บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1แนวความคิด

ระบบบริ หารจัดการอุปกรณ์สารสนเทศ

รู ปที่ 2.1 ระบบบริ หารจัดการอุปกรณ์สารสนเทศ
การท างานของแผนผัง และ ข้อ มู ล อุ ป กรณ์ ส ารสนเทศ จะตั้ง ตามความต้อ งการของ
พนักงาน มี ลกั ษณะการทางานคื อ 1) ส่ วนของผูด้ ู แลระบบ พนักงานสามารถเพิ่ม แผนผัง ระบุ
ตาแหน่ งเครื่ องใช้สานักงาน ตรวจสอบข้อมูลแผนผังระบุตาแหน่ งเครื่ องใช้สานักงาน และ เพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลเครื่ อง
2.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การวิเคราะห์ออกแบบระบบในวงจรการพัฒนาระบบนั้น เป็ นการศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในระบบงานปั จจุบนั เพื่อ ออกแบบระบบการทางานใหม่ เริ่ มต้นจากการศึกษาระบบเดิ ม วิธีการ
แก้ปัญหาของระบบ คื อการวิเคราะห์ จะเริ่ มหลังจากที่ ทราบปั ญหา และผ่านขั้นตอนการศึ กษา
ความเป็ นไปได้ นอกจาก การออกแบบสร้ า งระบบงานใหม่ ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ข
ระบบงานเดิ มให้มีทิศทางที่ดีข้ ึน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาความต้องการ และ สิ่ งที่
จะต้องปรับปรุ งในระบบ ระบบใหม่ที่มีการนามาใช้งาน เราจะเรี ยกว่า ระบบปั จจุบนั ระบบที่เคย
ใช้น้ นั เรี ยกว่า ระบบเก่า
วงจรการพัฒนา ระบบสารสนเทศมี วงจรชี วิตที่ เหมื อนกัน วงจรนี้ จะเป็ นขั้นตอนที่ เป็ น
ลาดับตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จเรี ยบร้ อยเป็ นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่ งนักวิเคราะห์พฒั นาระบบ ต้องทาความ
เข้าใจให้ดีวา่ ในแต่ละขั้นตอนจะต้องทาอะไร และทาอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยูด่ ว้ ยกัน
7 ขั้นตอนคือ (วิทวัฒน์ พัฒนา , 2553)
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2.2.1 การศึกษาถึ งปั ญหาเพื่อให้เข้าใจถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น คือ ศึกษาถึงความต้องการของ
พนักงานที่ตอ้ งการใช้งานว่า มีความจาเป็ นเพียงพอหรื อไม่ กับความต้องการ
2.2.2 การศึกษาความเป็ นไปได้ จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ คือ ศึกษาถึง
ปั ญหาเดิ ม ว่ามี ความเป็ นไปได้ หรื อ ไม่ ที่จะนามาทาการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ ให้ตรงกับ
ความต้องการของพนักงาน
2.2.3 การวิเคราะห์ ระบบ คื อ การที่ เริ่ ม ข้า สู่ ก ารศึ ก ษาระบบการท างานเดิ ม การค้นหา
เครื่ องใช้สานักงาน การดูแผนผัง ว่ามีการทางานอย่างไร
2.2.4 การพัฒนาออกแบบระบบ คือ จะนาแผนผังต่างๆ ที่จดั ทาขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์
ที่แน่นอนของแผนผังเดิมว่า มีความสัมพันธ์ตรงกับแผนผังตาแหน่งห้องที่เกี่ยวข้องกัน
2.2.5 การสร้างหรื อพัฒนาระบบ คือ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ จะระบุตาแหน่ง และ การ
เข้าถึงแผนผังจากเว็บไซต์ ต้องมีการทดสอบว่าข้อมูล ทางาน และ แสดงข้อมูลได้ถูกต้อง หรื อไม่
การวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า แผนผังทั้งหมดจะต้องไม่มีขอ้ ผิดพลาดในการใช้งาน
2.2.6 การปรับเปลี่ยนระบบ คือ ขั้นตอนนี้ เวชสารสนเทศ จะนาแผนผังใหม่ ที่มีการพัฒนา
แผนผัง ขึ้ นมา มาใช้แทนแผนผัง เก่ า ภายใต้ก ารดู แลของผูพ้ ฒั นา การระบุ ตาแหน่ ง ข้อมู ล ของ
เครื่ องใช้สานักงาน ต้องทาให้เรี ยบร้อย
2.2.7 บารุ งรักษาระบบ คือ การบารุ งรักษาได้แก่ การแก้ไขแผนผังหลังจากที่มีการใช้งาน
แล้ว สาเหตุที่ตอ้ ง แก้ไขแผนผัง หลังจากใช้งานแล้ว มี 3 สาเหตุ คือ
1. การแสดงขึ้นเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง
2. การระบุจุดตาแหน่งติดตั้งผิดพลาด
3. การย้ายตาแหน่งเครื่ องใช้สานักงาน จากที่ต้ งั เดิม ย้ายไปตั้งที่ตาแหน่งอื่น
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
เว็บ ไซต์ที่ เกี่ ย วข้องกับระบบบันทึ กข้อมู ล เครื่ องใช้ครุ ภณ
ั ฑ์ส านัก งาน เนื่ องจากมี
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นการในด้านการหาแหล่งข้อมูลการทาเว็บไซต์มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดาเนินงาน โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.2 http://www.bts.co.th/customer/th/02-route-current_new.aspx
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การแผนที่สถานีรถไฟฟ้าก(BTS)ฟเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถ
ตรวจสอบสถานีการเดินรถไฟและช่วงเวลาการเดินทาง ว่าใช้ระยะเวลาโดยประมาณจากสถานีตน้
ทาง ไปยัง ลายทางใช้ระยะเวลาเท่าไรเพื่อง่ายต่อการคานวณระยะเวลาเดินทางและราคาค่าโดยสาร
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รู ปที่ 2.3 http://www.bangkokmetro.co.th/web/imgcontent/Image/map17latest.jpg
เป็ นเว็บไซต์ให้บริ การรถไฟฟ้า (MRT) ผูใ้ ช้บริ การ สามารถตรวจสอบดูเส้นทางเดิน
รถไฟ ได้ท้ งั หมดทุกสายทุกเส้นทาง เพื่อง่ายต่อการเดินทางจากสถานีตน้ ทางไปยังปลายทาง และมี
ตารางรถไฟในขบวนที่ออกเดินทาง และ ขบวนสุ ดท้ายในวันนั้น
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รู ปที่ 2.4 http://www.tpa.or.th/writer/picture/suvarnabhumi_3rd_big.jpg
เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ในการบอกตาแหน่งโซนที่ต้ งั ของสนามบินสุ วรรณภูมิ A - G โดยมี
การบอกจุดที่ต้ งั ของ ร้านค้า บันไดเลื่อน ห้องน้ า และจุดนัดพบ เพื่อง่าย และสะดวกต่อผูใ้ ช้บริ การ
ในการเดินทางไปยังตาแหน่งที่ต้ งั นั้นๆ ได้อย่างง่าย และถูกต้อง
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รู ปที่ 2.5 http://www.easymap.in.th/wp-content/uploads/2016/03/image.jpeg
เป็ นเว็บไซต์ที่บอกสายการเดินรถเมล์ ในแต่สายเดินทางผ่านสถานที่ใดบ้าง เพื่อให้
ผูใ้ ช้บริ การรถเมล์ที่ตอ้ งการเดินทางไปยังสถานที่ที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการไป โดยเลือกสายรถเมล์ได้
ถูกต้อง และ มีการระบุตาแหน่งป้ ายรถเมล์ จากสถานีตน้ ทาง ไปยัง ปลายทาง
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รู ปที่ 2.6 http://library.siam.edu/library-maruey-academic-resource-center/
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถดู ต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง ของแผนที่ กิ จ กรรมตลาดนั ด
หลัก สู ตร เหมาะส าหรั บ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ที่ ต้องการเข้า มาร่ วมกิ จกรรมและศึ ก ษาถึ ง คณะที่
นักเรี ยนนักศึกษา สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยสามารถดู แผนผังได้ว่า ในแต่ละอาคาร มีกิจกรรมของ
คณะใด
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 2.7 ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้านจักรยาน กรณี ศึกษาร้านจักรยาน ซอย 4
ศิริวรรณ ผลตระกูล นายพุทธิ นันท์ มิ่ งมิ ตร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิ ว เตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้ านจักรยาน จากกรณี ศึกษาร้ าน
จักรยาน จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของร้านมีการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้า ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ข้อมุลสิ นค้า และการออกรายงานในด้านของรายรับ กาไรสุ ทธิ ซึ่ งส่ งผลให้
การทางานเกิดควาสะดวก และยังสามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการทางานให้นอ้ ยลง พัฒนา
โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และจัด การฐานข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
Microsoft SQL Server Management Studio 2008
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รู ปที่ 2.8 ระบบยืมหนังสื อออนไลน์
ธั ญ ญากร ด าแดง และวริ ศรา เสาธงชั ย ( 2558) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบยืมหนังสื อออนไลน์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลหนังสื อและสมาชิ กได้ สามารถค้นหาหนังสื อที่ตอ้ งการโดยแบ่งตามหมวดหมู่และค้นหา
หนังสื อที่มีสถิติยืมสู งสุ ดได้ มีการตรวจสอบหนังที่เลยกาหนดวันคืน เพื่อไม่ให้เป็ นการยุง่ ยากต่อ
ผูใ้ ช้งานระบบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และจัดการฐานข้อมูล โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2
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รู ปที่ 2.9 ระบบจองพื้นที่งานออกร้านผ่านอินเทอร์ เน็ต
ปรี ชาพล โพธิ ชั ย (2559) ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม โดยการทางานของระบบจองพื้ นที่ ออกร้ านผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต มี การบันทึ ก
รายละเอียดการจองของลูกค้าโดยเก็บจากรายละเอียดที่กรอกเข้ามาทาให้เข้าใจรู ปแบบการพัฒนา
เว็บแอพพลิ เคชัน่ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และจัดการฐานข้อมูล โดย
ใช้โปรแกรม MySQL 5.7.9
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รู ปที่ 2.10 โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์
สิ ริ ล ัก ษณ์ พิ ชัย ณรงค์ (2553) ภาควิช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์ซ่ ึ งมีการสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บเอกสารให้
เป็ นหมวดหมู่ ไ ด้และยังสามารถารองข้อมู ล เอกสารได้ในกรณี ที่ข้อมู ลสู ญหาย พัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 และจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม PHP MyAdmin 3.4.5
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รู ปที่ 2.11 เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับการแจ้งใช้บริ การของโรงแรม
วรเชษฐ์ ศิ ริ ศิ ล ป์ วิ ล ัย รั ก ษ์ ประเสริ ฐ และ สุ ภ รั ต น์ ยงค์เ ยื้ อ งพัน (2556) ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นเว็บแอพพลิ เคชั่น
สาหรับการแจ้งใช้บริ การของโรงแรมเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งเข้าใช้บริ การ แจ้งร้องเรี ยน
หรื อแสดงความคิดเห็ น/ติชมเกี่ยวกับการให้บริ การของโรงแรมได้โดยผ่านทางเว็บแอพพลิ เคชัน่
เพียงแค่เชื่ อมต่อระบบ Internet แล้วส่ งข้อมู ลยืนยันผ่าน Email พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe
Deramweaver 8 และจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม PHP MyAdmin 3.4.5

