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บทคดัย่อ 

ปริญญานิพนธน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการเวบ็แอปพลิเคชนัระบบบนัทึกการปฏิบติังาน
ฝ่ายไอทีภายในองค์กร โดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถแจ้งขอใช้บริการแจง้ซ่อมได้ ระบบแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ประกอบดว้ย 1.ระบบงานหลกัส าหรับผูดู้แลระบบในการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ 
2.ระบบส าหรับผูดู้แลระบบในส่วนของการออกรายงาน 3.ระบบส าหรับพนกังานในการแจง้ซ่อม 
และ 4.ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที ผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาระบบเวบ็แอปพลิเคชนัระบบ
บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที เป็นการจัดการขอ้มูลต่างๆให้เป็นระเบียบและใช้งานระบบได้
สะดวกมากยิง่ข้ึน  ลดการสูญหายของขอ้มลู เขา้ถึงขอ้มลู และช่วยลดภาระการท างานของพนกังาน
ลงได ้พฒันาระบบดว้ยภาษา PHP, CSS, JavaScript และ HTML ดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code 
บริหารจัดการข้อมูลด้วย  MySQL โดยสามารถใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต ( Intranet) ด้วย
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ ( Web Browser )  

 
ค าส าคญั ฝ่ายสารสนเทศ / อินทราเน็ต/ เวบ็แอปพลิเคชนั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) เขา้สู่การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซปิโตรเลียม

เหลว ตั้งแต่ปี 2538 โดยก่อตั้งบริษทั ราชพฤกษว์ิศวกรรม จ ากดั เพื่อบริการตรวจสอบและทดสอบ

ดา้นความปลอดภยัทางวิศวกรรมดว้ยเทคนิคไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) ต่อมาเมื่อธุรกิจ

ด้านพลงังานเร่ิมขยายตัวเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดตั้งบริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ  ากัด ข้ึนในปี 2543 เพ่ือ

บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ให้แก่บริษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จ  ากดั จนไดรั้บรางวลัการ

บริการขนส่งท่ีเป็นเลิศดา้นความปลอดภยั (Zero Accident Award) ในปี 2545 ไดก่้อตั้ง บริษทั ทาคู

นิ (ประเทศไทย) จ  ากัด เพ่ือติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และระบบท่อก๊าซส าหรับอุตสาหกรรม 

รวมถึงจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบก๊าซ ในปี 2550 บริษทัไดเ้ปิด บริษทั แคปปิตอล จี จ  ากดั เพื่อ

จ  าหน่ายก๊าซ LPG ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “ แชมเป้ียนแก๊ส ” โดยไดย้ืน่ใบขออนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

กิจการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 ในปี 2553 และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป 

จ  ากัด  เ พ่ือ เ พ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาคครัวเ รือน ภาคขนส่ง และ

ภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีความตอ้งการใชก้๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงมากเพ่ิมข้ึน จนกระทัง่ปี 2557 บริษทั

ฯ ไดแ้ปรสภาพเป็น บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI 

ดว้ยทุนทะเบียน 200 ลา้นบาท ในปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาทและมี

การขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยไดไ้ปรวมทุนกบับริษทั ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อรับ

งานก่อสร้างในรูปแบบ EPC ในกลุ่มน ้ ามนั ก๊าซ และปิโตรเคมี  

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) มีหน่วยงานสารสน เทศภายในองค์กร ซ่ึงมีการ

ใหบ้ริการระบบสารสนเทศท่ีหลากหลาย ระบบเดิมการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศตอ้งเขียนใบ

ค าร้องเพื่อขอใช้บริการ เกิดความไม่สะดวกและความล่าชา้ในการขอใช้บริการของผูใ้ชภ้ายใน

องค์กร และส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการซ้ือกระดาษ และเส่ียงต่อการสูญหายของข้อมูลการขอใช้

บริการระบบสารสนเทศ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทข้ึนอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจ าวนั การ

ท างาน และการด าเนินงานขององคก์รต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพ
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ขององค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจุบนั โลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขนั

ทางธุรกิจสูง องคก์รท่ีมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ดังนั้นทางผูจ้ ัดท ามีแนวคิดในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อพฒันาระบบให้บริการ

สารสนเทศ โดยใชภ้าษา PHP โดยสามารถใชง้านผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ดว้ยโปรแกรม

เวบ็บราวเซอร์ ( Web Browser ) 

1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์  

เพื่อพฒันาระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที กรณีศึกษา บริษทั ทาคนิู กรุ๊ป จ  ากดั 

(มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

 1.3.1 ผูดู้แลระบบ 
1.3.1.1 สามารถ Log in เขา้สู่ระบบได ้

1.3.1.2 จดัการขอ้มลูพนกังานได ้

1.3.1.3 สามารถคน้หารายการขอใชบ้ริการได ้

1.3.1.4 ตรวจสอบสถานะงานได ้

1.3.1.5 สามารถออกรายงานได ้

13.2 ช่าง 
 1.3.2.1 สามารถ Log in เขา้สู่ระบบได ้
 1.3.2.2 แกไ้ขขอ้มลูการด าเนินงาน 
 1.3.2.3 สามารถคน้หารายการขอใชบ้ริการได ้
1.3.3 พนกังาน 
 1.3.3.1 สามารถ Log in เขา้สู่ระบบได ้

1.3.3.2 สามารถสร้างรายการขอใชบ้ริการได ้
1.3.3.3 สามารถคน้หารายการขอใชบ้ริการได ้
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 เป็นช่องการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รในการขอใชบ้ริการสารสนเทศ 

1.4.2 เพ่ิมความสะดวกต่อผูข้อใชบ้ริการ 
 1.4.3 ลดปริมาณกระดาษในการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศ 
 1.4.4 ลดค่าใชจ่้ายใหก้บัองคก์ร 
 1.4.5 ลดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีมากเกินไป 
 1.4.6 การจดัการขอ้มลูการระบบระเบียบมากข้ึน 
 
1.5 ขั้นตอนและวธิีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 1.5.1 การรวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มลูของโครงงาน (Detailed Study) 

ความต้องการท่ีจะท างานโดยไร้กระดาษตามแนวคิด Paperless Office พฒันา
ธุรกิจใหล้ดค่าใชจ่้ายและเพ่ิมความสามารถในการท างานมากกว่าเดิม 

 1.5.2 การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 
น าขอ้มลูต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมมา รวมทั้งปัญหาท่ีพบน ามาวิเคราะห์และวางแผนการ

ปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบการใหบ้ริการระบบสารสนเทศใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของพนกังานอยา่งสมบูรณ์และใหเ้กิดความสะดวกสบาย ในการใชง้านมากท่ีสุด 
1.5.3 ออกแบบระบบงาน (System Design) 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม  (Architecture Design) แบบClient/Server) 
สถาปัตยกรรมท่ีใชจ้ะเป็นแบบ ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ และสถาปัตยกรรม  

ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างฝ่ัง เว็ปแอปพลิเคชนัท่ีท าหน้าท่ีเป็นไคลเอนท์
และฝ่ังแม่ข่ายฐานขอ้มลู (Database Server)ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มลู 

  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มลู (Database Design) 
โดยใช้ฐานข้อมูลเ ชิงสัมพันธ์ (Relational Database)  การออกแบบ

ฐานขอ้มลูการพฒันาระบบเป็นการจดัการขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปของตาราง โดยมีการ
จดัการและเก็บขอ้มลูไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้MySQL 

   
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design)  

ในการออกแบบหน้าเวบ็ไซตจ์ะใช ้CSS, HTML ในการตกแต่งเมนูต่างๆ 
ในหนา้เวบ็ไซตใ์หท้นัสมยั โดยรูปแบบและหนา้ตาของเวบ็ไซต ์จะถกูออกแบบมา
จากความตอ้งการของผูใ้ชง้านเป็นหลกั เนน้เรียบง่าย และโทนสีท่ีสุภาพ ออกแบบ
โดยใชห้ลกัการของ Responsive เพื่อสามารถรองรับการใชง้านทุกอุปกรณ์ 
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1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 
ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบ

ไวม้าท าการสร้างและเขียนชุดค าสัง่ ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบประกอบดว้ย PHP ดว้ย
โปรแกรม Visual Studio ส าหรับใชใ้นการเขียนชุดค าสัง่ติดต่อกบัเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing)  

เมื่อพฒันาระบบการให้บริการระบบสารสนเทศภายในองคก์รเสร็จเรียบร้อยแลว้  
ผูจ้ดัท าจึงท าการทดสอบระบบและตรวจสอบความผิดพลาดของการท างานในขั้นตอน
ใดบา้ง หาก เกิดขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง โดยน าไปใชใ้นบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป 
จ  ากดั (มหาชน) เพื่อใหไ้ดเ้วบ็ไซตท่ี์ใชง้านง่ายและตอบสนองความตอ้งการไดดี้ท่ีสุด 
1.5.6 จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ ์(Documentation)  

เป็นการจดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ แนวทางในการจดัท า วิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาถึงรายละเอียดของปริญญานิพนธท่ี์
ไดจ้ดัท า  

 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนปริญญำนิพนธ์  
  ตารางท่ี1.1 แสดงแผนและระยะเวลาด าเนินงานปริญญานิพนธ ์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 2563 

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค. ส.ค 

1.รวบรวมและศกึษาความ
ตอ้งการ 

        

2. การวิเคราะห์ระบบงาน         
3. การออกแบบระบบ         
4. การพฒันาระบบ         
5. การทดสอบระบบ         
6.จดัท าเอกสารประกอบ
ปริญญานิพนธ ์
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Windows 7 
 1.7.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

- ใช ้Visual Studio Code ในการเขียนโปรแกรม 
- MySQL ใชใ้นการจดัการระบบฐานขอ้มลู 
- ชุดโปรแกรม Appserv 
- Google Chrome 

 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่รองรับ 
 1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
  - คอมพิวเตอร์เดสทอป 

- โน๊ตบุ๊ค 
 1.8.2 ซอตฟ์แวร์ (Software) 
  - Google Chrome 
  - Microsoft Edge 
  - Internet Explorer 
 
   
 



บทที่ 2  
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิที่เกี่ยวข้อง 

 การใหบ้ริการระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษทัทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีผูจ้ดัท า
ได้ท าการศึกษาขอ้มูล แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน าข้อมูลมาเป็นกรอบ
แนวทางใน การให้บริการระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 การพฒันา Web Application  
น ามาประยุกต์ใช้ในระบบ เพื่อท าให้การจัดการข้อมูลในด้านการขอใช้บริการระบบ

สารสนเทศและสามารถดูรายงานของขอ้มลูได ้ 
2.1.1 ความหมายของ Web Application1 

Web Application คือ การเขียนโปรแกรมท่ีให้ตอบสนองต่อผูใ้ช้มากท่ีสุด  โดย
รูปแบบของ Web Application จะอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ ซ่ึงจะสามารถใชง้านไดทุ้กหน้าจอ
ท่ีมีขนาดหนา้จอแตกต่างกนั เพราะสามารถรถยดืหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI อีก
ทั้งผูใ้ช้งานยงัสามารถใชง้านผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต) และIntranet (อินทราเน็ต) ใน
ความเร็วต ่าได ้
2.1.2 ลกัษณะการท างานของ Web Application 

การท างานของ  Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน 
Rendering Engine (ตวัวาดหนา้เวบ็) ซ่ึงตวั Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือน าเอา
ชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีใชใ้นการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพ้ืนท่ีส่วน
หน่ึงในจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่น Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขส่ิงท่ีแสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลท่ีรับเข้ามาเบ้ืองต้นและการ
ประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างานหลกัๆ จะวางตวัอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ในลกัษณะ Web 
Application แบบเบ้ืองตน้ 

ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปดว้ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงทาหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์
ตามโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟลท่ี์เก่ียวเน่ือง
กับการแสดงผลตามมาตรฐาน  HTTP ตามปกติทั่วไปแล้ว  เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมี ส่วน
ประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการ
ติดตั้ ง  .NET Framework ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา  CLR (Common Language Runtime) ท่ีใช้

                                                             
1
 http://www.mindphp.com 
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แปลภาษา intermediate จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET หรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE 
ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้ 
2.1.3 ส่วนประกอบของ Web Application2

 

Web Application ในปัจจุบันประกอบไปด้วยการท างานของเทคโนโลยีต่างๆ 
มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น  เว็บเซิร์ฟเวอร์  เว็บเซิร์ฟเวอร์
ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มลู เวบ็เบราวเ์ซอร์ และอ่ืนๆ ซ่ึงแต่ละส่วนก็จะมีหนา้ท่ีและการท างานท่ี
แตกต่างกันออกไป  สามารถแยกส่วนประกอบของการท างานของ Web Application 
ออกเป็นสองส่วนหลัก  ๆ  คือ  เทคโนโลยี ฝ่ั งผู ้ใช้งาน  (client-side technology) และ 
เทคโนโลยฝ่ัีงเซิร์ฟเวอร์ (server-side technology)  

 

 
 

รูปท่ี 2.1 ส่วนประกอบของ Web Application 
 

1. ส่วนประกอบฝ่ังผูใ้ชง้าน (Client-side Technology) ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ  
 1.1 เว็บเบราว์เซอร์  (Web Browser) เป็นซอฟต์แวร์ ท่ีผู ้ใช้งานใช้ในการเข้าถึง  Web 

Application โดย ท่ี เ ร่ิ มต้น  ผู้ใช้ง านท า ก ารใ ส่  URL เ ว็บไซต์ ท่ีต้องการ เข้า ใช้ง าน  เ ช่น 
https://www.google.com เมื่อเบราวเ์ซอร์ไดรั้บช่ือของเวบ็ไซตก์็จะทาการแปลงจากช่ือของเวบ็ไซต์
เป็น IP address ผ่านทาง DNS หลงัจากนั้นเว็บเบราวเ์ซอร์จะทาการสร้าง HTTP request เพื่อส่งค า
ร้องไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อไดรั้บ HTTP response จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

                                                             
2
 https://www.ko.in.th/ 
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เวบ็เบราวเ์ซอร์จะท าหนา้ท่ีในการอ่าน และแปลง HTTP response ใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการแสดงผล
ใหก้บัผูใ้ชง้าน ดงันั้นหนา้ท่ีของเวบ็เบราวเ์ซอร์จะประกอบไปดว้ย  
- รับขอ้มลูและค าสัง่จากผูใ้ชง้าน 
- แปลงค าสัง่ของผูใ้ชง้านใหเ้ป็น HTTP request เพื่อส่งไปใหก้บัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
- ประมวลผล HTTP response และเรียกใช ้Plugin  
- แปลงภาษา HTML, CSS, JavaScript ใหข้อ้มลูส าหรับแสดงผลใหก้บัผูใ้ชง้าน  
- จดจ าขอ้มลูผูใ้ชง้านเช่น ประวติัการใชง้าน ขอ้มลู session และ cookie 

 1.2 ส่วน ต่อความสามารถ เว็บและ เบราว์เซอ ร์  (Web Plugin และ  Browser Add-
on/Extension) คือโปรแกรมท่ีถกูเขียนใหท้างานร่วมกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ Web Plugin ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนั
ดีเช่น Adobe Flash, PDF reader, Silverlight, Java Applet, และอ่ืน ๆ ซ่ึง Web Plugin เหล่าน้ีจะถูก
เบราว์เซอร์เรียกใช้ก็ต่อเม่ือเว็บไซต์ท่ีเข้าใช้งานมีเน้ือหาท่ีต้องแสดงผลโดย Plugin เช่น Adobe 
Flash Plugin จะถกูเรียกใชโ้ดยเบราวเ์ซอร์ก็ต่อเม่ือเจอเน้ือหาท่ีตอ้งใช ้Flash Player ในการแสดงผล 
ส่วน Browser Add-one/Extension (ส่วนเพ่ิมความสามารถเบราวเ์ซอร์) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
เพ่ิมความสามารถใหก้บัเบราวเ์ซอร์ เช่น ส่วนเพ่ิมความสามารถท่ีช่วยในการจดัการไฟลด์าวนโ์หลด 
ส่วนเพ่ิมความสามารถท่ีช่วยในการดาวโหลดไฟล์วีดิโอ เป็นต้น ซ่ึงส่วนเพ่ิมความสามารถ
เบราว์เซอร์เหล่าน้ีจะเน้นเพ่ิมความสามารถให้กับเบราว์เซอร์ มากกว่าการประมวลผลเน้ือหา
เวบ็ไซต ์

 1.3 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบปฏิบัติการท าหน้าท่ีในการจัดการกับ
ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ีในการรับ HTTP request จากเบราวเ์ซอร์และส่งต่อไป
ให้กบัอินเทอร์เน็ต DNS ในระบบปฏิบติัการท าหน้าท่ีในการแปลง URL ให้เป็น IP Address เพื่อ
คน้หาเคร่ืองเว็บเซิร์ฟเวอร์ สร้างการเช่ือมต่อ (TCP connection) ระหว่างเคร่ืองผูใ้ชง้านและเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ ดงันั้นการทางานของระบบปฏิบติัการจะเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชง้านมองไม่เห็นแต่ก็มีความส าคญั
มาก 

2. ส่วนประกอบฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Technology) เว็บเซิร์ฟเวอร์ผูใ้ห้บริการแก่
ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยเทคโนโลยแีละซอฟตแ์วร์หลายส่วนทางานร่วมกนั โดยซอฟตแ์วร์
หลกัท่ีใชใ้นการใหบ้ริการของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนประกอบหลกั 

 2.1 เว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application) เป็นหัวใจหลกัของเว็บไซต์เน่ืองจากท าหน้าท่ี
ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน รับและแสดงขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลู จดัการขอ้มลูในฐานขอ้มลู และอ่ืนๆ เรียก
ไดว้่า Web Application เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริการผูใ้ชง้านทัว่โลกผา่นอินเทอร์เน็ต 

นักพฒันาสามารถพฒันา Web Application ได้ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย เรา
สามารถแบ่งภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา Web Application ออกเป็นสองส่วนคือ Front-End Technology 
ใช้ส าหรับสร้างฝ่ัง Client ได้แก่ ภาษา HTML, CSS และ JavaScript ส่วน Back-End Technology 
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ส าหรับสร้างฝ่ัง Server ในการประมวลผลและจัดการฐานขอ้มูล ได้แก่ PHP, ASP.NET, Python 
และ JSP เป็นตน้ 

2.1.1 Front-End Web Technology ส่วนของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ช้งาน ในการสร้างWeb Application Front-End Technology ท่ีเป็นท่ีแพร่หลายได้แก่ HTML, 
CSS, และ JavaScript ซ่ึงภาษาคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีถูกใชอ้ย่างแพร่หลายในการสร้างส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ช้งานของ Web Application ความหลากหลายของ Front-End Web Technology ถูกจ ากัดด้วย
มาตรฐานกลางท่ีออกโดยองคก์รท่ีไม่แสดงหาผลก าไรอยา่ง World Wide Web Consortium (W3C) 
ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดมาตรฐาน HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อให้ผูพ้ฒันาเบราวเ์ซอร์ให้แสดงผล
ขอ้มลูในรูปแบบเดียวกนั เพื่อความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านและนกัพฒันา ซ่ึงเบราวเ์ซอร์ในปัจจุบนัต่าง
รองรับการประมวลผลของ HTML, CSS และ JavaScript โดยสมบูรณ์ แมว้่าจะมีความแตกต่างใน
การแสดงผลไปบา้ง(เลก็นอ้ย)ในบางเบราวเ์ซอร์ 

2.1.2 Back-End Web Technology ส่วนของเทคโนโลยีท่ีเป็นส่วนประมวลผลตรรกะและ
การทางานของ Web Application ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใช ้การเรียกดูและจดัเก็บ
ข้อมูล การท างานของ Web Application ในส่วนของ Back-End จะเร่ิมหลงัจากWeb Application
ได้รับ HTTP request มาจากผูใ้ช้งาน ท าการประมวลผล และส่งข้อมูลกลับไปให้กับผูใ้ช้งาน 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันา Back-End ของWeb Applicationจะมีความหลากหลายกว่า Front-End 
เน่ืองจากไม่มีข้อจ  ากัดด้านมาตรฐานกลางดัง Front-End technology ท่ีต้องรองรับมาตรฐานท่ี
ก  าหนดโดย W3C เพื่อใหท้ างานกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา 

2.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (Web Server Software) เป็นโปรแกรมท่ีทางานอยู่บนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ คือการประมวลผล HTTP request ท่ีไดรั้บมา
และตอบกลบัดว้ย HTTP response ใหก้บัผูใ้ชง้าน ปัจจุบนัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์หลายตวัท่ีถูกใช้
งานอย่างแพร่หลายเช่น Apache HTTP server, Internet Information Service (IIS) และ Nginx ยงัมี
เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ ตัวอ่ืนอีกมากในท้องตลาดท่ีไม่ได้กล่าวถึงในทีน้ี อย่างไรก็ตามเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดในปัจจุบันคือ Apache HTTP 
server และผูใ้ชง้านมกัจะใชคู้่กบั PHP (ตวัแปลภาษา PHP) และ MySQL (ฐานขอ้มลู) 

2.3 ระบบปฏิบติัการ (Operating System) ระบบปฏิบติัการบนฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์มีหน้าท่ีใน
การจดัการกบัทรัพยากรของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เช่น CPU memory และ bandwidth เป็นตน้ เน่ืองจาก 
Web Application เป็นบริการท่ีเปิดให้ผูใ้ช้งานเข้าถึงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ระบบปฏิบัติการบน
เซิร์ฟเวอร์จึงตอ้งมีความเสถียรและสามารถจดัการกบัทรัพยากรของเคร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.1.4 ข้อดีของ Web Application3 
การใชง้านท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกทุกท่ี ทุกเวลา ถา้หากไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่

ต้องการใช้เว็บเบราเซอร์ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชั่นประเภทน้ีได้ รวมถึงมีการปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดต่างๆอยูต่ลอดเวลา และใชง้านไดทุ้กแพลตฟอร์ม 
 
2.2 ระบบฐานข้อมูล (Database System)4 

น ามาประยุกต์ใชใ้นระบบ เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นสัดส่วนอย่างมีระเบียบ เพื่อให้ท า
การเรียกใชข้อ้มลูง่ายข้ึน 
2.2.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล 

ระบบฐานขอ้มลู (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้ไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ท่ีชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลูหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มลู เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและ
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มลูเหล่าน้ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแ์วร์ท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มลู 
เรียกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS (Database management system) มีหน้าท่ีช่วยให้ผูใ้ช้
เขา้ถึงขอ้มลูไดง่้ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล 
การแก้ไขฐานขอ้มูล หรือการตั้งคาถามเพ่ือให้ได้ขอ้มูลมา โดยผูใ้ช้ไม่จาเป็นตอ้งรับรู้เก่ียวกบั
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มลู 
2.2.2 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล5 

ระบบฐานขอ้มลูส่วนใหญ่เป็นระบบท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัเก็บข้อมูล
โดยมีซอฟแวร์หรือโปรแกรมช่วยในการจดัการขอ้มูลเหล่าน้ีเพ่ือให้ได้ขอ้มูลตามผูใ้ช้ตอ้งการ 
องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มลู แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพควรมีฮาร์ดแวร์ต่างๆ ท่ี
พร้อมจะอ านวยความสะดวกในการบริหารระบบงานฐานขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะ
เป็นขนาดของหน่วยความจ า ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์น าเขา้และออกรายงาน 
รวมถึงหน่วยความจ าส ารองท่ีรองรับการประมวลผลขอ้มลูในระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. โปรแกรม (Program) ในการประมวลผลฐานขอ้มูลอาจจะใชโ้ปรแกรมท่ีแตกต่างกัน  
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชว้่าเป็นแบบใด โปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีการสร้าง การเรียกใช้

                                                             
3
 https://www.mdsoft.co.th 

4
 https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthesit 

5
 http://www.thaigoodview.com 
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ขอ้มลู การจดัทารายงาน การปรับเปล่ียนแกไ้ขโครงสร้าง การควบคุม หรือกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงว่า 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ี
ในการจดัการฐานขอ้มูลโดยจะเป็นส่ือกลางระหว่างผูใ้ช้และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  ท่ีมีอยู่ใน
ฐานขอ้มลู  

 3. ขอ้มลู (Data) ฐานขอ้มลูเป็นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูให้เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถใชร่้วมกนัได ้ผูใ้ชข้อ้มูลในระบบฐานขอ้มูล จะมองภาพขอ้มูลใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น ผูใ้ช้บางคนมองภาพของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไวใ้นส่ือเก็บข้อมูลจริง  
(Physical Level) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้างคนมองภาพขอ้มลูจากการใชง้านของผูใ้ช ้(External Level)  

 4. บุคลากร (People) ผูใ้ชฐ้านขอ้มลูย่อมมีระดบัท่ีใชแ้ตกต่างกนัไปไม่ใช่ว่า ใครจะเขา้ไป
ใชฐ้านขอ้มูลก็ไดเ้พราะแต่ละระดบัยอ่มมีขอบเขตของการเขา้ใชซ่ึ้งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งระมดัระวงัมาก
ในกรณีท่ีใชฐ้านขอ้มลูร่วมกนัอาจตอ้งมีการก าหนดระดบัของการเขา้ ใชแ้ละการป้องกนัฐานขอ้มูล
ท่ีจ  าเป็นดั้งนั้นโดยทัว่ไปแลว้ ฐานขอ้มลูมกัมีผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 - ผูใ้ชท้ัว่ไป เป็นบุคลากรท่ีใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงได ้เช่น 
ในระบบขอ้มลูการจองตัว๋เคร่ืองบิน ผูใ้ชท้ัว่ไป คือ พนกังานจองตัว๋ 
 - พนกังานปฏิบติังาน (Operating) เป็นผูป้ฏิบติัการดา้นการประมวลผล การป้อนขอ้มลูลง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) เป็นบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีวิเคราะห์
ระบบฐานขอ้มลู และออกแบบระบบงานท่ีจะนามาใช ้
 - ผู้เ ขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer) เป็นผู ้ท  าหน้าท่ี เขียนโปรแกรม
ประยกุตใ์ชง้านต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัเก็บการเรียกใชข้อ้มลูเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
 - ผูบ้ริหารงานฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA) เป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
และควบคุมการบริหารงานของระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด เป็นผูท่ี้จะต้องตดัสินใจว่าจะ 
รวบรวมขอ้มูลอะไรเขา้สู่ระบบ จดัเก็บโดยวิธีใด เทคนิคการเรียกใชข้อ้มูล ก  าหนดระบบ
การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การสร้างระบบขอ้มูลส ารอง การกู ้และประสานงาน
กับผู ้ใช้ว่าต้องการใช้ข้อมูลอย่างไร รวมถึงนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ
โปรแกรมเมอร์ ประยกุตใ์ชง้าน เพื่อใหก้ารบริหารการใชง้านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedures) ในระบบฐานขอ้มูลควรมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุ

ขั้นตอนการท างานของหน้าท่ีการงานต่างๆ ในระบบฐานขอ้มูล ในสภาวะปกติ และในสภาวะท่ี
ระบบเกิดปัญหา (Failure) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานส าหรับบุคลากรทุกระดบัขององคก์ร 
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2.2.3 ประโยชน์ของฐานข้อมูล6 
 1. ลดการเก็บข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อน ข้อมูลบางชุดท่ีอยู่ในรูปของแฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏอยู่

หลายๆ แห่ง เพราะมีผูใ้ชข้อ้มูลชุดน้ีหลายคน เม่ือใชร้ะบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยให้ความซ ้ าซอ้น
ของขอ้มลูลดนอ้ยลง 

 2. รักษาความถูกตอ้งของข้อมูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีท่ีมี
ข้อมูลชุดเดียวกนัปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานขอ้มูล ข้อมูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ข
ขอ้มลูน้ีทุก ๆ แห่งท่ีขอ้มลูปรากฏอยูจ่ะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามกนัหมดโดยอตัโนมติัดว้ยระบบจดัการ
ฐานขอ้มลู 

 3. การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลทาได้อย่างสะดวก การป้องกนัและ
รักษาความปลอดภยักบัขอ้มลูระบบฐานขอ้มูลจะให้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น ซ่ึงก่อให้เกิดความ
ปลอดภยั (security) ของขอ้มลูดว้ย 
 

2.3 PHP7 
PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์สคริปต ์(Server-side scripting) โดย

ลิขสิทธ์ิอยู่ในลกัษณะโอเพนซอร์ส (Open Source) ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และ
แสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา 
และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือใหน้กัพฒันา
เวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  2.3.1 คุณสมบัตขิอง PHP 

  การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลกัษณะHTML ซ่ึงจะไม่แสดงค าสัง่ท่ีผูใ้ชเ้ขียน ซ่ึง
เป็นลกัษณะเด่นท่ีพีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลกัษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวา
สคริปต ์ท่ีผูช้มเวบ็ไซตส์ามารถอ่าน ดูและคดัลอกค าสัง่ไปใชเ้องได ้นอกจากน้ีพีเอชพียงัเป็นภาษา
ท่ีเรียนรู้และเร่ิมต้นได้ไม่ยาก โดยมีเคร่ืองมือช่วยเหลือและคู่มือท่ีสามารถหาอ่านได้ฟรีบน
อินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลกัของพีเอชพี ไดแ้ก่ การสร้างเน้ือหาอตัโนมติัจดัการ
ค าสัง่ การอ่านขอ้มลูจากผูใ้ชแ้ละประมวลผล การอ่านขอ้มลูจากดาตา้เบส ความสามารถจดัการกบั
คุกก้ี ซ่ึงท างานเช่นเดียวกบัโปรแกรมในลกัษณะCGI คุณสมบติัอ่ืนเช่น การประมวลผลตามบรรทดั
ค าสัง่ (command line scripting) ท าใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสร้างสคริปตพ์ีเอชพี ท างานผา่นพีเอชพี พาร์
เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้งผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบั Cron (ใน 
                                                             
6
 http: https://www.9experttraining.com/articles/ประโยชนข์องฐานขอ้มลู-database 

7 https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพี 
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ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ในแบบ 
Simple text processing tasks ได ้

 การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมว้่าจุดประสงคห์ลกัใชใ้นการแสดงผล HTML แต่ยงัสามารถ
สร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากน้ีสามารถท างานร่วมกับค าสั่งเสริมต่างๆ ซ่ึงสามารถ
แสดงผลขอ้มลูหลกั PDF แฟลช (โดยใช ้libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอยา่งมากในการ
ท างานเป็นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั่วไป เพ่ือแปลงเป็น
เอกสาร XML ในการแปลงและเขา้สู่เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และ DOM สามารถ
ใชรู้ปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML 

 2.3.2 การรองรับ PHP 

 ค  าสัง่ของพีเอชพี สามารถสร้างผา่นทางโปรแกรมแกไ้ขขอ้ความทัว่ไป เช่น โนต้แพด หรือ 
vi ซ่ึงท าใหก้ารท างานพีเอชพี สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลกัเกือบทั้งหมด โดยเม่ือเขียน
ค าสั่งแลว้น ามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web 
Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย. ส าหรับส่วนหลกัของ PHP ยงัมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซ่ึง 
PHP สามารถท างานเป็นตัวประมวลผล CGI ด้วย และด้วย PHP, คุณมีอิสรภาพในการเลือก 
ระบบปฏิบติัการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากน้ีคุณยงัสามารถใชส้ร้างโปรแกรมโครงสร้าง สร้าง
โปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมท่ีรวมทั้งสองอย่างเขา้ดว้ยกนั แมว้่าความสามารถ
ของค าสัง่ OOP มาตรฐานในเวอร์ชนัน้ียงัไม่สมบูรณ์ แต่ตวัไลบรารีทั้งหลายของโปรแกรม และตวั
โปรแกรมประยุกต์ (รวมถึง PEAR library) ได้ถูกเขียนข้ึนโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบ OOP 
เท่านั้น ซ่ึงฐานข้อมูลส่วนหน่ึงท่ีรองรับได้แก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL 
Informix ODBC โครงสร้างของฐานขอ้มูลแบบ DBX ซ่ึงท าใหพ้ีเอชพีใชก้บัฐานขอ้มูลอะไรก็ไดท่ี้
รองรับรูปแบบน้ี และ PHP ยงัรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการ
เช่ือมต่อฐานขอ้มูลท่ีใช้กนัแพร่หลายอีกดว้ย คุณสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีรองรับ
มาตรฐานโลกน้ีได ้

พีเอชพียงัสามารถรองรับการส่ือสารกบัการบริการในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP IMAP 
SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอ่ืนๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปิด Socket บน
เคร่ือข่ายโดยตรง และ ตอบโต้โดยใช้ โพรโทคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับส าหรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูลแบบ WDDX Complex กับ Web Programming อ่ืนๆ ทั่วไปได้ พูดถึงในส่วน 
Interconnection, พีเอชพีมีการรองรับส าหรับ Java objects ให้เปล่ียนมนัเป็น PHP Object แลว้ใช้
งาน คุณยงัสามารถใชรู้ปแบบ CORBA เพื่อเขา้สู่ Remote Object ไดเ้ช่นกนั 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่ง หนา้จอ PHP 
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บทที่ 3  
การวเิคราะห์ระบบงาน 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) ไดน้ าแนวคิดความตอ้งการท่ีท างานโดยไร้กระดาษตาม
แนวคิด Paperless Office พฒันาธุรกิจให้ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความสามารถในการท างานมาก
กว่าเดิม เน่ืองจากบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) มีการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศจ านวน
มาก ท าให้ยากต่อการจัดเก็บ ค้นหาและตรวจสอบข้อมูล โดยการให้บริการระบบสารสนเทศ 
สามารถช่วยลดภาระการท างานของแผนกสารสนเทศลงได ้ทางผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาของการ
เขา้ถึงขอ้มลู ณ ปัจจุบนั เป็นการจดบนัทึกลงเอกสารและเก็บขอ้มลูไวใ้นโปรแกรม Microsoft Excel 
เท่านั้นท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มลูซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ขอ้มลูการส่ง
ซ่อมเกิดการสูญหาย เอกสารช ารุด  ผูใ้ห้บริการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น เป็นต้น ผูจ้ ัดท าจึงได้
รวบรวมขอ้มูลและไดท้ าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ขอ้มลูและช่วยใหก้ารเก็บขอ้มลูเป็นระบบมากข้ึน  

 3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 
3.1.1.1 เอกสารการเก็บประวติัการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศมีจ  านวนมาก

และเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
3.1.1.2 การเก็บขอ้มูลเป็นการบนัทึกลงเอกสาร ยงัไม่เป็นระบบ ขอ้มูลเอกสาร

เกิดการสูญหายไดเ้อกสาร 
3.1.1.3 เกิดความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มลู 
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3.1.2 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบัน 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 

 
3.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 
 การให้บริการระบบสารสนเทศ ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน)ได้มีการน า
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยจดัการขอ้มลูต่างๆใหเ้ป็นระบบยิง่ข้ึน ในการแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่
ละคร้ังแผนกสารสนเทศสามารถเขา้สู่ระบบเพื่ออพัเดตสถานะขอ้มูล โดยเปล่ียนจากการจดบนัทึก
เอกสารในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โดยให้ผูใ้ช้เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบแจ้งซ่อม โดยการใส่
รายละเอียดข้อมูลของการซ่อมอุปกรณ์ในแต่ละคร้ัง ระบบจะแจ้งสถานะว่าแจง้ซ่อมเรียบร้อย 
แผนกสารสนเทศสามารถท าการใส่รายละเอียดขอ้มูลของการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์มีอาการ
เสียอย่างไรบา้ง  เมื่อใส่ขอ้มูลครบถว้นแลว้สามารถบนัทึกรายการเพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูประวติัใน
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การให้บริการดา้นสารสนเทศและการแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ จากนั้นผูแ้ลระบบยงั
สามารถ Export ขอ้มูลออกมาในรูปแบบของไฟล ์Excel เพื่อเป็นขอ้มลูในการออกรายงานได ้เป็น
การตรวจสอบการใหบ้ริการดว้ยว่าตรงกบัท่ีพนักงานแจง้มาหรือไม่ หรือมีปัญหาเพ่ิมเติมสามารถ
เรียกเอกสารนั้นมาอพัเดทขอ้มลูเพ่ิมเติมไดเ้ลย 
 ระบบการใหบ้ริการสารสนเทศ สามารถเก็บขอ้มลูไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน ท างานไดส้ะดวก 
และรวดเร็วข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการคน้หาประวติัการให้บริการหรือร้องของ รวมทั้งการเก็บขอ้มูลท่ี
เป็นระเบียบมากข้ึน และช่วยลดปัญหาเร่ืองเอกสารสูญหาย  
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3.2.1 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System)  
 

 
   

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานใหม ่
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

 

รูปท่ี 3.3 Context Diagram ของระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
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รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram  ในส่วนโครงสร้างการท างานของ 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
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3.4 ค าอธบิายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) 

ตารางท่ี 3.1 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1 : เขา้สู่ระบบ 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
1 
เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flows username, password 
Output Data Flows ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data stored used user, role 
Description เป็นโปรเซสท่ีให้พนักงานและผูจ้ ัดการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้

ระบบ โดยการใส่Username และ Password 
 

ตารางท่ี 3.2 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : จดัการขอ้มลูพนกังาน 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที  
2 
จดัการขอ้มลูพนกังาน 

Input Data Flows จดัการขอ้มลู 
Output Data Flows ผลการจดัการขอ้มลู 
Data stored used user 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มลูพนกังาน 
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ตารางท่ี 3.3 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : สร้างรายการขอใชบ้ริการ 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
3 
สร้างรายการขอใชบ้ริการ 

Input Data Flows ขอ้มลูการขอใชบ้ริการ 
Output Data Flows ผลการขอใชบ้ริการ 
Data stored used user, role, dep, job, tel, type 
Description เป็นโปรเซสท่ีสามารถสร้างรายการขอใชบ้ริการ โดยพนกังาน

ใส่รายละเอียดของการซ่อม เมื่อท ารายการการแจง้ซ่อมเสร็จ
แลว้ สามารถท าการบนัทึกเพื่อท าการด าเนินการซ่อมได้ และ
ถา้มีการป้อนขอ้มูลไม่ครบตามเง่ือนไข ระบบจะท าการแจ้ง
เตือนใหท้ราบและใหป้้อนขอ้มลูใหม่ 

 
ตารางท่ี 3.4 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : คน้หารายการขอใชบ้ริการ 

Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
4 
คน้หารายการขอใชบ้ริการ 

Input Data Flows ขอ้มลูท่ีตอ้งการคน้หา  
Output Data Flows ผลการคน้หาท่ีร้องขอ 
Data stored used user, role, dep, job, tel, type 
Description เป็นโปรเซสท่ีสามารถคน้หาขอ้มลูการขอใชบ้ริการยอ้นหลงั 
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ตารางท่ี 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : แกไ้ขขอ้มลูด าเนินงาน 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
5 
แกไ้ขขอ้มลูการด าเนินงาน 

  Input Data Flows แกไ้ขขอ้มลูการด าเนินงาน 
Output Data Flows ผลการแกไ้ขขอ้มลู 
Data stored used user, role, dep, job, tel, type 
Description เป็นโปรเซสการท างานของช่าง เมื่อท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย

เสร็จ ต้องมีการใส่รายละเอียดการด าเนินงาน และแก้ไข
สถานะของงาน  

 
ตารางท่ี 3.6 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : ออกรายงาน 

Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
6 
ออกรายงาน 

Input Data Flows ขอ้มลูรายงานท่ีตอ้งการ  
Output Data Flows ผลการออกรายงาน 
Data stored used user, role, dep, job, tel, type 
Description เป็นโปรเซสท่ีออกรายงานการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศ 

ไดโ้ดยผูดู้แลระบบสามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้แสดงเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรับออกรายงานการประชุมประจ าเดือน 
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3.5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอน็ทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 
รูปท่ี 3.5 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเอน็ทิต้ี (Entity Relationship Diagram) ของระบบ

บนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
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  บทที่ 4  
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธ ์(Relation Database System) การจดัการขอ้มลูต่างๆ ให้
อยูใ่นรูปตารางฐานขอ้มลู  
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มลู user 
Table : user 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

user_id รหสัพนกังาน  int(11) Yes   
firstname ช่ือ  varchar(100)    
lastname นามสกุล  varchar(100)    
user_tel เบอร์โทรศพัท ์  int(11)    
role_id สิทธ์ิการเขา้ถึง  int(11)  Yes role.role_id 
password รหสัผา่น  varchar(30)    
 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มลู role 

Table : role 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

role_id ล าดบั  int(11) Yes   
role_name ช่ือแผนก  varchar(30)    
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มลู dep 

Table : dep 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

dep_id ล าดบั  int(11) Yes   
dep_name ช่ือแผนก  varchar(50)    
 
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มลู job 

Table : job 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

job_id เลขการใหบ้ริการ  int(11) Yes   
job_fname ช่ือ-นามสกุล  varchar(30)    
ref_dep_id แผนก  int(11)  Yes dep.dep_id 
job_tel เบอร์โทร  varchar(15)  Yes tel.tel_id 
ref_type_id ประเภทงาน  int(11)  Yes type.type_id 
job_detail รายละเอียดขอใช้

บริการ 
 text    

job_date วนัท่ีแจง้  date    
job_time เวลาท่ีแจง้  time    
job_update วนัท่ีด  าเนินงาน  date    
job_updatetime เวลาท่ีด าเนินงาน  time    
job_status สถานะงาน  varchar(8)    
job_type ประเภทปัญหา  varchar(255)    
job_doc เอกสาร  varchar(5)    
job_ans ขอ้มลูการด าเนินงาน  text    
job_ansn ช่ือผูด้  าเนินงาน  varchar(30)  Yes user.user_id 
job_remark หมายเหตุ  text    
user_id รหสัพนกังาน  int(11)  Yes user.user_id 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มลู tel 

Table : tel 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

tel_id ล าดบัเบอร์โทร  int(11) Yes   

tel_name เบอร์โทร  varchar(10)    
 
 

ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มลู type 

Table : type 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

type_id  ล าดบัประเภท
ของงาน  

 int(11) 
Yes 

  

type_name ประเภทงาน  varchar(30)    
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4.2 โครงสร้างของระบบบันทกึการปฏิบัตงิานฝ่ายไอที 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
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4.3 รายละเอยีดของโครงสร้าง  

ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของโครงสร้างระบบบนัทึกการปฏิบติังานฝ่ายไอที 
ล าดบัท่ี หนา้แอปพลิเคชนั ค าอธิบาย 

1 backend/login.php เขา้สู่ระบบ 
2 frontend/add_job.php แจง้ซ่อม/ร้องขอ 
3 backend/view_user.php หนา้โปรไฟล ์
4 backend/index.php  หนา้รายการแจง้ซ่อม 
5 backend/view_detail.php หนา้จอรายละเอียดขอ้มลู 
6 backend/view_job_total.php หนา้รายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 
7 backend/manage_detail.php หนา้รายช่ือผูใ้ชง้าน 
8 backend/manage_user_profile.php หนา้จดัการขอ้มลูผูใ้ช ้
9 backend/report.php หนา้กรอกขอ้มลูแสดงรายงาน 
10 backend/report1.php หนา้แสดงรายงาน 

 

4.4 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ (User Interface Design)    

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบส าหรับเขา้ไปใชง้านระบบแจง้ซ่อม โดยเง่ือนไขการเขา้สู่
ระบบประกอบไปดว้ย Username และ Password ดงัตวัอยา่ง 
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รูปท่ี 4.3 หนา้เมนูรายการแจง้ซ่อม 
  หนา้แสดงรายการแจง้ซ่อมเมื่อพนกังานแจง้ซ่อมเสร็จแลว้ ขอ้มลูรายงานแจง้ซ่อม
จะถกูแสดงในหนา้น้ี 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้ก าหนดผูด้  าเนินการ 
  เมื่อมีรายการแจง้ซ่อมเขา้มาใหม่ ผูดู้แลระบบท าการตรวจสอบรายการแจง้ซ่อม 
และท าการเลือกผูด้  าเนินการว่าตอ้งการใหช่้างคนใด เป็นผูด้  าเนินการ 
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รูปท่ี 4.5 หนา้รายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 
  ในส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นหนา้แสดงรายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จดัการขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

  หน้าจดัการผูใ้ชง้าน แสดงรายช่ือผูใ้ชง้านในระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิม
ผูใ้ชใ้หม่ดว้ยการคลิกท่ีปุ่ม Add ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ชไ้ดโ้ดยการคลิกปุ่มแกไ้ข และ
ลบผูใ้ชโ้ดยคลิกท่ีปุ่มลบ 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จดัการขอ้มลูผูใ้ช ้

                           หลงัจากคลิกปุ่ม Add ระบบแสดงหนา้ฟอร์มกรอกขอ้มลูเพ่ือเพ่ิมผูใ้ชง้านใหม่  

                     

 

รูปท่ี 4.8 หนา้เลือกขอ้มลูแสดงขอ้มลูการท างานงาน 

                        หน้าแสดงขอ้มูลการท างาน โดยผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มลูการท างานท่ีตอ้งการดู

ไดโ้ดย Filter เพื่อใหแ้สดงขอ้มลูท่ีตอ้งการออกมา 
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รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงยอดรวมงาน 

                         หลงัจากผูดู้แลระบบเลือกตวักรองของรายงานและท าการคลิกปุ่มตกลงแลว้ ระบบ

แสดงหน้ารายการแจง้ซ่อมและยอดรวมทั้งหมด โดยสามารถออกรายงานเป็นไฟล ์Excel ไดโ้ดย

คลิกปุ่ม  Export to Excel                                                      
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รูปท่ี 4.10 หนา้แสดงขอ้มลูรายงาน 

                       หน้าแสดงข้อมูลรายงาน หลงัจากท าตามขั้นตอนจากภาพท่ี 4.9 กดท่ีปุ่มรายการ

ใหบ้ริการ จะมีขอ้มลูแสดงรายงาน ข้ึนมา 

 

 
                                                   รูปท่ี 4.11 หนา้ออกรายงาน 

                       หลงัจากคลิก Export to Excel ออกมาตามรูปท่ี 4.10 ขอ้มูลจะถูก Export ออกมาใน

รูปแบบของไฟล ์Excel ออกมา เพื่อน าไปเป็นขอ้มลูรายงานการประชุมได ้
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                                                     รูปท่ี 4.12 หนา้รายการแจง้ซ่อมของช่าง 

                      หนา้แสดงรายการงานของช่าง หลงัจากท่ีผูดู้แลระบบไดส่้งมอบงานใหช่้าง ตามรูปท่ี 

4.4 แลว้ ขอ้มลูงานจะถกูส่งมาท่ีช่างแต่ละคนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูดู้แลระบบ เพื่อใหช่้างไป

ท าการแกไ้ข โดยคลิกเขา้ไปท่ีช่องรายละเอียดเพื่อท าการแกไ้ขขอ้มลู 

 

 
รูปท่ี 4.13 หนา้แกไ้ขขอ้มลูด าเนินงาน 

                      หลงัจากท่ีช่างคลิกเขา้ไปในช่องรายละเอียดเพื่อท าการแกไ้ขขอ้มูล ตามรูปท่ี 4.12 

แลว้ ข้อมูลจะส่งเขา้มาท่ีหน้าแจง้ซ่อม/ร้องขอ เพื่อให้ช่างแกไ้ขขอ้มูลด าเนินงาน โดยข้อมูลจะ

อพัเดต ใหพ้นกังานและผูดู้ลระบบรับทราบ 
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รูปท่ี 4.14 รายการงานทั้งหมดของช่าง 

                        หนา้แสดงรายงานการท างานทั้งหมดของช่างจะถกูเก็บไวใ้นหนา้น้ี 

 

 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้คน้หารายการแจง้ซ่อม 

                      หนา้คน้หารายการแจง้ซ่อมโดยสามารถใส่ค าลงไปในช่องคน้หาเพื่อหาขอ้มลูท่ี

ตอ้งการทราบ 
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รูปท่ี 4.16 หนา้ใส่รายละเอียดแจง้ซ่อม 

                      หลงัจากพนกังานเขา้สู่ระบบ ตามรูปท่ี 4.1 แลว้ระบบจะแสดงหนา้จอใหก้รอกขอ้มูล

รายละเอียดการแจง้ซ่อมข้ึนมาเพื่อใหพ้นกัใส่รายละเอียดแจง้ซ่อม โดยขอ้มลูผูใ้ชจ้ะถกูดึงมาแสดง

อตัโนมติั ตามโปรไฟลท่ี์พนกังาน Log in 

 

 
                                                      รูปท่ี 4.17 หนา้ออกจากระบบ 

                        หลงัจากใชง้านระบบเสร็จ และตอ้งการออกจากระบบ ให้คลิกมุมขวาบน และคลิก

ปุ่ม Sign out เพื่อออกจากระบบ 



 บทที่ 5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินปริญญานิพนธ์ 
 การพฒันา ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที บริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) ได้
พฒันาเสร็จส้ินตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวไ้ด้ครบถว้น โดยระบบให้บริการสารสนเทศสามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริง เพื่อความสะดวกในการใชง้านของพนักงาน และสามารถคน้หาขอ้มูลในส่วน
ของการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศไดอี้กดว้ย  
 ผูดู้แลระบบสามารถคน้หาขอ้มูลการใหบ้ริการระบบสารสนเทศยอ้นหลงัได ้รวมถึงขอ้มูล
ต่างๆท่ีใช้ในการบนัทึก สามารถบันทึกไปยงัฐานขอ้มูลไดอ้ย่างปลอดภัยและมีความถูกตอ้ง มี
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างรวดเร็ว ผูดู้แลระบบสามารถเรียกดูรายงานการให้บริการระบบ
สารสนเทศ และสามารถ Export ขอ้มลูออกมาในรูปแบบไฟล ์Excel ได ้เพื่อช่วยลดภาระการท างาน
ของผูดู้แลระบบ การให้บริการระบบสารสนเทศมีความทนัสมยัและสะดวก ท าให้ผูดู้แลระบบ
สามารถท างานไดร้วดเร็วมากข้ึน 
 
5.2 ข้อดขีองระบบ 
 5.2.1 มีการจดัการขอ้มูลต่างๆเป็นระเบียบมากข้ึน ช่วยป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล 
และง่ายต่อการคน้หา 
 5.2.2 ลดปริมาณกระดาษในการขอใชบ้ริการระบบสารสนเทศ 

5.2.3 ช่วยให้ใชง้านไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน และเป็นการช่วยลดขั้นตอนการท างานของว
พนกังานทุกคนภายในองคก์ร 
 
5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 5.3.1 สถานะการแจง้ซ่อมยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนอตัโนมติัได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ศึกษาขอ้มลูอุปกรณ์รุ่นต่างๆ วิธีใชง้านวิธีแกปั้ญหาเวลาเคร่ืองช ารุด ให้พร้อมก่อน
เร่ิมปฏิบติังานจริง เพ่ือใหพ้ร้อมรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 5.4.2 พฒันาระบบใหส้ามารถใชง้านผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได ้
  



บรรณานุกรม 
 

เคโอดอทไอเอน็ดอททีเอช. (2563). ส่วนประกอบของ Web Application. จาก  
 https://www.ko.in.th/รู้หรือไม่-ส่วนประกอบ-ของหลกั-web-application-มี-อะไรบา้ง/ 
ไนน์เอก็เปิร์ทเทรนน่ิง. ประโยชน์ของฐานข้อมลู. จาก  

https://www.9experttraining.com/articles/ประโยชน์ของฐานขอ้มูล-database 
มายดพ์ีเอชพี. (2561). Web Application เวบ็แอปพลิเคช่ัน คืออะไร. จาก 

https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เวบ็-แอพพลิเคชัน่-คือ
อะไร.html 

วรินดา นวนกนั. (2557). ฐานข้อมลู. จาก  
https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthesit/xngkh-prakxb-khxng-thekhnoloyi-
sarsnthes/than-khxmul-database  

วกิิพีเดีย. (ม.ป.ป.) .ภาษาพีเอชพี. วนัท่ีสืบคน้ 25 พฤษภาคม 2563. จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพี 

สุวมิล ฟองแกว้. (2558). องค์ประกอบของฐานข้อมลู. จาก  
http://thaigoodview.com/library/teachershow/lumpang/datamon/photo12.htm 

  เอม็ดอทดีดอทซอฟต.์ (2559). ท าความรู้จักกับ Web Application. จาก 
https://mdsoft.co.th/ความรู้/359-web-application.html 
 

 
 


	1.หน้าปก.pdf (p.1)
	2.ใบรับรองปริญญานิพนธ์.pdf (p.2)
	3.บทคัดย่อภาษาไทย.pdf (p.3)
	3.บทตัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf (p.4)
	4.กิตติกรรมประกาศ.pdf (p.5)
	5.สารบัญ.pdf (p.6-9)
	6.บทที่1.pdf (p.10-14)
	7.บทที่2.pdf (p.15-23)
	8.บทที่3.pdf (p.24-33)
	9.บทที่4.pdf (p.34-46)
	10.บทที่5.pdf (p.47)
	11.บรรณานุกรม.pdf (p.48)

