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คานา
ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระบบที่มีการนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศอื่น ๆ ภายใน
สถาบัน มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งข้อมูลระบบสารสนเทศบางระบบอาจมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว เช่น
ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในส่วน
ของโครงสร้างองค์กร หรือบางระบบอาจไม่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ แต่สร้างข้อมูลขึ้นมาใช้เอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา ทาให้เกิดข้อมูลที่มีความซ้าซ้อนกัน ดังนั้นการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงข้อมูลจะสามารถช่วยลดปัญหาการนาข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้งาน ซึ่งข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันจะ
ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานสาหรับระบบที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผู้วิเคราะห์จึงจัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เชื่อมโยงกัน และนามาพัฒนาเป็นเว็บ
เซอร์วิสสาหรับแอปพลิเคชันไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฤตภาส โกศลทวิชากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ปัจจุบันถ้าต้องการดาเนินงานไม่ให้ เกิดความผิดพลาด หรือลดความผิดพลาดที่ จะเกิดขึ้น ดังนั้น
จาเป็นต้องอาศัยข้อมูล ที่มากพอ และข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง มาใช้สาหรับการวิเคราะห์ ดังนั้นระบบ
สารสนเทศจึงถูกนามาเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดาเนินงาน ตั้งแต่การ
จัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการนาไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ การวางแผนในการดาเนินงาน การพัฒนา
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
การนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดาเนินงานขององค์กรนั้น จาเป็นต้อง
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ลดการทางานที่ซ้าซ้อน การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว การสืบค้น
ข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์ และให้เอื้อประโยชน์
ต่องานนั้น ทั้งนี้จาเป็นต้องให้สอดคล้องกับการทางานของระบบสารสนเทศอื่นๆ ขององค์กรที่มีอยู่ การ
สื่อสารระหว่างระบบกับระบบ ระบบกับมนุษย์ และระบบกับ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง
อ่านสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader) เป็นต้น
ในปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้มากกว่า 20 ระบบ
และระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ ปัญหาที่พบเห็นสามารถสรุปได้
ดังนี้
1.1.1

ปัญหาด้านข้อมูล

ปัญหาด้านข้อมูลเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลมีความซ้าซ้อน ความถูกต้อง
ของข้อมูล การเชื่อมโยงของข้อมูล และข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน สืบเนื่องจากการนาระบบสารสนเทศ
มาใช้มากขึ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้ง
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การพัฒ นาระบบที่มาจากหลากหลายบริษัท ทาให้ โ ครงสร้างที่ออกแบบส าหรับการจัดเก็บข้อ มู ล ไม่
เหมือนกัน แต่ละระบบมีข้อมูลเป็นของตัวเอง หรือแต่ละระบบออกแบบมาเพื่อรองรับระบบนั้น ๆ ได้
เท่านั้น ทาให้ขาดความเชื่อมโยงของระบบแต่ละระบบ เช่นข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบัน มีทั้ง
ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG)
เป็นต้น เป็นผลให้การนาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ที่เข้ามาใช้เกิดปัญหาดังกล่าวไม่รู้ว่าจะนาข้อมูลแหล่งใด
มาใช้ และเมื่อมีการนาข้อมูลมาใช้ก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่นามาใช้จะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีความ
ถูกต้องหรือไม่
1.1.2

ปัญหาที่เกิดจากข้อจากัดของอุปกรณ์ที่นามาใช้กับระบบ

เป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากระบบท าการติ ด ต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ เ ครื่ อ งอ่ า นสมาร์ ท การ์ ด
(Smart Card Reader) เนื่องจากข้อมูลที่ส่งเข้าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดนั้นจะเป็นข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
บุ คลากรภายในสถาบั น และบุ คคลภายนอกสถาบัน ซึ่ งเป็นข้อมูล ที่มีความเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะข้อมูลนักศึกษา ซึ่งสามารถสรุปปัญหาจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ดังนี้
1) ปัญหาด้านเวลาที่ใช้ สาหรับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ใช้เวลานานและ
แนวโน้มจะใช้เวลานานมากยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ของวันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ.2561 การส่งข้อมูลเข้าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดโดยมีการตั้งเวลาการจัดส่งข้อมูลตั้งแต่เวลา
00.01 น. (ภาพที่ 1.1) โดยจะทาการส่งข้อมูลเข้าทุกเครื่องจานวนทั้งสิ้น 150 เครื่อง และเสร็จสิ้นเวลา
ประมาณ 03.30 น. (ภาพที่ 1.2) ซึ่งเวลาในการส่งข้อมูลนั้นจะมีการแปรผันตามจานวนนักศึกษา บุคลากร
ภายในสถาบัน และบุคลากรภายนอกสถาบันด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 1.1 แสดงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สาหรับ การส่งข้อมูลเข้าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดตั้ง แต่
เริ่มต้นส่ง

ภาพที่ 1.2 แสดงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สาหรับ การข้อมูลส่งเข้าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ณ เวลา
สิ้นสุด
2) ปัญหาจากการส่งข้อมูลเข้าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดไม่สาเร็จ ทาให้เครื่องอ่าน
สมาร์ทการ์ดมีข้อมูลไม่ครบ หรืออาจจะไม่มีเลย ซึ่งปัญหานี้จะเกิดจากเครื่องเสียหายขณะที่มีการจัดส่ง
หรือปัญหาจากเน็ตเวิร์ก (network)
3) ปัญหาจากการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล
ภายในเครื่ องนั้ น มีจ ากั ด โดยตามคุณลั กษณะที่ ทางสถาบั นได้ กาหนดไว้ให้ มี การจั ด เก็บ ได้ ประมาณ
30,000 รายการ มากกว่ารายการจัดเก็บมาตรฐาน แต่ข้อมูลในปัจจุบันเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นทาให้บางเครื่อง
ไม่สามารถนาข้อมูลเข้าสู่เครื่องได้ เช่น เครื่องอ่านที่ติดตั้งเพื่อใช้สาหรับเข้าอาคารชุบ กาญจนประกร
เนื่ องจากผู้ ที่ส ามารถเข้าได้นั้ น จะมีทั้งบุค ลากรภายในสถาบัน นักศึกษาซึ่งจะรวมถึงนั กศึ กษาที่ จ บ
การศึกษา และยังคงศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และยังมีบุคคลที่เป็นญาติของบุคลากรอีกด้วยทาให้ข้อมูลที่ต้อง
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ส่งเข้าเครื่องมีเกิน 30,000 รายการ ซึ่งทาให้บุคลากรมาเข้าใหม่ และนักศึกษาที่กาลังศึกษาไม่ถูกส่งเข้าสู่
เครื่องอ่าน ซึง่ การแก้ไขในเบื้องต้นสาหรับการส่งข้อมูลเข้าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดโดยจะส่งตามลาดับดังนี้
นักศึกษาที่กาลังศึกษา เจ้าหน้าที่ปั จจุบัน และบุคคลอื่น ๆ ได้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา บุคคลที่เป็น
เครือญาติของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ ซึ่งกลุ่มนี้จะดูจากการเข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มี
การเข้ามาใช้งานติดต่อกันภายใน 3 เดือนบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่ถูกนาเข้าสู่เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
4) ปัญหาจากเวลาของเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดไม่เป็นตามเวลาจริง เนื่องจากมีการ
กาหนดค่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเวลาจะเริ่มมีการคลาดเคลื่อน ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ
5) ปัญหาการดูแลรักษา และจัดหาอุปกรณ์ทดแทน ซึ่งการดูแลรักษาเครื่องอ่านให้
สามารถใช้งานได้ และต้องมีเครื่ องส ารองไว้ ในกรณี เครื่องเกิด ความเสี ยหายทาให้ เกิดต้นทุนทั้งด้าน
ค่าใช้จ่าย การเก็บรักษา การจัดหาเครื่องมาทดแทนเนื่องจากเครื่องอ่านค่อนข้างมีราคาแพง ดังจะเห็นว่า
เมื่อมีการชารุด/เสียหายจะมีการนาเครื่องสารอง หรือจัดซื้ออุปกรณ์มาทดแทน แต่ก็ยังคงมีความเสียหาย
เกิดขึ้นในแต่ละปี ดังแสดงตามตาราง 1.1
ปีที่สารวจ
2560
2561
2562

จานวนเครื่องอ่านทั้งหมด
150
150
150

จานวนเครื่องอ่านที่ชารุด/เสียหาย
47
46
14

ตาราง 1.1 ข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดจากการสารวจครุภัณฑ์ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2562
ผู้วิเคราะห์ทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ หาแนวทาง การวิเคราะห์ด้านข้อมูล และพัฒนาโปรแกรม
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จากผลลัพธ์ที่ได้สามารถนามาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามการเข้าร่ว ม
กิจกรรมต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาหรับใช้ ในการวิเคราะห์ และ
วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อการให้บริการ
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากระบบสารสนเทศต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้
3. เพื่อเป็นแนวทางการใช้เทคโนโลยี ทดแทนการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ส่งผลให้
เกิดความคุ้มค่า และความรวดเร็วในการจัดการระบบ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลสาหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันโดยการนากระบวนการเว็บเซอร์วิส (web services) เข้ามาเพื่อจัดการ และเป็น
แนวทางในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ร่วมกันจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส ามารถดาเนินการร่วมกั น ได้
เสมือนเป็นข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน และการนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาจาก
อุปกรณ์เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด เพื่อลดต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน การดูแลรักษา และยังเป็นการ
เพิ่มศักยภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

1.4 ขอบเขตการศึกษา
การวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลของระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม จะแบ่งออก 2 ส่วนได้ดังนี้
1.4.1

ข้อมูลทีใ่ ช้นามาวิเคราะห์

ข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG) ของปีการศึกษา 2561–
2562 ได้แก่ข้อมูลนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาที่สาเร็จแล้ว ข้อมูลวิชาที่มีการจัดสอน และ
ข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนการเรียนการสอน
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ ข้อมูลของนักศึกษาที่มีสถานะจบการศึกษาแล้วทั้งหมด
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ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (MIS) ได้ แ ก่ข้ อ มู ล บุ ค ลากรที่ ยั ง มี ส ถานะ
ปฏิบัติงานอยู่ และการดารงตาแหน่ง
ข้อมูลระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ที่อยู่ในช่วงปีปฏิทิน 2560-2562
ได้แก่ข้อมูลการจองใช้ห้องเรียน หรือห้องประชุม เช่น วันเวลาที่ใช้ห้องเรียน วิชาอะไรที่ใช้ห้องเรียน เป็น
ต้น
ข้อมูล ระบบบริ ห ารจัดการฝึกอบรม/สั มมนา (TMS) โดยนาข้อมูล ผู้ ที่เข้าอบรม หรือ
สั ม มนาที่ ท างส านั ก สิ ริ พั ฒ นาเป็ น ผู้ จัด ขึ้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ จ าลองเป็ น บุ ค คลภายนอกสถาบั น เข้ า มาใช้
ทรัพยากรในสถาบัน
1.4.2

กลุ่มผู้ใช้งาน
1.

นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว

2.

บุคลากรภายในสถาบัน ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

3. บุคคลภายนอกสถาบัน ได้แก่ อาจารย์ภายนอก และบุคคลที่สมัครผ่านระบบ
บริหารจัดการฝึกอบรม/สัมมนา

1.5 กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลของระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ
สื่ อสารระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห าร (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ ก าร
การศึกษา (REG) ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม/สัมมนา
(TMS) กับระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS) จะเป็นการพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Services) เพื่อ
ใช้ ใ นการสื่ อ สารระหว่ า งกั น ทั้ ง นี้ จ ะมี ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น แล ะ
บุคคลภายนอกที่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการลงทะเบียน ส่งผลต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม กรอบแนวคิดการศึกษาสามารถแสดงได้ ดังนี้
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ภาพที่ 1.3 กรอบแนวความคิด

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
สถาบั น หมายถึง สถาบั น บั ณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ (National Institute of Development
Administration)
สานัก หมายถึง สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Information
Technology Center)
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบัน โดยรวมไปถึงผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือผู้ที่ไม่สาเร็จ
การศึกษา
บุคลากรภายในสถาบัน หมายถึง บุคลากรของสถาบันที่มีทะเบียนประวัติอยู่ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS)
บุคลากรภายนอกสถาบัน หมายถึง บุคคลที่มีทะเบียนประวัติไม่ได้อยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) เช่น อาจารย์ภายนอกที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนซึ่งจะมีทะเบียนประวัติอยู่ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการจัดการศึกษา (REG)
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ การ
จัดการ จัดเก็บ สื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูล โดยนาข้อมูลมาผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ทางสถาบั นน ามาใช้ เพื่อก าหนด
รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล นาไปประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการทางาน การวางแผน หรือ
การตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) หมายถึง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพัสดุ
ด้านการเงินและบัญชีของสถาบัน โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระบบย่อย เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ มี
ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อใช้บริหารจัดการ
ด้านนักศึกษา
ระบบฐานข้อมูล ศิษย์ เก่า หมายถึง ระบบที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล ของนักศึกษาที่มีส ถานภาพจบ
การศึกษา
ระบบบริ ห ารจั ดการงานฝึ กอบรม/สั มมนา (Training Management System: TMS) หมายถึง
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้บริหารจัดการบุคคลที่เข้ามาอบรม หรือสัมมนาที่ทางสานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้จัดขึ้น
ระบบจองทรั พ ยากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Reservation System: ERS) หมายถึ ง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของสถาบัน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และบริการด้านอุปกรณ์ สนามกีฬา ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกในการขอใช้
อนุมัติการใช้งาน และการติดตามผลการใช้ทรัพยากร
ระบบติ ด ตามการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม (Attendance Tracking System: ATS) หมายถึ ง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้อบรมจากภายนอกสถาบัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเชื่อมโยงข้อมูล หมายถึงการเชื่อมข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปอีกฐานข้อมูลหนึ่ ง หรือการ
ส่งผ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปอีกฐานข้อมูลหนึ่ง
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การสื่อสารของระบบ หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง หรือการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบของระบบนั้น ๆ
เว็บเซอร์วิส (Web Services) หมายถึง ระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ย นข้อมูลผ่าน
เครือข่าย โดยภาษาที่ใช้ในการติดต่อคือ XML หรือ JSON format
Extensible Markup Language (XML) หมายถึง รูปแบบมาตราฐานที่ใช้อธิบายข้อมูลโดยมีการ
ใช้ tags เพื่อบอกหน้าที่และประเภทของข้อมูล
JavaScript Object Notation (JSON) หมายถึง รูปแบบมาตราฐานที่เป็นข้อความโดยที่ มนุ ษย์
สามารถอ่าน เพื่อใช้ส่งข้อมูลแอปพลิเคชัน
โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง กฎเกณฑ์และกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย
รหัสคิวอาร์ (Quick Response: QR Code) หมายถึง บาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีรูปเป็นสี่เหลี่ยม ใช้แทน
ข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น URL เว็บไซต์ ข้อความ เป็นต้น
โทเค็น (Token) หมายถึง อักขระที่เรียงร้อยกัน โดยมีหน้าที่ระบุตัวตนผู้ใช้งาน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader) หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับอ่านข้อมูลของบัตร
(Unique Identifier: UID) ของบัตรนักศึกษา และบัตรของบุคลากร
ข้อมูล บั ตร (Unique Identifier :UID) หมายถึง ข้อมูล ของบัตร ประกอบด้ว ย ผู้ ผ ลิ ต ชนิ ดของ
การ์ด หมายเลขของการ์ดที่ผลิต ซึ่งมีขนาด 64 บิต ทาให้ต้องใช้ข้อมูล 2 บล็อคในการเก็บ และข้อมูลส่วน
นี้จะไม่สามารถเขียนทับได้ อ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ แสดงถึง แหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง วันที่ ปริมาณ เวลา ระยะเวลา เพื่อให้ งา่ ยต่อการ
ตรวจสอบ

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องศึกษาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บสาหรับนาไปวิเคราะห์ และ
แหล่งข้อมูลอะไรบ้างที่มีอยู่ พร้อมทั้งระบบอะไรบ้างที่รับผิดชอบต่อข้อมูล เหล่านั้น เพื่อที่ข้อมูลนั้นจะได้
ไม่เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล และจะได้ ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้วิเคราะห์มีบทบาทเป็นผู้ดูแล
ระบบ ปรับปรุง พร้อมทั้งพัฒนาระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน จึงได้ทาการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อทาการแก้ปัญหาด้านการใช้ข้อมูลร่วมกันของระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบ โดยมีเนื้อหาการศึกษา ดังนี้
1)

ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้อง

2)

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ทดแทนเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader)

3)

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ระบบเบื้องต้น

4)

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบ

2.1 ระบบสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) หมายถึงการรวมกันขององค์ประกอบที่ประกอบไป
ด้วยมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล เครือข่ายการสื่อสาร และนโยบายของ
องค์กร โดยมนุษย์จะมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางฮาร์ดแวร์ เครือข่าย โดยที่ซอฟต์แวร์ทาหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจและควบคุมการดาเนินการภายในองค์กร (O’Brien and
Marakas, 2011: 4; Laudon, 2014: 46-47) ระบบติดตามการเข้าร่ว มกิจกรรม (ATS) จัดเป็นระบบ
สารสนเทศอย่างหนึ่งที่จาเป็นต้องมีการนาข้อมูลมาใช้ ประมวลผล และให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่สามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจได้ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสถาบัน
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ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ และข้อมูล สาหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ ATS เพื่อทาให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด
2.1.1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ใช้ภายในสถาบัน หรือเรียกว่าระบบ MIS ถูกพัฒนาขึ้น
โดยความร่วมมือของสถาบัน กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด เริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2547 โดยใช้ภาษาวิชวล
เบสิก 6 (Microsoft Visual Basic 6: VB6) ในการพัฒนา และยังคงมีการใช้งานจนถึงปัจจุบั น โดยมีการ
บารุงรักษา และปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันอยู่สม่าเสมอ
โดยระบบ MIS จะประกอบด้วยการทางานระบบย่อย 6 ระบบ ได้แก่
1) ระบบบุคลากร เป็นการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรที่มีสัญญาจ้างทั้งหมดของ
สถาบัน ได้แก่ ทะเบียนประวัติ อัตรากาลัง สวัสดิการ การลา การเลื่อนเงินเดือน การสูญเสียบุคลากร
เครื่องราช และโครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูล ด้านบุคลากรนั้นเป็นข้อมูลที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่ระบบอื่น ๆ นาไปใช้ เช่น ระบบเงินเดือน ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
2) ระบบเงินเดือน เป็นการบริหารจัดการเงินเดือนของบุคลากร โดยมีการทางาน
ตั้งแต่การนาข้อมูลบุคลากรจากระบบบุคลากรเข้ามาสร้างแฟ้มเงินเดือน บันทึกรายรับ-จ่าย และนาข้อมูล
ค่าใช้จ่ ายจากระบบอื่น ๆ เข้า สู่ ร ะบบเพื่อคานวณรายจ่าย เช่น ข้อมูล ของบุคลากรที่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ตลอดจนการคานวณภาษีรายเดือน/รายปี
การคานวณเงินตกเบิกต่างๆ และการจัดการข้อมูลโครงการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
3) ระบบงบประมาณและการเบิกจ่าย เป็นการบริการจัดการเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณ การดาเนินการเพื่อทาการเบิกจ่าย การขออนุมัติเบิกจ่า ย และการอนุมัติจ่ายงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ กองแผนงาน
4) ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่ง
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือกองคลังและพัสดุ โดยมีหน้าที่ในการเข้าถึงการทางานของระบบ ได้ แก่ การ
บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ การคานวณค่าเสื่อม การแทงจาหน่าย การโอนย้าย หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ทา
หน้าที่จัดซื้อจั ดจ้าง และสารวจครุภัณฑ์ประจาปีส่ งให้แก่กองคลั งและพัสดุ เพื่อรับทราบสถานะของ
ครุภัณฑ์

12

5) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะเริ่มทาการเมื่อหน่วยงานทราบจานวนเงิ นที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากระบบงบประมาณ โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และพัสดุตามงบที่ได้รับการ
อนุมัติจัดสรร
6) ระบบบัญชี และการเงิน เป็นการบริหารการจัดการที่สนับสนุนการทาบัญชีของ
สถาบั น โดยกองคลั ง และพัส ดุกลุ่ มงานบัญชีเป็นผู้จัดการข้อมูล โดยมีการทางานได้ แก่ การเงินการ
ธนาคาร เงินประกันสัญญา ทะเบียนเงินทุน บัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การรับจ่ายเงิน บัญชีแยกประเภท
ทั่วไป และบัญชี GF MIS
2.1.2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG)

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการด้านการศึกษา ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่ว มมือ
ของสถาบันกับบริษัท วิชั่นเน็ต จากัด โดยมีการแบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1) ส่วนให้บริการด้านเว็บแอปพลิเคชัน และใช้ภาษา ASP (Active Server Page) ที่
เป็น VBScript ในการพัฒนาเพื่อใช้สาหรับลงทะเบียน บันทึกประวัติ และดาเนินการด้านการศึกษาของ
นักศึกษา
2) ส่วนบริการจัดการดูแลระบบ โดยมีลักษณะการทางานเป็นไคลเอ็นท์คอมพิวเตอร์
ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนั้นการทางานการจะเป็นการกาหนดข้อมูลเบื้องต้น หลักสูตร
รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร การจัดเตรียมผังการประมวลผลสาหรับนักศึกษา ซึ่ง การนาโปรแกรมนี้ไป
ติดตั้งเครื่องที่ใช้สาหรับการติดตั้งจะต้องมี Microsoft Access ติดตั้งอยู่ด้วย เนื่องจากการบริการส่วนนี้
ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Microsoft Access
2.1.3

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป็นระบบที่เก็บข้อมูลของนักศึกษาที่มีสถานะจบการศึกษาแล้ว สาหรับการค้นหา และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด โดยทางระบบจะทาการโอนข้อมูลจากระบบ REG เมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลทางเจ้าหน้าที่คณะที่
รับผิดชอบจะเป็นผู้แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่า เช่นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุ ล สถานที่สาหรับใช้ในการติดต่อ
เป็นต้น
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2.1.4

ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม/สัมมนา (Training Management System: TMS)

ระบบบริ ห ารจั ดการฝึ กอบรม/สั มมนาถูกพัฒ นาขึ้นโดยความร่ว มมือของสถาบันกับ
บริษัท วิชั่นเน็ต จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการงานฝึกอบรม/สัมมนา มีการทางานตั้งแต่การ
เริ่มจัดการโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนอบรม และการจัดทาประกาศนียบัตร
2.1.5

ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System: ERS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของสถาบัน ได้แก่ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และบริการด้านอุปกรณ์ สนามกีฬา โดยสามารถกาหนด
สิ ทธิการใช้งานได้ทั้งเป็ นกลุ่ม หรื อระบุเฉพาะบุคคล ซึ่งกลุ่ มผู้ ใช้จะแบ่งออกได้ดังนี้ บุคลากรภายใน
สถาบัน ศิษย์เก่า ญาติของบุคคลากร และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ดังนั้นการกาหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูล หรือการใช้งานของระบบในระดับที่แตกต่างกัน
การทางานของระบบสามารถโดยจะมีลาดับการทางานตั้งแต่การจองทรัพยากรสาหรับ
การใช้งาน โดยจะระบุ ห้ อง อาคาร และวัตถุประสงค์การจองทรัพยากร ซึ่งเจ้า หน้าที่ที่มีห น้าที่ดูแล
ทรัพยากรนั้น ๆ จะทาการอนุมัติว่าการจองที่เข้ามาในระบบสามารถให้ใช้งานได้หรือไม่ เมื่อผ่านการ
อนุมัติแล้วผู้ที่ทาการจองจะต้องทาการยืนยันว่าจะใช้ทรัพยากรนั้น ๆ
2.1.6

ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (Attendance Tracking System: ATS)

ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 อยู่ภายใต้โครงการ
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก โดยความร่วมมือ
ของสถาบั น กั บ บริ ษั ท Fujitsu System Business (Thailand) Ltd. เป็ น การพั ฒ นาโดยการใช้ ภ าษา
ASP.NET C# โดยระบบจะต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูลกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การ
เรียน/การสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การเข้าใช้บริหารห้องกีฬา และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแยกได้ว่ากลุ่มผู้ใช้งานเป็นใครบ้าง โดยกลุ่มผู้ใช้งานถูกแบ่งออกเป็น นักศึกษา
บุคลากรภายในสถาบัน และบุคลากรภายนอกสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือสัมมนา
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รับข้อมูลจากเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด โดยเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดจะทาหน้าที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน และระบบจะทาการติดต่อกับเครื่องอ่านและทาการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ต่อไป ซึ่งจะมีการทางาน 2 ส่วนได้แก่
1)

เว็บแอปพลิเคชัน (web application) จะทาหน้าที่ในการออกรายงานผู้เข้าร่วม

กิจกรรม
2) แอปพลิเคชัน (application) จะมีการติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการ
ควบคุมข้อมูลให้นาข้อมูลเข้าสู่เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด นาข้อมูลออกจากเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดเมื่อมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน และตรวจสอบเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดว่ามีความขัดข้อง หรือกาลัง
ทางาน
ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงระบบ โดยบริษัท วิชั่นเน็ต จากัด เพื่อให้ระบบมีการ
เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภายในสถาบัน

2.2 เทคโนโลยีที่นามาใช้ทดแทนเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader)
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทต่อชีวิตประจาวัน และเป็นอุปกรณ์ประเภท
หนึ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับการใช้งานในชีวิตประจาวัน การนาเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ (QR Code) เข้ามาใช้
ทดแทนเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดสาหรับ การลงทะเบียนชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาในด้าน
การดูแลรั กษา การสิ้ น เปลื องค่ า ใช้จ่า ย เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการทางาน ง่ายต่อการใช้ง านและการ
ประมวลผล เพิ่มสะดวกสบาย ที่สาคัญการส่งข้อมูลจะเป็นในลักษณะการตอบสนองอย่างทันทวงที (real
time)
2.2.1

รหัสคิวอาร์ (Quick Response Code: QR Code)

QR Code หรือ Quick Response Code ซึ่งจะหมายถึงการตอบสนองที่รวดเร็ ว QR
Code ถูกคิดค้นในยุค 90 โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ บริษัทในเครือโตโยต้า ถูกนามาใช้ในอุสาหกรรมยานยนต์
อย่างแพร่หลาย และในปี พ.ศ. 2537 ระบบบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ จึงถือกาเนินขึ้ น และถูกจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ในชื่อ QR Code ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และทั่วโลก ภายใต้การพัฒนาของ Masahiro Hara และ
เพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งท่านเท่านั้น (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561)

15

คุณสมบัติของ QR Code สามารถบรรจุข้อมูลทั้งตัวเลข ตัวอักษร ตัวอักษรคันจิหรือคา
นะ สัญลักษณ์ไบนารี และยังอ่านได้รวดเร็วกว่าบาร์โค้ดถึง 10 เท่า ทาให้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งจะ
ถูกออกแบบให้เป็นสี่เหลี่ยม เพื่อป้องกันการอ่านสัญลักษณ์ที่ผิดพลาด และประกอบด้วยโมดูล คือ สีดา
และสีขาว (ภาพที่ 2.1) สามารถอ่านได้โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่นกล้องที่ติดมากับมือถือสมาร์ทโฟน แต่
จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ถอดรหัสคิวอาร์ก่อนเช่น QR Code Reader เป็นต้น

ภาพที่ 2.1 แสดงตัวอย่าง QR Code
QR Code ในปัจจุบันมีตั้งแต่เวอร์ชัน 1 ถึงเวอร์ชัน 40 โดยที่แต่ละเวอร์ชันจะมี การ
กาหนดขนาดโมดูลที่แตกต่างกัน เช่นเวอร์ชัน 1 จะมีโมดูล 21 x 21 จนถึงเวอร์ชัน 40 จะมีโมดูล 177 x
177 ซึ่ ง แต่ ล ะเวอร์ ชั น จะมี ค วามจุ ข้ อ มู ล สู ง สุ ด ตามจ านวนของประเภทข้ อ มู ล และระดั บ การแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาด กล่าวได้ว่าเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้สัญลักษณ์ QR Code มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ QR Code ก็ต้องให้เหมาะสมกับขนาดข้อมูล
ระดับ ความสามารถในการแก้ ไขข้อผิ ด พลาด และการกู้คืนข้อมูล อาจมาจากคราบ
สกปรกหรือรหัสมีความเสียหาย โดยระดับการแก้ไขข้อผิดพลาดจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ L M Q
และ H (ตาราง 2.1) เพื่อให้ ผู้ ใช้ได้เลื อกตามสภาพแวดล้ อ มการทางานเช่น ระดับ Q และ H จะเป็น
สภาพแวดล้อมในโรงงานที่มีความสกปรกมาก ในขณะที่ระดับ L จะเป็นสภาพแวดล้อมที่สะอาด และ
ข้อมูลเป็นจานวนมาก ดังนั้นการเลือกระดับเป็นตัวแปรในการเพิ่มความสามารถการแก้ไขข้อผิดพลาด แต่
ยังเป็นการเพิ่มขนาดข้อมูลใน QR Code ด้วยเช่นกัน (Denso Wave, Inc.)
ระดับ
L
M
Q
H

ร้อยละสาหรับการกู้คืนข้อมูล
ประมาณร้อยละ 7
ประมาณร้อยละ15
ประมาณร้อยละ 25
ประมาณร้อยละ 30

ตาราง 2.1 แสดงความสามารถในแก้ไข และการคืนค่าข้อมูล
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2.3 เครือ่ งมือที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ระบบเบื้องต้น
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ระบบโดยจะใช้มาตรฐานของ Unified Modeling Language
(UML) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางตามแนวคิด Object Oriented (OO) ปัจจุบันถือ
ลิ ข สิ ท ธิ โ ดยองค์ ก าร OMG (Object Management Group) ในเอกสารเล่ ม นี้ จ ะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ดังนี้
2.3.1

Business Use Case

Business Use Case เป็น Use Case ประเภทหนึ่งที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ โดยจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีผลกระทบต่อขั้นตอน
การทางาน และบทบาทของผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์ของการทา Business Use Case สาหรับติดต่อหรือ
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละกระบวนการ (Podeswa Howard, 2010, 46- 62) สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
Business Use-Case Diagram ดังแสดงตาราง 2.2 เพื่อนามาประกอบเป็น แผนภาพสาหรับวิเคราะห์
ระบบ (ภาพที่ 2.2)
สัญลักษณ์

ชื่อ
Business Actor
Worker
Association

Business Use Case

ความหมาย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายนอกองค์กร มีความสัมพันธ์
กับระบบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในองค์กร มีความสัมพันธ์
กับระบบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง Business Use Case กั บ
Business Actor ห รื อ Business Use Case กั บ
Worker
หน้าที่หรืองานต่าง ๆ ในระบบ

ตาราง 2.2 แสดงสัญลักษณ์ใน Business Use Case Diagram
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ภาพที่ 2.2 แสดง Business Use Case Diagram
แหล่งที่มา: Podeswa Howard, 2010, 48
2.3.2

Activity Diagram

การแสดงขั้ น ตอนการท างานในแต่ ล ะขั้ น ตอนกิ จ กรรมใดควรเริ่ ม ท างานก่ อ นหลั ง
ตามลาดับ มีการตัดสินใจในการเลือกทากิจกรรมที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการ โดยมีการกาหนดที่
ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดาเนินการในกิจกรรมใดบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานที่
ตรงกันระหว่างผู้พัฒนาระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Podeswa Howard, 2010, 63- 77)
สัญลักษณ์ของ Activity Diagram ดังแสดงตาราง 2.3 เพื่อนาไปประกอบเป็นแผนภาพ
สาหรับการวิเคราะห์ในส่วนของแต่ละกระบวนการ นามาประกอบเพื่อแสดงเป็นแผนภาพ (ภาพที่ 2.3)
สัญลักษณ์

ชื่อ
Initial node

ความหมาย
แสดงจุดเริ่มต้นของกิจกรรม

Control flow
Activity

การแสดงทิศทางการไหลของกิจกรรม
กระบวนการทางานของกิจกรรม

Decision

แสดงทางเลือก หรือเงื่อนไขการตัดสินใจ

Merge

เป็นการรวมทางเลือกเข้าสู่กิจกรรมเดียวกัน
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สัญลักษณ์
[…………………..]

ชื่อ
Guard Condition
Fork
Join
Final node

ความหมาย
เป็นเงื่อนไขแสดงการตัดสินใจเมื่อมีการตัดสินใจ
สาหรับการทากิจกรรมคู่ขนาน เป็นการแยกการทางาน
หลายกิจกรรม
สาหรับการทากิจกรรมคู่ขนาน เป็นการรวมการท างาน
หลายกิจกรรม
แสดงจุดสิ้นสุดของกระบวนการ

ตาราง 2.3 แสดงสัญลักษณ์ Activity Diagram
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ภาพที่ 2.3 แสดง Activity Diagram

2.4 เครื่องมือที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบในที่นี้จะใช้ Microsoft Visual Studio 2017 โดยใช้โปรแกรมภาษา C# เครื่องมือ
นี้ถูกสร้างมาตามแนวคิดของ Object Oriented Programming (OOP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อานวยความ
สะดวกในการเขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรม มีดังนี้
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2.4.1

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

เว็บแอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้มีการปรับใช้งานบนเว็บไซต์ โดยแสดงการ
ใช้งานในหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และแสดงในส่วนที่จาเป็น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทางานผ่านอินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ตได้ ทาให้เหมาะกับงานที่ต้องการข้อมู ลที่ตอบสนองแบบทันท่วงที มีความยืดหยุ่น และใช้งาน
ง่าย
2.4.2

เว็บเซอร์วิส (Web services)

เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นระบบที่ถูกออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันโดยผ่านเครือข่ายที่ไม่จากัดกับระบบปฏิบัติการ และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ (ภาพที่
2.4) ซึ่งภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคือ XML (Extensible Markup Language) ที่ทางานภายใต้การส่ง
ข้อมูลผ่าน HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (Cerami, 2002: 6-7)

ภาพที่ 2.4 แสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาด้วยภาษาที่ต่างกัน
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สถาปั ตยกรรมเว็บเซอร์วิส ได้ แ บ่งบทบาทการท างานการให้ บริก ารของเว็บเซอร์ วิ ส
ออกเป็น 3 บทบาทหลักดังนี้ (ภาพที่ 2.5)

ภาพที่ 2.5 แสดงบทบาทหลักของการทางานการให้บริการของเว็บเซอร์วิส
1) ผู้ให้บริการ (Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส ซึ่งมีหน้าที่ทา
ให้เว็บเซอร์วิสพร้อมใช้งานบนเครือข่าย เช่นเว็บ Amazon สร้างเว็บเซอร์วิสสาหรับบริการสืบค้นหนังสือ
2) ผู้ร้องขอบริการ (Service Requestor) หมายถึง ผู้เรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดย
จะทาการค้น หาบริ การต่า ง ๆ จากทะเบียนบริ การเว็ บเซอร์วิส (Service Register) และดาวน์โ หลด
เอกสารเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้งานบริการที่ต้องการ เพื่อนามาสร้างโปรแกรมสาหรับเรียกใช้บริการเว็บ
เซอร์วิส
3) ทะเบียนบริการ (Service Registry) หมายถึง แหล่งที่จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้ร้องขอบริการ
รูปแบบของชุดโปรโตคอล (Protocol Stack) ที่ใช้สาหรับการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย
ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลาดับชั้น โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) Service Transport ลาดับชั้นนี้จะทาหน้าที่ในการขนส่ งข้อความระหว่างแอป
พลิเคชัน ซึ่งปัจจุบันลาดับชั้ นนี้ประกอบด้วย HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple
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Mail Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) แ ล ะ Blocks Extensible Exchange
Protocol (BEEP)
2) XML Messaging ลาดับชั้นนี้จะทาหน้าที่ในการเข้ารหัสข้อความในรูปแบบ XML
เป็นข้อความที่สามารถเข้าใจได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และมนุษย์ ได้แก่ XML-RPC และ SOAP
3) Service Description ลาดับชั้นนี้จะทาหน้าที่ในการอธิบายคุณลักษณะของเว็บ
เซอร์วิสว่างมีการให้บริการเป็นอย่างไร และวิธีการเรียกใช้งานเป็นอย่างไร โดยผ่านภาษา WSDL (Web
Service Description Language)
4) Service Discovery ลาดับชั้นนี้จะทาหน้าที่ให้ผู้สร้างเว็บเซอร์วิสมาลงทะเบียน
เพื่อระบุว่าบริการที่สร้างขึ้นมานั้นมีบริการเป็นอย่างไร ประเภทใด และตาแหน่งการให้บริการเว็บเซอร์วิส
อยู่ที่ใด เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้ร้องขอบริการในการค้นหาบริการได้อย่างรวดเร็ว และตรงตาม
ความต้องการโดยผ่าน UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิเคราะห์
การจัดเก็บข้อมูลของระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมจะกล่าวถึงกระบวนทางาน และการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ โดยการทางานของระบบจะมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ดังนั้ น การน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services) มาใช้ เพื่อ เป็นเครื่องมือการ
ให้บริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์มาใช้เพื่อ
ทดแทนเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคลังข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพ และการนาข้อมูลมาใช้สาหรับวิเคราะห์การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ
วิเคราะห์ดังนี้

3.1 กระบวนการทางาน และข้อมูลของระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
กระบวนการทางานของระบบที่ ได้รับผลกระทบต่อระบบ โดยจะพิจารณาแต่ละกระบวนการและ
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน สามารถทราบองค์ประกอบ
โดยรวมของระบบทั้งหมด ดังตาราง 3.1
Business Use
Case
การบริ ห ารจั ด การ สิทธิ
การบริ ห ารจั ด การ สร้างกิจกรรม

Process นี้ทาอะไร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ระบบ
ผู้ดูแลระบบ

สร้าง ปรับปรุง กลุ่มผู้ใช้งาน
ให้สิทธิการเข้าถึงการใช้งาน
บริหารจัดการกิจกรรม ได้แก่สร้าง บุ ค ลากรภายในสถาบั น ที่ มี
ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
สิทธิการเข้าใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
ระบบจองทรัพยากร
ระบบทะเบียนนักศึกษา

ระดับ
ความสาคัญ
ปานกลาง
สูง
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Business Use
Case
การบริ ห ารจั ด การ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -

รายงาน

-

Process นี้ทาอะไร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ระดับ
ระบบ
ความสาคัญ
การลงทะเบียนเข้าร่วม
บุคลากรภายในสถาบัน
สูง
การติดตามเข้าร่วม
นักศึกษา
บุคลากรภายนอกสถาบัน
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบ TMS
ระบบ MIS
ระบบศิษย์เก่า
รายงานรายละเอี ย ดผู้ เ ข้ า ร่ ว ม บุ ค ลากรภายในสถาบั น ที่ มี
สูง
กิจกรรม
สิทธิการเข้าใช้งาน
รายงานการเข้าร่ว มกิจกรรมแยก
ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เ ช่ น
บุ ค ลากรภายใน นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรภายนอก

ตาราง 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลังจากนั้นจึงนามาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละกระบวนการ ในที่นี้จะมีกระบวนการทางานที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่บริหารจัดการสิทธิการเข้าใช้งาน
ระบบ บริหารจัดการกิจกรรม บริหารจัดการลงทะเบียน และรายงาน โดยที่แต่ละกระบวนการทางานจะมี
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลโครงการ บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก
และนักศึกษา (ภาพที่ 3.1)
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ภาพที่ 3.1 แสดง Business Use Case Diagram
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือระบบภายในสถาบันที่มีความ
เกี่ยวข้องกันพบว่า จะมี 2 กระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศภายใน
สถาบัน หรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถนามาเขียน
เป็นแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ได้ดังนี้
3.1.1

กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรม

กระบวนการนี้จะมีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศอื่น ๆ ผ่านการบริการข้อมูล
จากเว็บเซอร์วิส (ภาพที่ 3.2) และอธิบายกระบวนการทางานดังตาราง 3.2
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ภาพที่ 3.2 แสดง Activity Diagram ของกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรม
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Activity Diagram: กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรม
Activity Diagram ID: 1
Pre-Condition
บริการเว็บเซอร์วิสของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Post-Condition
การแสดงรหัสคิวอาร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
Main Flow
1. ค้นหากิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นผ่านระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เว็บเซอร์วิสรับข้อมูลเงื่อนไขค้นหากิจกรรม และส่งข้อมูลรายละเอียดแต่ละกิจกรรม
3. ถ้าไม่พบกิจกรรม ให้ใส่ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม (เข้าสู่สถานะเพิ่มข้อมูล) แต่ถ้าพบกิจกรรม
ให้ทาขั้นตอน 12
4. เว็บเซอร์วิสรับข้อมูลช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม และส่งข้อมูลรายละเอียดการจอง จากระบบ
ERS
5. เลือกกิจกรรม เมื่อพบกิจกรรมที่ตรงต้องการ
6. ถ้าเป็นประเภทการเรียนการสอน จะส่งข้อมูลวิชาเพื่อขอรับบริการเว็บเซอร์วิส แต่ถ้า
ประเภทของกิจกรรมไม่เป็นประเภทการสอนให้ทาขั้นตอน 9 – 11
7. เว็บเซอร์วิสรับข้อมูลวิชา และส่งข้อมูลรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน จากระบบ REG และ/
หรือ TMS
8. เลือกวิชาเรียน เมื่อพบวิชาเรียนที่ตรงตามต้องการ
9. กาหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังจบกิจกรรม
10. บันทึกกิจกรรม
11. แสดงรหัสคิวอาร์ ผ่านการ encrypt
12. แสดงรายละเอียดกิจกรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเชื่อมระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว
13. ถ้าต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขได้ สามารถทาตามขั้นตอน 4 -11 แต่ถ้าไม่แก้ไขทาตาม
ขั้นตอน 11
ตาราง 3.2 แสดง Business Use Case: กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรม
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3.1.2

กระบวนการบริหารจัดการผู้เข้าร่วม

เป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าลงทะเบียนในแต่ละกิจกรรม ผ่านทางรหัสคิวอาร์ (ภาพที่ 3.3)
และสามารถอธิบายกระบวนการทางานได้ดังตาราง 3.3

ภาพที่ 3.3 แสดง Activity Diagram ของกระบวนการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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Activity Diagram: กระบวนการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Activity Diagram ID: 2
Pre-Condition
รหัสคิวอาร์ที่ได้ผ่านการ encrypt จากระบบ
Post-Condition
แจ้งเตือนเมื่อลงทะเบียนสาเร็จ
Main Flow
4) Scan QR Code ผ่านมือถือ
5) ตรวจสอบ QR Code ผ่านให้ใส่รหัสบัตรประชาชน หรือรหัสนักศึกษา หรือ email ที่ได้
ลงทะเบียนกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ถ้าตรวจสอบ QR Code ไม่ถูกต้องให้ทาขั้นตอน 5
6) รหัสที่ใส่ถูกต้อง ทาการบันทึกเวลาลงทะเบียน ถ้ารหัสที่ใส่ไม่ถูกต้องให้ทาขั้นตอน 6
7) แจ้งเตือนลงทะเบียนสาเร็จ พร้อมเวลาลงทะเบียน
8) แสดงการแจ้งเตือน QR Code ไม่ถูกต้อง ถ้าตรวจสอบ QR Code ที่สแกนไม่ถูกต้อง
9) แสดงการแจ้งเตือนถ้าตรวจพบว่ารหัสที่ใส่เข้ามาลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
ตาราง 3.3 แสดง Business Use Case: กระบวนการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.2 ศึกษาข้อมูลของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบติดตามการเข้าร่ ว มกิจกรรมจะประกอบไปผู้ ใช้งาน 3 กลุ่ มได้แก่ข้อมูล นักศึกษา ข้อมูล
บุคลากรภายในสถาบัน และข้อมูลบุคคลภายนอก ซึ่งแต่ละกลุ่มที่กล่าวมานั้นจะมีการจัดเก็บ ข้อมูลอยู่ใน
แต่ละระบบ หรือบางกลุ่มก็มีการจัดเก็บอยู่ในหลายๆ ระบบทาให้เกิดข้อมูลที่มีความซ้าซ้อน และควรต้อง
ทราบว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องนามาใช้งาน และนามาจากแหล่งใด
ดังนั้นผู้จัดทาจะทาการวิเคราะห์ ข้อมูลอะไรบ้างที่จาเป็นต้องจัดเก็บ ข้อมูล ส่วนไหนที่นามาจาก
แหล่งใด และจะนามาเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถเข้ากันได้อย่างไร เพื่อให้สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากมี่ สุ ด ระบบที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของระบบติ ด ตามการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ประกอบด้วย 5 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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3.2.1

วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ข้ อ มู ล ที่ น ามาพิ จ ารณาจะเป็ น ข้ อ มู ล โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน และข้ อ มู ล ด้ า นบุ ค ลากร
ประกอบด้ว ย คาน าหน้ านาม รหั ส ที่ส ามารถอ้างถึงตัว บุคคล ชื่อ ชื่อสกุล ประเภทบุคลากร ศาสนา
หน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งบริหาร และตาแหน่งทางวิชาการ (ตาราง 3.4)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดเป็นระบบหลักที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลที่สาคัญของ
สถาบัน ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
และข้อมูล การบั ญชีการเงิน ถ้าข้อมูล มีความซ้าซ้อนกัน กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ข้อมูล ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจะนาพิจารณาก่อน และใช้เป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตารางที่เกี่ยวข้อง
HireType
Party, Dept และ Major
Person
Prefix
Admin
Religion

คาอธิบาย
ตารางแสดงประเภทบุคลากร
ตารางแสดงโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบัน
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรภายในสถาบัน
ตารางแสดงรายการคานาหน้านาม
ตารางแสดงตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่งบริหาร
ตารางแสดงศาสนา

ตาราง 3.4 แสดงตารางที่เกี่ยวข้องสาหรับการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.2.2

วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา

(REG)
ข้อมูลที่นามาพิจารณาจะเป็นข้อมูลทางด้านนักศึกษา วิชาที่ลงทะเบียน และอาจารย์
ภายนอก ประกอบด้วย คานาหน้านาม รหัสที่สามารถอ้างถึงตัวบุคคล ชื่อ ชื่อสกุล ระดับการศึกษา คณะ
ที่ศึกษา หลักสูตร สาขา กลุ่มวิชา ปีการศึกษา ภาคการศึกษา วิชาที่ลงทะเบียน อาจารย์ประจาวิชา และ
อาจารย์ที่สอน (ตาราง 3.5)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ พบว่า ข้อมูลอาจารย์ที่อยู่ในระบบ REG จะมีบางส่วนที่
มีอยู่ในระบบ MIS เนื่องจากเป็นบุคคลกรภายในสถาบัน และมีบางส่วนที่ไม่มีในระบบ MIS จะเป็นข้อมูล
อาจารย์จากภายนอก การเชื่อมโยงนั้นได้มีการสร้างที่ใช้เชื่อมโยงทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกันโดยเป็นการใช้
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รหัสบัตรประจาตัวประชาชนในการเชื่อมโยงกัน หากเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติก็จะใช้รหัสที่มีการสร้าง
ขึ้นมาโดยเฉพาะที่ทางประกันสังคมเป็นผู้อ อกให้ทาหน้าที่คล้ายรหัสบัตรประจาตัวประชาชน และยัง
พบว่าข้อมูลคณะที่อยู่ในระบบ REG และข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานที่อยู่ระบบ MIS เป็นข้อมูลที่มี
ความซ้าซ้อนกัน ดังนั้นจึงมีการสร้างฟิลด์สาหรับการเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบ REG และระบบ MIS
ตารางที่เกี่ยวข้อง
Class
ClassInstructor
ClassInstructorTime
Course
CourseInProgram
Enroll
LevelID
Prefix
Program
StudentBio
StudentMaster

คาอธิบาย
ตารางแสดงวิชาที่เปิดสอน
ตารางแสดงวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์ผู้สอน
ตารางแสดงวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์ผู้สอนแยกตามคาบ
ตารางแสดงรายวิชา
ตารางแสดงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
ตารางแสดงรายการลงทะเบียน
ตารางแสดงระดับการศึกษา
คานาหน้า
สาขาวิชา
ตารางแสดงข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เช่ น รหั ส บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน ที่อยู่
ตารางแสดงข้อมูลหลักนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ ชื่อสกุล

ตาราง 3.5 แสดงตารางที่เกี่ยวข้องสาหรับการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
3.2.3

วิเคราห์ข้อมูลสาหรับการเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลที่นามาพิจารณาจะเป็นข้อมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วเพื่อใช้สาหรับการ
การเข้าใช้งานบางพื้นที่ที่มีการจัดสรรให้ใช้บริการ โดยข้อมูลที่นามาพิจารณาจะเป็นของมูลของศิษย์เก่า
(ตาราง 3.6)
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ตารางที่เกี่ยวข้อง
StudentBio
StudentMaster

คาอธิบาย
ตารางแสดงข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เช่ น รหั ส บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน ที่อยู่
ตารางแสดงข้อมูลหลักนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ ชื่อสกุล

ตาราง 3.6 แสดงตารางที่เกี่ยวข้องสาหรับการเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
3.2.4

วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการเชื่อมต่อของระบบบริหารจัดการฝึกอบรม/สัมมนา (TMS)

ข้อมูลที่นามาพิจารณาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
วิทยากร ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม หลักสูตรที่เปิดอบรม วันเวลาที่จัดการอบรม สถานที่ ชื่อผู้เข้าอบรม
ผู้รับผิดชอบในการจัดอบรม หน่วยงานที่จัดอบรม ข้อมูลวิทยากร (ตาราง 3.7)
จากวิเคราะห์ ตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ใช้งานพบว่า เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรภายในสถาบัน และเมื่อข้อมูลในระบบ MIS มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ TMS จะไม่
เปลี่ยนแปลงตาม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงประเภทบุคลกร บุคคลนั้นจะไม่สามารถเข้า
ระบบบ TMS ได้ ผู้ดูแลระบบจะต้องทาการปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบ TMS ให้ตรงกับระบบ MIS
ตารางที่เกี่ยวข้อง
Class
ClassOfficer
ClassSchedule
Course
CourseOfficer
Enroll
EnrollSummary
Prefix
Student

คาอธิบาย
ตารางแสดงหลักสูตรในแต่ละรุ่น
ตารางแสดงวิทยากรผู้ฝึกอบรม
ตารางแสดงวันเวลาการฝึกอบรม
ตารางแสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม
ตารางแสดงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ
ตารางแสดงรายการลงทะเบียน
ตารางแสดงรายการลงทะเบียนสุทธิ
คานาหน้า
ตารางแสดงผู้เข้าอบรม

ตาราง 3.7 แสดงตารางที่เกี่ยวข้องสาหรับการเชื่อมโยงของระบบบริหารจัดการฝึกอบรม/สัมมนา
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3.2.5

วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการเชื่อมต่อของระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)

ข้อมูล ที่น ามาพิจ ารณาจะเป็น ข้ อ มูล การจองห้ องเรีย น ห้ องประชุม จองสนามกี ฬ า
ประกอบด้วย วันที่และเวลาการจอง ห้องเรียน อาคาร วิชาที่เกี่ยวข้องกรณีเป็นการจองเพื่อใช้สาหรับการ
เรียนการสอน การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาการจอง และหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จองทรัพยากร (ตาราง 3.8)
ตารางที่เกี่ยวข้อง
BookingMain
BookingResource
BookingResourceByDate
BookingStudyRoom
Build
Room

คาอธิบาย
ตารางแสดงการจองในส่วนหลัก
ตารางแสดงการจองใช้ทรัพยากร
ตารางแสดงรายละเอียดการจองที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตารางแสดงรายละเอียดการจองเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตารางแสดงอาคาร
ตารางแสดงห้อง

ตาราง 3.8 แสดงตารางที่เกี่ยวข้องสาหรับการเชื่อมโยงของระบบบจองทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
จากการวิเคราะห์พบว่าระบบ ERS จะมีการจัดเก็บข้อมูลการจองทรัพยากร โดยบาง
รายการที่มีการจองอาจมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ REG ซึ่งยังไม่สามารถแยก
ได้ว่าทรัพยากรที่ได้รับการจองนั้นเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ หรือภาคพิเศษได้ เนื่องจาก
ฟิลด์ที่ใช้สาหรับการแยกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่ได้ถูกบันทึก (ภาพที่ 3.4) เนื่องจาก
ฟิลด์คลาสจะเป็นการกาหนดว่านักศึกษาท่านใดลงทะเบียนเรียน

ภาพที่ 3.4 แสดงข้อมูลบางส่วนที่ได้รับการจองผ่านระบบจองทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
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3.3 กาหนดแหล่งข้อมูลหลักสาหรับการเชื่อมต่อ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
ภายในสถาบัน 5 ระบบ และบางระบบมีข้อมูลที่มีความซ้าซ้อนกัน เช่นข้อมูลโครงสร้างองค์กรสถาบัน จะ
อยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG) ดังนั้น
ต้องมีการกาหนดข้อมูล ที่มีการซ้าซ้อนว่าควรใช้ข้อมูลจากระบบใดเพื่อนามาใช้พิจารณาเป็นข้อมูลหลัก
สาหรับการเชื่อมต่อหรือรับส่งข้อมูล โดยจะพิจารณาจะระบบใดเป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาด
ของข้อมูล และให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลหากข้อมูลมีความผิดพลาดและควรจะแก้ไขข้อมูลจากส่วนใด ดัง
ตาราง 3.9
แหล่งข้อมูล
ระบบ MIS

ข้อมูล

ข้อมูลโครงสร้างภายใน
ข้อมูลบุคลากรภายใน
ระบบ REG
ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันที่กาลังศึกษา
ข้อมูลบุคคลภายนอก ที่เป็นอาจารย์สอนภายนอก
ระบบฐานข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ ข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เก่า
ระบบ TMS
ข้อมูลบุคคลภายนอก
ตาราง 3.9 กาหนดแหล่งข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการนามาพิจารณา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
ผลจากการวิเ คราะห์ โ ดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ส าหรั บ การแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล ร่ว มกันโดยการน า
กระบวนการเว็บเซอร์วิสเข้ามาจัดการ ทดแทนการเขียนโปรแกรมการติดต่อฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม และการนารหัสคิวอาร์เข้ามาใช้จัดการทดแทนเครื่องอ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด ซึ่งหลังจากได้พัฒนาเว็บเซอร์วิสสาหรับการให้บริการด้านข้อมูล สาหรับการเข้าถึงข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนาไปใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ความปลอดภัย ความ
น่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

4.1 ความปลอดภัย
ความปลอดภัยมีความสาคัญต่อการให้บริการ เนื่องจากสามารถขอใช้บริการและสามารถนาข้อมูล
ไปใช้งานได้ ทัน ที ดังนั้ น ผู้ วิเคราะห์ได้คานึงถึงความปลอดภัย จึงได้มีการกาหนดโทเค็ น (Token) ซึ่ง
ประกอบด้วย เครื่องผู้ขอใช้บริการ ระบบขอใช้บริการ และวันที่ขอใช้บริการ (ภาพที่ 4.1) โดยผ่านการ
encrypt เพื่อให้กับผู้ขอใช้บริการ (ภาพที่ 4.2 และ ภาพที่ 4.3) โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการต้องการเรียกใช้
บริการเว็บเซอร์วิส จะต้องมีแนบโทเค็นแนบกลับมาเพื่อให้เว็บเซอร์วิสทาการตรวจสอบโทเค็นกับระบบผู้
ขอใช้บริการ สาหรับระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และสิทธิการเข้าใช้บริการเมธอดภายในเว็บเซอร์วิส ที่
กาหนดไว้
การส่งคาร้องขอจะเป็นในลักษณะ XML format เนื่องจาก XML ทางานบน HTTP (Hypertext
Transport Protocol) เป็นหลัก และสามารถนาไปใช้งานบน HTTPS (Hypertext Transport Protocol
over Secure Sockets Layer) ที่มีการเข้ารหัส Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งในที่นี้เว็บ
เซอร์วิสที่ให้บริการจะทางานบน HTTPS
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ภาพที่ 4.1 แสดงการนาข้อมูลเข้าเพื่อสร้างโทเค็น

ภาพที่ 4.2 แสดงโทเค็นที่ถูกสร้างในมุมมองของวินโดว์
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ภาพที่ 4.3 แสดงโทเค็นที่ถูกสร้างในมุมมองของ XML

4.2 ความน่าเชื่อถือ
จากการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อทาหน้าที่ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันของระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ภายในสถาบัน สามารถพิจารณาด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ดังนี้
4.2.1

ความน่าเชื่อถือจากแหล่งของข้อมูล

การกาหนดข้อมูลให้มาจากแหล่งข้อมูลที่แท้จริง เช่นโครงสร้างองค์กรควรนาข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) แทนที่จะนามาจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
(REG) ถึ ง แม้ ว่ า ในระบบ REG จะมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งองค์ ก รก็ ต าม โดยที่ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น จะมี
ผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง และข้อมูลส่วนใหญได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองมาแล้ว
4.2.2

ความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย

การกาหนดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง ทาให้
ข้อมูลมีความทันสมัย และมีความถู กต้องอยู่เสมอตามกระบวนการของแหล่งข้อมูลที่รับผิดชอบ ซึ่งหาก
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ข้อมูลที่ได้รับบริการจากการแลกเปลี่ยนแสดงข้อมูลผิดพลาด โดยปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อมูล มีดังนี้
1) ความถูกต้องของการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ภายในโปรแกรมเว็บเซอร์วิส ได้แก่ ก าร
เชื่อมต่อกับข้อมูลไม่ครบ หรือการเชื่อมต่อกับข้อมูลไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง หากกรณีนี้เป็นสาเหตุ
ของการแสดงข้อมูลผิดพลาดจะมีการกาหนดแหล่งข้อมูลหลักใหม่ และทาการพัฒนาโปรแกรมใหม่
2) ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ถู ก บั น ทึ ก หากตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ มี ก ารบั น ทึ ก เข้ า
ฐานข้อมูลมีความผิดพลาด สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทางนั้นตรวจสอบ
ความถูกต้อง หรือทาการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลได้โดยตรง

4.3 ประสิทธิภาพ
สามารถเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการทางาน และการพัฒ นาระบบจากการที่นาเว็บเซอร์วิสเข้ามาใช้
ทดแทนการเขียนรหัสโปรแกรมการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายในระบบ และการนารหัสคิวอาร์มาใช้แทน
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
4.3.1

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน

เนื่องจากเว็บ เซอร์วิส มีการใช้มาตรฐานในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ในรูปแบบ XML ซึ่ง
สามารถเรียกโดยใช้ XML RPC ทาให้สามารถเรียกผ่าน Filewall เพียงแค่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย นั่นคือ
การที่มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งผลให้สามารถใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันได้ ไม่
ว่าจะพัฒนาระบบด้วยภาษาคอมพิว เตอร์แบบใดก็ตาม เพียงผู้ร้องขอบริการสนใจเฉพาะบริการที่เรียกใช้
และผลที่ต้องการเท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องทราบถึงกระบวนการทางาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
แอปพลิเคชันสามารถทางานได้โดยอัตโนมัติไม่จาเป็นต้องผ่านการกระทากับผู้ใช้งาน
4.3.2

ลดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

เนื่องจากผู้ร้องขอบริการสนใจเฉพาะบริการที่เรียกใช้ และผลที่ต้องการ ส่งผลให้ลดเวลา
ในการเขียนรหัสโปรแกรมสาหรับกระบวนการเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ และเมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
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ใหม่ ๆ สามารถนาบริการเว็บเซอร์วิสไปใช้ได้โดยไม่จาเป็นต้องมีการเขียนใหม่ เป็นการลดเวลาในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป และในอนาคต
ถ้าหากมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นโดยการเขียนรหัสโปรแกรมให้ทาการนาข้อมูลมาใช้เอง
จาเป็นต้องผ่านการทดสอบข้อมูลที่นามาใช้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตี้
แต่ละเอนทิตี้มีความถูกต้องหรือไม่ ข้อมูล มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ แต่หากนาบริการเว็บ
เซอร์วิสมาใช้จะทาให้ลดเวลา และกาลังคนในการพัฒนา และการทดสอบ เนื่องจากเว็บเซอร์วิสที่นามา
ให้บริการจะผ่านการทดสอบแล้วนั่นเอง
4.3.3

ลดค่าใช้จ่ายสาหรับการบารุงรักษา

การดูแลรักษาเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และการหาซื้อเครื่อง
อ่านสมาร์ทการ์ดมาทดแทนกรณีที่เครื่องมีปัญหา โดยให้รายละเอียดอุปกรณ์เป็นแบบที่กาหนดไว้ในรุ่น
ก่อน ๆ นับวันจะหาได้ยากลาบาก พร้อมต้องมีเครื่องสารองไว้เกิดกรณีเครื่องชารุด ซึ่งในแต่ละปีมีเครื่อง
ชารุดเสียหายเป็นจานวนมากสิ่งเหล่านี้จะทาให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้น
การนาเอารหัสคิวอาร์มาใช้ทดแทนเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ซึ่งลักษณะการทางานของ
รหัสคิวอาร์จะเป็นข้อมูลของกิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย งานที่จัด สถานที่จัดงาน ช่วงเวลาลงทะเบียนเข้า
งาน และช่วงเวลาลงทะเบียนออกงาน และเพื่อกันการปลอกแปลงหรือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรหัสคิว
อาร์ จ ะมี ก ารเข้ า รหั ส เมื่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมท าการสแกนเข้ า งาน จะถู ก ส่ ง ไปยั ง เว็ บ ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเข้างาน โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทาการใส่รหัสเพื่อบันทึกการลงทะเบียน การลงทะเบียนด้วย
วิธีนี้จะเป็นการลดขั้นตอนการนาข้อมูลเข้าเครื่ องอ่านสมาร์ทการ์ด ทันสมัยกว่าการใช้เครื่องอ่านสมาร์ท
การ์ด และลดค่าใช้จ่ายสาหรับการบารุงรักษา

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อ สรุปการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบสารสนเทศภายใน
สถาบัน และระบบติดตามเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปผล และอภิปรายผล
ในการดาเนินงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบ และตรวจสอบระบบ พร้อมทั้งข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้กับระบบติดตามเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดข้อมูลที่ซ้าซ้อน และขั้นตอนการทางาน
โดยการพัฒ นาเว็บ เซอร์ วิส ส าหรั บใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทางานแบบเรียลไทม์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ผู้วิเคราะห์ได้นาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจ (business use case) เพื่อหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตาม
การเข้าร่วมกิจกรรม และนามาค้นหาเอนทิตี้ และแอททริบิวของแต่ละระบบที่จาเป็นต่อระบบติดตามการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2) ผู้ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ศึ ก ษาปั ญ หา และได้ ศึ ก ษาเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และได้ น าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การพัฒนาเว็บเซอร์วิส สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และส่งข้อมูลระหว่างกัน
และการใช้รหัสคิวอาร์มาทดแทนเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด โดยรหัสคิวอาร์จะเป็นข้อมูลของกิจกรรมที่จัด
และมีการเข้ารหัสเพื่อกันการปลอมแปลง และให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทาการสแกนเข้างาน ซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
3) ผู้ วิเคราะห์ ได้จั ดทาโทเค็น (Token) ส าหรับการเข้าถึงการบริการเว็บเซอร์วิส และเว็บ
เซอร์วิสให้บริการผ่านทาง HTTPS Protocol สาหรับผู้ร้องขอบริการ โดยการนาโทเค็นที่ผ่านการเข้ารหัส
นามาถอดรหัส และตรวจสอบกับ IP ของผู้ร้องขอบริการ หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถใช้ บริการได้ ซึ่ง
สามารถมั่นใจได้ส่วนหนึ่งสาหรับด้านความปลอดภัย
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5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการเว็บเซอร์ซิส เนื่องจากมีการออกโทเค็นให้กับผู้ร้องขอ
บริการเป็นชนิดถาวร ซึ่งถือว่าด้านความปลอดภัยของระบบยังคงต่าอยู่ ควรจะหาวิธีการทางานที่มีความ
รั ดกุม และเป็ น มาตรฐาน เช่น โอออท (Open Authorization: OAuth) ที่เป็นมาตรฐานการท างาน
ระหว่างการตรวจสอบผู้ร้องขอบริการ กับแอปพลิเคชันเข้ามาจัดการ
2) รหัสคิวอาร์จะเป็นข้อมูลของการจัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะทาการสแกนเข้างาน
วิธีนี้ไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร เพราะอาจมีการส่งรหัสคิวอาร์ให้และผู้เข้าร่วมทาการสแกนโดยไม่ได้มาเข้า
ร่วมงานจริง ควรมีการปรับมุมมองของรหัสคิวอาร์ โดยรหัสคิวอาร์เป็นข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมท าหน้ า ที่ ใ นการสแกนเข้ า งาน หลั ง จากมี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บน
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
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