
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระสรุปผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้  
5.1.1 การศึกษาความเปนไปไดและการวางแผน 

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเริ่มตนจากการศึกษาคนควาลักษณะการ
ทํางานของโอเพนซอรส (Open Ssource) ท่ีมีลักษณะการสรางกระทูที่มีความสามารถสราง
โฟลเดอรยอยภายในระบบได (Sub-Folder) ซ่ึงพีเอชพีบีบี (PhpBB หรือ php Bulletin Board) 
เปนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติดังกลาว กลาวคือเปนระบบกระดานสนทนาที่เขาถึงไดบนเวป
ไซต (Web-Based) ทํางานดวยภาษาพีเอชพี ควบคูกับระบบฐานขอมูล โดยรับรองการทํางาน
ของฐานขอมูล ซ่ึงในโครงการน้ีใชระบบฐานขอมูล MYSQL   

พบวาความสามารถเดนของพีเอชพีบีบี ไดแก ระบบหมวดหมู กระดานสวนตัว 
ระบบคนหา การสงขอความดวยรูปแบบพิเศษและอีโมติคอน ระบบสมาชิกและการกําหนด
สิทธิ์ผูใช รวมถึงระบบจัดการสําหรับดูแลรักษากระดานสนทนา ผูดูแลระบบสามารถ
ปรับแตงหนาตากระดานไดโดยงาย โดยดัดแปลงโคดภาษาพีเอชพี หรือ Cascading Style 
Sheets (CSS) โดยโคดจากโปรแกรมเปนไปตามมาตรฐาน XHTML 1.0 หรือ HTML 4.01 
ของ W3C  
5.1.2 การวิเคราะหระบบ 

การวิเคราะหเริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของ PhpBB ระบบดังกลาวมีฟงกชันการ
ทํางานโดยพบวามีสวนของการจัดการผูใช (User Management) ซ่ึงสามารถชวยในการจัดการ
สิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล (Authorization) และสามารถกําหนดการแบงยอยการบันทึกขอมูล
ไดท้ังแบบ แบงหมวดหมู (Category) และ โฟลเดอรยอย (Sub-Folder) เพื่อรองรับการจัดเก็บ
เอกสารความรูในองคกร 

เมื่อวิเคราะหในสวนของฟงกชันเรียบรอย  จึงศึกษาตอในสวนของโปรแกรมมิง
ของตัว PhpBB ซ่ึงมีรูปแบบลักษณะการเขียนคลายกับ Smarty (มีการเขียนสวนของการ
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แสดงผลสวนของ Html และสวนของโลจิกของแอพพลิเคชัน PHP แยกออกจากกัน ใน
ลักษณะของการเรียก Template สวนแสดงผลของหนาจอ) 

เม่ือวิเคราะหในสวนของโปรแกรมมิงแลวก็จะไดความสัมพันธของฐานขอมูลใน
ระบบท่ีเกี่ยวของกันอยู  จากนั้นจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขอมูลโดยการทดสอบใสคา
ของขอมูล (Input) ลงไปในหนาจอของ PhpBB แลวดูวามีตารางใดเปลี่ยนแปลงคาไป จากนั้น
จึงทําสรุปเพื่อคนหาการเปลี่ยนแปลงคาของขอมูล ซ่ึงจากการวิเคราะหระบบพบวาตรงตาม
ขอมูลการรองขอ (อางอิงจากเอกสาร SRS หรือ Software Requirement Specification ใน
ภาคผนวก) 
5.1.3 การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบเริ่มตนจากหาความสัมพันธของโครงสรางตารางฐานขอมูล  
และตรวจสอบรูปแบบของไฟลที่จะนําเขาจากภายนอกวามีคาของรายการเปนอยางไรบาง  
จากนั้นจึงบันทึกเง่ือนไขความสัมพันธของขอมูลตางๆ ซ่ึงจะถูกเตรียมนํามาบันทึกลงใน
ฐานขอมูล และจําเปนตองตรวจสอบความครบถวน (Validation Data) โดยเปนไปตาม
เอกสาร (อางอิงจากเอกสาร SDD หรือ Software Design Document ในภาคผนวก) 
5.1.4 การพัฒนาระบบ 

สรางเปนแอฟพลิเคชันเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการนํารายการขอมูลภายใน (Excel 
Sheet) และบันทึกขอมูล (Insert Query Data) ลงในระบบโดยมีความแตกตางจากการโพสต
แบบปกติ ซ่ึงสามารถโพสตไดเพียงครั้งละ 1 กระทู นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมสวนของการ
แสดงผล 5 อันดับลาสุด และ 5 อันดับที่มีความนิยมสูงสุดไวยังหนาแรก โดยเปนไปตาม
เอกสาร (อางอิงจากเอกสาร SDD หรือ Software Design Document ในภาคผนวก) 
5.1.5 การประกอบและการทดสอบ 

ระบบสามารถจําลองการระบบการจัดเก็บความรูไดบรรลุตามเปาหมาย  โดยผาน
การประกอบ และการทดสอบการเช่ือมโยงระหวางระบบ PhpBB กับรายงาน Excel ซ่ึงเก็บ
รายการขอมูลของ Incident Management และ Problem Management ซ่ึงเปนกระบวนการ
ปจจุบันขององคกรในสวนของปฏิบัติการดานการบริการ (Service Operation) รวมถึง
จัดลําดับแสดงรายการท่ีมีความนิยม  และรายการท่ีถูกสรางข้ึนมาลาสุดบนหนาแรกของ
ระบบไดอยางถูกตองตามเอกสาร (อางอิงเอกสาร STD : Software Testing Document ใน
ภาคผนวก) โดยท่ีระบบทั้งหมดที่ถูกสรางข้ึนสามารถทวนสอบ และหาความสัมพันธ
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ยอนกลับไปยังสวนของการรองขอจากผูใช (SRS) ไดตามเอกสาร (อางอิงเอกสาร Software 
Traceability Matrix ในภาคผนวก) 

 
5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทําโครงการ  

การศึกษาพบวาองคประกอบการพัฒนาของ PhpBB มีการจัดการสวนแสดงผลของหนาจอ 
และมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่เปนโลจิกแยกออกจากกัน โดยมีลักษณะคลายกับการเขียน
โปรแกรมแบบ Smarty ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางจากโปรแกรมที่ผูวิจัยเคยพัฒนามา ทําใหตองศึกษา
วิธีการเขียนรูปแบบของคําส่ังจากเวปไซตของ PhpBB3 และเวปไซตที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ 
รวมถึงลักษณะของการเก็บขอมูลในสวนของกระทูซ่ึงมีความแตกตางกันในการจัดเก็บ และอางอิง 
ไดแก Category และ Sub-forum ซ่ึง Category เปนหนวยใหญที่สุดของ PhpBB3 สามารถมีไดหลาย 
Sub-forum  และสวนของ Sub-Forum  ก็สามารถมี Sub-Forum ของตัวเองลงไปไดอีก 

นอกจากนี้สวนของ PhpBB มีสวนของคาพารามิเตอรจํานวนหน่ึงบนตัวแอฟพลิเคชันเองทํา
ใหผูพัฒนาเกิดความสับสนเม่ือมีการแกไขคาพารามิเตอรดังกลาว และตองศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในชวงตนของการพัฒนาโปรแกรม 

 
5.3 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวาสามารถจัดเก็บความรูลงบนระบบไดถูกตองตามรูปแบบของระบบท่ีถูก
ออกแบบมาเพ่ือรองรับในกระบวนการของ TO-BE ซ่ึงการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เพื่อนํามาพัฒนา
ตอยอดสามารถลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ฟงกชันการทํางานหลักไดแกสวนของกระดานขอความ 
และการจัดการสวนของผูใช สําหรับการเขาถึงขอมูล ทางผูจัดทําโครงการจึงทําการพัฒนาในสวนของ
การเช่ือมโยงขอมลู และนําขอมูลจากฐานขอมูลของโปรแกรม PhpBB มาแสดงผลอยางถูกตอง   

สวนของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สําหรับการจัดเก็บขอมูลบน PhpBB ผูใช
สวนใหญคุนเคยกับระบบ PhpBB เนื่องจากเปนโอเพนซอรสที่มีการใชงานอยางกวางขวางในโลกของ
อินเตอรเน็ต ทําใหสามารถเขาใจระบบไดอยางรวดเร็วชวยลดเวลาในสวนของการเทรนนิงในการเขาใช
งานระบบ โดยสามารถมุงเนนกระบวนการใหเกิดความเขาใจเพียงอยางเดียว 

อยางไรก็ตามระบบมีการ Insert Query Data ซ่ึงเปนลักษณะของ Batching ซ่ึงการ Upload 
ไฟลตองมี การกําหนดชวงเวลาในการทําการอัพโหลดใหกับบุคลากรท่ีทําหนาที่เปน Admin ของระบบ
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ในการดําเนินการ จึงมีโอกาสที่จะอัพโหลดไฟลทับซอนข้ึนไปได แมเบื้องตนจะมีการกําหนดใหมีการ
อัพโหลด 1 สัปดาห/ครั้ง 

ผูจัดทําโครงการหวังเปนอยางยิ่ง คือ การทําความเขาใจกับส่ิงที่จะจัดเก็บ  เน่ืองจากการ
จัดเก็บขอมูลจําเปนตองจัดเก็บใหถูกตามโครงสรางของระบบ ซ่ึงไดมีการกําหนดไวอยางสอดคลองกับ
โครงสรางขององคกร (IT Organization Chart) ในสวนปฏิบัติการเซอรวิส (Service Operation)   

 
5.4 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ 

เน่ืองจาก PhpBB เปนโปรแกรมท่ีมีลักษณะเปน Opensource มีการ Update Version เพ่ือ
แกไขอยูตลอดเวลาทําใหมีฟงกชันใหมๆรองรับมากข้ึน  และสามารถจัดการกับเรื่องปญหาของการ
รักษาความปลอดภัยของระบบในอนาคต   แตเนื่องดวยการพัฒนาของผูจัดทําโครงการท่ีใชการ
เช่ือมโยงกับตารางรายการ Excel ที่จะถูกสงข้ึนไปในฐานขอมูลโดยตรง ทําใหเปนขอจํากัดในการอัฟ
เกรดเวอรชัน  เปนผลใหตองทําการ Manual คอนฟกระบบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวอรชัน ซ่ึงมี
ความเปนไปไดวาในอนาคตผูพัฒนา PhpBB อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางของฐานขอมูลภายใน
ระบบ ทําใหการทํางานเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นจึงยากตอการอัฟเกรดเวอรชันบน PhpBB ใหเปน
เวอรชันลาสุดอยูอยางสม่ําเสมอ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการกําหนด IP ของเซอรเวอร (Server) 
ดังกลาวไวในสวนของระบบภายใน (Intranet)  ไมใหติดตอไปยังระบบภายนอกไดดวยเหตุผลดาน
ความปลอดภัยในกรณีที่ตองการนําระบบน้ีมาใชงานจริงหรือตองการพัฒนาตอยอดตอจากโครงการน้ี
โดยไมสนใจเวอรชันของ PhpBB  และม่ันใจวาขอมูลที่เผยแพรนั้นไมเปนขอมูลความลับ (Confidential 
Document)  

ความคิดเห็นในฐานะผูทําการคนควาแบบอิสระเห็นวาโครงการนี้เปนสวนชวยในการเริ่มตน
การจัดเก็บเอกสารความรู โดยสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมสําหรับหนาจอแสดงผลสวนของ
คลังขอมูล (Document Repository) แยกออกมาเปนอีกหนาจอแสดงผลหนึ่ง เพ่ือลดรายละเอียดในการ
แสดงผลจากหนาจอกระทูของระบบ PhpBB ได (กรณีที่ไมตองการดูการปฏิสัมพันธโตตอบใน
กระดานขอความ) โดยยังใชขอมูลที่เก็บไฟล และ Path ของการจัดเก็บขอมูลจากฐานขอมูลของ PhpBB 
เชนเดิมทุกประการ ในสวนของขอจํากัดของการทํา Batching ควรทําการสราง Unix Script เพื่อ Select 
Query ขอมูลโดยตรงจากฐานขอมูลของ CMDB และ Import Query ขอมูลดังกลาวลงในระบบตาม
จัดเก็บเอกสารความรู โดยกําหนด Scheduling/Crontab ซ่ึงสามารถกําหนดชวงเวลารัน Process ที่
ชัดเจนได เชนกําหนดการรันเปน 1 นาฬิกา ของทุกวัน ซ่ึงจะเหมาะสมมากกวากระบวนการท่ีออกแบบ
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ใหมีการ Upload ไฟลโดย Admin เพราะการที่กําหนดกระบวนการให Admin ทําการ Upload ไฟลจาก 
CMDB ที่รับมาทุก 1 สัปดาห ทําใหเนื้อหา (ขอมูลที่ถูก Insert Query ไดแก Incident Record และ 
Problem Record) ที่ถูกข้ึนไปบนระบบเกิดความลาชาสูงสุดถึง 1 สัปดาห  และมีความเส่ียงของการ 
Upload ข้ึนไประบบซํ้าซอนกัน 
 


