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บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
4.1  แผนการปฏิบัติงาน  
 แผนการปฏิบัติงาน เป�นข้ันตอนการเตรียมสรุปข�อมูลท่ีได�จากการประชุม เพ่ือจะนําข�อมูลท่ี
ได�มาทําการวิเคราะห) เพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมมีข้ันตอนรูปท่ี 4-1 

เร่ิม

รวบรวมความต�องการใช�งานระบบ

สรุปชนิดของความต�องการ

รายละเอียดของระบบงานเดิม

สรุปความต�องการระบบงานใหม�

ส้ินสุด

 
รูปท่ี 4-1 ข้ันตอนการรวบรวมความต�องการสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 จากรูปท่ี 4-1 ข้ันตอนการรวบรวมความต�องการสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถ
อธิบายได�ดังนี้  
 4.1.1  รายละเอียดของระบบเดิม  เป�นการสอบถามข�อมูล เพ่ือเป�นการศึกษาข�อมูลจากระบบ
สารสนเทศเดิมนั้น ว6ามีสาเหตุจากการทํางานใดบ�าง ท่ียังไม6สามารถรองรับการทํางานได� เพ่ือเป�นการ
นําไปสู6การหาประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม6 โดยผู�ปฏิบัติงานจะต�องเก็บ
รายละเอียดต6าง เช6น ประเภทของระบบสารสนเทศเป�นอย6างไร ลักษณะของการใช�งานเป�นแบบไหน 
ภาษาทางคอมพิวเตอร)เดิม ใช�ภาษาใด การทํางานมีความยืดหยุ6นหรือไม6 ป;ญหาท่ีใช�งานในยระบบเดิม
เป�นอย6างไร เป�นต�น โดยรายละเอียดเหล6านี้ เป�นประโยชน)อย6างมากในการใช�สร�าง หรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ตามท่ีต�องการ โดยรายละเอียดดังกล6าว ผู�ปฏิบัติงานต�องสร�างแบบสอบถามข�อมูล
ระบบสารสนเทศเดิมเพ่ือรวบรวมข�อมูลป;ญหา สาเหตุในแต6ละประเด็น 
 4.1.2  รวบรวมความต�องการใช�งานระบบ  เป�นการรวบรวมความต�องการ การใช�งานระบบ
สารสนเทศท่ีจะสร�างข้ึนมาใหม6 โดยสอบถามจากผู�ใช�งานระบบ หรือบุคคลท่ีมีส6วนเก่ียวข�องในการใช�
งาน โดยระบบสารสนเทศใหม6ท่ีจะสร�างข้ึนมานี้ มีความสามารถใดบ�าง รองรับการทํางานแบบใด 



 

30 คู�มือปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ : เทคนิคการปฏิบัติงาน 

สามารถใช�งานได�บน Platform ใด มีการเชื่อมต6อกับอินเตอร)เน็ตด�วยหรือไม6 บันทึกข�อมูลลง
ฐานข�อมูลด�วยหรือไม6 มีการแสดงผล การออกรายงาน เป�นต�น โดยผู�ปฏิบัติงานจะต�องบันทึกข�อมูล
ต6าง ๆ ท่ีมีความต�องการจากผู�ใช�งานในแต6ละระดับ ต้ังแต6ระดับผู�บริหาร ระดับผู�ดูแล และระดับ
ผู�ใช�งานท่ัวไป โดยต�องคํานึงถึง คําถามท้ัง 6 อย6างคือ 5W-1H : What = จะทําอะไร  Why = จะทํา
ไปทําไม   When = จะทําเม่ือใด    Where = จะทําท่ีไหน   Who,Whom = ใครทําและทําเพ่ือใคร 
How = จะทําอย6างไร 
 4.1.3  สรุปความต�องการสร�างระบบสารสนเทศ(ใหม6) ผู�ปฏิบัติงานจะต�องนําข�อมูลของระบบ
สารสนเทศแบบเดิม พร�อมท้ังความต�องการของผู�ใช�งานระบบสารสนเทศของแต6ละฝXายท่ีมีส6วน
เก่ียวข�อง มาเปรียบเทียบ และวิเคราะห)ข�อมูลทีได� เพ่ือหาข�อสรุปในการสร�างระบบสารสนเทศท่ีตรง
ต6อความต�องการของผู�ใช�งาน พร�อมท้ังแผนการปฏิบัติงาน ท่ีระบุระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ พร�อมท้ังให�ผู�ท่ีมีส6วนเก่ียวข�อง เซ็นเอกสารรับทราบในการสรุปประเด็นสําหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเป�นไปแนวทางเดียวกัน ตามขอบเขตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ปZองกันป;ญหาในภายหลัง เพราะนอกจากจะได�ระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดแล�ว ระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนก็ตรงตามความต�องการต6อผู�ใช�งาน 
 จากท่ีกล6าวมาข�างต�นนี้ เป�นการเตรียมแผนปฏิบัติงาน โดยเป�นมาตรฐานสากลในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คือ การพัฒนาแบบน้ําตก (Waterfall Model)  ดังรูปท่ี 4-2  
 

1
การวางแผน

(Project Planning)
2

การวิเคราห)ระบบ
(Analysis)

3
การออกแบบระบบ

(Design)
4

การพัฒนาระบบ
(Implementation)

5
การดูแลรักษา

(Maintenance)
 

 
รูปท่ี 4-2 การพัฒนาแบบน้ําตก (Waterfall Model) 

 สําหรับข้ันตอนแผนการปฏิบัติงานนี้ ผู�ปฏิบัติงานจะได�ข�อมูลดังนี้ 1) ข�อสรุปในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  2) แผนปฏิบัติงานระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ดังรูปท่ี 4-3 
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รูปท่ี 4-3 แผนปฏิบัติงานระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 
 
4.2  การปฏิบัติงานด�านการวิเคราะห ข�อมูล 
 สําหรับข�อตอนนี้ ผู�ปฏิบัติงานจะต�องนําข�อมูลท่ีได�จากการรวบรวมข�อมูลความต�องการ มาทํา
การวิเคราะห)เพ่ือสร�างแผนภาพ เพ่ือแสดงถึงทิศทาง การทํางานของระบบสารสนเทศ (DFD : Data 
Flow Diagram) ท่ีจะพัฒนาข้ึนมา โดยอาจจะใช�เครื่องมือท่ีช6วยในการออกแบบ คือ โปรแกรม 
Microsoft Office Visio  ใช�สําหรับการออกแบบ วางแผน วาดภาพ แผนภาพของงานสาขาต6าง ๆ 
เช6น  Flow chart, DFD, UML diagram, Network Diagram ซ่ึงโปรแกรม Microsoft Office Visio 
เป�นเครื่องมือท่ีรองรับการออกแบบแผนภาพ ในลักษณะต6าง ๆ เหมาะแก6การนํามาใช�ในการออกแบบ
แผนภาพในส6วนของการวิเคราะห)ระบบ ไอคอนโปรแกรม Microsoft Office Visio ดังรูปท่ี 4-4 
 

 
 

รูปท่ี 4-4 Icon Microsoft Office Visio 
 จากรูปท่ี 4-4 Icon Microsoft Office Visio เม่ือเปmดโปรแกรมข้ึนมาใช�งานแล�วจะปรากฏ แถบ
เครื่องมือท่ีสนับสนุนการใช�งาน ดังรูปท่ี 4-5 
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รูปท่ี 4-5 Microsoft Office Visio 
 
 จากรูป ท่ี  4-5 Microsoft Office Visio สามารถออกแบบแผนภาพ (DFD : Data Flow 
Diagram) โดยผู�ปฏิบัติงานสามารถกําหนดการออกแบบได�ตาม Template ท่ีทาง Microsoft Office 
Visio ได�กําหนดตัวอย6างมาให� หรือ สามารถกําหนดเองตามอัธยาศัย โดยข้ันตอนดังต6อไปนี้  
 4.2.1 เริ่มการทํางานของ Visio โดยการคลิดท่ีเมนู New จะพบกับหน�าจอแสดงพ้ืนท่ีการทํางาน 
ดังรูปท่ี 4-6 
 

 
 

รูปท่ี 4-6 หน�าจอแสดงพ้ืนท่ีการทํางาน 
 4.2.2 ตรงแถบเครื่องมือด�านซ�ายในส6วนของ Shapes ให�เลือกเมนู More Shapes -> Software 
and Databases -> Software -> Data Flow Diagram  ดังรูปท่ี 4-7 
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รูปท่ี 4-7 การเลือกรูปแบบเครื่องมือ 
 

 4.2.3 เม่ือต�องการวาดแผนภาพ โดยการเลือกสัญลักษณ)แล�วคลิกเมาส)ค�างไว� แล�วจึงลากมาวาง
บนพ้ืนท่ีสําหรับการวาด ดังรูปท่ี 4-8 
 

 
 

รูปท่ี 4-8 การลากวางสัญลักษณ) 
 4.2.4 การจัดรูปแบบ ข�อความและตําแหน6งการจัดวาง ใช�ตามแถบเมนูในส6วนของ Font และ 
Paragraph ซ่ึงเหมือนการจัดรูปแบบข�อความท่ัวไปตามมาตรฐานของโปรแกรม Microsoft Office 
ดังรูปท่ี 4-9 
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รูปท่ี 4-9 การจัดรูปแบบข�อความและการจัดตําแหน6ง 
 
 สําหรับการออกแบบแผนภาพ (DFD : Data Flow Diagram) มีสัญลักษณ)สําหรับการการ
ออกแบบ ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานต�องมีความรู�ความเข�าใจดังรูปท่ี 4-10 
 

 
 

รูปท่ี 4-10 สัญลักษณ)ท่ีใช�ในการออกแบบ 
 นอกจากท่ีผู�ปฏิบัติงานจะต�องออกแบบแผนภาพ (DFD : Data Flow Diagram) แล�ว
ผู�ปฏิบัติงานจะต�องคํานึงถึงความถูกต�องในการออกแบบแผนภาพ ตามกฎการใช�สัญลักษณ)สําหรับ
การเชื่อมโยงในแผนภาพ DFD เปรียบเทียบจากตัวอย6างท่ีถูกต�องได�ดังรูปท่ี 4-11 
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รูปท่ี 4-11 ตัวอย6างการใช�สัญลักษณ)และการเชื่อมโยงในแผนภาพ DFD ท่ีถูกต�อง 
 

 
 
 4.2.5 กฎของการใช�สัญลักษณ)ประมวลผล (Process) 
   4.2.5.1 ต�องไม6มีข�อมูลรับเข�าเพียงอย6างเดียว โดยไม6มีการส6งข�อมูลออกจากข้ันตอนการ
ทํางาน (Process) เรียกข�อผิดพลาดชนิดนี้ว6า “Black Hole” เนื่องจากข�อมูลท่ีรับเข�ามาแล�วสูญ
หายไป  
   4.2.5.2 ต�องไม6มีข�อมูลออกเพียงอย6างเดียว โดยไม6มีข�อมูลเข�าสู6 Process เลย  
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   4.2.5.3 ข�อมูลรับเข�าจะต�องเพียงพอในการสร�างข�อมูลส6งออก กรณีท่ีมีข�อมูลท่ีรับเข�าไม6
เพียงพอในการสร�างข�อมูลส6งออกเรียกว6า “Gray Hole” โดยอาจเกิดจากการรวบรวมข�อเท็จจริงและ
ข�อมูลไม6สมบูรณ) หรือการใช�ชื่อข�อมูลรับเข�าและข�อมูลส6งออกผิด 
   4.2.5.4 การต้ังชื่อ Process ต�องใช� คํากริยา (Verb) เช6น Prepare Management 
Report, Calculate Data สําหรับภาษาไทยใช�เป�นคํากริยาเช6นเดียวกัน เช6น บันทึกข�อมูลใบสั่งซ้ือ 
ตรวจสอบข�อมูลลูกค�า คํานวณเงินเดือน เป�นต�น 
 4.2.6 กฎของกระแสข�อมูลใช�สัญลักษณ)ลุกศร (Data Flow) 
   4.2.6.1 ชื่อของ Data Flow ควรเป�นชื่อของข�อมูลท่ีส6งโดยไม6ต�องอธิบายว6าส6งอย6างไร 
ทํางานอย6างไร 
   4.2.6.2 Data Flow ต�องมีจุดเริ่มต�นหรือสิ้นสุดท่ี Process เพราะ Data Flow คือข�อมูล
นําเข�า (Inputs) และข�อมูลส6งออก (Outputs) ของ Process 
   4.2.6.3 Data Flow จะเดินทางระหว6าง External Agent กับ External Agent ไม6ได� 
   4.2.6.4 Data Flow จะเดินทางจาก External Agent ไป Data Store ไม6ได� 
   4.2.6.5 Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Agent ไม6ได� 
   4.2.6.6 Data Flow จะเดินทางระหว6าง Data Store กับ Data Store ไม6ได� 
   4.2.6.7 การต้ังชื่อ Data Flow จะต�องใช�คํานาม (Noun) เช6น Inventory Data, Goods 
Sold Data เป�นต�น 
 4.2.7  กฎของตัวแทนข�อมูล (External Agents) 
   4.2.7.1 ข�อมูลจาก External Agent จะวิ่งไปสู6อีก External Agent หนึ่งโดยตรงไม6ได� 
จะต�องผ6าน Process ก6อนเพ่ือประมวลข�อมูลนั้น จึงได�ข�อมูลออกไปสู6อีก External Agent 
   4.2.7.2 การต้ังชื่อ External Agent ต�องใช�คํานาม (Noun) เช6น Customer, Bank เป�น
ต�น 
 4.2.8  กฎของแหล6งจัดเก็บข�อมูล (Data Store) 
   4.2.8.1 ข�อมูลจาก Data Store หนึ่งจะวิ่งไปสู6อีก Data Store หนึ่งโดยตรงไม6ได� จะต�อง
ผ6านการประมวลผลจาก Process ก6อน 
   4.2.8.2  ข�อมูลจาก External Agent จะวิ่งเข�าสู6 External Agent โดยตรงไม6ได� 
   4.2.8.3  การต้ังชื่อ Data Store จะต�องใช� คํานาม (Noun) เช6น Customer File, 
Inventory หรือ Employee File เป�นต�น 
 
4.3  การปฏิบัติงานด�านการออกแบบ 
 4.3.1 ออกแบบฐานข�อมูล (Database Design) 
   โปรแกรมสํ าหรับการทํางานด� านการออกแบบฐานข�อ มูล ER-Diagram แสดง
ความสัมพันธ)ของข�อมูล นอกจากโปรแกรม Microsoft Office Visio แล�ว ยังมีโปรแกรมอีกจํานวน
มาก ท่ีผู�ปฏิบัติงานสามารถเลือกนํามาใช�ในการออกแบบ โดยในท่ีนี้ขอแนะนําโปรแกรม Mysql 
Workbench เพราะสามารถทํางานร6วมกับฐานข�อมูล mysql ไปพร�อมกับการออกแบบ ER-Diagram 
ได�เลย จึงสะดวกและประหยัดเวลาแก6ผู�ปฏิบัติงานได�มากข้ึน โดยมีวิธีการติดต้ังพร�อมการใช�งานดังนี้ 
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   4.3.1.1  ไปท่ีเว็บไซต) http://www.mysql.com/products/workbench/ จากนั้นคลิก
ท่ีปุXม Download ดังรูปท่ี 4-12 
 

 
รูปท่ี 4-12 หน�าเว็บ MySQL Workbench 

 
   4.3.1.2  จากนั้นเลือกให�ตรงกับระบบปฏิบัติการท่ีผู�ปฏิบัติการใช�งาน โดยมีให�เลือก
Windows (x86, 64-bit), MSI Installer จากนั้นกด download ตามรูปท่ี 4-13 

 
 

รูปท่ี 4-13  การเลือกโปรแกรมให�ตรงกับระบบปฏิบัติการ 
 
   4.3.1.3  จากนั้นให�เลือก No thanks, just start my download เพ่ือเป�นการข�ามการ
สมัครสมาชิก ตามรูปท่ี 4-14 
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รูปท่ี 4-14  การดาวน)โหลดโปรแกรมแบบไม6สมัครสมาชิก 
 
 

   4.3.1.4  จากนั้นให�ทําการติดต้ังโปรแกรม จะปรากฏดังรูปท่ี 4-15 
 

 
 

รูปท่ี 4-15  หน�าจอการติดต้ัง MySQL Workbench Setup Wizard 
 

   4.3.1.5  จากนั้นให�กดปุXม Next > ไปจนเสร็จสิ้นการติดต้ัง ดังรูปท่ี 4-16 
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รูปท่ี 4-16  หน�าจอการติดต้ังโปรแกรมสมบูรณ) 
   4.3.1.6  เม่ือเปmดโปรแกรม MySQL Workbench จะพบกับหน�าจอดังรูปท่ี 4-17 

 
 

รูปท่ี 4-17  หน�าจอโปรแกรม MySQL Workbench 
  
   4.3.1.7  จากนั้นให�ผู�ปฏิบัติงานกดปุXม ⊕ เพ่ือต้ังค6าการเชื่อมต6อใหม6กับ mysql server  
ดงัรูปที	 4-18 
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รูปท่ี 4-18 การเพ่ิมการเชื่อมต6อใหม6 
   4.3.1.8  จากให�ผู�ปฏิบัติงานจะต�องต้ังค6าการเชื่อมต6อกับ MySQL Server แล�วกดปุXม OK 
เพ่ือทําการเชื่อมต6อกับฐานข�อมูล ดังรูปท่ี 4-19 
 

 
 

รูปท่ี 4-19 หน�าจอการต้ังค6าการเชื่อมต6อกับ MySQL Server 
  
   4.3.1.9  จากนั้นจะปรากฏ หน�าต6างการกรอกรหัสผ6าน (Password) ให�กรอกรหัสผ6าน
จากนั้นกดปุXม OK ดังรูปท่ี 4-20 
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รูปท่ี 4-20 หน�าจอการกรอกรหัสผ6านการเชื่อมต6อฐานข�อมูล 
   4.3.1.10  เม่ือโปรแกรม MySQL Workbench เชื่อมต6อกับฐานข�อมูลสําเร็จแล�วจะ
ปรากฎหน�าจอดังรูปท่ี 4-21 จากนั้นให�กดปุXม OK 
 

 
 

รูปท่ี 4-21 หน�าจอแสดงการเชื่อมต6อฐานข�อมูลสําเร็จ 
 

   4.3.1.11  หลังจากเชื่อมต6อกับฐานข�อมูลแล�วจะเข�าสู6หน�าจอการใช�งานโปรแกรม 
MySQL Workbench ดังรูปท่ี 4-22 
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รูปท่ี 4-22 หน�าจอการทํางานของโปรแกรม MySQL Workbench 
   4.3.1.12  ชื่อฐานข�อมูลจะปรากฏท่ีเมนู Navigator ทางด�านซ�าย ดังรูปท่ี 4-23 
 

 
 

รูปท่ี 4-23  หน�าจอแสดงชื่อฐานข�อมูล 
 

   4.3.1.13  ผู�ปฏิบัติงานสามารถใช�คําสั่ง SQL ท่ีพ้ืนท่ีสําหรับรันคําสั่ง พร�อมการแสดง
ผลลัพธ)ท่ีหน�าต6างด�างล6าง ดังรูปท่ี 4-24 
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รูปท่ี 4-24  หน�าจอการรับคําสั่งและการแสดงผลลัพธ) 
   4.3.1.14  เม่ือผู�ปฏิบัติงาน จะสร�าง ER-Diagram ให�เลือกเมนู Database > Reverse 
Engineer ดังรูปท่ี 4-25 
 

 
 

รูปท่ี 4-25 หน�าจอการเลือกเมนูสร�าง ER-Diagram 
 
   4.3.1.15  จากนั้นจะปรากฏหน�าต6างสําหรับการเลือกการเชื่อมต6อฐานข�อมูล ผู�ปฏิบัติงาน
จะต�องเลือก ชื่อการเชื่อมต6อท่ีเคยสร�างไว�ก6อนหน�านี้ ท่ีหัวข�อ Stored Connection ดังรูปท่ี 4-26 
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รูปท่ี 4-26 หน�าจอการเลือก Stored Connection 
   4.3.1.16  หลักจากการเลือกชนิดการเชื่อมต6อเสร็จแล�วให�กดปุXม Next ดังรูปท่ี 4-27 
 

 
 

รูปท่ี 4-27 หน�าจอการเลือกข�อมูลการเชื่อมต6อฐานข�อมูล  
 
   4.3.1.17  เม่ือโปรแกรมเชื่อมต6อฐานข�อมูลสําเร็จจะปรากฏดังรูปท่ี 4-28 
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รูปท่ี 4-28  หน�าจอแสดงการเชื่อมต6อฐานข�อมูลสําเร็จ 
   4.3.1.18  จากนั้นผู�ปฏิบัติงานจะต�องเลือกฐานข�อมูลท่ีจะมาสร�าง ER-Diagram จากนั้น
ให�กดปุXม Next ดังรูปท่ี 4-29 
 

 
 

รูปท่ี 4-29 หน�าจอแสดงการเลือกฐานข�อมูลเพ่ือสร�าง ER-Diagram 
 

   4.3.1.19  จากนั้นระบบจะให�ผู�ปฏิบัติงานกรอกรหัสผ6าน และทําการทดสอบการเชื่อมต6อ 
เม่ือเชื่อมต6อผ6านแล�ว ผู�ปฏิบัติงานจะต�องกดปุXม Next โดยโปรแกรมจะแสดงข�อมูลของฐานข�อมูลว6ามี
ก่ีตาราง จากนั้นให�กดปุXม Execute > เพ่ือ เริ่มการสร�าง Diagram ดังรูปท่ี 4-30 
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รูปท่ี 4-30 หน�าจอแสดงการเลือกตารางเพ่ือเตรียมสร�าง ER-Diagram  
   4.3.1.20  จากนั้นโปรแกรมทําการ Reverse Engineering Progress ให�ผู�ปฏิบัติงานทํา
การกดปุXม Next ดังรูปท่ี 4-31 
 

 
 

รูปท่ี 4-31 หน�าจอแสดง Reverse Engineering Progress 
 
   4.3.1.21  โปรแกรม MySQL Workbench จะแสดง ER-Diagram ดังรูปท่ี 4-32 
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รูปท่ี 4-32 หน�าจอแสดง ER-Diagram 
 

   4.3.1.22  จากนั้นผู�ปฏิบัติงานจะต�องทําการเชื่อมต6อในส6วนของ Primary Key และ 
Foreign Key ดังรูปท่ี 4-33 
 

 
 

รูปท่ี 4-33 หน�าจอการเชื่อมต6อ Primary Key และ Foreign Key 
 
   4.3.1.23  หลังจากท่ีผู�ปฏิบัติงานสร�าง ER-Diagram พร�อมการเชื่อมต6อเสร็จแล�ว ให�ทํา
การ Export Diagram เพ่ือสร�างเป�นไฟล) PNG, SVG, PDF ดังรูปท่ี 4-34 
 



 

48 คู�มือปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ : เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 

รูปท่ี 4-34  หน�าจอการ Export Diagram 
 
 4.3.2 ออกแบบอินพุต และ ออกแบบเอาต)พุต (Input / Output Design) 
   การออกแบบอินพุต และ ออกแบบเอาต)พุต ผู�ปฏิบัติงานจะต�องคํานึงถึงข�อมูลท่ีระบบจะ
ได�รับข�อมูลนําเข�าในรูปแบบท่ีถูกต�อง ต6อการประมวลผล เพ่ือผลลัพธ)ท่ีได�จะแสดงได�อย6างถูกต�องและ
ตรงกับความต�องการของผู�ใช�งาน โดยอินพุตและเอาต)พุต มีหลักการพิจารณาดังนี้ 
   4.3.2.1  การออกแบบอินพุต 
     4.3.2.1.1  การออกแบบแบบฟอร)ม เม่ือผู�ปฏิบัติงานได�ออกแบบฟอร)มสําหรับ
การกรอกข�อมูลของผู�ใช�งาน ควรออกแบบด�วยรูปแบบกระดาษก6อน เพ่ือนําไปตรวจสอบข�อมูลว6าครบ
กับความต�องการหรือไม6 ยกตัวอย6างดังรูปท่ี 4-35 

  
 

รูปท่ี 4-35  ตัวอย6างแบบฟอร)มการกรอกข�อมูล 
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     4.3.2.1.2  การออกแบบหน�าจออินพุต ในส6วนนี้ผู�ปฏิบัติงานต�องคํานึงถึงการ
เปลี่ยนรูปแบบจากการรับข�อมูลจากกระดาษ มาเป�นการนําเข�าด�วยข�อมูลผ6าน keyboard ต�อง
เลือกใช�รูปแบบให�มีความเหมาะสม และไม6ซับซ�อนเพ่ือผู�ใช�งานจะไม6สับสนต6อการกรอกข�อมูล โดยมี
การพิจารณาเลือกใช� Tag HTML สร�างเป�นฟอร)มสําหรับผู�ใช�งานกรอกข�อมูล ดังรูปท่ี 4-36 
 

 
 

รูปท่ี 4-36 แสดงการเปลี่ยนแปลงการรับข�อมูลจากกระดาษเป�นฟอร)ม HTML 
 

 เม่ือผู�ปฏิบัติงานได�ดําเนินการสร�างฟอร)ม HTML เพ่ือรองรับการกรอกข�อมูลของผู�ใช�งาน จะ
ปรากฎดังรูปท่ี 4-37 
 

 
 

รูปท่ี 4-37  ตัวอย6างการออกแบบฟอร)มด�วย Tag HTML 
 

 จากรูปท่ี 4-37 ตัวอย6างการออกแบบฟอร)มด�วย Tag HTML จะต�องเลือก Tag HTML ให�เหมาะ
แก6การรับข�อมูลเข�าระบบ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องตามข�อมูลท่ีต�องการ ผลลัพธ)การออกแบบ
ฟอร)ม ปรากฏดังรูปท่ี 4-38 
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รูปท่ี 4-38 หน�าจอแบบฟอร)มรับข�อมูลท่ีสร�างด�วย HTML 
   4.3.2.2  การออกแบบเอาต)พุต 
    4.3.2.2.1  การออกแบบการเอาต)พุตแบบเอกสาร เป�นข้ันตอนท่ีผู�ปฏิบัติงาน
ต�องออกแบบสําหรับการแสดงผล รูปแบบเอกสาร ตัวอย6างเอาต)พุตแบบเอกสาร ดังรูปท่ี 4-39 
 

 
 

รูปท่ี 4-39 ตัวอย6างเอาต)พุตรูปแบบเอกสาร 
 
 จากรูปท่ี 4-39 ตัวอย6างเอาต)พุตรูปแบบเอกสาร ผู�ใช�งานสามารถสั่งพิมพ)ออกทางเครื่องพิมพ)
เอกสารได� ตามรูปแบบฟอร)มท่ีปรากฏ ดังรูปท่ี 4-40 
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รูปท่ี 4-40 ตัวอย6างเอาต)พุตพร�อมการสั่งพิมพ)เอกสาร 
    4.3.2.2.2  การออกแบบรายงานทางหน�าจอ เป�นการดึงข�อมูลจากฐานข�อมูล 
มาแสดงเป�นแผนภูมิเพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของผู�บริหาร หรือ ผู�ใช�งานระบบ ดังรูป
ท่ี 4-41 

 
 

รูปท่ี 4-41 ตัวอย6างแบบรายทางหน�าจอด�วยแผนภูมิรูปภาพ 
   
  จากรูปท่ี 4-41 ตัวอย6างแบบรายทางหน�าจอด�วยแผนภูมิรูปภาพ ผู�ปฏิบัติงานสามารถเลือก
รูปแบบการแสดงผลตามแผนภูมิท่ีมีมาให� โดยการเลือกใช� Scripts Chart ตามการใช�งาน โดย
สามารถเลือกได�จาก Open Source สามารถค�นหาได�จาก Search Engine เพ่ือมาประยุกต)การใช�
งานร6วมกับระบบสารสนเทศ ขอยกตัวอย6างจาก Google ดังรูปท่ี 4-42 
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รูปท่ี 4-42 ตัวอย6างการนํา Script Chart ร6วมกับการออกแบบเอาต)พุต 
 4.3.3 ออกแบบยูสเซอร)อินเตอร)เฟส (User Interface Design) 
   การออกแบบ User Interface เป�นส6วนสําคัญท่ีจะทําให�ระบบสารสนเทศมีความสวยงาม
และผู�ใช�งานระบบสารสนเทศ เข�าใจและใช�งานง6ายข้ึน ซ่ึงปกติ การออกแบบฟอร)มด�วย HTML แล�ว 
รูปแบบท่ีสร�างข้ึนอาจจะต�องปรับแต6งรูปแบบและการจัดตําแหน6งของฟอร)ม ตัวอย6างดังรูปท่ี 4-43 
 

 
 

รูปท่ี 4-43 ตัวอย6างการออกแบบ User Interface ด�วย HTML 
 
  จากรูปท่ี 4-43 ตัวอย6างการออกแบบ User Interface ด�วย HTML นั้น ผลลัทธ)ท่ีได�จาการ
ออกแบบจะเป�นรูปแบบมาตรฐาน และไม6มีความสวยงาม ดังรูปท่ี 4-44 
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รูปท่ี 4-44 ผลลัพธ)จากการออกแบบ User Interface โดยไม6ใช� CSS 
 
  จากรูปท่ี 4-44 ผลลัพธ)จากการออกแบบ User Interface โดยไม6ใช� CSS ผู�ปฏิบัติงานต�อง
ทําการปรับแต6งรูปแบบการจัดวางตําแหน6ง ในส6วนต6าง ๆ โดยอาจจะนํา Tag Table มาใช�ในการ
จัดรูปแบบและตําแหน6ง โดยแสดงดังรูปท่ี 4-45 
 
 
 

 
  

รูปท่ี 4-45  การใช� Tag Table จัดรูปแบบฟอร)ม 
 

  จากรูปท่ี 4-45 การใช� Tag Table จัดรูปแบบฟอร)ม ผลลัพธ)ท่ีได�จากการออกแบบ ปรากฏ
ดังรูปท่ี 4-46 
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รูปท่ี 4-46 ผลลัพธ)จากการใช� Tag Table จัดรูปแบบฟอร)ม 
 
  นอกจากการจัดวางรูปแบบข�อความและตําแหน6งของช6องการกรอกข�อมูล input ให�มีความ
สวยงาม ผู�ปฏิบัติงานจะต�องปรับแต6งข�อความ เช6น ใส6สีให�กับข�อความ ทําตัวหนา ฯลฯ เป�นต�น 
ผู�ปฏิบัติงานจะต�องทําการแทรก CSS ซ่ึงย6อมาจาก Cascading Style Sheets คือภาษาคอมพิวเตอร)
ภาษาหนึ่งท่ีเป�นภาษาในกลุ6มภาษาสไตล)ชีต (ภาษาสไตล)ชีต เป�นภาษาท่ีมีการใช�งานมานานแล�วใน
วงการการพิมพ) โดยภาษาสไตล)ชีตจะเป�นโครงสร�างเอกสารต�นฉบับท่ีมีการจัดรูปแบบและตัวอักษรไว�
เรียบร�อยแล�ว) CSS ในการจัดรูปแบบและโครงสร�างของเอกสารท่ีเขียนจากภาษา HTML โดยภาษา 
CSS นั้นสามารถใช�งานได�หลากหลายและมีความยืดหยุ6นสามารถใช�งานกับภาษา XML SVG และ 
XUL CSS ดังรูปท่ี 4-47 
 

 
 

รูปท่ี 4-47 ตัวอย6างการใช� CSS ในการออกแบบ 
 

  จากรูปท่ี 4-47 ตัวอย6างการใช� CSS ในการออกแบบ จะได�ผลลัพธ)ดังรูปท่ี 4-48 
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รูปท่ี 4-48 ผลลัทธ)การใช� CSS ในการออกแบบ 
 
  จากตัวอย6างการใช�งาน CSS สําหรับการออกแบบ User Interface ในความเป�นจริง
ผู�ปฏิบัติงาน ต�องมีการออกแบบท่ีมีฟอร)มมากกว6าท่ียกตัวอย6างข�างต�นท่ีผ6านมา นั่นส6งผลให� Code 
HTML ก็ต�องเพ่ิมจํานวนมากข้ึน แล�วเม่ือมีการนํา Code CSS เข�ามาร6วมในการใช�งาน ก็ส6งผลให� 
Code HTML เพ่ิมปริมาณท่ีมากข้ึน ความซับซ�อนในการเขียน Code HTML ก็เพ่ิมข้ึนด�วย ซ่ึงต�อง
แบ6งการออกแบบท้ังในส6วน HTML และ CSS แยกออกจากกัน จึงจะสามารถแก�ไขป;ญหาปริมาณ 
Code ลดลงได� และมีความสวยงามในการจัดรูปแบบของ Code HTML อีกด�วย แต6ในป;จจุบันนี้ การ
จัดรูปแบบท้ังข�อความ อินพุต เอาต)พุต หรือการจัดวางตําแหน6งต6าง ๆ ของ HTML ให�มีความสะดวก
และรวดเร็วต6อผู�ปฏิบัติงาน จึงขอนํา Bootstrap เข�ามาใช�ร6วมกับการออกแบบ User Interface   
  Bootstrap คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง โดยคําว6า front-end หมายถึง ส6วนท่ี
แสดงผลให� Users ท่ัวไปเห็น กล6าวคือ ส6วนหน�าเว็บไซต) หรือระบบสารสนเทศนั่นเอง ส6วนคําว6า 
framework นั้นจะหมายถึง สิ่งท่ีเข�ามาช6วยกําหนดกรอบของการทํางานให�เป�นไปในทางเดียวกัน ซ่ึง
ในสมัยก6อน ยังไม6มี framework ป;ญหาท่ีพบเป�นประจําในการทํางานร6วมกันนั่นก็คือ ต6างคนต6างทํา 
คนหนึ่งเขียนแบบหนึ่ง ส6วนอีกคนก็เขียนอีกแบบหนึ่ง พอจะมาแก�ไขงานต6อ หรือพัฒนาต6อ ก็จะไม6
เข�าใจ Code ท่ีออกแบบมา เพราะไม6ได�มีการกําหนดข�อตกลงกันไว�ล6วงหน�า ทําให�เสียเวลา 
framework จึงเข�ามาแก�ป;ญหาในส6วนของตรงนี้ โดยจะเป�นตัวกําหนดให�ผู�ออกแบบ หรือพัฒนา
ระบบเข�าใจตรงกัน นําไปใช�ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน Bootstrap สามารถนํามาใช�งานได�ดังนี้   
   4.3.3.1  การดาวน)โหลด Bootstrap เพ่ือการออกแบบ User Interface 
    4.3.3.1.1  ดาวน)โหลดได�ท่ี URL Address https://getbootstrap.com/  ดัง
รูปท่ี 4-49 
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รูปท่ี 4-49 เว็บไซต) Bootstrap 
 
 
 
    4.3.3.1.2  จากนั้นให�กดปุXม Download จะแสดงรายละเอียดของการใช�งาน 
และการดาวน)โหลด ดังรูปท่ี 4-50 
 

 
 

รูปท่ี 4-50 หน�าจอแสดงการดาวน)โหลด Bootstrap 
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    4.3.3.1.3  เม่ือดาวน)โหลดเสร็จเรียบร�อย จะได�ไฟล) ท่ีชื่อ bootstrap-4.3.1-
dist.rar จากนั้นให�ผู�ปฏิบัติงานทําการ Extract File ดังกล6าว จะได�เป�น Folder ท่ีชื่อ bootstrap-
4.3.1-dist ดังรูปท่ี 4-51 
     

 
 

รูปท่ี 4-51 ไฟล) Bootstrap 
  จากรูปท่ี 4-51 ไฟล) Bootstrap จะประกอบไปด�วย 2 Folder คือ css และ js โดย Folder 
CSS จะเก็บ style sheets ของ Bootstrap และ Folder JS จะเก็บ jQuery plugins ต6าง ๆ ดังรูปท่ี 
4-52 
 

 
 

รูปท่ี 4-52 Folder องค)ประกอบของ Bootstrap  
 
   4.3.3.2  การนํา Bootstrap ใช�ร6วมกับการออกแบบ 
    4.3.3.2.1  ผู�ปฏิบัติงานต�องแทรก <meta> , <link> และ <script> เข�าไปยัง
ไฟล) html ในส6วนของ <head> และ <body> ตามลําดับ ดังรูปท่ี 4-53 
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รูปท่ี 4-53 การนํา Bootstrap เข�ามาใช�ในไฟล) HTML 
 
  เม่ือนํา Bootstrap เข�ามาร6วมในการออกแบบ User Interface ในส6วนของ Code HTML 
ดังรูปท่ี 4-54 
 

 
 

รูปท่ี 4-54 รูปแบบการนํา Bootstrap มาใช�ออกแบบ User Interface 
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  จากรูปท่ี 4-54 รูปแบบการนํา Bootstrap มาใช�ออกแบบ User Interface ผลลัพธ)ท่ีได� 
ปรากฏดังรูปท่ี 4-55 
 

 
 

รูปท่ี 4-55 ผลลัทธ)จากการใช� Bootstrap 
 
 

  จากรูปท่ี 4-55 ผลลัทธ)จากการใช� Bootstrap นั้น แสดงให�เห็นถึง ความสะดวกสบายใร
ส6วนของการจัดวางตําแหน6ง ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานนั้น ไม6จําเป�นต�องเขียน Code CSS ข้ึนมาท้ังหมด และไม6
ต�องเสียวเวลากับการออกแบบ Layout เหมือนท่ีผ6านมา ดังนั้น การเลือกใช� Bootstrap จึงเป�น
ทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญต6อการออกแบบ เพราะนอกจากการออกแบบในส6วนของ User Interface  
แล�วนั้น Bootstrap ยังมีส6วนสนับสนุนในส6วนของการโต�ตอบการใช�งานกับผู�ใช�งานระบบ นั่นคือ 
Java script จากเดิมท่ีผู�ปฏิบัติงานจะต�องดําเนินการ Coding Java script เพ่ือใช�งานร6วมกับการ
ออกแบบระบบข้ึนมาเอง  แต6 Bootstrap ก็เสริมเข�ามาอํานวยความสะดวกให�แก6ผู�พัฒนาระบบด�วย 
ผู�ปฏิบัติงานสามารถเข�าไปศึกษารายละเอียด Bootstrap docs เพ่ิมเติม ในส6วนของการใช�งาน ได�ท่ี 
https://getbootstrap.com ดังรูปท่ี 4-56 
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รูปท่ี 4-56 รายละเอียด Bootstrap Docs 
 
 
 
 
 
 
4.4  การปฏิบัติงานด�านการพัฒนาและทดสอบระบบ 
 ข้ันตอนนี้ผู�ปฏิบัติงาน จะต�องนําสิ่งท่ีได�จากการออกแบบ มาเป�นฐานสําหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และเลือกภาษาทางคอมท่ีจะนําใช�ในการพัฒนา การทํางานของกระบวนการประมวลผล
ข�อมูล การนําข�อมูลเข�า การแสดงผลข�อมูล ดังรูปท่ี 4-57 
 

Input Process Output

 

 

รูปท่ี 4-57 กระบวนการประมวลผล 
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 เม่ือผู�ปฏิบัติงานนําผังงานต6าง ๆ ท่ีได�จากการออกแบบ มาทําการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
พิจารณาว6าภาษาทางคอมพิวเตอร) ใดบ�างท่ีใช�ในการพัฒนาระบบและตรงต6อความต�องการ สําหรับ
การใช�งาน โดยส6วนใหญ6แล�วภาษาท่ีใช�ในการพัฒนาทางด�าน Web Application ยกตัวอย6างเช6น 
PHP , JSP , ASP , Ruby เป�นต�น แต6สิ่งท่ีผู�ปฏิบัติงานจะต�องคํานึงคือ หน6วยงาน หรือ มหาวิทยาลัย
ได�สนับสนุนการใช�งาน Web Application ร6วมกับภาษาใดบ�าง และฐานข�อมูลมีตัวไหนบ�างท่ีมีให�เปmด
ใช�บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) เปmดให�ใช�บริการ Apache PHP , ASP และฐานข�อมูลท่ี
รอบรับการใช�งาน คือ MySQL Server และ MS SQL Server  ซ่ึงคณะครุศาสตร) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค) ใช�ภาษา PHP ในการพัฒนา และใช�ฐานข�อมูล MySQL Server สําหรับการจัดเก็บ
ข�อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการพัฒนา Web Application ป;จจุบันมีจํานวนมาก หรือท่ีเรียกว6า IDE ย6อมา
จาก Integrated Development Environment คือ เครื่องมือท่ีช6วยในการพัฒนาโปรแกรมโดยมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกต6าง ๆ เช6น คําสั่ง Compile, Run ตัวอย6างของ IDE เช6น NetBeans Editplus, 
JCreator, Eclipse แต6 Notepad ไม6นับว6าเป�น IDE เนื่องจากตัว Notepad เองไม6มีเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกสําหรับการเขียนโปรแกรมใด ๆ เลย  IDE เป�นโปรแกรมท่ีรวมคําสั่ง เมนู และ GUI ต6าง
มาสร�างเป�นโปรแกรมท่ีมีรูปร6างหน�าตาเหมาะแก6การเขียนโปรแกรม กล6าวคือ เป�นโปรแกรมท่ีจะสร�าง
สภาพแวดล�อม(environment) ให�เหมาะแก6การเขียนโปรแกรม ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช�งาน
ได� ดังนี้ 
 
 4.4.1  เครื่องมือท่ีใช�พัฒนา Web Application  
    4.4.1.1  PhpStorm เป�นเครื่องมือท่ีช6วยในการพัฒนาโปรแกรมโดยมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกต6าง ๆ เช6น คําสั่ง Run, Debug ทําให�เป�นโปรแกรมท่ีรวมคําสั่ง เมนู และ GUI ต6างมาสร�าง
เป�นโปรแกรมท่ีมีรูปร6างหน�าตาเหมาะแก6การเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ มีความสามารถช6วยในการ
เขียนโปรแกรม ท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก6ผู�ปฏิบัติงาน ในการ Download หรือ Upload Files  
ไปยัง Server ได� ผู�ปฏิบัติงานสามารถดาวน)โหลดไฟล)ได�ท่ี https://www.jetbrains.com/phpstorm 
ทดลองใช�งาน 30 วัน โดย PhpStorm มีหน�าจอ ดังรูปท่ี 4-58 
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รูปท่ี 4-58 PhpStorm 
 

   4.4.1.2  Atom Editor เป�น Open Source Text Editor จาก GitHub โดยท่ีหน�าตา 
และการใช�งานจะมีลักษณะคล�ายกับ Sublime Text แต6 Atom Editor จะสนับสนุนการพิมพ)
ภาษาไทย ซ่ึงสระจะไม6ลอยเหมือนใน Sublime Text นอกจากนี้ในเว็บของ Atom มี Theme ให�เรา
ได�เลือกดาวน)โหลดจํานวนมาก และสามารถเข�าไปดู Preview ส6วนข้ันตอนการติดต้ัง Theme ทําได�
โดยการ เข�าท่ีหน�าเว็บไซต)ของ Atom ได�ท่ี https://atom.io โดยโปรแกรม Atom Editor มีหน�าจอ 
ดังรูปท่ี 4-59 

 
รูปท่ี 4-59 Atom Editor 
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   4.4.1.3  Visual Studio Code หรือ VSCode เป�นโปรแกรม Code Editor ท่ีใช�ในการ
แก�ไขและปรับแต6งโค�ด จากค6ายไมโครซอฟท) มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source จึง
สามารถนํามาใช�งานได�แบบฟรี  ท่ีต�องการความเป�นมืออาชีพ ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะ
สําหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต�องการใช�งานข�ามแพลตฟอร)ม รองรับการใช�งานท้ังบน Windows, 
macOS และ Linux สนับสนุนท้ังภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต6อกับ 
Git ได� นํามาใช�งานได�ง6ายไม6ซับซ�อน มีเครื่องมือส6วนขยายต6าง ๆ ให�เลือกใช�อย6างมากมาก รองรับ 
ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go เป�นต�น ผู�ปฏิบัติงานสามารถดาวน)โหลดมาใช�งานได�
ท่ี https://code.visualstudio.com โดยมีหน�าจอดังรูปท่ี 4-60 
 

 
 

รูปท่ี 4-60 Visual Studio Code 
 4.4.2  การเตรียมสภาพแวดล�อมสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ผู�ปฏิบัติงานจะต�องทํางานร6วมกับ ระบบ Web Server ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค)
ให�บริการ แต6การพัฒนานั้นจะต�องเชื่อต6อกับเครือข6ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) ตลอดเวลา 
เพ่ือใช�สําหรับการรันระบบและทดสอบระบบท่ีสร�างข้ึนมา บางครั้งผู�ปฏิบัติงาน อาจไม6สะดวกแก6การ
พัฒนา เม่ือย�ายไปพัฒนาต6อท่ีอ่ืนท่ีไม6มีระบบอินเตอร)เน็ต ฉะนั้น ผู�ปฏิบัติงานจะต�องจําลองเครื่อง
คอมพิวเตอร)ท่ีใช�สําหรับการพัฒนาระบบ ให�สามารถทํางานในลักษณะของ Webserver ซ่ึงเครื่อง
คอมพิวเตอร)ท่ีใช�พัฒนาระบบ จะเป�นท้ัง Server และ Client ในเครื่องเดียวกัน ดังนั้นผู�ปฏิบัติงาน 
ต�องติดต้ังโปรแกรมท่ีรองรับการทํางานในลักษณะดังกล6าว จึงขอยกตัวอย6างโปรแกรม XAMPP เพ่ือ
ใช�ในการจําลองสภาพแวดล�อมให�มีลักษณะการใช�งานแบบ Webserver โดยโปรแกรม XAMPP ไม6
จําเป�นต�องเชื่อมต6อกับ Internet ก็สามารถทดสอบกับ Web Application ท่ีผู�ปฏิบัติงานสร�างข้ึนมา
ได�ทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังยังประหยัดเวลาและไม6มีค6าใช�จ6ายใด ๆ โดยมีการติดต้ังการใช�งาน XAMPP 
ดังนี้ 
   4.4.2.1  การติดต้ังโปรแกรม XAMPP 
    4.4.2.1.1 เข�าไปยังเว็บไซต) https://www.apachefriends.org  เ พ่ื อ ทํ ากา ร
ดาวน)โหลดโปรแกรม XAMPP ดังรูปท่ี 4-61 
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รูปท่ี 4-61  โปรแกรม XAMPP 
 
    4.4.2.1.2 เม่ือดาวน)โหลดโปรแกรม XAMPP มาไว�ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร)แล�ว จะ
ได�ไฟล)ดังรูปท่ี 4-62 

 
 

รูปท่ี 4-62 ไฟล)โปรแกรม XAMPP 
 
    4.4.2.1.3 ให�ผู�ปฏิบัติงานทําการติดต้ังโปรแกรม XAMPP จะปรากฏหน�าจอ 
setup จากนั้นให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-63 
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รูปท่ี 4-63 หน�าจอ Setup XAMPP 
 
    4.4.2.1.4 จะปรากฎหน�าจอ Select Components เป�นการเลือกว6าต�องการ
ติดต้ังโปรแกรมใดบ�าง โดยค6า Default โปรแกรมจะเลือกให� ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-64 
 

 
 

รูปท่ี 4-64 หน�าจอ Select Components 
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    4.4.2.1.5 จะปรากฎหน�าจอ Installation Folder ให�กดปุXม Next > 
 

 
 

รูปท่ี 4-65 หน�าจอ Installation Folder 
    4.4.2.1.6 จะปรากฏหน�าจอ Bitnami for XAMPP ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 
4-66 
 

 
 

รูปท่ี 4-66 หน�าจอ Bitnami for XAMPP 
 
    4.4.2.1.7 จะปรากฏหน�าจอ Ready to Install เพ่ือแจ�งให�ทราบว6าพร�อมท่ีจะ
ติดต้ังโปรแกรม ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-67 
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รูปท่ี 4-67 หน�าจอ Ready to Install 
    4.4.2.1.8 ระบบจะเริ่มดําเนินการติดต้ัง ให�รอจนกว6าโปแรกรมจะติดต้ังเสร็จ 
ดังรูปท่ี 4-68 
 

 
 

รูปท่ี 4-68 หน�าจอดําเนินการติดต้ังโปรแกรม 
 
    4.4.2.1.9 เม่ือติดต้ังโปรแกรมเสร็จสมบูรณ) ให�กดปุXม Finish ดังรูปท่ี 4-69 
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รูปท่ี 4-69 หน�าจอการติดต้ังโปรแกรมเสร็จสมบูรณ) 
    4.4.2.1.10 โปรแกรม XAMPP จะเปmดข้ึนมาทันที โดยมีให�เลือกภาษาในการใช�
งาน โดยให�ผู�ปฏิบัติงานเลือกเป�น ภาษา English แล�วกดปุXม Save ดังรูปท่ี 4-70 
 

 
 

รูปท่ี 4-70 หน�าจอการเลือกภาษาในการใช�งาน 
 
    4.4.2.1.11 จะปรากฏหน�าจอ XAMPP Control Panel ข้ึนมา ผู�ปฏิบัติงาน
จะต�องกดปุXม Start ของ Module Apache และ MySQL เพ่ือสั่งให� Service ของท่ังคู6นั้นเริ่มทํางาน 
ดังรูปท่ี 4-71 
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รูปท่ี 4-71 หน�าจอ XAMPP Control Panel 
    4.4.2.1.12 สังเกตว6า จะปรากฏแถบสีเขียวท่ีข�อความ Apache และ MySQL 
แสดงว6า Service ของ Apache และ MySQL ทํางานแล�ว และโปรแกรม XAMPP จะแจ�งข�อความ
ด� า นล6 า ง ว6 า  [Apache] Status change detected : running แ ล ะ  [mysql] Status change 
detected : running ดังรูปท่ี 4-72 
 

 
 

รูปท่ี 4-72 การแจ�งสถานะพร�อมสําหรับการทํางาน 
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    4.4.2.1.13 ให�ผู�ปฏิบัติงานทําการทดสอบ Apache Web Server โดยการเปmด 
Web browser ข้ึนมาพร�อมกรอก http://localhost  ท่ี Address bar จะปรากฏดังรูปท่ี 4-73 
 

 
 

รูปท่ี 4-73 หน�าจอพร�อมการใช�งาน Apache Web Server 
    4.4.2.1.14 ให�ผู�ปฏิบัติงานทําการทดสอบการใช�งาน MySQL โดยเข�าไปท่ีเมนู  
phpMyAdmin ดังรูปท่ี 4-74 
 

 
 

รูปท่ี 4-74 เมนู phpMyAdmin 
 

    4.4.2.1.15 จะปรากฏหน�าจอ phpMyAdmin โดยจะมีรายละเอียดต6าง ๆ 
เก่ียวกับการทํางาน ดังรูปท่ี 4-75 
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รูปท่ี 4-75 หน�าจอ phpMyAdmin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.4.2.1.16 ให�ผู�ปฏิบัติงาน ดําเนินการแก�ไขผู�ใช�งาน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
ตามรูปท่ี 4-76 
 

 
 

รูปท่ี 4-76 หน�าจอแสดงรายการผู�ใช�งาน 
 

    4.4.2.1.17 ให�ผู�ปฏิบัติงานกําหนดรหัสผ6านสําหรับการใช�งานฐานข�อมูล 
MySQL ดังรูปท่ี 4-77 
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รูปท่ี 4-77 การกําหนดรหัสผ6านสําหรับ MySQL 
     4.4.2.1.18 จากนั้นโปรแกรมจะแจ�งให�ทราบว6า การเปลี่ยนรหัสผ6าน
เรียบร�อย ดังรูปท่ี 4-78 
 

 
 

รูปท่ี 4-78 การแจ�งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ6าน 
 

    4.4.2.1.19 เม่ือทําการเข�าสู6 phpMyAdmin อีกครั้งจะไม6สามารถเข�าใช�งานได� 
เนื่องจากได�ทําการเปลี่ยน รหัสผ6าน ดังรูปท่ี 4-79 

 

 
 

รูปท่ี 4-79 หน�าจอแสดง Error หลังการเปลี่ยนรหัสผ6าน MySQL 
     
    4.4.2.1.20 ให�ผู�ปฏิบัติงานดําเนินการแก�ไขไฟล) config.inc.php ดังรูปท่ี 4-80
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รูปท่ี 4-80 ชื่อไฟล)ท่ีต�องแก�ไขหลังเปลี่ยนรหัสผ6าน MySQL 
    4.4.2.1.21 ให�แก�ไขโดยการใส6รหัสผ6านท่ีเราได�ตั้งไว�แล�วตรงท่ีคําสั่ง 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'รหัสผ�านท่ีตั้งไว�';   ดังรูปท่ี 4-81 
 

 
 

รูปท่ี 4-81 การแก�ไขข�อมูลในไฟล) config.inc.php 
 

     4.4.2.1.21 ให�ทําการเข�า phpMyAdmin อีกครั้งจะสามารถเข�าสู6หน�าจอ 
phpMyAdmin ได�ดังรูปท่ี 4-82 
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รูปท่ี 4-82 หน�าจอ phpMyAdmin หลังการแก�ไขไฟล) config.inc.php 
   4.4.2.2  การติดต้ังโปรแกรม Visual Studio Code 
    4.4.2.2.1 เข�าไปท่ีเว็บไซต) https://code.visualstudio.com แล�วเลือกการ
ดาวน)โหลดให�ตรงกับระบบปฏิบัติการท่ีใช�งานอยู6 ดังรูปท่ี 4-83 
 

 
 

รูปท่ี 4-83 หน�าจอการเลือกดาวน)โหลดโปรแกรม Visual Studio Code 
 

    4.4.2.2.2 เม่ือดาวน)โหลดโปรแกรมเสร็จ จะได�ไฟล) Setup จากนั้นให�รันไฟล) 
Setup ดังรูปท่ี 4-84 
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รูปท่ี 4-84 ไฟล) Setup Visual Studio Code 
 

 
 
 
 
    4.4.2.2.3 จะปรากฏหน�าจอ Setup Visual Studio Code จากนั้นให�กดปุXม 
Next > ดังรูปท่ี 4-85 
 

 
 

รูปท่ี 4-85 หน�าจอ Setup Visual Studio Code 
 

    4.4.2.2.4 ให�เลือก Accept และกดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-86 
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รูปท่ี 4-86 หน�าจอ License Agreement 
    4.4.2.2.5 จะปรากฏหน�าจอ Select Destination Location ให�กดปุXม Next> 
ดังรูปท่ี 4-87 
 

 
 

รูปท่ี 4-87 หน�าจอ Select Destination Location 
 

    4.4.2.2.6 ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-88 
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รูปท่ี 4-88 หน�าจอ Select Start Menu Folder 
    4.4.2.2.7 ให�แล�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-89  
 

 
 

รูปท่ี 4-89 หน�าจอ Select Additional Tasks 
 

    4.4.2.2.8 ให�แล�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-90 
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รูปท่ี 4-90 หน�าจอ Ready to Install 
    4.4.2.2.9 รอจนกว6าจะติดต้ังโปรแกรมเสร็จ ดังรูป 4-91 
 

 
 

รูปท่ี 4-91 หน�าจอ Installing 
 

    4.4.2.2.10 เม่ือติดต้ังโปรแกรมเสร็จสมบูรณ) ให�กดปุXม Finish ดังรูปท่ี 4-92 
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รูปท่ี 4-92 หน�าจอ Setup Visual Studio Code Complete 
   4.4.2.3  เทคนิคการพัฒนาระบบและการตรวจสอบความผิดพลาด 
    4.4.2.3.1 เทคนิคการเขียน Code PHP ให�มีประสิทธิภาพ 
     1) การใช�คําสั่ง echo จะสามารถทํางานได�เร็วกว6าคําสั่ง print
เพราะว6าคําสั่ง echo เป�น function ท่ีเรียบง6ายกว6า แต6ว6ากลับกัน คําสั่ง print ทํางานได�มากกว6า 
จึงส6งผลให�เกิดความช�า 
     2) หากต�องการใส6ค6าตัวหนังสือในตัวแปร ควรจะใช� ' แทน "เพราะ
หาก ผู�ปฏิบัติงานาใช� " ระบบจะทําการค�นหา ตัวแปรท่ีอยู6ภายในก6อน จึงส6งผลให�การทํางานใช�เวลา
มากกว6า เช6น 
 
 
 
    
     3) ควรใช�คําสั่ง sprintf แทนการใส6ตัวแปรตรง ๆ โดยคําสั่ง sprintf 
เป�นคําสั่งท่ีใช�สําหรับ การแทรกตัวแปรลงในข�อความ สามารถแทรกตัวแปรได�หลายตัวพร�อม ๆ กัน 
อีกท้ังยังทํางานได�เร็วกว6า เช6น  
 
 
 
 
      
 

$num = 5; 
$sum = 100.01; 
echo "คุณมีสินค�าในรถเข็น $num ชิ้น รวมเป�นเงิน $sum บาท"; 

--------------------------------ควรเปลี่ยนเป�น---------------------------------- 
$num = 5; 
$sum = 100.01; 
echo sprintf('คุณมีสินค�าในรถเข็น %d ชิ้น รวมเป�นเงิน %01.2f บาท',$num,$sum); 
* ปรกติค:า $sum เราจะใช� %f แต:ถ�าหากจะระบุทศนิยม 2 ตําแหน:งใช� %01.2f 

$t = 'abc';   จะทํางานได�เร็วกว6า   $t = "abc"; 
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     4) การใช� echo หลายๆ ครั้งจะทํางานได�เร็วกว6า การนํา string มา
ต6อกันแล�วค6อย echo ครั้งเดียวเพราะว6า หากเราใช� $text .= 'abc'; จะทํางานเยอะกว6าการ echo 
ออกมาตรง ๆ  
 
 
 
     5) หลังคําสั่งหรือ function ผู�ปฏิบัติงานควรจะใส6เครื่องหมายป�กกา 
{ } ให�ครบ หากไม6ใส6 ระบบจะต�องทําการค�นหาเอง และถ�าหากในไฟล)นั้นมี code จํานวนมาก ๆ มี
การทํางานท่ีซับซ�อน จึงเป�นเรื่องยากท่ีจะดูออกว6า คําสั่งหรือ function นั้น ๆ จะจบการทํางานท่ีตรง
ใหน เช6น 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     6) กระบวนการ loop ควรคํานวณค6าคงตัว ใว�ก6อน เพราะหาก
ผู�ปฏิบัติงานใช� count($number) ในกระบวนการ loop ระบบจะต�องมาคํานวนหาค6าใหม6ทุกครั้ง 
เช6น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foreach($a as $b) 
        echo $b; 

------------------------------------ควรเปลี่ยนเป�น----------------------------------- 
foreach($a as $b){ 
        echo $b; 
} 

for($i=0;$i<=count($number);$i++){ 
 

} 
------------------------------------ควรเปลี่ยนเป�น----------------------------------- 

$num = count($number); 
for($i=0;$i<=$num;$i++){ 
 
} 
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     7) ตัวแปรเม่ือใช�งานแล�ว ควรจะลบท้ิงด�วยคําสั่ง unset ซ่ึงการลบ
ตัวแปรท่ีไม6ใช�งานเหล6านี้ไปจะช6วยให� apache หรือ โปรแกรมเว็บเซอร)วิส อ่ืน ๆ ได�พ้ืนท่ีของ
หน6วยความจําคืนมา ช6วยให�ระบบทํางานได�มากข้ึน 
 
 
     8) ใช�คําสั่ง require() แทนท่ีจะใช�คําสั่ง require_once() เพราะว6า
คําสั่ง require_once ต�องเสียเวลามาตรวจสอบก6อนว6า ไฟล)นี้เคยดึงเข�ามาทํางานแล�วหรือยัง  
     9) คําสั่ ง  str_replace ทํางานได� เร็วกว6 า คําสั่ ง  preg_replace
เพราะว6าคําสั่ง str_replace เป�นคําสั่งท่ีใช�งานพ้ืนฐานกว6าคําสั่ง preg_replace และการใช� Array() 
แทนดีกว6าการเรียกใช�คําสั่ง str_replace หลาย ๆ ครั้ง เช6น 
 
 
 
 
 
     10) การปmด error ด�วย @ ส6งผลทําให�การทํางานช�าลงมาก บางครั้ง
เม่ือผู�ปฏิบัติงานใช�คําสั่งท่ีซับซ�อน ผู�ปฏิบัติงานอาจไม6สามารถหาสาเหตุได�ว6า error นั้นจะมีรูปแบบ
ใดบ�าง ส6วนใหญ6จึงนิยมใช� @ นําหน�าคําสั่งเพ่ือไม6ให�แสดง error ออกมา ผู�ใช�งานจึงไม6เห็น แต�ถึงแม�
จะเป�นคําสั่งท่ีไม6ควรใช�งาน แต6ก็มีข�อยกเว�นอยู6บ�าง สําหรับบางงานท่ีไม6สามารถแก�ไขได�แล�วจริง ๆ 
ส6วนนี้อาจจะไม6เก่ียวข�องกับเทคนิคการเขียน php ส6วนคําสั่งท่ีใช�ประจําและจําเป�นต�องใช�คือ 
@mysql_connect และ @socket_connect 
     11) การเขียน Code ให�ถูกต�องตามไวยากรณ) และมีการเปmดใช�งาน 
error_reporting(E_ALL) เพ่ือแสดงป;ญหาท่ีเกิดข้ึน หากระบบท่ีผู�ปฏิบัติงานเขียนเพ่ือแสดง error 
หรือแจ�งเตือนป;ญหาข้ึนมา ควรท่ีจะแก�ใขป;ญหานั้นให�ถูกต�อง ซ่ึงการปmด error_reporting(E_ALL) 
เป�นเรื่องแย6กว6าการใช� @ นําหน�าคําสั่งท่ีเกิดป;ญหา 
     12) เ ม่ือใช� คําสั่ ง header('Location:'.$web); ผู�ปฏิ บั ติงานควร
ปฏิบัติไว�เสมอว6าต�องตามด�วยคําสั่ง die(); เสมอเพราะว6า หากไม6ใช�คําสั่ง die(); ต6อท�าย ระบบจะ
ยังคงทํางานต6อไปเรื่อย ๆ จนหมดสําสั่งท่ีจะให�ประมวลผล อาจจะแสดงค6า หรือ error ออกมาก6อนท่ี
จะถูกเปลี่ยนไปยังหน�าจออ่ืน 
     13) ผู�ปฏิ บั ติงานควรใช�  function ท่ีมีมากับ php ให�มากกว6า 
function ท่ีเขียนข้ึนมาเอง เพราะว6า คําสั่งท่ีมีใน php เป�นคําสั่งพ้ืนฐานพร�อมใช�งานในระบบ 
ผู�ปฏิบัติงานควรจะศึกษา function ท่ีมีใน php ให�ได�มากท่ีสุด เพ่ือความรวดเร็วในการ Coding 
     14) ควรเว�นวรรคให�น�อย แต6พอเข�าใจ รูปแบบการเขียนถูกออกแบบ
มาสําหรับให�ผู�ท่ีพัฒนา หรือร6วมพัฒนาสามารถอ6านและทําความเข�าใจได�ง6าย แต6สําหรับคอมพิวเตอร)
นั้นต6างกัน ซ่ึงคอมพิวเตอร)นั้น จะต�องแปลงภาษาท่ีเขียนเป�นคําสั่งท่ีคอมพิวเตอร)เข�าใจอีกทีหนึ่ง 

str_replace('<',['',str_replace('>',']',$text)); 
------------------------------------ควรเปลี่ยนเป�น----------------------------------- 

str_replace(array('<','>'),array('[',']'),$text); 
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ดังนั้นการเว�นวรรคข�อความเท6าท่ีจําเป�นให�พออ6านเข�าใจ จะช6วยให�คอมพิวเตอร)ทํางานแปลงเป�น
ภาษาท่ีคอมพิวเตอร)เข�าใจได�ง6ายข้ึน เช6น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพราะคอมพิวเตอร)นั้น ต�องมาตัดช6องว6างออกก6อน แต6ท่ีคอมพิวเตอร)ทํางานได�เร็วท่ีสุดคือ
if($a==$b){echo $a;} ผู�ปฏิบัติงานก็ต�องเป�นคนตัดสินใจเองว6า ต�องการรายละเอียดมากน�อยแค6ใหน 
ความเร็วท่ีได� อาจจะน�อยมาก ยกตัวอย6างเช6น 0.00012 กับ 0.00015 แต6ถ�าปรับแต6งแล�วส6งผลให�
ยากท่ีจะอ6านและทําความเข�าใจ และแก�ใขยาก ก็ไม6สมควรท่ีจะทําการย6อหรือการเว�นวรรคให�ลดลง 
    4.4.2.3.2 เครื่องมือท่ีช6วยการตรวจสอบความผิดพลาดต6อการพัฒนาระบบ 
     สําหรับการตรวจสอบความผิดพลาดระหว6างการพัฒนาระบบนั้น 
หากระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมานั้น มีความซับซ�อน และมีจํานวน Code ท่ีมากข้ึน และถ�าหากตัว 
IDE ท่ีผู�ปฏิบัติงานใช�งานอยู6นั้น ไม6มีส6วนเสริมให�อํานวยความสะดวกแก6การตรวจสอบ ดังนั้นการ
ตรวจสอบข�อผิดพลาดจึงเป�นไปยาก ดังนั้นผู�ปฏิบัติงานควรเตรียมความพร�อมสําหรับ IDE ท่ีนํามาใช� 
หาก IDE ของผู�ปฏิบัติงาน มีตัวช6วยให�การพัฒนาระบบ และช6วยอํานวยความสะดวกแก6การหา
ข�อผิดพลาดต6าง ๆ ได�นั้น เครื่องมือท่ีผู�ปฏิบัติงานนํามาใช�พัฒนาระบบ ก็จะช6วยลดเวลาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพต6อการพัฒนาระบบสารสนเทศได�เป�นอย6างมาก ดังนั้นจึงขอแนะนํา Extension สําหรับ 
Microsoft Visual Studio Code ท่ีผู�ปฏิบัติงานควรมีไว�ใช�เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
     1) vscode-icons เป�น Extension ท่ีจะแสดงไอคอนให�ตรงกับชื่อ
โฟลเดอร)และชนิดของไฟล) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก6ผู�ปฏิบัติงาน ด�านการตรวจสอบว6า ไฟล)นี้เป�น
ไฟล)ชนิดใด และมีไฟล)ใดในแต6ละชนิดอยู6ในโฟลเดอร)ใดบ�าง สามารถทําการติดต้ังได�ตาม รูปท่ี 4-93 

if( $a == $b ){ 
       echo $a; 
} 

------------------โดย Code ด�านบนจะทํางานได�ช�ากว6าด�านล6าง----------------- 
if($a==$b){ 
      echo $a; 
} 
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รูปท่ี 4-93 การติดต้ัง VSCode-Icons Extension 
 

     2) Rainbow Brackets เป�น Extension ท่ีช6วยแยกสีวงเลบ็ เพ่ือให�
ผู�ปฏิบัติงานอ6าน code ได�ง6ายข้ึน สําหรับการเขียน functions ท่ีมีความชับซ�อน ดังรูปท่ี 4-94 
 

 
 

รูปท่ี 4-94 Rainbow Brackets Extension 
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     3) Prettier - Code formatter เป�น Extension ในการจัดระเบียบ 
code ให�โดยอัตโนมัติ ซ่ึงรองรับการใช�งาน ท้ัง JavaScript และ CSS ดังรูปท่ี 4-95 
 

 
 

รูปท่ี 4-95 Prettier - Code formatter Extension 
 

     4) Color Info เป�น Extension ท่ีใช�สําหรับการเลือกสี หรือดูรหัสสี 
โดยนําเมาส)ไปชี้ท่ีรหัสสีนั้น แล�วจะแสดงข�อมูลรหัสสีออกมา ดังรูปท่ี 4-96 
 

 
 

รูปท่ี 4-97 Color Info Extension 
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     5) Icon Fonts เป�น Extension ท่ีใช�สําหรับดึงชื่อ class ของ
ไอคอนท่ีต�องการ รองรับชุดไอคอนต6าง ๆ เช6น Font Awesome, Glyphicons ดังรูปท่ี 4-98 
 

 
 

รูปท่ี 4-97 Icon Fonts Extension 
 

     6) Dark One Pro เป�น Extension ท่ีใช�สําหรับการเพ่ิมสีให�กับ 
code ให�สามารถแยกใส6แต6ละส6วนของ Variable และ function ดังรูปท่ี 4-98 
 

 
 

รูปท่ี 4-98 Dark One Pro Extension 
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     7) JavaScript (ES6) code snippets เป�น Extension ท่ีสามารถ
เรียกใช�งาน method property ผ6าน key name และ apply call function ดังรูปท่ี 4-99 
 

 
 

รูปท่ี 4-99 JavaScript (ES6) code snippets Extension 
 
     8) Path Intellisense ทําหน�าท่ีช6วยลดเวลา Import ไฟล) ด�วยการ
พิมพ) ./ และจะปรากฎ className ข้ึนมาตามโครงสร�าง ดังรูปท่ี 4-100 
 

 
 

รูปท่ี 4-100 Path Intellisense Extension 
     9) Indenticator เป�น Extension ท่ีช6วยในเรื่องการจัดย6อหน�า   ต6าง 
ๆ ของ Code ให�เห็นเป�น Block ได�อย6างชัดเจน ดังรูปท่ี 4-101 
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รูปท่ี 4-101 Indenticator Extension 
 
     10) PHP Debug เป�น Extension ท่ีช6วยให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถ
ทดสอบ เพ่ือทําการDebug ท่ีแสดงค6าได�ทันที ทําให�ง6ายต6อการหาสาเหตุป;ญหาต6าง ๆ ดังรูปท่ี 4-102 
 

 
 

รูปท่ี 4-102 PHP Debug Extension 
    4.4.2.3.3 ข�อผิดพลาดและการแก�ไขป;ญหาท่ีพบมากท่ีสุด ในหัวข�อนี้จะ
ยกตัวอย6างการแก�ไขป;ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบ Web Application 
ด�วยภาษา PHP  
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    ประเภทของความผิดพลาดในโปรแกรม เกิดข้ึนจากการขาดความรอบคอบใน
การเขียนโปรแกรม ซ่ึงอาจจะส6งผลให�เกิดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได� ยกตัวอย6างของ
ความผิดพลาด ดังนี้ 
     1) ความผิดพลาดท่ีเกิดจากไวยากรณ) (Syntax Error) เป�นความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากการเขียนโปรแกรม ไม6ตรงตามรูปแบบของภาษาท่ีกําหนดไว�  
      ตัวอย6างท่ี 1 Syntax Error  ดังรูปท่ี 4-103 
  

 
 

รูปท่ี 4-103 ตัวอย6างข�อผิดพลาดท่ี 1 Syntax Error  
 
      จากตัวอย6างข�อผิดพลาดท่ี 1 Syntax Error เป�นการกําหนดให�ตัว
แปร data ให�เก็บข�อความ “ทดสอบการเกิด Error” แต6ไม6ได�ปmดเครื่องหมายตามหลักการกําหนดค6า
ของตัวแปร ซ่ึงค6าข�อมูลดังกล6าวเป�นชนิดข�อความ ต�องใช�เครื่องหมาย “” ครอบข�อความนั้น ๆ หาก
ไม6เป�นไปตามไวยกรณ)ดังกล6าว ข�อผิดผลาดท่ีเกิดข้ึนจึงแจ�งเตือน ดังรูปท่ี 4-104 
 

 
รูปท่ี 4-104 แจ�งเตือนความผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 1 Syntax Error 

       
      จากข�อผิดพลาดท่ี 1 สามารถแก�ไขได� ดังรูปท่ี 4-105 
 

 
รูปท่ี 4-105 วิธีการแก�ไขข�อผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 1 Syntax Error 
    ตัวอย6างท่ี 2 Syntax Error  ดังรูปท่ี 4-106 

 

 
รูปท่ี 4-106 ตัวอย6างท่ี 2 Syntax Error  
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      จากตัวอย6างท่ี 2 เม่ือมีการใช�คําสั่ง if และเรียกใช�ฟ;งก)ชัน 
strlen() เพ่ือตรวจสอบความยาวของข�อความ “My life” ว6ามีค6าเท6ากับ 7 หรือไม6 หากเป�นจริงให�
แสดงข�อความ “ความยาวตัวอักษรเท6ากับ 7 ตัว” เม่ือเปmดด�วยเครื่องหมาย”{” แต6ไม6ได�ปmด
เครื่องหมาย วงเล็บ ”}” จึงแจ�งเตือนความผิดพลาด ดังรูปท่ี 4-107 

 

 
 

รูปท่ี 4-107 แจ�งเตือนความผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 2 Syntax Error 
 
      จากข�อผิดพลาดตัวอย6างท่ี 2 Syntax Error สามารถแก�ไขได� ดัง
รูปท่ี 4-108 
 

 
 

รูปท่ี 4-108 วิธีการแก�ไขข�อผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 2 Syntax Error 
 
     2) ความผิดพลาดทางการประมวลผล (Runtime Error) 
      Runtime Error เป�นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการประมวลผล
โปรแกรม ซ่ึงข�อผิดพลาดท่ีเกิดจาก Runtime Error ตรวจสอบได�ยากกว6า Syntax Error เพราะบาง
โปรแกรมอาจจะทํางานบางอย6างผิดพลาดโดยไม6สามารถตรวจสอบได� ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
ประมวลผล ยกตัวอย6าง ดังนี้ 
 
      ตัวอย6างท่ี 1 Runtime Error การเรียกใช�ฟ;งก)ชันท่ีไม6มีอยู6 ความ
ผิดพลาดเกิดจากการเรียกใช�ชื่อ Function ผิด ตัวแปรภาษาจึงไม6รู�จัก Function ท่ีเรียกใช� ดังรูปท่ี 
4-109 

 
 

รูปท่ี 4-109 ตัวอย6างท่ี 1 Runtime Error 
 

      จากตัวอย6างท่ี 1 Runtime Error มีการเรียกใช�งาน Function 
strlen() แล�วเก็บค6าไว�ในตัวแปร string แต6เกิดความผิดพลาดเนื่องจากเรียกใช�ชื่อ Function ผิดไป
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เรียกใช� strlent() แทน ป;ญหาก็คือไม6มี Function ท่ีชื่อ strlent() ดังกล6าว ดังนั้น ระบบจึงแจ�งเตือน
ความผิดพลาด ดังรูปท่ี 4-110 
 

 
  

รูปท่ี 4-110 แจ�งเตือนความผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 1 Runtime Error 
 

    จากข�อผิดพลาดตัวอย6างท่ี 1 Runtime Error สามารถแก�ไขได� 
ดังรูปท่ี 4-111 
 

 
 

รูปท่ี 4-111 วิธีการแก�ไขข�อผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 1 Runtime Error 
 

    3) ความผิดพลาดจากการอ�างอิงตําแหน6งผิด 
     ความผิดพลาดเก่ียวกับการเปmดไฟล) ส6วนใหญ6เกิดจากการกําหนด
ชื่อไฟล) (File Name) หรือ ไดเร็กทอรี (Directory) ไม6ถูกต�อง จึงทําให�เกิดข�อผิดพลาดเกิดข้ึน ดังรูปท่ี 
4-112 
 

 
 

รูปท่ี 4-112 ตัวอย6างท่ี 1 การกําหนดชื่อไฟล) หรือ ไดเร็กทอรี ผิด 
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    จากตัวอย6างท่ี 1 การกําหนดชื่อไฟล) หรือ ไดเร็กทอรี ผิด เกิดจาก
การกําหนดตําแหน6งท่ีอยู6ของไฟล)ท่ีต�องการเปmดผิด ซ่ึงไฟล) info.txt อยู6ใน Directory ท่ีชื่อ text แต6
ใน code กําหนด Directory เป�นชื่อ txt ระบบจึงแจ�งเตือนดังรูปท่ี 4-113 
 

 
 

รูปท่ี 4-113 แจ�งเตือนความผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 1 การกําหนดชื่อไฟล) หรือ ไดเร็กทอรี ผิด 
     
    จากข�อผิดพลาดตัวอย6างท่ี 1 การกําหนดชื่อไฟล) หรือ ไดเร็กทอรี 
ผิด สามารถแก�ไขได� โดยการกําหนดตําแหน6งของ Directory ให�ถูกต�องตามท่ีไฟล) info.txt ได�บรรจุ
อยู6 ดังรูปท่ี 4-114 
 

 
 

รูปท่ี 4-114 วิธีการแก�ไขข�อผิดพลาดจากตัวอย6างท่ี 1 การกําหนดชื่อไฟล) หรือ ไดเร็กทอรี ผิด 
     
    จากตัวอย6างท่ีได�กล6าวมาข�างต�นนี้ เป�นเพียงการยกตัวอย6างบางส6วน 
ท่ีมักพบบ6อยครั้ง ในการเขียน Code ซ่ึงความผิดพลาดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด�วยภาษา 
PHP นั้น ผู�ปฏิบัติงานต�องศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได�จากเว็บไซต) https://devdocs.io/php/ ท่ีให�
ศึกษา รายละเอียดเก่ียวกับ รูปแบบการใช�คําสั่งต6าง ๆ ของ PHP 
4.5  การปฏิบัติงานด�านการติดตั้งและการนําไปใช� 
 สําหรับการติดต้ังระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนในรูปแบบ Web Application นั้น จําเป�นท่ี
จะต�องปฏิบั ติตามหลักการทํางานของ Server – Client ตามมาตรฐาน FTP (File Transfer 
Protocal) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข6าย (standard network protocol) ชนิดหนึ่ง ท่ีใช�สําหรับ
การส6งไฟล) หรือรับไฟล) (receive file) ระหว6างเครื่องคอมพิวเตอร)ท่ีเป�นลูกข6ายท่ีส6วนใหญ6จะเรียกว6า
ไคลเอนต) (client) กับเครื่องคอมพิวเตอร)ท่ีเป�นแม6ข6ายท่ีส6วนใหญ6จะเรียกว6า โฮสติง (hosting) หรือ 
เซิร)ฟเวอร) (server) โดยท่ีการติดต6อกันทาง FTP เราจะต�องติดต6อกันทาง Port 21 ดังรูปท่ี 4-115   
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User FTP ServerInternet

Upload Files Upload Files

Show Uploaded Send Files Info

 

รูปท่ี 4-115 File Transfer Protocal 
 จากรูปท่ี 4-115 File Transfer Protocal มีโปรแกรมท่ีช6วยอํานวยความสะดวกในการโอนถ6าย
ไฟล)จากเครื่อง Client ไปยัง เครื่อง Server ซ่ึงก6อนท่ีจะเข�าใช�งานได�นั้น ผู�ปฏิบัติงานจะต�องมี User 
Account สําหรับการเข�าใช�งาน โดยจะมีชื่อผู�เข�าใช� (User) และ รหัสผู�เข�าใช� (Password) เพ่ือใช� 
โปรแกรมติดต6อกับแม6ข6าย (server) โดยผู�ปฏิบัติงานจะต�องไปติดต6อขอรับสิทธิ์ ท่ีสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) สําหรับโปรแกรมท่ีใช�ในการ FTP ป;จจุบัน
มีจํานวนมาก จึงขอยกตัวอย6างโปรแกรม FileZilla Client 
 4.5.1 การติดต้ังโปรแกรมสําหรับ File Transfer Protocal 
   4.5.1.1 ให�ผู�ปฏิบัติงานเข�าไปยังเว็บไซต) https://filezilla-project.org จากนั้นเลือก 
Download ดังรูปท่ี 4-116 
 

 
 

รูปท่ี 4-116 เว็บไซต)ดาวน)โหลด FileZilla 
 

   4.5.1.2 เม่ือดาวน)โหลดมาแล�ว จะได�ไฟล) setup ดังรูปท่ี 4-117  
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รูปท่ี 4-117 ไฟล) FileZilla Setup  

   4.5.1.3 จากนั้นให�เปmดไฟล) FileZilla Setup จะพบกับหน�าจอการติดต้ัง ดังรูปท่ี 4-118 
 

 
รูปท่ี 4-118 หน�าจอการติดต้ังโปรแกรม FileZilla 

    
   4.5.1.4 จากนั้นกดปุXม Next ดังรูปท่ี 4-119 
 

 
รูปท่ี 4-119 หน�าจอ Choose Installation Option 
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   4.5.1.5 ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-120 
 

 
 

รูปท่ี 4-120 หน�าจอ Choose Components 
 

   4.5.1.6 ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-121 
 

 
 

รูปท่ี 4-121 หน�าจอ Choose Install Location 
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   4.5.1.7 ให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-122 
 

 
 

รูปท่ี 4-112 หน�าจอ Choose Start Menu Folder 
 
   4.5.1.8 ให�นําเครื่องหมาย � ออกแล�วให�กดปุXม Next > ดังรูปท่ี 4-123 
 

 
 

รูปท่ี 4-123 หน�าจอ Install Additional Software 
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   4.5.1.9 โปรแกรมจะเริ่มดําเนินการติดต้ัง ให�รอจนกว6าจะติดต้ังสําเร็จ ดังรูปท่ี 4-124 
 

 
 

รูปท่ี 4-124 หน�าจอ Installing 
 

   4.5.1.10 เม่ือติดต้ังโปรแกรมเสร็จ ให�กดปุXม Finish ดังรูปท่ี 4-125 
 

 
 

รูปท่ี 4-125 หน�าจอ Install Complete 
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 4.5.2 วิธีการใช�งานโปรแกรม FileZilla Client 
   4.5.2.1 เปmดโปรแกรม FileZilla Client จะพบกับหน�าจอ Welcome ให�กดปุXม OK ดัง
รูปท่ี 4-126 
 

 
 

รูปท่ี 4-126 หน�าจอ Welcome to FileZilla 
 
   4.5.2.2 จากนั้นให�ผู�ปฏิบัติงาน กรอกข�อมูล Host , Username , Password จากนั้นจึง
กดปุXม QuickConnect โปรแกรมจะเริ่มทําการเชื่อมต6อกับ Server ทันที ดังรูปท่ี 4-127 
 

 
 

รูปท่ี 4-127 หน�าจอการเชื่อมต6อ FTP กับ Server 
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   4.5.2.3 จากนั้น ผู�ปฏิบัติงานสามารถ Upload ไฟล)ท่ีต�องการไปยัง Directory ทางฝ;�ง 
Server ได�โดยการลากไฟล)จากทางหน�าจอด�านซ�าย ไปวางไว�ท่ีตําแหน6งหน�าจอทางด�านขวา เม่ือ
โปรแกรม Upload ข�อมูลเสร็จจะแสดงข�อความ Successful ดังรูปท่ี 4-128 
 

 
 

รูปท่ี 4-128 หน�าจอแสดงการ Upload Files 
 

 4.5.2 การตรวจสอบหลักการติดต้ังระบบสารสนเทศ 
   เป�นข้ันตอนท่ีใช�สําหรับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ท่ีผู�ปฏิบัติงานนําไปใช�ใน
สภาพแวดล�อมจริง โดยเช็ครายละเอียดข้ันตอนการใช�งานเริ่มต้ังแต6การนําข�อมูลเข�า การประมวลผล 
และการออกรายงาน หรือผลลัพธ)ท่ีได� หากมีส6วนใดทํางาน หรือยังเกิดข�อผิดพลาด ผู�ปฏิบัติงานงาน
จึงต�องหาจุดท่ีเกิดป;ญหาและทําการแก�ไข จากนั้นจึงทําการ ติดต้ังระบบสารสนเทศอีกครั้ง 
 
4.6  การปฏิบัติงานด�านการบํารุงรักษา 
 ข้ันตอนนี้เป�นข้ันตอนท่ี ระบบสารสนเทศได�ผ6านการติดต้ังและทําการตรวจสอบการใช�งานใน
สภาพแวดล�อมจริงแล�ว ผู�ปฏิบัติงานจึงต�องจัดทําคู6มือการใช�งานดังนี้ 
 4.6.1 การจัดทําคู6มือการใช�งานระบบ 
   4.6.1.1 คู6มือสําหรับผู�ใช� (User  Documentation) เป�นเอกสารแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานกับระบบ ซ่ึงผู�ใช�ท่ีปฏิบัติงานกับระบบจะต�องศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุ ภายใน
คู6มือจะบอกรายละเอียดข้ันตอนและแนะนําผู�ใช�ว6าจะโต�ตอบกับระบบได�อย6างไร มีข้ันตอนการกรอก
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หรือส6งข�อมูลอย6างไร และถือว6าคู6มือนี้เป�นคู6มือท่ีผู�ใช�ระบบจะต�องติดตัวไว�ใช�งานเสมอ ดังนั้น
รายละเอียดภายในจึงควรมีข�อมูลและภาพประกอบท่ีครบถ�วน และใช�ภาษาท่ีอ6านแล�วเข�าใจง6าย 
   4.6.1.2 คู6มือสําหรับระบบ (System  Documentation)  เอกสารคู6มือสําหรับระบบจะ
แตกต6างจากคู6มือสําหรับผู�ใช�คือ คู6มือสําหรับระบบจะนําไปใช�เพ่ืองานจัดการระบบเป�นสําคัญ ผู�ดูแล
รับผิดชอบมีหน�าท่ีควบคุมดูแลระบบ ศึกษารายละเอียดเพ่ือนําไปใช�แก�ไขป;ญหาเบ้ืองต�น ในกรณีท่ี
ระบบเกิดข�อผิดพลาดข้ึนมา ดังนั้นบุคคลท่ีทําหน�าท่ีนี้จําเป�นต�องมีความรู�ทางเทคนิค ท่ีสามารถใช�งาน 
เคลื่อนย�าย หรือปรับปรุงอุปกรณ)ภายในระบบได� ตัวอย6างเช6น กรณีท่ีไม6สามารถส6งงานไปพิมพ)บน
เครื่องพิมพ)ได� จะต�องแก�ไขอย6างไร กรณีท่ีผู�ใช�ไม6สามรถล็อกอินเข�าระบบได�จะต�องแก�ไขอย6างไร กรณี
ต�องการเพ่ิมสิทธิการใช�งานให�กับผู�ใช� ต�องดําเนินการอย6างไร กรณีท่ีต�องการเพ่ิมฮาร)ดดิสก) หรือ
เคลื่อนย�ายฮาร)ดดิสก)จะต�องดําเนินการอย6างไร และการสํารองข�อมูล หรือการกู�คืนข�อมูลจะต�อง
ดําเนินการอย6างไร 
 4.6.2  การจัดอบรมการใช�งานให�แก6ผู�ใช� 
   ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาเสร็จแล�ว ยังไม6ถือว6าเสร็จสมบูรณ)จนกว6าผู�ใช�ระบบจะ
ได�รับการฝ�กอบรมใช�งาน การฝ�กอบรมเป�นการฝ�กการใช�งานภาคปฏิบัติเพ่ือให�บุคลากรมีความเข�าใจ
ในกระบวนการทํางาน และใช�งานโปรแกรมเป�น ท้ังนี้ผู�ปฏิบัติงานจะต�องมีแผนการฝ�กอบรม ซ่ึงใน
เบ้ืองต�นจะต�องตระเตรียมแผนงาน ดังนี้ 
   4.6.2.1 การกําหนดหัวข�อและรายละเอียดท่ีต�องการฝ�กอบรม กําหนดกลุ6มบุคคล
เปZาหมายท่ีเข�าอบรม เช6น ผู�บริหาร ผู�จัดการ พนักงานสังกัดส6วนงานไอที หรือผู�ใช�ท่ีปฏิบัติงานกับ
ระบบประจําวัน 
   4.6.2.2 แสดงรายละเอียดหัวข�อท่ีต�องการฝ�กอบรม กําหนดวัน เวลา สถานท่ีท่ีชัดเจน 
 4.6.3  การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
            4 .6 .3 .1 การบํารุ งรักษาระบบด�วยการปรับปรุ งแก� ไขให� ถูกต�อง (Corrective 
Maintenance) 
               ถึงแม�ว6าระบบงานจะได�รับการทดสอบเป�นท่ีเรียบร�อยแล�วก็ตาม แต6ใน บางครั้ง
ข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจไม6สามารถถูกค�นพบได�ในระยะการทดสอบ ดังนั้นกรณีท่ีพบข�อผิดพลาดท่ี
เพ่ิงค�นพบใหม6ก็จะต�องปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมให�ถูกต�อง 
   4.6.3.2  การบํารุงรักษาระบบด�วยการดัดแปลง (Adaptive Maintenance) 
               การบํารุงรักษาระบบด�วยการดัดแปลงนี้ มักเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงด�าน
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ ท่ีจําเป�นต�องมีการเพ่ิมคุณสมบัติหรือความต�องการใหม6 ๆ เพ่ิมเข�าไปใน
ระบบ 
   4.6.3.3  การบํารุงรักษาระบบด�วยการปรับประสิทธิภาพ (Perfective Maintenance) 
               เป�นการบํารุงรักษาระบบด�วยการเปลี่ยนแปลงระบบท่ีใช�งานอยู6  ให� มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนกว6าเดิม เช6น การปรับเปลี่ยนยูสเซอร)อินเตอร)เฟซท่ีเดิมเป�นแบบข�อความ มาเป�น
แบบกราฟmกเพ่ือให�ให�การโต�ตอบกับระบบมีความสะดวก และง6ายข้ึนกว6าเดิม 
   4.6.3.4  การบํารังรักษาระบบด�วยการปZองกัน (Preventive Maintenance) 
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               เป�นการบํารุงรักษาระบบ เพ่ือหลีกเลี่ยงป;ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในวันข�างหน�า เช6น 
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ)ฮาร)ดแวร)ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพ่ือรองรับเหตุการณ)ข�างหน�า เช6น การเพ่ิม
ความจุฮาร)ดดิสก) เพ่ือรองรับข�อมูลท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต เป�นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 บทท่ี 5 
ป�ญหาอุปสรรค แนวทางแก�ไขและข�อเสนอแนะ 

 
5.1  ป�ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก�ไข 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ป�ญหาส�วนใหญ�มักจะเก่ียวข�องกับการเขียนโปรแกรม จากการ
ออกแบบระบบ(Design) และการพัฒนาระบบ(Implement) นอกจากนี้ยังพบป�ญหาจากการใช�งาน
ระบบของผู�ใช�งาน (Users) ดังนั้นผู�ปฏิบัติงานจึงจําเป;นท่ีจะต�องแผนการจัดการรองรับป�ญหาสําหรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเกิดข้ึน 
 คู�มือปฏิบัติงานเล�มนี้ จะกล�าวถึงป�ญหาอุปสรรคท่ีส�งผลต�อการปฏิบัติงาน พร�อมท้ังวิธีการและ
แนวทางแก�ไข 
 กลุ�มป�ญหาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีมักพบมีด�วยกันดังนี้ Responsive Web on 
Devices , Coding and Review Code , PHP Secure coding 
 5.1.1  Responsive Web on Devices 
  ป�ญหาจากการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ ให�สามารถรองรับความต�องการ จาก
การเข�าถึงกลุ�มผู�ใช�งานอินเทอรTเน็ตบนโทรศัพทTมือถือแบบเดิม โดยใช�วิธีการสร�างระบบสารสนเทศ
แยกออกมาจากเดิม มาเป;นเวอรTชั่นท่ีสามารถรองรับกับอุปกรณTมือถือได� ซ่ึงต�องจํากัดขนาดการ
แสดงผลและการแสดงข�อมูลให�กระชับและดูได�ง�ายบนหน�าจอมือถือ ซ่ึงมีข�อดีคือ สามารถทําให�
ผู�ใช�งานนั้น เข�าใจข�อมูลได�ง�าย และไม�มีป�ญหาเก่ียวกับตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็ก หรือรูปภาพท่ีมีขนาด
เล็ก หรือข�อมูลบางส�วนขาดหายไป แต�ก็มีข�อเสียคือต�องสร�างระบบใหม�ท้ังหมด เพ่ือให�สามารถ
แสดงผลตามความต�องการและการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซ่ึงต�องมาปรับปรุงท่ีรองรับขนาดของ
หน�าจอมือถือด�วย ซ่ึงทําให�สิ้นเปลืองระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเป;นอย�างมาก  
  วิธีการแก�ไขป�ญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีรองรับหน�าจอการใช�งานแบบเดิมเพ่ือให�
แสดงบนอุปกรณTทุก Platform โดยมีจุดประสงคTเพ่ือ แสดงเนื้อหาของระบบสารสนเทศให�กับผู�ใช�งาน 
ในขนาดหน�าจอท่ีแตกต�างกันไป โดยท่ีผู�ใช�งานไม�ต�องมาขยายหน�าจอบนมือถือเพ่ือดูข�อมูลท่ีมีขนาด
เล็ก ซ่ึงการใช�งาน Responsive Web on Devices มีข�อดีคือ พัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งเดียว 
สามารถรองรับหน�าจอบนอุปกรณTมือถือ ได�ทุก Platform จึงทําให�ประหยัดเวลาเป;นอย�างมาก 
Responsive Web on Devices เป;นการนําเทคนิคหลาย ๆ อย�างมารวมกัน ซ่ึงแต�ละเทคนิคท่ีใช�คือ 
CSS, HTML และ JavaScript จึงเกิดข้ึนเป;น Responsive Web on Devices หรือ Responsive 
Web Design นั่นเอง ป�จจุบัน มี CSS Framework ท่ีช�วยจัดรูปแบบหน�าจอให�สามารถรองรับ 
Responsive Web on Devices ได� เช�น Bootstrap , ZURB , BULMA , UIkit เป;นต�น 
 5.1.2  Coding and Review Code 
  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น ผู�ปฏิบัติงานต�องดําเนินการเขียนโปรแกรม (Coding)  
พร�อมท้ังทดสอบการทํางานของระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปพร�อมกัน ซ่ึงบางส�วนท่ีมีความซับซ�อนของการ
พัฒนาระบบ อาจส�งผลต�อบริมาณ Code ท่ีเพ่ิมข้ึนเป;นจํานวนมาก และบางคําสั่งก็ยังเป;นคําสั่งท่ีมี
รูปแบบการใช�งานแบบซํ้า ๆ ส�งผลให�ผู�ปฏิบัติงานใช�ระยะเวลาในการเขียนคําสั่งเพ่ิมตามไปด�วย ซ่ึง
หากมีเครื่องมือท่ีช�วยสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีช�วยในส�วนของการพัฒนาระบบให�มีการ



 

104 คู�มือปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ : บทนํา 

จัดรูปแบบการใช�งานคําสั่งแบบซํ้า ๆ โดยเขียนครั้งคําสั่งท่ีใช�งานซํ้า ๆ เพียงครั้งเดียวสามารถนําไปใช�
ได�หลายๆ ครั้ง ย�อมส�งผลให�ผู�ปฏิบัติงานลดเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศลง โดยเครื่องมือท่ี
กล�าวถึงนั้น คือ Framework ซ่ึงป�จจุบันมีให�เลือกใช�งานจํานวนมาก เช�น Zend Framework , 
Symfony , Yii และ CodeIgniter เป;นต�น 
  วิธีการแก�ไข คือ ใช� CodeIgniter (CI) ซ่ึงเป;น PHP Framework ท่ีรับรองการเขียนแบบ 
Model-View-Controller (MVC) เป;นการแยกส�วนประมวลผล ออกจากส�วนแสดงผล ทําให�
โครงสร�างมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และง�ายต�อการพัฒนา โดยคําสั่งโปรแกรม(Code) มีการจัด
ความเป;นระเบียบ และง�ายต�อการนําไปแก�ไข นอกจากนี้ยังออกแบบให�สามารถติดต�อกับฐานข�อมูล
ชนิดต�าง ๆ เช�น MySQL, Postgress, Oracle เป;นต�น ซ่ึงหากผู�ปฏิบัติงาน มีการเรียกใช�งาน
ฐานข�อมูลได�ถูกต�องตามหลักของ database library ผู�ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนชนิดของฐานข�อมูล
ได� เพียงแก�การต้ังค�า (Configure) โดยใช�เวลาไม�นาน ส�วนระบบ URL ของระบบ CodeIgniter  
สนับสนุนกลไกการค�นหา (Search-Engine) สามารถนําไปพัฒนาได�ท้ัง เว็บไซตT และเว็บแอพพลิเคชั่น 
ซ่ึงโครงสร�างหลักภายใน CodeIgniter ประกอบด�วย Application, System, Index.php จุดประสงคT
หลักของการนํา Codeigniter มาใช�งานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ประหยัดเวลาต�อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ Web Application และยังสามารลดข�อผิดพลาดต�าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผู�ปฏิบัติงาน
ท่ีมีหน�าพัฒนาระบบสารสนเทศ โดย Framework จะสร�างกรอบการทํางานข้ึนมา เพ่ือให�ผู�พัฒนา
ระบบสารสนเทศเกิดความผิดพลาดน�อยท่ีสุด เท�าท่ีจะเป;นไปได� เพราะผู�ปฏิบัติงานท่ีมีหน�าท่ีในส�วน
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสบการณTมากแค�ไหน ก็ยังสามารถเกิดความผิดพลาดได� 
ก ล� า ว คื อ  Error Human ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ม า ร ถ  Download  CodeIgniter ไ ด� จ า ก 
https://codeigniter.com/ นอกจากนี้ผู�ปฏิบัติ งานสามารถเข�าไปศึกษารายละเอียดการใช�งาน 
CodeIgniter Framework ได�ท่ี https://www.codeigniter.com/user_guide 
 5.1.3  PHP Secure coding 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบ Web Application ท่ีมักพบป�ญหาท่ีสําคัญอีกส�วน
หนึ่ง คือ ความปลอดภัยของข�อมูล ซ่ึงการพัฒนาระบบสารสนเทศด�วยรูปแบบ Web Application นี้ 
มีส�วนของการทํางานของฝ�wง Server เป;นหลัก ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานต�องคํานึกถึงความปลอดภัยจากการ
พัฒนา เพราะอาจเป;นช�องทางหนึ่งท่ีส�งผลให�ผู�ไม�ประสงคTดี สามารถเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ ทําลาย
ข�อมูลของระบบ Server ได� ซ่ึงเป;นภัยคุกคามท่ีมีอันตรายในระบบต�น ๆ ดังนั้นผู�ปฏิบัติงานจะต�อง
แก�ไขด�วยการศึกษาความปลอดภัยจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบ Web Application 
ดังกล�าว โดยจะต�องแก�ไขดังต�อไปนี้ 
  5.1.3.1 Use error_reporting(0); 
   ผู�ปฏิบัติงานท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบ Web Application บนเครื่อง
คอมพิวเตอรT โดยใช� XAMPP หรือ WAMP ซ่ึงมีความจําเป;นต�อการมองเห็นการแจ�งเตือนข�อผิดพลาด
ต�าง ๆ เพราะจะช�วยในการแก�ป�ญหา แต�ถ�าหากผู�ปฏิบัติงานงาน นําระบบสารสนเทศไปใช�งานบน
เครื่อง Server ผู�ปฏิบัติงานควรต้ังค�าการใช� error_reposting(0); แทน error_reposting(E_ALL); 
เพ่ือไม�ให�มีการแสดงข�อผิดพลาดอันเป;นข�อมูลสําคัญ ต�อผู�ประสงคTร�ายใช�เป;นข�อมูลในการนําไปสู�ภัย
คุกคามได� 
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  5.1.3.2 Using POST Method Instead Of GET Method 
   ผู�ปฏิบัติงานต�องเลือกใช�งาน Method ระหว�าง POST กับ GET เพ่ือใช�สําหรับ
การส�งข�อมูลระหว�าง โดย GET Method จะมีการแสดงข�อมูลต�าง ๆ ท่ี URI Address ซ่ึงอาจมีข�อมูล
ท่ีควรป{องกันการมองเห็น ดังนั้นหากต�องการส�งข�อมูลสําคัญควรใช� POST Method จะเป;นการช�วย
ลดความเสี่ยงของภัยคุกคามได� 
  5.1.3.3 Validate Input 
   ผู�ปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบข�อมูลท่ีผู�ใช�งานส�งเข�ามาในระบบ เช�น ชื่อผู�ใช� 
(Username) งานควรมีความยาวมากกว�า 6 ตัวอักษร และใช�ตัวอักษร a-z 0–9 ได�เท�านั้น, อีเมล 
ควรอยู�ในรูปแบบท่ีถูกต�อง ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานสามารถใช�งานฟ�งกTชัน preg_match(); ของ PHP ในการ
ตรวจสอบข�อมูลดังกล�าวได� 
  5.1.3.4 Check For XSS Attack In User Input 
   ผู�ปฏิบัติงานควรเช็คว�าระบบสารสนเทศ รูปแบบ Web Application มีช�องโหว� 
XSS หรือไม� ซ่ึง XSS เป;นเทคนิคการฝ�งโค�ดเข�าไปกับหน�าเว็บเพจท่ีมีช�องโหว� เม่ือผู�ใช�โหลดหน�าเว็บ
เพจ ค�าท่ีสําคัญบางอย�าง เช�น ค�าของ Cookie, Username, Password ฯลฯ อาจถูกขโมยไปได� 
เนื่องด�วยเป;นช�องโหว�ท่ีอันตราย ผู�ปฏิบัติงานสามารถเช็คได�ด�วยการใส�ข�อมูลลงในกล�องรับข�อมูลใน
เว็บไซตT เช�น <script>alert(‘OMG. XSS Attack.’);</script> หากใส�ข�อมูลดังกล�าวนี้ แล�วไม�มีอะไร
เกิดข้ึน แสดงว�าอาจไม�พบช�องโหว�นี้ แต�อย�างไรก็ตามผู�ประสงคTร�ายอาจใส�ข�อมูลอ่ืนท่ีคล�ายกันเพ่ือให�
เกิดช�องโหว�นี้ได� ดังนั้นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบ Web Application จะต�องป�ดไม�ให�ใส�
ข�อมูลตัวอักษร < หรือ > หรืออาจใช� ฟ�งกTชัน preg_replace(); 
  5.1.3.5 Protection against SQL Injection 
   SQL Injection เป;นช�องโหว�ท่ีร�ายแรงมาก เนื่องจากเป;นช�องโหว�ท่ีให�ผู�ประสงคT
ร�ายสามารถเรียกดูข�อมูลในฐานข�อมูลประเภท DBMS ได� ผู�ปฏิบัติงานควรท่ีป{องกันการ ไม�ให�ใส�ข�อมูล
ตัวอักษร ‘ หรือ ” ตัวอย�าง (‘ or ‘1’=’1) ผู�ปฏิ บั ติงานควรใช�ฟ�งกTชันใน ภาษา PHP คือ 
mysqli_real_escape_string ตัวอย�างเช�น mysqli_real_escape_string($_POST[‘email’]); 
 
5.2  ข�อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด�วยรูปแบบ Web Application  เป;นงานท่ีต�องอาศัยความรู�และ
ทักษะในหลาย ๆ ด�านท่ีเก่ียวข�องกัน ได�แก� นักวิเคราะหTระบบ นักออกแบบ นักพัฒนาหรือ
โปรแกรมเมอรT ผู�ดูแลระบบปฏิบัติการ Server นักวิเคราะหTและออกแบบฐานข�อมูล สถาป�ตยกรรม
คอมพิวเตอรT คอมพิวเตอรTฮารTดแวรT และการประสานงานระหว�างบุคคลหรือหน�วยงาน เป;นต�น ท้ังนี้
เพ่ือเป;นการทํางานให�เป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป;นท่ีจะต�องมีการจัดทําแผนบํารุงรักษา
ประจําป� เพ่ือมีการปรับเปลี่ยนรองรับความต�องการหรือแก�ไขเพ่ิมเติมของระบบสารสนเทศ 
 ท้ังนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ก็ยังมีความซับซ�อนในการทํางาน ซ่ึงจะต�องมีการเลือกใช� 
Framework ต�าง ๆ เข�ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบของผู�ปฏิบัติงาน โดยท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องหม่ัน
ติดตาม เทคโนโลยีสมับใหม� อยู�เสมอ เพ่ือจะสามารนําเทคโนโลยีเหล�านั้น เข�ามาปรับปรุงหรือแก�ไข 
ส�งผลให�การพัฒนาระบบสารสนเทศ ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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