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ กรอกขอ้มูล ตรวจสอบสิทธิ 
และการแสดงผลการเขา้สู่ระบบ โดยกระบวนการ น้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลภายในระบบ โดย
ผูดู้แลระบบจะตอ้งด าเนินการเขา้สู่ระบบก่อนเขา้ไปจดัการขอ้มูลต่างๆ ได ้
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Data Flow Diagram Level 2 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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รูปท่ี 3.4 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสท่ี 1 :  การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

 
จากรูปท่ี 3.4 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของกระบวนการจดัการขอ้มูล

พื้นฐานแบ่งเป็นกระบวนการยอ่ยทั้งหมด 3 กระบวนการไดแ้ก่ เพิ่มขอ้มูล แกไ้ข และแสดงขอ้มูล
พื้นฐาน โดยผูดู้แลระบบและผูดู้แลระบบสามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข และแสดงรายการขอ้มูลพื้นฐาน
ท่ีตอ้งการได ้ 
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Data Flow Diagram Level 2 แจง้ซ่อมอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 3.5 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสท่ี 1 :  แจง้ซ่อมอุปกรณ์ 
 

จากรูปท่ี 3.5 แสดงแผนภาพ ของกระบวนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น
กระบวนการย่อยทั้งหมด 3 กระบวนการได้แก่ เพิ่มขอ้มูล แก้ไข และแสดงขอ้มูลพื้นฐาน โดย
ผูใ้ชง้านสามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข และแสดงรายการขอ้มูลการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ได ้ซ่ึงในการแจง้
ซ่อมอุปกรณ์ในแต่ละคร้ังจะตอ้งด าเนินการเลือกหน่วยงาน และประเภทอุปกรณ์ทุกคร้ังท่ีมีการแจง้
ซ่อม 
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Data Flow Diagram Level 2 บนัทึกการซ่อมอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 3.6 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสท่ี 1 :  บนัทึกการซ่อมอุปกรณ์ 
 

จากรูปท่ี 3.6 แสดงแผนภาพ ของกระบวนการบนัทึกการซ่อมอุปกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น
กระบวนการยอ่ยทั้งหมด 3 กระบวนการไดแ้ก่ ตรวจสอบขอ้มูลการแจง้ซ่อม บนัทึกการซ่อม และ
แสดงขอ้มูลการซ่อม ด าเนินการบนัทึกรายละเอียดการซ่อม และแสดงรายละเอียดขอ้มูลการซ่อม
อุปกรณ์ 
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Data Flow Diagram Level 2 ออกรายงาน 
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รูปท่ี 3.7 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสท่ี 1 :  ออกรายงาน 

 
จากรูปท่ี 3.7 แสดงแผนภาพ ของกระบวนการออกรายงาน โดยแบ่งออกเป็นกระบวนการ

ยอ่ยทั้งหมด 2 กระบวนการไดแ้ก่ รับขอ้มูล และออกรายงาน โดยผูใ้ชง้านสามารถออกรายงานได้
ตามเง่ือนไข และสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบ 
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3.3.3  E-R Diagram 
การออกแบบระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้E-R Diagram เพื่อสร้าง Relational Database โดยเป็น

การออกแบบในระดบัแนวคิด ดงัภาพ  
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รูปท่ี 3.8 แสดง E-R Diagram ระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ 
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3.3.4  Entity Relationship Diagram 
 

 

 
รูปท่ี 3.9 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  

 

บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) เป็นวธีิการสร้างฐานขอ้มูลในลกัษณะรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่น
รูปของตารางโดยส่วนของฐานขอ้มูลจะเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช ้MySQL Database โดย
รายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
Relation: User 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

user_id รหสัผูใ้ชง้าน  int(6) YES   
full_name ช่ือ-นามสกุล  varchar(100)    
mobile เบอร์โทรศพัท์  varchar(10)    
username ช่ือเขา้ใชง้าน  varchar(100)    
password รหสัผา่น  varchar(10)    
status สิทธ์ิการใชง้าน  varchar(20)    
date_user วนัท่ีบนัทึก  date    

 
ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูลลูกคา้ 

Relation: customer 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

customer_id รหสัลูกคา้  int(5) YES   
full_name ช่ือ-นามสกุล  varchar(200)    
address ท่ีอยู ่  text    
mobile เบอร์โทรศพัท ์  varchar(10)    
customer_status สถานะ  varchar(1)    
date_cus วนัท่ีบนัทึก  date    
customer_id รหสัลูกคา้  int(5)    
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ตารางท่ี 4.3 ตารางขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
Relation: typepro 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

typepro_id รหสัอุปกรณ์  int(3) YES   
typepro_name ช่ืออุปกรณ์  varchar(200)    

typepro_status 
สถานะ
อุปกรณ์ 

 
varchar(1) 

   

 
ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูลแจง้ซ่อม 

Relation: service 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

service_id รหสัแจง้ซ่อม  varchar(7) YES   
service_date_in วนัท่ีรับซ่อม  date    
customer_id รหสัลูกคา้  varchar(10)  YES customer 
typepro_id รหสัประเภท  varchar(10)  YES typepro 
service_mat ช่ืออุปกรณ์  text    
service_detail อาการช ารุด  text    
service_place สถานท่ีซ่อม  text    
user_id รหสัผูใ้ชง้าน  varchar(10)  YES user 
service_status สถานการณ์ซ่อม  varchar(1)    
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ตารางท่ี 4.5 ตารางขอ้มูลผลการซ่อม 
Relation: service_detail 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

ser_id รหสัผลการซ่อม  int(10) YES   
service_id รหสัแจง้ซ่อม  varchar(10)  YES service 

ser_detail 
รายละเอียดการ
ซ่อม 

 
text 

   

ser_date วนัท่ีซ่อมเสร็จ  date    
user_id รหสัผูใ้ชง้าน  varchar(10)  YES user 

 
4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Map)   

 

          

           

            
         

            
      

            
             

       

         
               

    

             
             

               
        

             
             

 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ 
 หจก. เอ็น.ล้ิงค ์อินเตอร์เซอร์วสิ 
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4.3 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซต์    
ตารางท่ี 4.6 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์อง ผูดู้แลระบบ 

ล าดับที ่ หัวข้อ อธิบาย 
1 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
2 หนา้หลกั แสดงหนา้รายการซ่อม 
3 จดัการรายช่ือพนกังาน แสดงหนา้รายช่ือพนกังาน 
4 เพิ่มรายช่ือพนกังาน แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลพนกังาน 
5 แกไ้ขรายช่ือพนกังาน แสดงหนา้แกไ้ขข้อ้มูลพนกังาน 
6 จดัการรายช่ือลูกคา้ แสดงหนา้รายช่ือลูกคา้ 
7 เพิ่มรายช่ือลูกคา้ แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 
8 แกไ้ขรายช่ือลูกคา้ แสดงหนา้แกไ้ขข้อ้มูลลูกคา้ 
9 จดัการรายช่ือประเภทอุปกรณ์ แสดงหนา้รายช่ือประเภทอุปกรณ์ 
10 เพิ่มรายช่ือประเภทอุปกรณ์ แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
11 แกไ้ขรายช่ือประเภทอุปกรณ์ แสดงหนา้แกไ้ขข้อ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
12 จดัการขอ้มูลการซ่อม แสดงหนา้ขอ้มูลการซ่อม 
13 เพิ่มขอ้มูลการซ่อม แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลการซ่อม 
14 แกไ้ขขอ้มูลการซ่อม แสดงหนา้ขอ้มูลการซ่อม 
15 ดูรายละเอียด แสดงหนา้รายละเอียดการซ่อม 
16 จดัการขอ้มูลการติดตาม แสดงหนา้ขอ้มูลการติดตาม 
17 เพิ่มขอ้มูลการติดตาม แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลการติดตาม 
18 แกไ้ขขอ้มูลการติดตาม แสดงหนา้ขอ้มูลการติดตาม 
19 ออกรายงานการซ่อมอุปกรณ์ แสดงหนา้ออกรายงานการซ่อมอุปกรณ์ 
20 รายงานการซ่อมอุปกรณ์ แสดงหนา้รายงานการซ่อมอุปกรณ์ 
21 ออกรายงานสถิติการใชง้าน แสดงหนา้ออกรายงานสถิติการใชง้าน 
22 รายงานสถิติการใชง้าน แสดงหนา้รายงานสถิติการใชง้าน 
23 จดัการรายช่ือพนกังาน แสดงหนา้รายช่ือพนกังาน 
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ตารางท่ี 4.7 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์อง ผูใ้ชง้าน 
ล าดับที ่ หัวข้อ อธิบาย 

1 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
2 หนา้หลกั แสดงหนา้รายการซ่อม 
3 จดัการรายช่ือลูกคา้ แสดงหนา้รายช่ือลูกคา้ 
4 เพิ่มรายช่ือลูกคา้ แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 
5 แกไ้ขรายช่ือลูกคา้ แสดงหนา้แกไ้ขข้อ้มูลลูกคา้ 
6 จดัการขอ้มูลการซ่อม แสดงหนา้ขอ้มูลการซ่อม 
7 เพิ่มขอ้มูลการซ่อม แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลการซ่อม 
8 แกไ้ขขอ้มูลการซ่อม แสดงหนา้ขอ้มูลการซ่อม 
9 ดูรายละเอียด แสดงหนา้รายละเอียดการซ่อม 

10 จดัการขอ้มูลการติดตาม แสดงหนา้ขอ้มูลการติดตาม 
11 เพิ่มขอ้มูลการติดตาม แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลการติดตาม 
12 แกไ้ขขอ้มูลการติดตาม แสดงหนา้ขอ้มูลการติดตาม 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Use Interface Design) 
 ระบบน้ีจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการจากผูใ้ชง้านจริง จึงไดจ้ดัท า “ระบบบนัทึก
การซ่อมบ ารุงออนไลน์” ข้ึนมาเพื่อใหส้ะดวกรวดเร็วต่อการท างาน เก็บขอ้มูลการซ่อม สามารถ
ตรวจสอบสถานะของสินคา้ใบเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
1. แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 
  

 
 

รูปที ่4.2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 
 
 จากรูปท่ี 4.2 พนกังานภายในองคก์รตอ้งกรอก Username & Password ในการเขา้สู่ระบบ 
เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงหนา้หลกัตามสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 

- กรอก Username & Password 
- คลิกปุ่มเขา้สู่ระบบ 
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2. แสดงหนา้จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
  

 
รูปที ่4.3 แสดงหนา้จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 
จากรูปท่ี 4.3 หนา้การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลผูใ้ชง้านได ้
- แสดงรายช่ือพนกังาน 
- เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรายช่ือพนกังาน จะแสดงหนา้การกรอกขอ้มูลการเพิ่มพนกังาน 
- เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มูลเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เม่ือคลิกปุ่มลบ จะแสดงขอ้ความแจง้เตือน เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูล 
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3. แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
  

 
รูปที ่4.4 แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 
  จากรูปท่ี 4.4 หนา้เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และถูกตอ้ง 
หากกรอกขอ้มูลไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนก่อนท าการบนัทึก 

- กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มของระบบ 
- คลิกปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
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4. แสดงหนา้จดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
 

 
รูปที ่4.5 แสดงหนา้จดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

  
 จากรูปท่ี 4.5 หนา้การจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลอุปกรณ์ได ้

- แสดงรายการขอ้มูลอุปกรณ์ 
- เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรายการขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงหนา้การกรอกขอ้มูลการเพิ่มขอ้มูล

อุปกรณ์ 
- เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มูลเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เม่ือคลิกปุ่มลบ จะแสดงขอ้ความแจง้เตือน เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูล 
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5. แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ 
 

 
รูปที ่4.6 แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ 

 
  จากรูปท่ี 4.6 หนา้เพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และถูกตอ้ง 
หากกรอกขอ้มูลไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนก่อนท าการบนัทึก 

- กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มของระบบ 
- คลิกปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 

6. แสดงหนา้จดัการขอ้มูลแจง้ซ่อม 
 

 
รูปที ่4.7 แสดงหนา้จดัการขอ้มูลแจง้ซ่อม 

 
 จากรูปท่ี 4.7 หนา้การจดัการขอ้มูลแจง้ซ่อม สามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลแจง้ซ่อมได ้

- แสดงรายการขอ้มูลแจง้ซ่อม โดยระบบจะแสดงสถานะการซ่อม แบ่งออกเป็น 4 
สถานะ คือ รออนุมติั, ก าลงัด าเนินการซ่อม, ด าเนินการเรียบร้อย, ไม่สามารถซ่อมได ้

- เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มขอ้มูลแจง้ซ่อม จะแสดงหนา้การกรอกขอ้มูลการเพิ่มขอ้มูลแจง้ซ่อม 
- เม่ือคลิกปุ่มแกไ้ข จะแสดงหนา้แกไ้ข และขอ้มูลเดิมก่อนท าการแกไ้ข 
- เม่ือคลิกปุ่มลบ จะแสดงขอ้ความแจง้เตือน เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูล 
- เม่ือคลิกปุ่มรายละเอียด จะแสดงรายละเอียดการติดตามงานซ่อม 
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7. แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลแจง้ซ่อม 
  

 
รูปที ่4.8 แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลแจง้ซ่อม 

 
 จากรูปท่ี 4.8 หนา้เพิ่มขอ้มูลแจง้ซ่อม ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และถูกตอ้ง 
หากกรอกขอ้มูลไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนก่อนท าการบนัทึก 

- กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มของระบบ 
- สามารถเลือกรายช่ือลูกคา้ท่ีท าการบนัทึกไวแ้ลว้ได ้หรือคลิกปุ่มเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ใหม่ 
- คลิกปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
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8. แสดงหนา้แสดงรายละเอียดการแจง้ซ่อม 
 

 
รูปที ่4.9 แสดงหนา้แสดงรายละเอียดการแจง้ซ่อม 

 
 จากรูปท่ี 4.9 หนา้แสดงรายละเอียดการแจง้ซ่อม จะแสดงรายละเอียดการแจง้ซ่อม และ
สถานะการด าเนินการซ่อม สามารถพิมพข์อ้มูลได ้

- แสดงรายละเอียดการซ่อมตามรายการท่ีไดเ้ลือก 
- คลิกปุ่มยอ้นกลบัจะแสดงรายการซ่อมทั้งหมด 
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9. แสดงหนา้ปรับสถานะการซ่อม 
  

 
รูปที ่4.10 แสดงหนา้ปรับสถานการณ์ซ่อม 

 
 จากรูปท่ี 4.10 หนา้แสดงหนา้ปรับสถานการณ์ซ่อม สามารถปรับได ้4 สถานะ คือ รอ
อนุมติั, ก าลงัด าเนินการซ่อม, ด าเนินการเรียบร้อย, ไม่สามารถซ่อมได ้

- กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มของระบบ 
- เลือกสถานะการด าเนินการตามท่ีระบบก าหนด คือ รออนุมติั, ก าลงัด าเนินการซ่อม, 

ด าเนินการเรียบร้อย, ไม่สามารถซ่อมได ้
- คลิกปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
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10. แสดงหนา้ออกรายงานการซ่อม 
 

 
รูปที ่4.11 แสดงหนา้ออกรายงานการซ่อม 

 
 จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้ออกรายงานการซ่อม สามารถเลือกช่วงวนัท่ีตอ้งการออกรายงาน 

- เลือกรายไดจ้าก รายวนั / รายเดือน / รายปี 
- เลือกช่วงวนัท่ี ท่ีตอ้งการออกรายงาน 
- คลิกปุ่ม ดูรายงาน จะแสดงรายการท่ีเลือกไว ้
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11. หนา้แสดงผลการออกรายงานการซ่อม 
 

 
 

รูปที ่4.12 หนา้แสดงผลการออกรายงานการซ่อม 
 
 จากรูปท่ี 4.12 หนา้แสดงผลการออกรายงานการซ่อม 

- สามารถคลิกปุ่มพิมพร์ายงานได ้
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12. แสดงหนา้ออกรายงานสถิติการใชง้าน 
  

 
 

รูปที ่4.13 แสดงหนา้ออกรายงานการสถิติการใชง้าน 
 
 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้ออกรายงานสถิติการใชง้าน สามารถเลือกช่วงวนัท่ีตอ้งการออก
รายงาน 

- เลือกรายไดจ้าก รายวนั / รายเดือน / รายปี 
- เลือกช่วงวนัท่ี ท่ีตอ้งการออกรายงาน 
- เลือกประเภทของอุปกรณ์ 
- คลิกปุ่ม ดูรายงาน จะแสดงรายการท่ีเลือกไว ้
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13.  แสดงผลรายงานการสถิติการใชง้าน 
 

 
 

รูปที ่4.14 แสดงผลรายงานสถิติการใชบ้ริการ 
 

จากรูปท่ี 4.14 หนา้แสดงผลรายงานสถิติการใชบ้ริการ 
- สามารถคลิกปุ่มพิมพร์ายงานได ้

 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 
การพฒันาระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ โดยผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบ

บันทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ โดยระบบเดิมเป็นการลงทะเบียนด้วยกระดาษและลง Excel ผ่าน
บุคลากร เพื่อน ารายการซ่อมไปแจง้กบัหน่วยท่ีรับผิดชอบท าให้เกิดความล่าช้าและอาจมีรายการแจง้
ซ่อมตกหล่น และไม่สะดวกต่อบุคลากรท่ีแจง้ซ่อมได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และผูซ่้อมก็ไม่
สามารถรับงานได้อย่างรวดเร็ว ผูจ้ดัท าจึงจดัท าระบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงออนไลน์ข้ึน เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการใชง้าน โดยตวัระบบสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น และสามารถคน้หา
เอกสารยอ้นหลงัได ้
5.2 ข้อดีของระบบ 
 5.2.1 สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดร้วดเร็ว แม่นย  า 
 5.2.2  ลดเวลาในการคน้หาเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ 
 5.2.3  สามารถติดตาผลการซ่อมไดอ้ยา่งเร็วรวด และไม่ผดิพลาด 
 5.2.4  สามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
 5.2.5  สามารถดูสถิติการใชง้านยอ้นหลงัได ้
 5.2.6  สามารถพิมพอ์อกเป็นเอกสาร 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับผูท่ี้สนใจน าไปพฒันาเพิ่ม ควรจะเพิ่มคุณสมบติัต่อไปน้ี 
 5.3.1  เพิ่มระบบใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได ้
 5.3.2  เพิ่มระบบ Qr Code หรือ บาร์โคด้ ท่ีอุปกรณ์ เพื่อสะดวกต่อการแสกน และแจง้ซ่อม 
 5.3.3  เพิ่มใหลู้กคา้สามารถท าการประเมินได ้
 5.3.4  เพิ่มใหลู้กคา้สามารถยนืยนัการรับบริการได ้
 5.3.5 เพิ่มใหมี้การค านวณราคาในบิลของแต่ละงาน 
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