
 
บทที่ 6 

การพัฒนาโปรแกรม 
 

 แนวทางการพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานศูนยบริการ ของบริษัท 
แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมข้ึน ตามแนวทาง
การวิเคราะหระบบงานใหม เพื่อใหผูใชสามารถใชงานไดงาย ไมซับซอน  โดยนําเสนอออกเปน 3 
สวน ดังนี ้
 6.1  รายการพฒันาโปรแกรม 
 6.2 ไฟลโปรแกรมในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 
 6.3  แผนผังเวบ็ไซต 
 

6.1  รายการพฒันาโปรแกรม 
 การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการของบริษัท แอ็ดวานซ 
อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สามารถจําแนกการพัฒนาโปรแกรมออกเปน  4 สวน 
ตามผูใชงาน ดังนี้ 
 1)  ผูดูแลระบบ 
 2)  ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 3)  พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั 
 4)  วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 

1) ผูดูแลระบบ 
 ผูดูแลระบบ  มีหนาท่ีในการจัดเตรียมความพรอมของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ศูนยบริการ ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ใหพรอมสําหรับการ
บริหารงานศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ซ่ึงมีการพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) พัฒนาโปรแกรม สรางและกําหนดสิทธ์ิการใชงาน ใหแกผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานศูนยบริการ ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 

(2) พัฒนาโปรแกรม รายงานการเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานศูนยบริการ ของ
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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2)  ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด มีหนาท่ีในการติดตาม และประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ตามสายการบังคับบัญชา และนําผลการ
ติดตาม และการประเมินผลการปฎิบัติงานมาพิจารณา เพื่อวางนโยบายดานการบริหารงาน
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดัตอไป โดยมี การพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) พัฒนาโปรแกรม รายงานการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของวิศวกร
บริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 

-   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
     แบงแยกรายบุคคล 

 -   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
     แบงแยกตามสาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 

 -   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
     แบงแยกตามชวงเวลาการปฏิบัติงาน 

 -   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
     แบงแยกตามสถานท่ีบริการลูกคา 

(2) พัฒนาโปรแกรม ปอนขอมูล และบันทึกขอมูล สาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 
 

3)  พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั 
 พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด มีหนาท่ีในการ บันทึกขอมูลเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานสําหรับวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั ในสาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด
เดียวกัน เพือ่ใหวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั ทราบถึงขอมูลของการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน ตลอดจน บันทึกขอมูลของลูกคาตางจังหวดั ในพ้ืนท่ีสาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด
กํากับดแูล  และนําผลการบันทึกขอมูลท่ีได มาใชในการบริหารจัดการลําดับการทํางานของวิศวกร
บริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั โดยมีการพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) พัฒนาโปรแกรม ปอนขอมูล และบันทึกขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานบริการลูกคา ของ
สาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดท่ีกํากับดูแล 

(2) พัฒนาโปรแกรม ปอนขอมูล และบันทึกขอมูลลูกคา ของสาขาศูนยบริการลูกคา
ตางจังหวัดท่ีกํากับดูแล 
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4)  วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานบริการลูกคา ตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด สอดคลองตอบรับกับนโยบายการใหบริการลูกคา รวมถึง ทําการ
ปอนขอมูล และบันทึกขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการลูกคา และทําบันทึกขอมูลของลูกคา
ตางจังหวัด ในพื้นท่ีท่ีสาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวดักํากับดูแล ดังนั้นการไดทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานบริการลูกคาของตนเองท่ีไดรับมอบหมาย ยอมจะเปนแนวทางท่ี จะทราบถึงขอเดน 
ขอดอย ขอผิดพลาด ของตนเอง เพื่อนาํมาปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทํางาน
ตอไป  โดยมีการพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) พัฒนาโปรแกรม ปอนขอมูล และบันทึกขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานบริการลูกคา ของ
สาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดท่ีกํากับดูแล 

(2) พัฒนาโปรแกรม ปอนขอมูล และบันทึกขอมูลลูกคา ของสาขาศูนยบริการลูกคา
ตางจังหวัดท่ีกํากับดูแล 

(3) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานบริการลูกคาท่ีไดรับมอบหมายของตนเองแบบราย
เดือน 

 

6.2  ไฟลโปรแกรมในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 
 ในการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ     ของบริษัท 
แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) นั้น ไดใชระบบฐานขอมูล มายเอสคิวแอล 
(MySQL) และโปรแกรมพัฒนาระบบพีเอชพี (PHP) ทําการออกแบบและพัฒนาระบบ ครอบคลุม
การทํางานต้ังแต การกําหนดแบบประเมิน การกําหนดผูประเมิน การกําหนดผูถูกประเมิน การ
กําหนดเวลาการประเมิน มาทําการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ โดยดึง
แบบประเมินท่ีมีอยูในฐานขอมูลมาใช แลวทําการเก็บผลการประเมินในแตละประเภท มาวิเคราะห 
เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาบุคลากรขององคกรตลอดจนแสดงรายงานตางๆ มีไฟลท่ี
เกี่ยวของในตารางดังนี ้
 

ตาราง  6.1 ไฟลพื้นฐานของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 web.config.php ไฟลสําหรับกาํหนดคาพืน้ฐานของระบบ 
2 appcode/db.php ไฟลเก็บคาในการจัดการฐานขอมูล 
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ตาราง 6.2 ไฟลท่ัวไปของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 appcode/edit_profile.php ไฟลสําหรับแกไขขอมูลผูใชงาน 
2 appcode/geo_combo.php ไฟลสําหรับสราง Dropdown list จังหวดั, อําเภอ  
3 appcode/getCustomer.php ไฟลสําหรับดงึขอมูลลูกคา 
4 appcode/history.php ไฟลสําหรับแสดงขอมูลประวัตกิารใชงานระบบ 
5 appcode/login.php ไฟลสําหรับจดัการการเขาใชงานระบบ 
6 appcode/report.php ไฟลสําหรับจดัการการออกรายงาน 
7 appcode/setpage.php ไฟลสําหรับการกําหนดการเขาถึงแตละหนาจอของผูใชงาน 
8 index.php ไฟลเร่ิมตน 
9 logout.php ไฟลเคลียรคาตางๆ กอนออกจากระบบ 

 
 

ตาราง 6.3 ไฟลจัดการหนาจอผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 appcode/list_user.php ไฟลแสดงรายการผูใชงานท้ังหมดในระบบ 
2 appcode/new_user.php ไฟลสําหรับสราง/แกไข ผูใชงาน  
3 appcode/saveuser.php ไฟลสําหรับบันทึกการสราง/แกไข ผูใชงาน 

 
 

ตาราง 6.4 ไฟลจัดการหนาจอท่ีตั้งสาขา ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 appcode/deletelocation.php ไฟลลบขอมูลที่ตั้งศูนยบริการ 
2 appcode/list_location.php ไฟลแสดงรายการท่ีตั้งศูนยบริการท้ังหมดในระบบ 
3 appcode/new_location.php ไฟลสําหรับสราง/แกไข ท่ีตัง้ศูนยบริการ  
4 appcode/savelocation.php ไฟลสําหรับบันทึกการสราง/แกไข ท่ีตั้งศูนยบริการ 
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ตาราง 6.5 ไฟลจัดการหนาจอขอมูลลูกคา 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 appcode/deletecustomer.php ไฟลลบขอมูลลูกคา 
2 appcode/list_customer.php ไฟลแสดงรายการลูกคาท้ังหมดในระบบ 
3 appcode/new_customer.php ไฟลสําหรับสราง/แกไข ลูกคา 
4 appcode/savecustomer.php ไฟลสําหรับบันทึกการสราง/แกไข ลูกคา 
5 appcode/savecustomer2.php ไฟลสําหรับบันทึกการสราง/แกไข ลูกคา  

ในหนาจอภาระงาน 
 
 

ตาราง 6.6 ไฟลจัดการหนาจอขอมูลภาระงาน 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 appcode/list_task.php ไฟลแสดงรายการขอมูลภาระงานท้ังหมดในระบบ 
2 appcode/new_task.php ไฟลสําหรับสราง/แกไข ขอมูลภาระงาน 
3 appcode/savetask.php ไฟลสําหรับบันทึกการสราง/แกไข ขอมูลภาระงาน 

 
ตาราง 6.7 ไฟลจัดการการออกรายงาน 

 
ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 

1 report/report_en.php ไฟลออกรายงานสําหรับวิศวกรบริการลูกคา 
2 report/report_manager.php ไฟลออกรายงานสําหรับผูอํานวยการศูนยบริการ

ตางจังหวัด 
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6.3 แผนผังเว็บไซต 
 ในการแสดงแผนผังเว็บไซตของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานศูนยบริการลูกคา 
บริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะแสดงถึงแผนผังโดยรวมของระบบ  
วาประกอบ  ดวยสวนยอย ของเว็บไซต อยางไรบาง  ท้ังนี้ ในการพัฒนาระบบดังกลาว ระบบจะทํา
การแสดงรายการตางๆ ตามสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชระบบ   โดยแผนผังเว็บไซตของระบบ  
แสดงได ดัง รูป 6.1  
 

เขาใชระบบ

ผูดูแลระบบ

พนักงานธุรการ
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

ผูอํานวยการ
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

วิศวกรบริการ
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

- สรางและกําหนดสิทธ์ิการใชงานระบบ
- รายงานการเชาใชงานระบบ

- บันทึกขอมูลรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน
ของวิศวกรบริการลูกคา ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

- บันทึกขอมูลรายละเอียดลูกคาตางจังหวัด
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการบริการลูกคา

- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ของวิศวกรบริการ
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด
- แบงตาม สาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด
- แบงตาม วิศวกรบริการ

ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด
- แบงตาม ประเภทของงาน
- แบงตาม ประเภทของลูกคา
- แบงตาม จังหวัด
- แบงตาม การปฏิบัติงานบริการซอมเสียท่ีลาชา
- แบงตาม ชวงเวลาการปฏิบัติงาน
- แบงตาม สถานะการปฏิบัติงาน ของวิศวกรบริการ
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

- บันทึกขอมูลรายละเอียดท่ีตั้งสาขา
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

- บันทึกขอมูลรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน
ของวิศวกรบริการลูกคา ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด

- บันทึกขอมูลรายละเอียดลูกคาตางจังหวัด

ออกจากระบบ  
 

รูป 6.1 แผนผังเว็บไซตระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 


