
บทที่ 5 
การพัฒนาโปรแกรม 

 

   การพัฒนาโปรแกรมของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการ

วางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการพัฒนาระบบเพือ่ใชงาน

ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชนั ดังนั้นภาษาที่จะใชในการพัฒนาจะตองเปนภาษาที่สามารถทํางานบน

ระบบอินเทอรเน็ตได ผูพัฒนาไดใชเทคโนโลยีของภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) รวมกับ 

ภาษาซีชารป (C#) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาจาวาสคริปต (JAVA Script) โดยแบง

การศึกษาออกเปน 

   5.1 การใชโปรแกรมภาษาในการพัฒนาระบบ 

   5.2 การพัฒนาโปรแกรมระบบ 

   5.3 รายละเอียดการเขียนคําส่ังการทํางานของระบบ 

 

5.1 การใชโปรแกรมภาษาในการพัฒนาระบบ 
          การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผน

ปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาระบบโดยใชฐานขอมูล

ไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร (Microsoft SQL Server) ในการจัดเก็บขอมูล และใช

ไมโครซอฟท วิชวล สตูดิโอ 2008 (Microsoft Visual Studio 2008) เปนเครื่องมือชวยในการ

ออกแบบและสรางภาษา ซ่ึงโครงสรางการทํางานของคําส่ังโปรแกรมจะเปนการทํางานในเชิงวัตถุ 

(Object-Oriented Programming) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  1) โปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)  

   ใชในการพัฒนาสวนติดตอกับผูใชงาน การแสดงผลตาง ๆ ในระบบ โดยไมเปนสวนที่

มีการคํานวณ 

  2) โปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) 

   ใชในการเขียนคําส่ังโปรแกรมที่มีการรับสงขอมูลไปยังเครื่องแมขาย (Server) โดยการ

เขียนโปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเน็ตจะใชในการสรางเว็บฟอรม (Web Form) สําหรับการรับสง

ขอมูลในระบบโดยมีนามสกุล .aspx และภาษาเอเอสพีดอทเน็ตสามารถสรางเว็บคอนโทรล (Web 

Control) ไวสําหรับเรียกใชไดในหลายๆ โปรแกรมโดยมีนามสกุล .ascx เชน เมนูตางๆ เปนตน 
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3) โปรแกรมภาษาซีชารป (C#)  

ใชในการเขียนคําส่ังโปรแกรม การทํางานของภาษาซีชารปจะทําการคํานวณและ

ประมวลผลที่เครื่องแมขาย โดยเขียนคําส่ังไวในสวนหลังของเว็บฟอรม (Code-Behind) มีนามสกุล 

.aspx.cs และยังใชภาษาซีชารปในการสรางคลาสมีนามสกุล .cs

4) โปรแกรมภาษาจาวาสคริปต (Java Script)  

จาวาสคริปตเปนภาษาสคริปตท่ีทํางานในฝงไคลเอนต (Client) โดยหนาท่ีหลักของ

ภาษาจาวาสคริปตท่ีนํามาใชงานคือ ใชในการเขียนฟงกชันตางๆ เพื่อทําการเรียกใชงานไดจากสวน

ตาง ๆ ของระบบ 

5.2 การพัฒนาโปรแกรมระบบ 
โครงสรางการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตาม

การวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะใชรูปแบบการพัฒนา

โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยแบงสวนการพัฒนาออกเปนเลเยอรท้ังหมด 3 เลเยอร ไดแก Business Logic 

layer (BLL), Data Access layer (DAL) และ Presentation Layer เนื่องจากมีการแบงการทํางาน

ออกเปนสวนขอมูล สวนจัดการขอมูล และสวนการแสดงผล ทําใหงายตอการปรับปรุงและเพิ่มเติม

ซอรสโคดในภายหลัง ตามรูป 5.1 

 

 

 

 
รูป 5.1 โครงสรางการพัฒนาระบบโปรแกรม 

PlanManagement  

Database 

Data Access Layer 

สวนติดตอและจัดการฐานขอมูล (.cs) 

Business Logic Layer 

คลาสตางๆ ออกแบบตามฐานขอมูล (.cs) 

Presentation Layer 

สวนติดตอกับผูใช (เว็บฟอรม .aspx) 



76 
 

   จากรูป 5.1 อธิบายรายละเอียดของโครงสรางการพัฒนาระบบโปรแกรมไดดังนี ้

5.2.1 Business Logic layer (BLL) 

ประกอบดวยคลาส(Class) ตางๆ ท่ีออกแบบตามตารางขอมูลในฐานขอมูล ใชเปนออบ

เจ็คในการจัดเก็บขอมูล เพื่อนําไปเพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลตางๆ ในโปรแกรม ตัวอยางเชน 

คลาสแหลงท่ีมาของงบประมาณ จะใชการตั้งช่ือตามตารางในฐานขอมูล คือ ref_BudgetSource.cs 

มีคําส่ังดังนี ้

using System; 

using System.Data; 

using System.Text; 

 

namespace BLL{        //Name Space 

   public class ref_BudgetSource{ 

private string s_BudgetSourceId;   //Attributes 

private string s_BudgetSourceName; 

 

public string BudgetSourceId{ 

 get{ return s_BudgetSourceId; } 

 set{ s_BudgetSourceId = value; } 

} 

 public string BudgetSourceName{ 

 get{ return s_BudgetSourceName; } 

 set{ s_BudgetSourceName = value; } 

} 

public ref_BudgetSource(DataRow dr){  //Constructor 

 s_BudgetSourceId = Convert.ToString(dr["BudgetSourceId"]); 

 s_BudgetSourceName = Convert.ToString(dr["BudgetSourceName"]); 

} 

   } 

} 
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5.2.2 Data Access layer (DAL) 

เปนไฟลท่ีทําหนาท่ีในการเชื่อมตอกับฐานขอมูล ประกอบดวยฟงกชันตางๆ ในการ

เพ่ิม ลบ แกไข คนหาขอมูล โดยเรียกใชคลาสขอมูลจาก BLL ตัวอยางเชน ฟงกชันการเพิ่ม ลบ 

แกไข ขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณในไฟล sqlDataAccess.cs มีคําส่ังดังนี ้

   using System; 

   using System.Web; 

   using System.Data; 

   using System.Data.SqlClient; 

   using Microsoft.ApplicationBlocks.Data; 

 using BLL; 

 

 //ดึงขอมูลแหลงงบประมาณจากฐานขอมูลมาเก็บไวในดาดาเซ็ต (Dataset) 

   public DataSet getBudgetSource(){ 

 return SqlHelper.ExecuteDataset(Conn, CommandType.Text, "Select * From  

  ref_BudgetSource"); 

   } 

   //แกไขขอมูลแหลงงบประมาณ โดยสงพารามิเตอรแบบ BLL ช่ือ BudgetSource 

   public int UpdateBudgetSource(ref_BudgetSource BudgetSource){ 

 string sSql = "UPDATE ref_BudgetSource SET 

  [BudgetSourceName]=@BudgetSourceName WHERE  

  [BudgetSourceId]=@BudgetSourceId"; 

 return SqlHelper.ExecuteNonQuery(Conn, CommandType.Text, sSql, 

  new SqlParameter("@BudgetSourceId", BudgetSource.BudgetSourceId), 

  new SqlParameter("@BudgetSourceName",  

     BudgetSource.BudgetSourceName)); 

   } 

   //เพิ่มขอมูลแหลงงบประมาณ โดยสงพารามิเตอรรูปแบบ BLL ช่ือ BudgetSource 

   public int InsertBudgetSource(ref_BudgetSource BudgetSource){ 

string sSql = "INSERT INTO ref_BudgetSource([BudgetSourceId],  

 [BudgetSourceName]) VALUES(@BudgetSourceId,  
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 @BudgetSourceName)"; 

return SqlHelper.ExecuteNonQuery(Conn, CommandType.Text, sSql, 

new SqlParameter("@BudgetSourceId", BudgetSource.BudgetSourceId), 

new SqlParameter("@BudgetSourceName",  

   BudgetSource.BudgetSourceName)); 

   } 

   //ลบขอมูลแหลงงบประมาณ โดยสงรหัสแหลงงบประมาณที่ตองการลบมาให 

   public int DeleteBudgetSource(string Id){ 

return SqlHelper.ExecuteNonQuery(Conn, CommandType.Text, "DELETE  

 FROM ref_BudgetSource WHERE BudgetSourceId='" + Id + "'"); 

        } 

 

5.2.3 Presentation Layer 

ประกอบดวยเว็บฟอรมตางๆ ท่ีใชเพื่อติดตอกับผูใช อธิบายสวนตางๆ ของโปรแกรม

โดยแบงออกเปน 6 สวนหลัก ไดแก 

1) การพัฒนาโปรแกรมสวนการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 

เปนสวนในการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานเมือ่เขาสูระบบ และลางขอมูลผูใช

และรหัสผานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน เพื่อความปลอดภัยของขอมูล 

2) การพัฒนาโปรแกรมสวนการจัดการขอมูลพ้ืนฐานระบบ 

เปนสวนที่ใชจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานทั้งหมดของระบบ ใหสามารถนําไปใชใน

การบันทึกขอมูลหลักได 

3) การพัฒนาโปรแกรมสวนการจัดการขอมูลแผนงานและโครงการ 

เปนสวนงานสําหรับงานนโยบายและแผนในการจัดการขอมูลแผนงานและ

โครงการ ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ 

4) การพัฒนาโปรแกรมสวนการคัดเลือกแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรม 

เปนสวนงานสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารในการคัดเลือก

แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงานตามแผนกลยุทธได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการคํานวณดวยคิวร ี(Query) ท่ีมีวิธีการคิดดังนี ้

    - หารอยละการถวงน้ําหนักสําหรับคุณสมบัติของกลยุทธท่ีแผนตอบสนอง ซ่ึง

คํานวณจากขอมูลท่ีจัดเก็บในตาราง ref_FONStrategic และ ref_Aspect ตามตาราง 5.1 
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ตาราง 5.1 รอยละของการถวงน้ําหนักสําหรับคุณสมบัติของกลยุทธท่ีแผนตอบสนอง 

ลําดับ คุณสมบัต ิ รอยละการถวงน้ําหนัก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

G: Government 

F: Finance 

C: Customer 

I: Image 

P: Process 

L: Learning and Growth 

M: Management and Leadership 

5 

11 

17 

5 

30 

13 

18 

รวม 100 

 

    - หาคะแนนรวมถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการจากสูตร 

ผลรวมของ  คะแนนแตละคุณสมบัติ X รอยละถวงน้ําหนัก 
 

   โดยคะแนนคุณสมบัติ ประกอบดวย Strategic: S = 100 และ Routine: R = 30 ดังนั้น

การคํานวณหาคะแนนรวมถวงน้ําหนักในการจัดลําดับแผนปฏิบัติการจึงเปนตามตาราง 5.2 และ

โปรแกรมจะทําการเรียงลําดับคะแนนรวมถวงน้ําหนักจากมากไปหานอย 

 

ตาราง 5.2 ตัวอยางวิธีการคํานวณหาคะแนนรวมถวงน้ําหนักในการจัดลําดับแผนปฏิบัติการ 

ช่ือแผนปฏิบัติการ KPI 

คุณสมบัติและรอยละถวงน้ําหนัก ÷ 100 คะแนน 

G 

(0.05) 

F 

(0.11) 

C 

(0.17) 

I 

(0.05) 

P 

(0.3) 

L 

(0.13) 

M 

(0.18) 

การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

P1.3 

(S) 

    100 

x 0.3 

  30 

C1.1 

(R) 

  0.17  

x 30 

    5.1 

คะแนนรวมถวงน้ําหนัก 35.1 
การพัฒนาคณะพยาบาล

ศาสตรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

L3.2 

(S) 

     0.13 x 

100 

 13 

คะแนนรวมถวงน้ําหนัก 13 
 

100 
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5) สวนการบริหารติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

เปนสวนงานสําหรับเจาของโครงการ ใหสามารถติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการไดอยางเปนระบบ เปนไปตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน ตามรูป 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.2 ผังการทํางานของสวนโปรแกรมการบริหารติดตามโครงการ 

 

6) การพัฒนาโปรแกรมสวนรายงานขอมูล 

เปนสวนในการประมวลผลและสรุปออกมาเปนรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุใน

โปรแกรม แบงเปน 2 สวนหลัก คือ รายงานสารสนเทศ และรายงานแบบสรุป โดยแสดงผลเปน

ตารางจํานวนขอมูลและแผนภูมิ ตามความเหมาะสมของรายงาน 

 

เขียนโครงการ 

เสนออนุมัติ 

ตรวจสอบ 

อนุมัติ 

ติดตามและประเมินผล 

สรุปโครงการ 

สรุปคาใชจาย 

ปดงบประมาณ 

ผาน 

ไมผาน 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

จบ 

เริ่ม 
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5.3 รายละเอียดการเขียนคําส่ังการทํางานของระบบ 
   การตั้งช่ือไฟลจะแยกประเภทขอมูล ระหวางขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลหลักและการ

ดําเนินงานตางๆ โดยขอมูลพ้ืนฐานจะตั้งช่ือไฟลดวยคํานําหนา ref หากเปนรายงานจะนําหนาดวย 

rpt และหากเปนขอมูลหลักและขอมูลดําเนินการตางๆ จะตั้งช่ือไฟลตามชื่อขอมูล แสดงรายการ

ไฟลในระบบตามตาราง 5.3 

 

ตาราง 5.3 แสดงรายการไฟลท้ังหมดในระบบ 

ท่ี ช่ือไฟล คําอธิบาย 

1 LoginPage.ascx เว็บคอนโทรลที่มีคําส่ังในการรับและตรวจสอบชื่อผูใช

และรหัสผานของผูใชระบบ 

2 Login.aspx เปนเว็บฟอรมท่ีเรียกใชเว็บคอนโทรล 

3 Logout.aspx เปนเว็บฟอรมท่ีทําหนาท่ีในการลางขอมูลการเขาใชงาน

หนาเว็บของผูใชระบบ เพื่อความปลอดภัยของขอมูล

ไมใหมีผูอ่ืนนําไปใชตอได 

4 refActivityFlag.aspx สําหรับจัดการขอมูลแท็กกิจกรรม 

5 refBudgetAct.aspx สําหรับจัดการขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ 

6 refBudgetExpenditure.aspx สําหรับจัดการขอมูลหมวดคาใชจาย 

7 refBudgetExpenditureSub.aspx สําหรับจัดการขอมูลหมูคาใชจาย 

8 refBudgetFON.aspx สําหรับจัดการขอมูลงบประมาณของคณะฯ 

9 refBudgetPlan.aspx สําหรับจัดการขอมูลแผนงานของงบประมาณ 

10 refBudgetSource.aspx สําหรบัจัดการขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

11 refBudgetType.aspx สําหรับจัดการขอมูลประเภทงบประมาณ 

12 refBudgetWork.aspx สําหรับจัดการขอมูลงานของงบประมาณ 

13 refData.aspx สําหรับจัดการขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ 

14 refEduStrategic.aspx สําหรับจัดการขอมูลดานยุทธศาสตร 

15 refFONStrategic.aspx สําหรับจัดการขอมูลดานกลยุทธ 

16 refFundType.aspx สําหรับจัดการขอมูลประเภทกองทุน 

17 refKPI.aspx สําหรับจัดการขอมูลตัวช้ีวัด 

18 refParticipantGroup.aspx สําหรับจัดการขอมูลผูเขารวมโครงการ 

19 refProjectType.aspx สําหรับจัดการขอมูลประเภทโครงการ 
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ตาราง 5.3 แสดงรายการไฟลท้ังหมดในระบบ (ตอ) 

ท่ี ช่ือไฟล คําอธิบาย 

20 refUserGroup.aspx สําหรับจัดการขอมูลกลุมผูใชงานระบบ 

21 refView.aspx สําหรับจัดการขอมูลมุมมอง 

22 StrategicPlan.aspx สําหรับจัดการขอมูลแผนกลยุทธของคณะฯ 

23 ActionPlan.aspx สําหรับจัดการขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

24 Default.aspx สําหรับจัดการขอมูลติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการ 

25 ProjectPlanning.aspx สําหรับจัดการขอมูลการวางโครงการในแผน 

ปฏิบัติการ 

26 ProjectDetail.aspx สําหรับจัดการขอมูลโครงการสําหรับเจาของโครงการ 

27 ProjectSelection.aspx สําหรับจัดการขอมูลคัดเลือกแผนการปฏิบัติงาน 

28 ProjectVerify.aspx สําหรับจัดการขอมูลตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน 

29 ProjectVerifyBudget.aspx สําหรับจัดการขอมูลปดงบประมาณ 

30 ProjectEval.aspx สําหรับจัดการขอมูลประเมินโครงการ 

31 ProjectSummarize.aspx สําหรับจัดการขอมูลสรุปโครงการ 

32 ProjectCalendar.aspx สําหรับแสดงปฏิทินโครงการ 

33 rptProjectDetail.aspx สําหรับออกรายงานโครงการแบบละเอียด 

34 rptProjecSummarize.aspx หนาจอแรกการออกรายงานโครงการแบบสรุป 

35 rpt_ActionPlanByStrategic.aspx สําหรับออกรายงานสารสนเทศแผนปฏิบัติการกับการ

ตอบสนองตอยุทธศาสตร 

36 rpt_BudgetUsedByEdustrategic.aspx สําหรับออกรายงานสารสนเทศงบประมาณกับ 

กลยุทธ 

37 rpt_ProjectByBudgetSource.aspx สําหรับออกรายงานสรุปงบประมาณกับแหลงท่ีมา

งบประมาณของโครงการ 

38 rpt_numProjectByType.aspx สําหรับออกรายงานสรุปจํานวนโครงการจําแนกตาม

ประเภทโครงการ 

 


