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บทที1่
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำภำคนิพนธ์
มู ล นิ ธิ ดวงประที ป เป็ นองค์ก รการกุ ศ ลดาเนิ นการสร้ างโอกาสทางการศึ ก ษาให้ก ับ เด็ ก
ยากไร้ ในชุ มชนแออัด มูลนิ ธิดวงประที ปมี อุปกรณ์ สานักงานมากมายนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิ ธิเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่ยงั ไม่มีการจัดทาข้อมูลทรัพย์สินของมูลนิ ธิดวงประทีป ทาให้ไม่สามารถทราบถึง
ข้อมูลของทรัพย์สินที่มีอยูแ่ ละทาให้ไม่สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สินที่มีอยูไ่ ด้ อีกทั้งมูลนิ ธิดวง
ประทีปมีเจ้าหน้าที่จานวนจากัด ทาให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิโดยตรง คอมพิวเตอร์
ที่มูลนิ ธิมีอยู่โดยส่ วนใหญ่ ได้รับมาจากการบริ จาคจากผูอ้ ุ ปการะทาให้คอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยู่มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ต่ากว่าท้องตลาดในปั จจุบนั และมีความแตกต่างทางประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์
สู ง มูลนิธิดวงประทีปจึงเห็นสมควรให้มีการจัดทาระบบจัดการทรัพย์สินขึ้น เพื่อช่วยในการจัดการ
และบริ หารทรัพย์สินของมูลนิธิดวงประทีปให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ผู จ้ ดั ท าจึ ง พัฒ นาระบบจัด การทรั พ ย์สิ น ด้ว ยเทคโนโลยี เว็บ แอพพลิ เคชั่น เพื่ อ รองรั บ
ผูใ้ ช้งานจานวนมากพร้ อมๆกัน และ เว็บ แอพพลิ เคชั่นยังสามารถรองรั บ เครื่ องลู กข่ ายที่ มี ความ
แตกต่างทางเทคโนโลยีและมีทรัพยากรน้อยได้ เว็บแอพพลิเคชัน่ จึงเหมาะสมกับระบบงานนี้ที่สุด
1.2 ทีม่ ำของกำรพัฒนำภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบจัดการทรัพย์สิน (กรณี ศึกษามูลนิธิดวงประทีป)
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
แบ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ 3 กลุ่ม คือ
1.3.1 SuperAdmin(ผู้ดูแลสู งสุ ด)
1.3.1.1 ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ
1.3.1.2 สามารถ เรี ยกดู เพิ่ม ลบ แก้ไข
1.3.1.2.1

ข้อมูลสาขา

1.3.1.2.2

ข้อมูลชนิดทรัพย์สิน

1.3.1.2.3

ข้อมูลตาแหน่ง
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1.3.1.2.4

ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ(ทุกสาขา)

1.3.1.2.5

ข้อมูลผูบ้ ริ จาค

1.3.1.2.6

ข้อมูลแผนก(ทุกสาขา)

1.3.1.2.7

ข้อมูลทรัพย์สิน(ทุกสาขา)

1.3.1.2.8

ข้อมูลอาคาร(ทุกสาขา)

1.3.1.2.9

ข้อมูลห้อง(ทุกสาขา)

1.3.1.3 สามารถออกรายงานได้
1.3.2 Admin (ประจำสำขำ)
1.3.2.1 ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ
1.3.2.2 สามารถ เรี ยกดู เพิ่ม ลบ แก้ไข
1.3.2.2.1

ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.2.2.2

ข้อมูลผูบ้ ริ จาค

1.3.2.2.3

ข้อมูลแผนก(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.2.2.4

ข้อมูลทรัพย์สิน(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.2.2.5

ข้อมูลอาคาร(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.2.2.6

ข้อมูลห้อง(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.3 Manager(ประจำสำขำ)
1.3.3.1 ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ
1.3.3.2 สามารถ เรี ยกดู เพิม่ ลบ แก้ไข
1.3.3.2.1

ข้อมูลทรัพย์สิน(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.3.2.2

ข้อมูลอาคาร(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)

1.3.3.2.3

ข้อมูลห้อง(เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ)
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ตรวจสอบทรัพย์สินของมูลนิธิได้
1.4.2 เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทาแผนงบประมาณ
1.4.3 เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการจัดวางแผนจัดงานต่างๆ
1.4.4 เป็ นข้อมูลช่วยตัดสิ นใจในการจัดซื้ อ
1.4.5 เป็ นข้อมูลช่วยตัดสิ นใจในการซ่อมบารุ ง
1.4.6 เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการใช้งานทรัพย์สินมากขึ้น
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำควำมเป็ นไปได้ (System Feasibility)
ผูจ้ ัด ท ารวบรวมความต้อ งการของผู ้ใ ช้ร ะบบโดยการรวบรวมข้อ มู ล จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ ในส่ วนต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการจัดการทรัพย์สิน เช่ น เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายอาคารสถานที่ ฯลฯ และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากการสัมภาษณ์ และเอกสารต่างๆ มาทาการวิเคราะห์
จนได้ค วามต้อ งการของระบบ (System Requirement) และออกแบบส่ ว นต่ า งๆของ
โปรแกรม เช่ น จาลองฐานข้อมู ล หน้าจอการใช้งาน หน้าจอการปรั บ ปรุ งแก้ไขข้อมู ล
ฟังก์ชนั่ การทางานของระบบ
1.5.2.1 นาข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาทาการวิเคราะห์จนได้ความต้องการที่ แท้จริ ง
และนาเสนอด้วยแผนภาพต่างๆ ได้แก่แผนภาพกระแส ข้อมูล (Data Flow Diagram )
1.5.2.2 วิ เ คราะห์ โครงส ร้ า งของข้ อ มู ล และน าเส นอด้ ว ยแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ ี (Entity Relationship DiagramER Diagram )
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1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะนารายละเอียดที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ มาจัดทาให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่
กาหนดไว้ โดยจะคานึ งถึงการใช้งานผ่าน Web browser โดยใช้เมนู เป็ นหลักในการเชื่ อมต่อระบบ
ซึ่ งจะยึ ด หลัก ส่ วนติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้แ บบกราฟิ ก (Graphical User Interface) หรื อ GUI เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้
สามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก และมี การออกแบบระบบฐานข้อมู ลเชิ งสัมพันธ์ (Relation
database) ซึ่ งสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลต่างๆผ่าน Web browser ให้จดั เก็บข้อมูลไปยังเครื่ องแม่
ข่ายได้และยังออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้โดยเน้น User Interface และ User Experience ออกแบบ
ฟังก์ชนั่ การทางานต่างๆ ออกแบบวิธีการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของมูลนิธิเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้งาน
1.5.4 พัฒนำระบบ (System Development)
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลที่ได้มาทาการสรุ ปให้อยูใ่ นรู ปแบบของระบบ
เพื่อนามาพัฒนา โดยในส่ วน Web browser จะใช้ชุดคาสั่งด้วยภาษา HTML, PHP,CSS,SQL โดยใช้
โปรแกรม Notepad++ และใช้ PHP My admin, Xampp ในการจัดการฐานข้อมูล
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
เมื่อคณะผูจ้ ดั ได้ทาการทดสอบโปรแกรมไปด้ว ยในขณะการพัฒนา เพื่อช่ วยให้สามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุด และยังมีการทดสอบโปรแกรมอีกครั้งหลังจากพัฒนาโปรแกรม
เสร็ จแล้วเพื่อเก็บรายละเอียดและแก้ไขปั ญหาที่ยงั คงมีอยูใ่ นระบบ ซึ่งจะทาการทดสอบตามฟังก์ชนั่
การท างานที่ อ อกแบบไว้ต้ งั แต่ ต้น หากมี ข ้อผิ ด พลาดจะรี บ ด าเนิ น การแก้ไ ขให้ ต รงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ทนั ที
1.5.6 จัดทำเอกสำร (Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบภาคนิ พนธ์ แนวทางในการจัดท าภาคนิ พ นธ์ วิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนิ นภาคนิ พนธ์ และคู่มือการใช้งานสาหรับสถานประกอบการใช้อา้ งอิ งต่อไปใน
อนาคต
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ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาดาเนินงานภาคนิพนธ์
2560
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. ศึกษาระบบและความเป็ นไปได้
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.6 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 โน๊ตบุค๊ Acer Nitro5 AN515-51 , HDD 1 Tb RAM: 8 GB , CPU : Core
i7 , Intel® Core™ i7-7700HQ Processor (2.80GHz – 3.80 GHz , 6MB
Cache)

1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม XAMPP
1.6.2.2 โปรแกรม My SQL Workbench
1.6.2.3 โปรแกรม PHP My Admin
1.6.2.4 โปรแกรม EditPlus
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรั บระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 7
1.7.1.2 Ram 2 GB ขั้นต่า
1.7.1.3 Hard disk 100 GB. ขั้นต่า
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 Google Chrome v. 50.0.2661 ขึ้นไป
1.7.2.2 Internet explorer 9 ขึ้นไป
1.7.2.3 Mozilla Firefox v23.0.1 ขึ้นไป

