
บทท่ี 5 
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

 
การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช  

ในท่ีนี้ไดกลาวถึงแนวทางวิธีการในการพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
5.1  การออกแบบโปรแกรม 
 1)  โครงสรางของระบบ (System Structure) 
 2) โครงสรางของเว็บไซต (Web Structure) 
5.2  การพัฒนาโปรแกรม 

 1) การเช่ือมตอฐานขอมูล 
 2) การจัดการข้ันตอนของเอกสาร 
 3) การจัดการระบบติดตามและแจงเตือน 

5.1 การออกแบบโปรแกรม 
 1) โครงสรางของระบบ  
   

 
รูป 5.1 การออกแบบระบบท่ีพัฒนารวมกับระบบปจจุบัน 
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การออกแบบโครงสรางของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช 
 - เว็บเซิรฟเวอร สําหรับการประมวลผลของโปรแกรม 
 - ฐานขอมูล สําหรับการเก็บขอมูลท่ีผานการประมวลผมจากโปรแกรม 
 - ระบบคงคลังสวนกลาง สําหรับเปนขอมูลท่ีนํามาเปนขอมูลอางอิงในระบบ เพื่อไดขอมูล
ท่ีมีความถูกตอง แนนอน และเปนปจจุบันมากท่ีสุด 
 - เมลเซิรฟเวอร สําหรับเปนตัวท่ีทําการสงขอความแจงเตือนจากโปรแกรม สงไปหา
ผูใชงาน การออกแบบระบบนี้จัดทําข้ึนโดยประกอบไปดวย สวนท่ีทางบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด มี
อุปกรณของบริษัทอยูแลว และไดนํามาประยุกตใชรวมกับระบบท่ีไดทําการพัฒนาข้ึน โดยจะมีการ
เช่ือมตอขอมูลดังแผนภาพ 5.1 
 
 2) โครงสรางของเว็บไซต 

 การออกแบบโครงสรางของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช มีดังตอไปนี้ 
 
หนาหลักของเว็บภายในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด (http://ltecweb) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป 5.2 โครงสรางของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวตัถุดิบเหลือใช 

    ประวัติสวนตัวของผูเขาสูระบบ 

    ล็อกอินเขาสูระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือ 

    คูมือการใชงาน 

    จัดการขอมูลเบ้ืองตน 

    สง / ออกเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 

    ตรวจสอบ / อนุมัติเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 

    สืบคนขอมูลและรายงานสารสนเทศ 
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จากรูป 5.1 เปนสวนท่ีผูใชเขาสูระบบไปยังหนาจอตาง ๆ ในสวนของระบบ โดยผูใชตอง
ล็อกอินกอนทุกคร้ังโดยสามารถทํางานไดตามสิทธิท่ีระบบกําหนดให ในการจัดการขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช ซ่ึงสามารถทําการปรับปรุงขอมูล   
ในระบบ สืบคนขอมูล และออกรายงานตามสิทธิการใชงาน แตในสวนของคูมือการใชงาน ผูใช
สามารถใชงานไดโดยไมตองล็อกอินเขาสูระบบ 
 
5.2 การพัฒนาโปรแกรม 

การออกแบบพัฒนาโปรแกรมของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือตามท่ีไดมีการ
ออกแบบ ใหมีความสอดคลองกับโครงสรางของระบบ และใหเหมาะสมมากท่ีสุด 
 1) การเช่ือมตอฐานขอมูล 

- เช่ือมตอฐานขอมูล SQL SERVER 2000 โดยการเพิ่มคําส่ังติดตอฐานขอมูลในไฟลช่ือ 
web.config ดังรูป 5.3  

 
รูป 5.3 คําส่ังติดตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 

 
- การนําการเช่ือมตอ SQL SERVER 2000 ไปใชงานในโปรแกรม ดังรูป 5.4  

 
รูป 5.4 คําส่ังใหเรียกการเช่ือมตอมาใชงานในโปรแกรม 

 
- เช่ือมตอฐานขอมูล ORACLE SERVER โดยการเพิ่มคําส่ังติดตอฐานขอมูลใน web.config 

ดังรูป 5.5  

 
รูป 5.5 คําส่ังติดตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 

 
- การนําการเช่ือมตอ ORACLE SERVER ไปใชงานในโปรแกรม ดังรูป 5.6  

 
รูป 5.6 คําส่ังใหเรียกการเช่ือมตอมาใชงานในโปรแกรม 
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2) การจัดการข้ันตอนของเอกสาร 
 

 

เจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

เจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

ผูจัดการฝาย
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

ประธาน /
รองประธานบริษัท

เจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

เจาหนาท่ีฝายบัญชี

ตรวจสอบ
ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบไมถูกตอง

เจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

ผูจัดการแผนก

โอนยายขอมูลวัตถุดิบเหลือใช

อนุมัติเอกสาร

ระบบแจงเตือน

สงเอกสาร

ตรวจสอบ เอกสารและหลักฐานไมครบถวน

อนุมัติเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

 
 
รูป 5.7 การพัฒนากระบวนการดําเนินการเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช 
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 จากรูป 5.7 การออกพัฒนากระบวนการทํางานจะใชเทคโนโลยีทางดานเว็บไซต ชวยใหมี
การทํางานไดในระบบเครือขาย ทําใหระบบงานใหมมีความถูกตอง ลดความซํ้าซอนได ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานไดดีข้ึน 
 การสงและออกเอกสาร ใชการเช่ือมตอฐานขอมูลจากคงคลังสวนกลาง ทําใหไดขอมูล
อางอิงท่ีถูกตอง และเปนปจจุบันมากท่ีสุด เกี่ยวกับวัตถุดิบ ช่ือ จํานวนคงเหลือ ราคา หนวย เลขท่ี
เอกสารนําเขา และมีสวนท่ีใหแสดงเหตุผลการขออนุมัติจัดการวัตถุดิบเหลือใชนั้น ๆ 

 หมายเหตุ การแปลงขอมูลจากประเภทวันเวลา จาก Oracle Database ไปยัง Sql server โดย
ใชคําส่ังดังรูป 5.8 

 
 รูป 5.8 ตัวอยางการแปลงคาวันจากฐานขอมูล Oracle มาใชในโปรแกรม 
 

- การแนบไฟลดิจิทัลไปกับเอกสาร โดยการกําหนดรูปแบบและขนาดของไฟลเพื่อความ
เหมาะสมกับการทํางาน ไดกําหนดใหแนบไฟลไดหลาย ๆ ไฟลตอหนึ่งเอกสาร แตจํากัดไวท่ีขนาด
ของไฟลไมเกิน 2000 กิโลไบต เพื่อความสะดวกรวดเร็วตอการเรียกดู แกไข ลบไฟลในระบบ 

- เนื่องจากราคาของวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เกิดจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน
ตางประเทศมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงใชวิธีการดึงราคาจากระบบสวนกลางเพ่ือให
ผูอนุมัติสามารถดู  ตรวจสอบราคาของวัตถุดิบเหลือใชไดอยางถูกตอง และประกอบกับทําใหการ
ตัดสินใจมีความถูกตองมากข้ึน 

- การอนุมัติเอกสาร ใชระบบการแจงเตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการ
พัฒนาระบบใหมีความรวดเร็วมากข้ึน เม่ือมีการสงเอกสารจากฝายวางแผนการผลิต ก็จะมีการแจง
เตือนมายังเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช ตรวจสอบเกี่ยวกับจํานวน สถานท่ีจัดเก็บท่ีถูกตอง 
เจาหนาท่ีฝายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ผูจัดการแผนกจะ
ตรวจสอบความเหมาะสมและเหตุผลตาง ๆ เหมาะสมตอการอนุมัติ 

- การตีกลับเอกสาร ใชระบบการแจงเตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการ
พัฒนาระบบใหมีความรวดเร็วมากข้ึน เม่ือผูตรวจสอบ และผูอนุมัติเห็นขอผิดพลาดของเอกสาร 
หรือความไมเหมาะสมตอการขอจัดการวัตถุดิบเหลือใช ผูตรวจสอบหรือผูอนุมัตินั้น สามารถตีกลับ
เอกสารไปข้ันตอนกอนหนานั้น พรอมท้ังตองใสเหตุผลประกอบการตีกลับเอกสาร เพื่อความ
ชัดเจนในวัตถุประสงคท่ีตองการนั้น ๆ 

- การยกเลิกเอกสาร ใชระบบการแจงเตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการ
พัฒนาระบบใหมีความรวดเร็วมากข้ึน เม่ือผูตรวจสอบ และผูอนุมัติไมเห็นดวยกับการออกเอกสาร 
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หรือความไมเหมาะสมตอการขอจัดการวัตถุดิบเหลือใช ตองการเปล่ียนสถานะยกเลิกเอกสาร 
ดังนั้น จะมีการเปล่ียนสถานะของเอกสาร พรอมกับแจงขอความอิเล็กทรอนิกสไปยังผูท่ีออก
เอกสาร และอนุมัติเอกสารใบนั้น ๆ พรอมท้ังเหตุผลของการยกเลิกเพื่อความเขาใจกันโดยท่ัวถึง 

 
3) การจัดการระบบติดตามและแจงเตือน 

- การใชคําส่ังในสงขอความแจงเตือนเม่ือมีการกระทําตอเอกสารนั้น ๆ สามารถใชคําส่ังใน
การหาเสนทางการเดินเอกสาร สงหาผูใชงานคนตอไป โดยจะแยกเปน 3 ประเภท คือ การอนุมัติ
เอกสาร การตีกลับเอกสาร และการยกเลิกเอกสาร 

 
  การอนุมัติเอกสาร ใชในการแจงขอความเตือนโดยเง่ือนไขดังรูป 5.9 

 
รูป 5.9 คําส่ังท่ีใชในการแจงขอความเตือนสําหรับการอนุมัติเอกสาร 

 
  การยกเลิกเอกสาร ใชในการแจงขอความเตือนโดยเง่ือนไขดังรูป 5.10 

 
รูป 5.10 คําส่ังท่ีใชในการแจงขอความเตือนสําหรับการยกเลิกเอกสาร 
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    การตีกลับเอกสาร ใชในการแจงขอความเตือนโดยเง่ือนไขดังรูป 5.11 

 
รูป 5.11 คําส่ังท่ีใชในการแจงขอความเตือนสําหรับการสงคืนเอกสาร 

 
 -   การสงขอความแจงเตือนและติดตามประจําวัน 
  ใชในการแจงเตือนผูอนุมัติเม่ือไมมีการตอบสนองตอระบบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน

การดําเนินการกับเอกสาร ซ่ึงในกรณีนี้ใชความสามารถของระบบต้ังเวลาการทํางานอัตโนมัติของ
วินโดวเซิรฟเวอร เพื่อกําหนดเวลาในการทํางาน เพื่อหาเอกสารที่รอการอนุมัติในแตละวัน 

 

 
รูป 5.12 การพัฒนากระบวนการระบบติดตามและแจงเตือน 
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 จากการใชโปรแกรมแจงและติดตามสถานะของเอกสาร โดยจะมีการคอมไพลเปนไฟล 
EXE หรือ Execute file ซ่ึงจะนําไปไวท่ีเวบ็เซิรฟเวอร ดงัรูป 5.13 

 

 
รูป 5.13 โปรแกรมแจงเตือนประจําวนั 

 
 เม่ือมีการสงจดหมายแจงเตือนจากระบบ ผูใชงานจะเหน็หัวของจดหมาย เปนการแจงเตือน

วามีเอกสารเขามาอยูในระบบ รอผูใชงานเช็คและอนุมัติเอกสารอยู ดังรูป 5.14 
 

 
รูป 5.14 การพัฒนาหวัขอและจดหมายแจงเตือน 

 
  เม่ือผูใชงานคลิกเขามาในจดหมายแจงเตือน จะเห็นขอความตาง ๆ ประกอบเพื่อแจงขอมูล
สําคัญ ๆ ใหทราบ และสามารถกดลิงคเพื่อเขาโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว แตยังตองล็อกอินกอน   
ทุกคร้ัง เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยของระบบ ดังรูป 5.15 
 

 
รูป 5.15 การพัฒนารายละเอียดขอความของจดหมายแจงเตือน 

 
 


