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บทคดัย่อ 

 

สถาบนัการเงินเป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาทสูงในดา้นการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือมีส่วน
สนบัสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐาน การ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนจึง
ต้องการข้อมูลการกู้ยืมเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะได้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อ
ตอบสนองผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงความตอ้งการของประชาชนทางดา้นการสินเช่ือ และ
ทางดา้นเงินฝากของประชาชน 

งานวิจยัน้ีได้น าเสนอระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ โดยมีการใช้
รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลผ่านบราวเซอร์ และยงัมีการออกแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงท าให้
สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือบนแท็บเล็ต ซ่ึงมีการเช่ือมต่อกบัเว็บ
เซอร์วสิในการกรองผลการคน้หาขอ้มูลรายงานหรือขอ้มูลทางดา้นสถิติของผูบ้ริหารจากเหมืองขอ้มูล
ท่ีไดมี้การจดัท าข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์และประมวลผลจากฐานขอ้มูลหลกัของธนาคาร 
เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

จากผลการทดสอบระบบในการใช้งานพบว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้ผูบ้ ริหารหรือ
พนักงานได้รับขอ้มูลสนับสนุนการตดัสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทนัต่อการแข่งขนั
ต่างๆ ทางดา้นธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริหารหรือ
พนักงาน โดยลักษณะของระบบท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ วิเคราะห์ ช่วยท าให้ขอ้มูลถูกวิเคราะห์และประมวลผล



 

จ 

ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีใชง้านไดง่้าย สะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล และยงัรวมถึงการคน้หาขอ้มูลได้
หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงช่วยให้
ผูใ้ช้งานภายในธนาคารสามารถมัน่ใจได้ว่าขอ้มูลท่ีคน้หาจะเป็นขอ้มูลท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์และ
ประมวลผลก่อนน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการตดัสินใจทางดา้นการวางแผนกลยทุธ์ของธนาคาร 
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ABSTRACT 

 

Financial institutions play a greater role in the business process, especially in supporting 
the various issues of investment that has an impact on the living conditions and standards of 
citizens. The financial services come in various forms for people who need information about 
making bank loans.  The bank will analyze the collected data for meeting the various products of the 
bank for fulfilling the needs of loan and making the public deposits.    

This paper presents a decision support system for public sector banks which features the 
use of a data access through the browser. It is designed with modern technology so that it can be 
used for all devices, such as a computer or on a tablet which is connected to the web service in a 
filter report data or through the statistical information of management.  Data mining has been 
conducted to collect information through the analysis and processing of the Bank's database. This 
will enable the administrators to utilize the data for making a better decision. 

The results from the test found that the developed system allows administrators or 
employees have been supporting decision making in planning business strategies to keep pace with 
the competition. In order to obtain information that is accurate. The nature of the system with the 
introduction of the concept of business intelligence, which is a technology for collecting, storing, 
and analyzing, allows data to be analyzed and processed in a format that is easy to use and accessed 
quickly.   Also, information can be reached on a variety of perspectives. The Multidimensional 
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Model is based on the needs of each agency. This enables users within the bank to be ensured that 
the information found can be conducted for making a strategic decision. The results of the work 
found that the developed system allows administrators or employees to have support in decision 
making for planning business strategies so that they can keep pace with the competition.   
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถาบนัการเงินเป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาทสูงในดา้นการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือมีส่วน
สนบัสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐาน การ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนเช่น การ
รับฝากเงิน การโอนเงิน การให้สินเช่ือ ทรัพยสิ์นการจ าหน่ายพนัธบตัรรัฐบาล บริการตัว๋แลกเงิน 
ตลอดจนบริการช าระค่าสาธารณูปโภค ซ่ึงแต่ละสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารต่างๆ และบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์ต่างตอ้งแข่งขนักนัในการออกผลิตภณัฑท์างดา้นสินเช่ือและเงินฝาก หรือจดัท าโปรโมชัน่
ให้กบัลูกคา้ ท าให้แต่ละแห่งเกิดการน าขอ้มูลท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะขอ้มูลภายในหรือภายนอกธนาคารมา
วิเคราะห์ เพื่อท าการออกผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ซ่ึงจะท าให้ธนาคารเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน 
และไดรั้บความสนใจจากลูกคา้เพื่อท าการขอสินเช่ือ และฝากเงินกบัธนาคาร 

ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ของธนาคารในปัจจุบนัคือ การประมวลผลแบบเฉพาะกิจ ผู ้
เรียกใช้จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นเทคนิคในการประมวลผลตอ้งใช้ค  าสั่งท่ีซับซ้อน อาจจะท าให้
ประสิทธิภาพของระบบลดลงมากหรือไม่อาจจะคาดการณ์ใดๆได้ ท าให้ไม่เหมาะกบัการวิเคราะห์
แบบออนไลน์ (Online Analytical) การเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลประจ าวนัไม่ไดมี้การเก็บขอ้มูลท่ี
ผ่านยอ้นหลัง แต่ในบางคร้ังการตัดสินใจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีผ่านมาเพื่อช่วยในการคาดคะเน
แนวโน้มท่ีจ าเป็นไปได้ในอนาคต โดยท่ีขอ้มูลจะมีการจดัเก็บในฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ และมี
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายซ่ึงแยกตามแต่ละโครงการ ซ่ึงธนาคารประกอบธุรกิจในการปล่อย
สินเช่ือให้กบัประชาชน และบริการทางดา้นเงินฝาก และจากการวเิคราะห์ประเภทของรายงานส าหรับ
ช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจ จะมีลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

o รายงานท่ีจดัท าเม่ือตอ้งการ (Demand reports) เพื่อใช้สนับสนุนการตดัสินใจ เป็น
รายงานท่ีจดัเตรียมรูปแบบรายงานล่วงหนา้และจะจดัท าเม่ือผูบ้ริหาร ตอ้งการเท่านั้น 
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o รายงานท่ีท าตามระยะเวลาก าหนด (Periodic reports) โดยก าหนดเวลา และรูปแบบ
ของรายงานไวล่้วงหน้า เช่น มีการจดัท ารายงานทุกวนั ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี 
เช่น รายงานรายละเอียดสินเช่ือ 

o รายงานสรุป (Summary report) เป็นการท ารายงานในภาพรวม เช่น รายงานสรุปยอด
การท านิติกรรมสินเช่ือ 

o รายงานเม่ือมีเง่ือนไขเฉพาะเกิดข้ึน (Exception report) เป็นการจดัท ารายงานเม่ือมี
เกณฑ์เง่ือนไขเฉพาะ เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ว่าแตกต่างจากท่ีวางแผนไว้
หรือไม่ เช่น ตอ้งการทราบลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือของแต่ละผลิตภณัฑ์ของธนาคาร โดย
แยกตามผลิตภณัฑ์หรือแยกตามฝ่ายงานหรือสาขา ดงันั้นอาจมีการเขียนโปรแกรม 
ในการประมวลผลเพื่อหาวา่เศษของท่ีเหลือเกินจากท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งไร 

จากปัญหาดงักล่าว จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาช่องทางส าหรับใชเ้พื่อสนบัสนุนขอ้มูลดา้นการ
คน้หาขอ้มูลในรูปแบบมุมมองต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูได้
ดว้ยตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การ
ประมวลผลขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงสามารถจ าแนกระดบัของการตดัสินใจของผูบ้ริหารภายใน
ธนาคาร (Levels of Decision Making) ไดเ้ป็น 3 ระดบั  

o การตัดสินใจระดับประยุทธ์ (Strategic Decision Making) เป็นการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในธนาคาร ซ่ึงจะให้ความสนใจต่ออนาคตหรือส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
อนัไดแ้ก่ การสร้างวสิัยทศัน์ธนาคาร การก าหนดนโยบายและเป้าหมายระยะยาว การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ การขยายโรงงาน เป็นต้น การตดัสินใจระดับกลยุทธ์มักจะ
เก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอนของสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากทั้ง
ภายนอกและภายในธนาคารตลอดจนประสบการณ์ของผูบ้ริหารประกอบการ
พิจารณา 

o การตัดสินใจระดับยุทธวิธี (Tactical Decision Making) เป็นหน้าท่ีของผู ้บริหาร
ระดบักลาง โดยท่ีการตดัสินใจระดบัน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ เพื่อใหง้านต่างๆ 
เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริการระดบัสูง เช่น การก าหนดยทุธวิธีทางการตลาด การ
ตดัสินใจในแผนการเงินระยะกลาง หรือการแกไ้ขปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้
คาดหวงั 
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o การตดัสินใจระดบัปฏิบติัการ (Operational Decision Making) หวัหน้างานระดบัตน้
มกัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในระดบัน้ี ซ่ึงมกัจะเป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานเฉพาะดา้น ท่ีมกัจะเป็นงานประจ าท่ีมีขั้นตอนซ ้ าๆ และไดรั้บการ
ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน โดยท่ีหัวหน้างานจะพยายามควบคุมให้งานด าเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้เช่น การมอบหมายงานให้พนกังานแต่ละคน การวางแผนควบคุม
ปล่อยสินเช่ือ และการดูแลยอดการปล่อยสินเช่ือประจ าวนั 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 รูปภาพแสดงระดบัของการตดัสินใจของผูบ้ริหารภายในธนาคาร 
(Levels of Decision Making) 

(ท่ีมา: http://armka2518.exteen.com/20090209/decision-support-system-dds) 
 

 ดังนั้ นจากข้อมูลทั้ งหมดท่ีกล่าวมา จึงมีแนวคิดท่ีจะน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ซ่ึงเป็นระบบสนับสนุนท่ีสามารถทราบถึงสถานการณ์และปัญหา ตลอดจนโอกาสท่ีเกิดข้ึน และยงั
สามารถสรุปสถานการณ์หรือปัญหาให้กบัผูบ้ริหาร มาใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีประมวลผลขอ้มูลลง
คลงัขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัโครงการวิจยัน้ีเน่ืองจากการคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูล
ท่ีมีขนาดใหญ่มีความล่าช้าและยุ่งยากส าหรับการจดัการขอ้มูล จึงได้มีความคิดในการประมวลผล
ขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลก่อนน าไปจดัการรายงานเพื่อใช้ในการตดัสินใจ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานได้
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สะดวก และมีความรวดเร็วในการจดัการข้อมูล ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลภายใน
ธนาคาร และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจในยุคท่ีมีการน าข้อมูลท่ีมีมาท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลลงคลงัขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลจากการประมวลผลยงัมีส่วนช่วยใน
การตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหารในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งหวงัท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศแบบ
รายงานเพื่อการจดัการ เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลให้กบัผูบ้ริหารใช้ในการพิจารณาก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ 
รายงานท่ีเตรียมข้ึนมาน้ีเกิดจากการบนัทึกข้อมูลอย่างกวา้งในขั้นตอนระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing System) โดยทัว่ไปข้อมูลต่างๆท่ีอยู่ในรูปของขอ้สรุป (Summary Report)  
หรือจะพิจารณารายละเอียดของขอ้มูลก็ได ้(Detail Report) 

1.2.1 เพื่อศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจดัการ ผา่นเวบ็เซอร์วสิ 
1.2.2 เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์บนสภาพแวดลอ้มการประมวลผลแบบคลงัขอ้มูล 
1.2.3 เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 29110 

 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกำรศึกษำ 

เพิ่มช่องทางในการคน้หาขอ้มูลรายงานเพื่อช่วยในการตดัสินใจ โดยผูว้ิจยัได้พิจารณาถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการคน้ควา้แบบอิสระน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1.3.1 ส่วนผูบ้ริหารหรือพนักงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารส าหรับ
การร้องขอเอกสารรายงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ให้กับ
ธนาคาร ประหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 

1.3.2 ส่วนผูป้ฏิบติัการสามารถจดัการคลงัขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ เพื่อช่วยในการคน้หา
ขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมายให้ความสะดวก และรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล เพื่อลดหน้าท่ี
ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีในการจดัท ารายงานใหก้บัผูบ้ริหาร 
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1.4 ขอบเขตของระบบงำน 

 ในการคน้ควา้แบบอิสระน้ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการศึกษาจึงก าหนดขอบเขตของการ
คน้ควา้แบบอิสระ โดยผูว้จิยัจะท าการจ าลองขอ้มูลของธนาคารในส่วนของสินเช่ือมาเก็บไวบ้นเคร่ือง
ส าหรับการพฒันาโปรแกรม เพื่อใชใ้นการพฒันาและท าการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยซอฟตแ์วร์ท่ีจะ
พฒันาข้ึนจะแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1.4.1 ระบบงานส าหรับผูบ้ริหารหรือพนักงานท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล โดยระบบงาน
ส าหรับผูบ้ริหารหรือพนักงานท่ีจะพฒันาข้ึนในการคน้ควา้อิสระจะเป็นโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ โดยมีขอบเขตการท างานดงัต่อไปน้ี 

o รองรับการเพิ่มผูใ้ชท่ี้จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
o รองรับการการก าหนดสิทธ์ิต่างๆ ในการเขา้ถึงขอ้มูลรายงานเพื่อช่วยในการตดัสินใจ

ของแต่ละหน่วยงานภายในธนาคารโดยแบ่งตามสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 
o รองรับการคน้หาขอ้มูลตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อให้ไดข้อ้มูลส าหรับช่วย

ในการตดัสินใจหรือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวเิคราะห์ในเชิงกลยทุธ์ต่างๆ 
o รองรับการออกรายงานในรูปแบบ Excel 
o รองรับการแสดงผลขอ้มูลทางสถิติในรูปแบบกราฟแท่งหรือวงกลม 

1.4.2 ระบบงานส าหรับผู ้ปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส าหรับท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ของทางธนาคาร ลงคลงัขอ้มูล เพื่อท าการสร้างรายงานช่วยใน
การตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร โดยมีขอบเขตการท างานดงัต่อไปน้ี 

o รองรับการประมวลผลขอ้มูลแบบอตัโนมติั 
o รองรับการประมวลผลขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
o สามารถตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ภายในระบบ 
o มีการจดัเก็บประวติัการประมวลผลขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระบบ 

 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 

บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทฤษฎีและหลกัการต่างๆ ท่ี

สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1   ตรรกะทางธุรกิจ (Business & Logic) 
2.1.1 ระบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
2.1.2 ธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) 

2.2 ระบบท่ีใชจ้ดัการเน้ือหาท่ีตอ้งการแสดง (Back End) 
2.2.1 ระบบซอฟต์แวร์ท่ีออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลกัน 

ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่าย (Web Service) 

2.3 ระบบท่ีใชใ้นการแสดงเน้ือหา (Front End) 
2.3.1 การพฒันาเวบ็แบบ Responsive Web Design 
2.3.2 จาวาสคริป ออ๊ฟเจค โนเทชัน่ (JavaScript Object Notation : JSON) 

2.3.3 รูปแบบการออกแบบเอม็ ว ีซี (Design Pattern Model View Controller) 

2.4 รูปแบบการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้าตก (Waterfall Model) 

2.5 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชม้าตรฐาน ISO 29110 
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2.1    ตรรกะทางธุรกจิ (Business & Logic) 

2.1.1 ระบบคลงัข้อมูล (Data Warehouse System) 

2.1.1.1 ทีม่าและความหมาย  

เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคาร ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลระบบงานประจ าว ัน 
(Operational Database) และฐานข้อมูลอ่ืนภายนอกธนาคาร (External Database) โดยข้อมูลท่ีถูก
จดัเก็บในคลงัขอ้มูลนั้น มีวตัถุประสงคใ์นการน ามาใชง้าน และมีลกัษณะของการจดัเก็บแตกต่างไป
จากขอ้มูลจะถูกน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุนการตดัสินใจบริหารงานของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะการเป็นขอ้มูล
พื้นฐานให้กบัระบบงาน เพื่อการบริหารงานอ่ืน เช่น ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจดัการ 
(Management Reporting Systems : MRS) แล ะ ระบ บ ก ารบ ริห าร ลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์  (Customer 
Relationship Management : CRM) ซ่ึงคุณสมบติัของคลงัขอ้มูลจะตอ้งมีคุณสมบติั 4 คุณสมบติัดงัน้ี 

o Subject Oriented หรือการแบ่งโครงสร้างตามเน้ือหา ขอ้มูลจะถูกสร้างและถูกเก็บในเชิง
หวัขอ้โดยจะเก็บเฉพาะขอ้มูลท่ีสนใจและจ าเป็นต่อกระบวนการตดัสินใจ 

o Integrated หรือการรวมเป็นหน่ึง เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร จากหลายระบบปฏิบติัการ ท่ีเก่ียวกบัเซตขอ้มูลท่ีตอ้งการให้มาอยู่ท่ี
เดียวกนั พร้อมทั้งท าใหข้อ้มูลนั้นมีความสอดคลอ้งกนั 

o Time Variant หรือความสัมพนัธ์กบัเวลา การเก็บขอ้มูลในคลงัขอ้มูลนั้นจะมีขอ้มูลดา้น
เวลาอา้งอิง เพื่อช่วยการวิเคราะห์ขอ้มูล และสามารถท่ีจะเปรียบเทียบกบัขอ้มูลยอ้นหลงั
ตามแกนของเวลาได ้

o Non-Volatile หรือความเสถียรของขอ้มูล ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจะไม่เปล่ียนแปลงใดๆ อีก 
ผูใ้ชท้  าไดเ้พียงการเขา้ถึงขอ้มูลเท่านั้น 
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ภาพท่ี 2.1 สถาปัตยกรรมคลงัขอ้มูล (Data Warehouse Architecture) 
(ท่ีมา: http://finance5122702112.blogspot.com/2009/05/database-data-warehouse.html) 

 

ลกัษณะเด่นของการท าคลงัข้อมูล (Data Warehouse System) 

o ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง ถึงแมว้า่จะมีการลงทุนท่ีต ่า 
o เน่ืองจากมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง จึงสามารถท าให้ธนาคารเกิดความ

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในแง่ของการไดรั้บขอ้มูลและสารสนเทศก่อนคู่แข่งขนัเสมอ จึงท าให้
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อท าการก าหนดเป็นกลยุทธ์ และก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานได้ก่อนคู่แข่งขนั เช่น พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความตอ้งการทางตลาด และ
แนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

o เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจของผูต้ดัสินใจ เน่ืองจากคลงัขอ้มูลไดรั้บการใหข้อ้มูลท่ี
รับมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั มีความสอดคลอ้งกนั และวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีผู ้
ตดัสินใจตอ้งการ อีกทั้งขอ้มูลท่ีมีอยู่ในคลงัขอ้มูลก็มีปริมาณมากทั้งขอ้มูลในอดีตและ
ปัจจุบนั จึงท าใหก้ารตดัสินใจมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

o ท าใหส้ะดวกและรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลต่างๆ และลดความซ ้ าซอ้นกนัของขอ้มูล 
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2.1.1.2 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ณัชชา [1] เป็นการน าเสนอผลการศึกษาการพฒันา ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในธนาคาร ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี จ  าเป็นในแง่มุม
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ ผูบ้ริหาร และท าให้ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการใช้เทคนิคการออกแบบแบบดาว (Star Schema) ร่วมกบัแบบจ าลองหลายมิติ ซ่ึงผล
ของการวจิยัสามารถจดัการ ขอ้มูลส าหรับการจดัเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

คงเดช [2] เป็นการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลและการท าคลงัขอ้มูลส าหรับผูติ้ดเช้ือ HIV ใน
โรงพยาบาล สังกดั ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานครมีการท างานท่ีแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการใหญ่ ๆ 
คือ กระบวนการคลงัขอ้มูลและ กระบวนการคลงัขอ้มูล ขอ้มูลท่ีน ามาเรียนรู้คือ ขอ้มูลผูติ้ดเช้ือและ
ผูป่้วยเอดส์ โดยใช้รูปแบบของการท าคลงัขอ้มูล (Data Mining) เป็นแบบตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision 
Tree) เม่ือน ามาวิเคราะห์รวมกบัระบบการให้การรักษาคนไข ้สามารถแสดงผลเปรียบเทียบได้เป็น
อยา่งดี 

รจนา [3] เป็นการพฒันาระบบคลังข้อมูลส าหรับ สนับสนุนการตัดสินใจด้านการขาย 
ขอ้มูลท่ีน ามาเรียนรู้ เพื่อสร้างระบบคือ ขอ้มูลระบบการขายดว้ยวิธีการรวบรวมและ แปลงขอ้มูลการ
ขาย และพฒันาเคร่ืองมือส าหรับระบบ สนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร แบบการประมวลผล
ออนไลน์เชิงวิเคราะห์ (Online Analytical Processing : OLAP) การออกแบบระบบสารสนเทศแบบ 
OLAP มีลักษณะเป็นคิวบ์ (Cube) ซ่ึงเปรียบเหมือนกับรูป ลูกบาศก์ท่ีมีมุมมองหลากหลาย แต่ละ
มุมมองจะท าใหเ้กิดการ สืบคน้ขอ้มูลไดห้ลากหลายแบบ ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยผูบ้ริหารใน การท่ีจะเลือก
ดูขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจไดด้ว้ย ตนเอง 

กาญจนาท [4] น าเสนอระบบเพื่อแก้ปัญหาการท ารายงานของระบบบริหารการกระจาย
สินคา้ โดยพฒันาระบบคลงัขอ้มูลและรายงานส าหรับแผนกต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลสามารถถูกน าไป
วเิคราะห์และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและทนัต่อการใชง้าน 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่ การน าเทคโนโลยีคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) เขา้มา
ช่วยพฒันา ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถสร้างระบบคลงัขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงค ์และสามารถเลือกดู
ขอ้มูลตามมุมมองต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี สามารถเรียกดูขอ้มูลไดถู้กตอ้งและไดด้ว้ย 
ตนเองท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจและน าเอาความสามารถใน ส่วนน้ีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ และ
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เพิ่มเติมส่วนของการ ใช้เทคนิคของคลงัขอ้มูล (Data Mining) เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์ในการใชง้านมากยิง่ข้ึน  

 

2.1.2   ธุรกจิอจัฉริยะ Business Intelligence 

2.1.2.1 ทีม่าและความหมาย 

ผู้ ช่วยศาสตรจารย์ระวีวรรณ  แก้ววิทย์  (2011) อธิบายถึงธุรกิจอัจฉริยะ (Business 
Intelligence) คือ การน าขอ้มูลท่ีมีอยู่มาจดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัมุมมองในการ
วเิคราะห์ แสดงความสัมพนัธ์ และท านายผลลพัธ์ของแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ตรงตามความตอ้งการ
ของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ระบบ BI คือ software ท่ีด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกัน 
ระบบธุรกิจก็มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง และมากข้ึนดว้ย จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดว้่าการท่ี
ธนาคารจะอยูร่อดไดน้ั้นจะตอ้งมีการใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและทนัท่วงที เพื่อสนบัสนุนการ
ตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและสามารถน าไปวางแผน หรือ ตอบปัญหาเชิงธุรกิจไดท้นัต่อเหตุการณ์ ให้กบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคาร ในการท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั้น ประการแรกธนาคาร
จ าเป็นตอ้งแสวงหาหนทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งขอ้มูลภายในของธนาคารเอง
และขอ้มูลของธนาคารคู่แข่งรวมถึงขอ้มูลของธนาคารอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั  ประการท่ีสองการ
เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่าจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีขนาดมหึมา เพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศท่ี
พฒันาข้ึนมานั้นเป็นสารสนเทศท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารระดับสูงของ
ธนาคารได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวธนาคารจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบท่ีสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
มีคุณค่าต่อกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร  

 
องค์ประกอบของ Business Intelligence มีดังนี ้

1. ดาต้าแวร์เฮ้าส์ (Data Warehouse) คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมข้อมูลทั้ งจาก
แหล่งขอ้มูลภายในและ ภายนอกธนาคาร โดยมีรูปแบบและวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ
ขอ้มูลซ่ึงจ าเป็น ตอ้งมีการออกแบบฐานขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการน าขอ้มูลท่ีตอ้งการ
มาใชง้าน 
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2. ดาต้ามาร์ท  (Data Mart)  คือ คลังข้อมูลขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูล ท่ี มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง เช่น เก็บขอ้มูลส่วนของการเงิน ส่วนของสินคา้คลคลงั ส่วนของการขาย 
เป็นตน้ ซ่ึงท าให้การจดัการขอ้มูลการน าเอาขอ้มูลไปสร้างความสัมพนัธ์และวเิคราะห์
ต่อ ไดง่้ายข้ึน 

3. การท าคลังข้อมูล (Data Mining)คือการน าคลังข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่ มา
แสดงผลเฉพาะส่ิงท่ีสนใจโดยกระบวนการในการดึงขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูลจะมี
สูตรทางธุรกิจ (Business Formula) และเง่ือนไขต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งและผลลพัธ์ใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่นเป็นแผนภูมิในการตดัสินใจ (Decision Trees) เป็นตน้ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัระเบียบฐานขอ้มูลธุรกิจขนาดใหญ่และสนับสนุนข่าวกรอง
ธุรกิจ ฐานขอ้มูล OLAP คือการสืบคน้ข้อมูลท่ีผูใ้ช้สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาใน
รูปแบบของตารางหรือ กราฟ โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลในมุมมองหลากหลายมิติ 
(Multi-Dimensional) โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถท่ีจะดูขอ้มูลแบบเจาะลึก (Drill Down) ไดต้าม
ตอ้งการ 

5. ระบบสืบคน้และออกรายงานต่างๆ (Search, Report) 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 สถาปัตยกรรม BI (Business Intelligence) 
(ท่ีมา: http://www.crowsol.com/services/business-intelligence/) 
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ลกัษณะเด่นของ Business Intelligence 

1. ใช้งานง่ายโดยผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นฐานขอ้มูลก็สามารถใช้งานได ้เพียงแค่
เลือกรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการก็สามารถไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 

2. ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  าท าให้สามารถใชข้อ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจไดร้วดเร็ว
กวา่คู่แข่ง ทั้งในเชิงกวา้ง และเชิงลึก 

3. สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ีหลากหลายมาท าการ วิเคราะห์ Excel, FoxPro, 
Dbase, Access, Oracle SQL เป็นตน้ โดยไม่มีการเขียนโปรแกรม 

4. สามารถน าขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบของตารางไปใช้งานในโปรแกรม Excel ได้ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ใชใ้นการค านวณ ท าตาราง หรือสร้างกราฟไดท้นัที 

การ Transform Data และ การ Cleaning Data (SQL Server Integration Services) 

SQL Server Integration Services (SSIS) จะท าหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เขา้มาให้
อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ไดส้ะดวก ถูกตอ้ง และง่ายต่อการใชง้าน (Transform data) ยงั
ช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล อีกทั้งยงัช่วยปรับปรุงให้ไดข้อ้มูลท่ีดีข้ึนและถูกตอ้งข้ึน
รวมทั้ งก าจัดข้อมูลท่ีผิดพลาด (Cleaning data) และยงัสามารถก าหนดเวลาในการจัดการข้อมูล 
(Schedule) ไดว้า่จะให้ระบบท าการวเิคราะห์หรือประมวลผลขอ้มูลในช่วงเวลาไหนเก็บลงคลงัขอ้มูล 
(Loading and Refreshing Data) 

 

ซ่ึงหลกัการท างานร่วมกบัฐานข้อมูลจะเป็นการท า ETL 

ETL ยอ่มาจาก Extract, transform, and load คือการดึงขอ้มูลจาก Data Source ต่างๆ เขา้สู่ 
Data Warehouse โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

1. Extract คือ การดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 
2. Transform คือ การน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ Extract มาจดัรูปแบบใหถู้กตอ้งและ

สอดคลอ้งกนั เช่น 
•  Data Mapping การท าใหข้อ้มูลท่ีมีความหมายเดียวกนัแต่อยูใ่นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
• Data Cleansing การตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

3. Load คือ การน าขอ้มูลท่ีผา่นการ Transform แลว้ เขา้สู่ Data Warehouse 
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ส่วนประกอบของ SSIS 

1.  Package เป็นไฟล์ท่ีเกิดจาก SSIS ซ่ึงจะเรียกวา่ Package โดย Package ท่ีไดจ้ะเป็น *.dtsx 
ต่างจาก DTS ท่ีใช ้*.dts โดยในแต่ละ Package ท างานไดห้ลายอยา่ง ไม่วา่จะ Load data, 
Send email 

2.  Control flow คือการท างานหลกัท่ีเป็นการท างานในลกัษณะ Flow คือเม่ือท างานหน่ึงก็
จะท าต่ออีกงานหน่ึง คล้ายๆ Flow chart ซ่ึงในแต่ละ Control flow ก็จะมี Task คือการ
ท างานย่อยๆ เช่นการ Copy data หรือ การตรวจสอบขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นงานย่อยท่ีอยู่ใน 
Control flow 

3.  Data flow ต่างจาก Control flow ตรงท่ีจะท างานเก่ียวกับ data เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการ
ท างานหลกัๆ ก็จะเก่ียวกบัการ Transform data การท ารวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผล 

 

2.1.2.2 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Collins (1997) [1] กล่าวว่า BI คือ กระบวนการสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ ดว้ยการ
แปลงขอ้มูลดิบ (Raw data) เป็นสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น สารสนเทศเก่ียวกบัตลาด คู่แข่ง และลูกคา้ 
เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยใหอ้งคก์ารสามารถ
สร้างพื้นฐานส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการท างาน, ลดเวลาส าหรับการตัดสินใจระดับ
ปฏิบติัการ, การวางแผนธุรกิจ และการก าหนดยทุธศาสตร์  

Eckerson (1999) [2] กล่าวว่า BI คือ กระบวนการในการเปล่ียนขอ้มูลเป็นความรู้ และน า
ความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาธุรกิจ กระบวนการน้ีอ านวยความสะดวกในการท างานของผูใ้ช้ โดย
การวิเคราะห์ล าดับชั้ นข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อความ , เสียง , 
ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ ด้วยเคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
คลงัขอ้มูล (Data warehouse) เป็นตน้  

Kalakota and Robinson (2000) [3] กล่าวว่า BI คือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถโตต้อบ
และส่งสารสนเทศท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไวใ้นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ไปยงัผูใ้ช้ การเปล่ียน
ข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศท่ีใช้งานได้ (Actionable Intelligence) เพื่อเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขนัทางธุรกิจขององคก์าร  



 

14 

 

Moss and Atre (2003) [4] กล่าวว่า BI คือ ระบบงานท่ีท างานประสานกันระหว่างฝ่าย
ปฏิบติัการท่ีติดต่อกบัลูกคา้กบัฝ่ายปฏิบติัการสนับสนุน (Operational front-office applications with 
operational back-office applications) เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นไดง่้ายข้ึน ท าให้การตดัสินใจทางธุรกิจ
แม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

Ranjan (2004) [5] กล่าวว่า BI คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรวบรวม, 
วิเคราะห์ และแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น และได้
สารสนเทศในเชิงลึกท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบ ส่งผลให้องคก์ารเกิดรายไดเ้พิ่มข้ึน, 
ประหยดัค่าใชจ่้าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืน  

Eckerson (2005) [6] กล่าววา่ BI คือ ระบบส าคญัท่ีองคก์ารใชใ้นการกลัน่กรองสารสนเทศ
จากขอ้มูลจ านวนมากท่ีเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล, คลงัขอ้มูล, ดาตามาร์ท หรือชุดโปรแกรมประยุกต์ ผูใ้ช้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ในระดับท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถจัดเตรียมรายงานและเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมตามภาระงาน  

จากนิยามขา้งตน้สรุปได้ว่าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้มูล (Business Intelligence: BI) คือ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการรวบรวม/จดัการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
องค์การ และน าขอ้มูลเหล่านั้นมากลัน่กรอง, วิเคราะห์, แปลงเป็นสารสนเทศท่ีเหมาะสมในรูปแบบ
ของรายงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทั้งในเชิงกวา้งและเชิงลึกตามความต้องการของผูบ้ริหาร 
เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการช่วยตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

 
2.2 ระบบทีใ่ช้จัดการเนือ้หาทีต้่องการแสดง (Back End) 

2.2.1 Web Service 

 2.2.1.1 ทีม่าและความหมาย 

ระบบออนไลน์ (2557). เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูล ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่าย โดยท่ีภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ XML เว็บ
เซอร์วิสมีอินเทอร์เฟส ท่ีใช้อธิบายรูปแบบขอ้มูลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลได ้ ลกัษณะการ
ให้บริการของ Web Services  นั้น จะถูกเรียกใช้งานจาก application อ่ืนๆ ในรูปแบบ RPC (Remote 
Procedure Call) ซ่ึงการใหบ้ริการจะมีเอกสารท่ีอธิบายคุณสมบติัของบริการก ากบัไว ้โดยภาษาท่ีถูกใช้
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เป็นส่ือในการแลกเปล่ียนคือ XML ท าให้เราสามารถเรียกใช้ Component ใด ๆ ก็ได ้ใน ระบบ หรือ 
Platform ใดๆ ก็ได ้บน Protocol HTTP ซ่ึงเป็น Protocol ส าหรับ World Wide Web หรืออินเทอร์เน็ต 
อันเป็นช่องทางท่ีได้รับการยอมรับทั่วโลกในการติดต่อส่ือสารกันระหว่าง Application กับ 
Application  

เน่ืองจากในปัจจุบนัแต่ละธนาคารไดมี้การพฒันาโปรแกรมต่างๆ มาเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร และบุคลากรภายในธนาคาร และแต่ละโปรแกรมพฒันาข้ึนด้วย Platform ท่ี
หลากหลายจึงไดมี้แนวคิดเพื่อท าให้ โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีถูกพฒันาไวก่้อนหน้า สามารถร้องขอขอ้มูล
รายงานเหล่าน้ีได้ จึงได้มีการวิจยัและได้ขอ้สรุปว่าให้จดัท า Web Service เพื่อเป็นตวักลางส าหรับ
รองรับการคน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจจาก Platform อ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 2.3 สถาปัตยกรรมเวบ็เซอร์วสิ (Web Service) 
(ท่ีมา: http://www2.sys-con.com/itsg/virtualcd/webservices/archives/0311/webber/index.html) 

  
เคร่ืองมือส าหรับการพฒันา (Eclipse) 

Eclipse คือโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับพฒันาภาษา Java ซ่ึงโปรแกรม Eclipse เป็นโปรแกรม
หน่ึงท่ีใช้ในการพัฒนา  Application Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจาก Eclipse เป็น
ซอฟต์แวร์ Open Source ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใช้โดยนกัพฒันาเอง ท าให้ความกา้วหน้าในการพฒันาของ 
Eclipse เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
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Eclipse มีองค์ประกอบหลกัท่ีเรียกว่า Eclipse Platform ซ่ึงให้บริการพื้นฐานหลกัส าหรับ
รวบรวมเคร่ืองมือต่างๆจากภายนอกให้สามารถเขา้มาท างานร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั และมี
องค์ประกอบท่ีเรียกว่า Plug-in Development Environment (PDE) ซ่ึงใช้ในการเพิ่มความสามารถใน
การพฒันาซอฟต์แวร์มากข้ึน เคร่ืองมือภายนอกจะถูกพฒันาในรูปแบบท่ีเรียกว่า Eclipse plug-ins 
ดงันั้นหากตอ้งการให ้Eclipse ท างานใดเพิ่มเติม ก็เพียงแต่พฒันา plugin ส าหรับงานนั้นข้ึนมา และน า 
Plug-in นั้นมาติดตั้งเพิ่มเติมให้กบั Eclipse ท่ีมีอยูเ่ท่านั้น Eclipse Plug-in ท่ีมีมาพร้อมกบั Eclipse เม่ือ
เรา download มาคร้ังแรกก็ คือองค์ประกอบท่ี เรียกว่า Java Development Toolkit (JDT) ซ่ึ งเป็น
เคร่ืองมือในการเขียนและ  Debug โปรแกรมภาษา Java  

ขอ้ดีของโปรแกรม Eclipse คือ ติดตั้งง่าย สามารถใช้ไดก้บั J2SDK ได้ทุกเวอร์ชัน่ รองรับ
ภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา มี plugin ท่ีใชเ้สริมประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถท างานไดก้บั
ไฟลห์ลายชนิด เช่น HTML, Java, C, JSP, EJB, XML และ GIF และท่ีส าคญัเป็นฟรีเเวร์ (ใหใ้ชง้านได ้
90 วนั ถ้าจะใช้งานเต็มประสิทธิภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายภายหลัง) ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ
Windows, Linux และ Mac OS 

   

โปรโตคอลทีใ่ช้ในการส่ือสารระหว่างแอพพลเิคช่ัน (SOAP) 

SOAP (Simple Object Access Protocol) มีความส าคญัส าหรับ Web Services อย่างรวดเร็ว 
เป็นโปรโตคอลท่ีผูจ้ดัหา Web Services เลือกใช้ท่ีจะส่ง message ระหว่าง Web Services SOAP เป็น 
Transport Protocol ท่ีมี XML เป็นพื้นฐานและใช้ HTTP เป็นโปรโตคอลร่วมในการส่งผา่นเครือข่าย 
SOAP จะระบุวิธีในการเข้ารหัสส่วนหัว (Header Encoding) ของทั้ง HTTP และไฟล์ XMLไวอ้ย่าง
ชดัเจนทั้งใน ส่วนของการติดต่อไปยงัคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงและส่งผา่นขอ้มูลไปให้รวมถึงระบุ
วธีิท่ีโปรแกรมซ่ึงถูกเรียกนั้นจะส่งค่าคืนกลบัมาดว้ย 

SOAP  เป็น XML-based โปรโตคอล (lightweight protocol)และใช้ HTTP เป็นโปรโตคอล
ร่วม ส าหรับ การแลกเปล่ียนขอ้มูลในสภาวะแวดล้อมแบบกระจายศูนย ์(decentralized, distributed 
environment) SOAP ได้ ก าหนดเมเสจจ้ิงโปรโตคอล (Messaging Protocol) ระหว่างผู ้ขอบริการ 
(requestor) กบัผูใ้ห้บริการ (provider) เช่น ผูข้อบริการสามารถติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูใ้ห้บริการ
โดยใช้  RMI (Remote Method Invocation) ตามวิ ธี ก ารของ โปรแกรมแบบออป เจ็ค  บ ริษัท
ไมโครซอฟท,์ ไอบีเอ็ม, โลตสั, ยสูเซอร์แลนด์ (User Land) และ ดีเวลลอปเปอร์เมนเตอร์ (Developer 
Menter) ไดร่้วมกนัก าหนดมาตรฐานของ SOAP ข้ึน ซ่ึงต่อมาไดมี้บริษทัอีก 30 กวา่บริษทัเขา้ร่วมและ 
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จดัตั้งเป็น W3C XML Protocol Workgroup ข้ึน SOAP ไดก้ าหนดรูปแบบพื้นฐานของการส่ือสารแบบ
กระจายข้ึนโดย การพัฒนา SOAแม้ว่า SOA จะไม่ได้ก าหนดเมจเสจจ้ิงโปรโตคอล (Messaging 
Protocol) ไว ้แต่ SOAP ไดถู้กก าหนด ให้เป็น Services-Oriented Architecture Protocol เรียบร้อยแลว้ 
เน่ืองจากมนัได้ถูกใช้ในการพฒันา SOA อย่างแพร่ หลายแล้วนั่นเอง จุดเด่นของ SOAP ก็คือเป็น
โปรโตคอลท่ีเป็นกลาง กล่าวคือ ไม่มีใครเป็นเจา้ของและเป็นโปรโตคอล ท่ีท างานกบัโปรโตคอลอ่ืน
หลายชนิด การพฒันาก็อนุญาตให้ท าไดอ้ยา่งอิสระตามแพลตฟอร์มระบบปฏิบติัการ แบบจ าลองทาง
วตัถุ (Object model) และภาษาโปรแกรมของผูท่ี้ท  าการพฒันา 
 

 

ภาพท่ี 2.5 Simple Object Access Protocol (SOAP) 
(ท่ีมา: http://www.rightsoftcorp.com/?name=news&file=readnews&id=31) 

 
เน่ืองจากจุดประสงค์หลกัของการใช้งานเว็บเซอร์วิส เราตอ้งการให้แอพพลิเคชั่น มีการ

ท างานกบัแอพพลิเคชัน่ท่ีท างานอยูใ่นเคร่ืองอ่ืนโดยผา่นทางเครือข่าย ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั
ท่ีใช้มีการส่ือสารระหว่าง Object ในระยะไกล (Remote Procedure Calls : RPC) เช่น DCOM,EJB 
หรือ CORBAนั้ นไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ส าหรับโปรโตคอล HTTP (เครือข่ายท่ีปัจจุบันใช้งาน
แพร่หลาย และสะดวกมากท่ีสุดไดแ้ก่เครือข่าย Internet ซ่ึงให้การส่ือสารผา่นโปรโตคอล HTTP เป็น
ส่วนใหญ่) เทคนิค RPC ของเทคโนโลยท่ีีกล่าวขา้งตน้นั้นต่างก็มีปัญหาในดา้นการน ามาใชง้านในแง่

1. แอพพลิเคชัน่ท่ีตอ้งการเรียกใชบ้ริการ Web Service ตอ้งท าการสร้าง Soap Message 
2. ผูใ้ห้บริหารจะไดรั้บ Soap Message ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ XML 
3. ผูใ้ห้บริการท าการประมวลผลตามคอมโพเนนตท่ี์ให้บริหาร และส่งผลลพัธ์กลบัไปยงัแอพพลิเคชัน่ 
4. แอพพลิเคชัน่ท  าการแปลงขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้บริการ เพ่ือน าไปประมวลผลต่อไป 
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ของความเขา้กนัไดข้องการเรียกใชง้านขา้มเทคโนโลยี เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละค่าย 
ยกเวน้ CORBA ผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งพฒันาโปรแกรมท่ีมีความซับซ้อน และยงัมีปัญหาในส่วนของ 
Firewalls และ Proxy Server ด้วยเน่ืองจากโดยปกติ Server จะปิดการส่ือสารท่ีไม่ใช่โปรโตคอล 
HTTP ออกไป เพื่อความปลอดภยัของระบบท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัภายนอก 

ดงันั้นทางเลือกของการส่ือสารท่ีจะน ามาใชใ้นการท าบริการเวบ็เซอร์วิส ก็คือให้ท างานอยู่
บน โปรโตคอล HTTP ไปเลย ซ่ึง SOAP นอกจากจะท างานบนโปรโตคอล HTTP แล้วยงัเป็น
มาตรฐานเปิดท่ีจะท าให้สามารถติดต่อส่ือสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งระบบ 
ป ฏิ บั ติ ก า ร , เท ค โ น โ ล ยี  ร ว ม ไ ป ถึ ง ภ า ษ า ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ด้ ว ย ก็ ไ ด ้
 

โครงสร้างของ SOAP เอกสาร SOAP นั้ นมีโครงสร้างในรูปแบบ XML ซ่ึงเราสามารถ
แบ่งเป็นส่วนของเอกสารไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ีคือ 

1.    SOAP envelop เน้ือหาสาระ (Content) ของเอกสารทั้งหมด  
2.    SOAP header ส่วนเพิ่มเติมของเอกสาร SOAP ซ่ึงจะมีก็ได ้หรือไม่มีก็ได ้ 
3.    SOAP body ส่วนท่ีใชใ้นการเรียกใชง้านเซอร์วสิ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเซอร์วสิ  
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 โครงสร้างของเอกสาร SOAP 
(ท่ีมา: http://www.rightsoftcorp.com/?name=news&file=readnews&id=31) 
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ตัวอย่างเอกสาร SOAP 
 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"           
            soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
            <soap:Header> 
                <!-- ขอ้มูลในส่วนของ Header --> 
                <i:local xmlns:i="http://www.i3t.or.th/ws/"> 
                <i:currency>Bath</i:currency> 
                </i:local> 
            </soap:Header> 
            <soap:Body> 
                <!-- ขอ้มูลในส่วนของ Body --> 
                <GetPrice> 
                    <Item>Rose</Item> 
                    <Quantity>100</Quantity> 
                </GetPrice> 
            </soap:Body> 
            <soap:Fault> 
            <!-- ขอ้มูลของ SOAP ในกรณีมีขอ้ผิดพลาด จาก SOAP Node --> 
            </soap:Fault> 
        </soap:Envelope> 
    <soap:Fault> 
        <faultcode>Client</faultcode> 
        <faultstring>Invalid Request</faultstring> 
    </soap:Fault> 
    <soap:Fault> 
        <faultcode>Client</faultcode> 
        <faultstring>Invalid Request</faultstring> 
    </soap:Fault> 

 
ภาพท่ี 2.7 เอกสาร SOAP 
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ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างของเอกสาร XML SOAP 
 

Element Definition 

<Envelope> 

จะเป็น Root ของเอกสาร XML SOAP เสมอ โดยจากตวัอยา่งจะใช ้Namespaces จาก 
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" (Schema for the SOAP/1.1 envelope) 
ดงันั้น Element ต่างๆ ในตวัอยา่งน้ีท่ีอยูใ่นเอกสาร XML ส่วนท่ีเป็นมาตรฐานของ 
SOAP จะมี Namespaces ท่ีเราตั้งเป็น soap (<soap:Envelop>, <soap:Header>, 
<soap:Body>, <soap:Fault> 
Attribute ใน Envelop 
Attribute encodingStyle ในตวัอยา่งมีการอา้งการ encoding จาก  
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" ( Schema for the SOAP/1.1 encoding) 
จะใชใ้นกรณีท่ีเรามีการใช ้Parameter หลายชนิดขอ้มูลในเอกสาร (Data Type) เช่น 
Boolean, String, Integer เป็นตน้ 

<Header> 

จากตวัอยา่งมีการเพิ่มเน้ือหาของเอกสาร SOAP เขา้ไปในส่วนของ Header ในท่ีน้ีคือ 
สกุลเงิน (Currency) ซ่ึงส่วนน้ีจะใชใ้นส่วนของ Application ไม่ไดเ้ป็นส่วนของ
มาตรฐานของ SOAP แต่ผูใ้ชง้านเป็นผูก้  าหนดใชเ้อง (User-defined 
Attribute ใน Header 
ใน <Header> Element อาจจะมีการใส่ Attribute mustUnderstand เพื่อใหฝ่ั้งท่ีรับเอกสาร 
SOAP ใหท้ าการประมวลผลในส่วน Header ดว้ยโดยก าหนดค่าเป็น Boolean เช่น 
<i:local xmlns:i="http://www.i3t.or.th/ws/"> 
        <i:country mustUnderstand="1">Thailand</i:country> 
        <i:currency mustUnderstand="0">Bath</i:currency> 
</i:local> 
ค่าของ mustUnderstand ถา้เป็น "0" แสดงวา่ไม่ตอ้งประมวลผล 
ถา้เป็น "1" : true คือจ าเป็นตอ้งมีการประมวลผล (โดยค่า default = "0" : fault) 
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ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างของเอกสาร XML SOAP(ต่อ) 
 

Element Definition 

<Body> 

โดยปกติแลว้เอกสาร SOAP จะตอ้งมีส่วนของ Body เพราะเป็นส่วนเป็นเน้ือหาสาระ
จริงๆ ของ SOAP จากตวัอยา่งเราตอ้งการสอบถามราคาของดอกกุหลาบจ านวน 100 
ดอก ซ่ึง <GetPrice>, <Item> และ <Quantity>เป็น Element ท่ีใชง้านใน Application 
ไม่ใช่มาตรฐานของ SOAP 

<Fault> 

เป็นส่วนท่ีจะถูกใชเ้ม่ือมีขอ้ผิดพลาดในการประมวลผลของเอกสาร SOAP ซ่ึงโดยปกติ
จะเห็นเฉพาะท่ีเป็นเอกสารตอบกลบัเท่านั้น (Reply Message หรือ Answer Message) ซ่ึง
ตวัอยา่งจะเป็นเอกสารท่ีเป็นการร้องขอบริการ (Request Message) ซ่ึงไม่น่าจะมีส่วน
ของ <Fault> Element แต่ท่ีเขียนไวเ้พื่อให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างเอกสาร SOAP 
ทั้งหมดก่อน ตวัอยา่งขอ้มูลใน <Fault> Element ท่ีมีการเกิดขอ้ผดิพลาด 
<soap:Fault> 
        <faultcode>Client</faultcode> 
        <faultstring>Invalid Request</faultstring> 
</soap:Fault 

 
จะเห็นวา่ SOAP Envelope ก็เป็นเอกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบ XML ทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีท าให้ SOAP 

มีความสามารถมากข้ึนก็คือ SOAP ไดมี้การก าหนดโครงสร้างของเอกสารเป็นส่วนๆ โดยอธิบายว่า
ส่วนใดมีหนา้ท่ีอะไร (What) มีขอ้มูลอะไรอยูใ่นส่วนนั้น และใคร (Who) คือผูท่ี้จะตอ้งสนใจในส่วน
นั้นๆ และกล่าวถึงวา่ส่วนใดจ าเป็นท่ีตอ้งมีในเอกสาร และส่วนใดเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมอาจจะมีหรือไม่มี
ส่วนนั้นก็ไดข้ึ้นอยูค่วามจ าเป็นในการใชง้าน ท าให้การพฒันาโปรแกรมมีทิศทางท่ีชดัเจน แต่สามารถ
เพิ่มขยายไดใ้นอนาคต 

Description Language (Web Service) 

เป็นภาษาท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะการใช้บริการของ Web Services และวิธีการติดต่อกับ 
Web Services ความต้องการของนิยามน้ีเก่ียวเน่ืองกับความต้องการของ distributed system ท่ีจะ
ก าหนด Interface Definition Language(IDL) โดยใช้ภาษา XML, WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ 
NASSL (The Network Accessible Service Specification Language), WDS (Well-Defined Services) 
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ขอ งบ ริษัท ไอ บี เอ็ ม , SDL (The Service Description Language) และ  SCL (the SOAP Contract 
Language) ของบริษทัไมโครซอฟท์ ปัจจุบนั WSDL เป็นภาษา ท่ีอยู่ในการดูแลของ W3C (World 
Wide Web Consortium) ซ่ึงยงัไม่เป็นมาตรฐานท่ีสมบูรณ์ เวอร์ชนัท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ WSDL 1.1  

WSDL คือ มาตรฐานส าหรับการประกาศ process ท่ีจ  าเป็นในการเรียกใช้เซอร์วิส SOAP 
(Simple Object Access Protocol) 

โครงสร้างเอกสาร WSDL เป็นภาษาท่ีอยู่ในความดูแลของธนาคาร W3C (World Wide 
Web Consortium) version ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน คือ WSDL 1.1 ในการใช้งานจริง หากเราสร้างบริการ 
Web Services ก็จะมีเคร่ืองมือช่วยสร้างเอกสาร WSDL ส าหรับ Web Services อย่างอัตโนมัติ จุด
ภายในเอกสารท่ีเราควรรู้เก่ียวกบัการติดต่อและเรียกใชบ้ริการของ Web Services มีจุดท่ีควรรู้ ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2.2 โครงสร้างเอกสาร WSDL 

 

Element Definition 

<port Type> 
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในWSDL element อธิบาย operations ท่ี web service มี
ใหบ้ริการและ messages ท่ีเก่ียวขอ้ง เทียบไดก้บั function library หรือ module หรือ 
class ในการเขียนโปรแกรม 

<operation> อธิบาย method ท่ีใหบ้ริการ Web Services หน่ึงจะมี method จ านวนก่ี method ก็ได ้

<message> 
อธิบาย data elements ของ operation แต่ละ message อาจมีมากกวา่หน่ึงส่วนเทียบได้
กบั parameter ของ function ในการเขียนโปรแกรม 

<types> 
อธิบายชนิดขอ้มูลท่ี web serviceใช ้เพื่อความเป็นกลาง WSDL ใช ้XML Schema 
syntax ในการระบุชนิดขอ้มูล 

<binding> อธิบาย format ของ message และ protocol details ในแต่ละ port 

<service> 
ส าหรับ web server จะมี Web Services จ านวนก่ีบริการก็ได ้และ ช่ือ Web Services ก็
เป็นตวัจ าแนกและบ่งบอกแต่ละบริการซ่ึงหา้มมีช่ือซ ้ ากนั 
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2.2.1.2 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วลิสา ศิริมัน (2553) ระบบบริการให้ขอ้มูลท่องเท่ียวผา่น Web-service composition ท่ีมีการ
ประกอบเว็บเซอร์วิสข้ึนใหม่ด้วยการพิจารณาคุณภาพของเซอร์วิสก่อนน ามาประกอบกัน ซ่ึงใช้
หลกัการของ QoS (Quality of Service)เป็นเกณฑช้ี์วดัของเซอร์วสิท่ีจะท าการประกอบกนั 

สักกนาท นุ่นทอง (2550) การประกอบเซอร์วิสอย่างอัตโนมัติด้วยระบบท างานเชิงกฎ 
งานวิจยัท่ี เก่ียวกับกระบวนการท่ีสร้างกฎตามความสัมพนัธ์ และตามเง่ือนไข เพื่อน ามาสร้างเป็น
เซอร์วสิใหไ้ดต้ามความ ต้องการของลูกค้า หากเซอร์วิสท่ีน ามาประกอบกันไม่เป็นไปตามกฎ
ความสัมพนัธ์หรือเง่ือนไขแลว้ก็จะไม่สามารถประกอบเป็นเซอร์วสิใหบ้ริการได ้

สันติ สวนศรี (2550) เจนเนติกอลักอริทึมส าหรับการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสอย่าง
อตัโนมติั งานวจิยัเก่ียวกบัเทคนิควิธีประกอบเซอร์วิสเชิงพิจารณาคุณภาพของการให้บริการ เป็นการ
ประกันคุณภาพของเซอร์วิสนั้นได้ต่อการเรียกใช้เซอร์วิสถึงผลลัพธ์ท่ีได้กับเวลาท่ีใช้ไปในการ
ประมวลผลต่อการร้องขอบริการ ท าใหเ้ซอร์วสิท่ีสร้างนั้นมีคุณภาพและสามารถน ามาก าหนดราคาใน
การเรียกใชบ้ริการได ้

Hatem Haman (2010) Performace Evaluation of RESTful Web Services for Mobile 
Devices งานวิจยัท่ีศึกษาถึงการประเมินประสิทธิภาพของเวบ็เซอร์วิสแบบ RESTful ท่ีน าไปใช้บน 
โทรศพัท์มือถือซ่ึงได้ผลลพัท์ท่ีชดัเจนถึงประสิทธิภาพในการตอบสนองของเซอร์วิสทั้งขนาดและ
ปริมาณของขอ้มูลท่ีส่ือสารผา่นโปรโตคอล HTTP โดยเปรียบเทียบกบัเวบ็เซอร์วสิแบบ SOAP พบวา่
เวบ็เซอร์วสิแบบ RESTful มีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เวบ็เซอร์วสิแบบ SOAP 

Jan Newmarch (2009) A RESTful Approach: Clean UPnP without SOAP ง า น วิ จั ย ท่ี
น าเสนอเทคนิควิธีการติดต่อส่ือสารบนโปรโตคอล UPnP (Universal Plug and Play) ดว้ยเวบ็เซอร์วิส
แบบ RESTful ท่ีมีผลของการทดสอบถึงปริมาณขอ้มูลท่ีถ่ายโอนกนัระหวา่งเครือข่ายเม่ือเทียบกบัเวบ็
เซอร์วิสแบบ SOAP พบว่าการท างานของเว็บเซอร์วิสแบบ RESTful มีอัตราของเวลาในการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วกว่าและปริมาณจ านวนของ Packet มีขนาดท่ีน้อยกว่าเวบ็เซอร์วิสแบบ SOAP 
หลายเท่า 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น การน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเข้ามาช่วยพัฒนาระบบท่ี 
พฒันาข้ึนสามารถสร้างระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจดัการไดต้ามวตัถุประสงค ์ท่ีผูว้ิจยัได้
ก าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เพราะ Web Service สามารถรองรับไดห้ลาย Platform ในการดึงขอ้มูล ท าให้
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ผูว้ิจยัมีความสนใจและน าเอาความสามารถใน ส่วนน้ีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มเติม
ส่วนของการใช้เทคนิคของ Web Service เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ในการใช้
งานอ่ืนๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนและตอ้งการใชข้อ้มูลท่ีมีอยู ่ 

 

2.3 ระบบทีใ่ช้ในการแสดงเนือ้หา (Front End) 

2.3.1 การพฒันาเวบ็แบบ Responsive Web Design 

ระบบออนไลน์  (2557). Responsive Web Design ในปัจจุบัน Mobile Internet Users ได้มี
จ  านวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มท่ีจะมีความนิยมมากข้ึน กว่า Desktop Internet Users ซ่ึง 
Mobile Devices นั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ขนาดและความละเอียดของหน้าจอแสดงผล 
(screen size and resolution) แนวของการแสดงผล (orientation) หรือแมแ้ต่ระบบปฏิบติัการ (OS) 

การพฒันาโปรแกรมในอดีต จะตอ้งท าเวบ็ไซตอ์อกมาหลายๆ version เช่น Desktop version 
กบั Mobile version เพื่อให้เวบ็ไซต ์สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั Device นั้นๆ ซ่ึงวิธีน้ีจะท า
ใหต้น้ทุนเพิ่มข้ึน ทั้งในดา้นเวลาและค่าจา้งในการพฒันา 

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ ท่ีจะท าให้เว็บไซต ์
สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งเหมาะสม บนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยใช ้โคด้ร่วมกนั URL เดียวกนั เพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

 

ภาพท่ี 2.8 ตวัอยา่งการวาง Layout 
(ท่ีมา: http://www.kaoyodstudio.co.th/what-is-responsive-web-design/) 



 

25 

 

หลกัการของ Responsive Web Design 

o การจะท า Responsive Web Design มกัใชเ้ทคนิคหลายๆ อยา่ง ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็น 
Fluid Grid, Flexible Images และ CSS3 Media Queries 

o เร่ิมแรกคือการท า Fluid Grid ซ่ึงก็คือการออกแบบ Grid ใหเ้ป็นแบบ Relative ซ่ึงก็คือ
การท่ีไม่ไดก้  าหนดขนาดของ Grid แบบตายตวั แต่จะก าหนดใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆ 
เช่น ก าหนดความกวา้งแบบเป็น % หรือการใช ้font-size หน่วยเป็น em เป็นตน้ 

o ต่อมาคือการท า Flexible Images หรือการก าหนดขนาดของ Images ต่างๆ ใหมี้
ความสัมพนัธ์กบัขนาดของหนา้จอแสดงผล หากรูปตน้ฉบบัมีขนาดใหญ่มาก เวลา
แสดงในมือถือท่ีมีจอขนาดเล็ก ก็ควรลดขนาดลงมา เพื่อใหแ้สดงผลไดอ้ยา่งสวยงาม 
เป็นตน้ 

o สุดทา้ยคือการใช ้CSS3 Media Queries ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราสามารถก าหนด style sheets 
ส าหรับ Devices ต่างๆ ได ้โดยส่วนใหญ่ เราจะเขียน style sheets พื้นฐานเอาไว ้ซ่ึง
กลุ่มน้ี จะไม่ข้ึนอยูก่บั Devices ใดๆ หลงัจากนั้นใหเ้ราเขียน style sheets ส าหรับ 
Devices ท่ีมีขนาดหนา้จอท่ีเล็กสุด เพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงขนาดใหญ่สุด ซ่ึงการเขียน
แบบน้ี จะช่วยลดความซ ้ าซอ้นของโคด้ และยงัท าใหก้ารแกโ้คด้ในภายหลงัท าไดง่้าย
อีกดว้ย 

ประโยชน์ของการท าเวบ็ไซต์ Responsive Web Design  
1. Responsive Web Design ไดรั้บการรับรองจาก Google ช่วยให้ติด Index Google ไดท้ั้ง 

Desktop และ Mobile ในหนา้เดียว 
2. การท า Responsive เพียงแค่ไซด์เดียวก็รองรับทุกอุปกรณ์ และไม่ตอ้งท าหลายๆหน้า

ช่วยใหไ้ม่เปลืองทรัพยากรของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
3. ประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัท า โดยท่ีเราไม่ตอ้งท าหน้าต่างแยกกนัระหว่าง Mobile 

และ Desktop นอกจากน้ียงัประหยดัเวลาในการท างานหลายๆหนา้ โดยท่ีเราก็วางแผน
คร้ังเดียว และท าเพียงแค่หนา้เดียวเท่านั้นเอง 

4. รวดเร็วในการดูแล จดัการเว็บไซต์ ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องไปเปล่ียนแปลงเว็บไซต์
หลายๆหนา้ 

5. รองรับผูใ้ชทุ้กอุปกรณ์ เพราะหลายอุปกรณ์ก็มีความตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลแบบเดียวกนั 
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6. เวบ็ไซตไ์ม่ตอ้ง Redirect หนา้ไปหาหนา้ Mobile ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ท างานหนกัและ
ไม่วุน่วาย 

7. Googlebot-Mobile จะสนใจกบัไซต์ท่ีรองรับอุปกรณ์ประเภท Mobile ดงันั้นมัน่ใจได้
เลยวา่ Googlebot-Mobile จะเขา้มาเก็บขอ้มูลในเวบ็ไซตท่ี์ท าออกมารองรับ Mobile  

8. ช่วยท าใหก้ารคน้หาผา่น Mobile เป็นไปไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสียของการท าเวบ็ไซต์ Responsive Web Design 

เน่ืองจากการเขียนโค้ดเดียว ให้รองรับหลายๆ Devices จึงอาจท าให้เกิดปัญหา เช่น 
โทรศพัท์มือถือท่ีมีหน้าจอขนาดเล็ก ถึงแมเ้ราจะซ่อนเน้ือหาบางส่วนท่ีไม่จ  าเป็นเอาไว ้เช่น โฆษณา 
แต่ในบางเวบ็บราวเซอร์ ขอ้มูลเหล่าน้ียงัจะถูกโหลดเขา้มาอยู่ รวมไปถึงเร่ืองของ Image Resizing ท่ี
เราไม่ไดไ้ปลด File Size ของตวั Image จริงๆ ท าให้โทรศพัทมื์อถือจ าเป็นตอ้งโหลดรูปเดียวกบัรูปท่ี
ใชแ้สดงบน Desktop ท าใหเ้สียเวลาโดยไม่จ  าเป็น 

เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาเวบ็ไซต์ (Visual Studio 2010: C#) 

คือ ชุดพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา Visual Basic .NET กล่าวคือ  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้รา
เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Visual Basic .NET ได ้Visual Studio เป็นชุดพฒันาแบบ IDE Integrated 
Development Environment ซ่ึงหมายถึง  สภาพแวดลอ้มท่ีรวบรวมเคร่ืองมือและคุณสมบติัทุกอยา่งท่ี
จ  าเป็นส าหรับการพฒันาโปรแกรมเขา้ไวด้ว้ยกนัในท่ีเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นการออกแบบหนา้จอ เขียน
โคด้ รันเพื่อทดสอบการท างาน คน้หาและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด เผยแพร่โปรแกรม ฯลฯ นอกจาก Visual 
Basic .NET แลว้ Visual Studio ยงัมีภาษาอ่ืนๆ ใหใ้ชเ้ขียนโปรแกรมไดอี้ก เช่น ภาษา C# และภาษา 
C++ Visual Studio 2010 ยงัมี ภาษา F#  

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic .NET  
1. ออกแบบหนา้จอของโปรแกรม โดยน าคอนโทรลต่างๆ จากทูลบอ็กซ์มาวางบนฟอร์ม 

แลว้ปรับขนาดและต าแหน่งตามท่ีตอ้งการ 
2. ก าหนดพร็อพเพอร์ต้ีของฟอร์มและออบเจก็ตต่์างๆ บนฟอร์ม โดยใชว้นิโดว ์

Properties  
3. การเขียนโคด้ควบคุมการท างานของโปรแกรม  
4. รันโปรแกรมเพื่อทดสอบวา่โปรแกรมท างานไดต้ามท่ีตอ้งการหรือไม่ 



 

27 

 

5. คน้หาขอ้ผิดพลาด ถา้หากโปรแกรมเกิดขอ้ผดิพลาดหรือท างานไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ 
6. คอมไพลโ์ปรเจค็ไปเป็นไฟลโ์ปรแกรมท่ีรันได ้Executable File 
 

2.3.2  จาวาสคริป อ๊อฟเจค โนเทช่ัน (JavaScript Object Notation : JSON) 

ระบบออนไลน์ (2557). จาวาสคริป  อ๊อปเจค  โนเทชั่น (JavaScript Object Notation) เป็น
รูปแบบขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบไลท์เวท ซ่ึงง่ายต่อการอ่านเขียนและทา
ความเขา้ใจของมนุษย ์และง่ายต่อการท่ีเคร่ืองจกัรจะทาการแปลงสภาพ มาตรฐานของ JSON คือ RFC 
4627 มี Internet Media Type เป็น application/json และมีนามสกุลไฟล์เป็น  .json ในปัจจุบัน JSON 
นิยมใช้ในเว็บแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะ AJAX โดนสาเหตุหลักท่ี  JSON ได้รับความนิยมมากข้ึน
เน่ืองจากความง่ายต่อการทาความเขา้ใจและมีความระชบักวา่ XML ท่ีใชก้นัอยูแ่ต่เดิม 

 

ภาพท่ี 2.9 แสดงตวัอยา่งรูปแบบขอ้มูลแบบ JSON 

 

 

ภาพท่ี 2.10 โครงสร้างของวตัถุ JSON  
(ท่ีมา: http://www.json.org) 
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ภาพท่ี 2.11โครงสร้างของอาร์เรยข์อง JSON  
(ท่ีมา: http://www.json.org) 

 

2.3.3 รูปแบบการออกแบบเอม็ ว ีซี (Design Pattern Model View Controller) 

ระบบออนไลน์ (2557). Model-View-Controller (MVC) คือ สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ชนิด
หน่ึง ซ่ึงในขณะน้ีถือว่าเป็นแบบแผนสถาปัตยกรรม (architectural pattern) ท่ีใช้ในสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ รูปแบบ MVC ใช้เพื่อแยกส่วนซอฟต์แวร์ในส่วน ตรรกะเน้ือหา (domain logic) ได้แก่
ความเขา้ใจในระบบของผูใ้ช้ และส่วนการป้อนขอ้มูลและแสดงผล (GUI) ซ่ึงช่วยให้การพฒันา การ
ทดสอบ และการดูแลรักษาซอฟตแ์วร์ แยกออกจากกนั  

โมเดล (Model) หมายถึง ส่วนของซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการแปลการท างานของระบบ ไปสู่ส่ิง
ท่ีระบบซอฟต์แวร์ไดถู้กออกแบบเอาไว  ้ตรรกะเน้ือหาใช้เพื่อให้ความหมายแก่ขอ้มูลดิบ (ยกตวัอยา่ง
เช่น การค านวณว่าวนัน้ีเป็นวนัเกิดของผูใ้ช้หรือไม่, หรือจานวนเงินรวม ภาษี และค่าส่งสินคา้ ใน
ตะกร้าสินคา้) เม่ือโมเดลมีการเปล่ียนแปลง จะมีการส่งค่าเตือนใหแ้ก่ ววิ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปรับค่า ระบบ
ซอฟต์แวร์หลายระบบใช้การเก็บข้อมูลถาวร เช่น ฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลเหล่าน้ี MVC ไม่ได้
ก าหนดถึงระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล เพราะเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าส่วนน้ีจะอยู่ภายใต ้หรือถูกครอบคลุมดว้ย
โมเดล โมเดลไม่ได้เป็นเพียง อ็อบเจกต์ท่ีใช้เข้าถึงข้อมูล แต่ในระบบซอฟต์แวร์เล็กๆ ซ่ึงมีความ
ซบัซอ้นนอ้ยจะไม่เห็นความแตกต่าง 

ววิ (View) แสดงผลค่าในโมเดลในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ในแต่ละ
โมเดลสามารถมีววิไดห้ลายแบบ เพื่อใชใ้นจุดประสงคท่ี์ต่างกนั  

คอนโทรลเลอร์ (Controller) รับค่าเขา้มา และทาการตอบสนองโดยเรียกใช้อ็อบเจกต์ใน
โมเดลแอพลิเคชนัท่ีใช ้MVC อาจจะเป็นกลุ่มของ โมเดล/ววิ/คอนโทรลเลอร์ โดยแต่ละกลุ่มใชใ้นงาน
ต่างกนัไป  
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ภาพท่ี 2.12 แสดงการทางานของ MVC 
(ท่ีมา: http://lkubaski.wordpress.com/2012/12/20/java-se-application-design-with 

-mvc-with-images/) 
 

จากงานการวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดมี้การน าหลกัการ MVC มาใชพ้ฒันาเวบ็แอพลิเคชนั
โดย ววิ จะเป็น HTML หรือ XHTML ท่ีสร้างโดยแอพลิเคชนันั้น ส่วนคอนโทรลเลอร์รับค่า GET 
หรือ POST เขา้มา แลว้เลือกติดต่อกบัโมเดลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอบสนอง โมเดลซ่ึงมี Business 
rules จะท าการจดัการตามค าร้องขอนั้นๆ 
 

2.4 รูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์แบบน า้ตก (Waterfall Model) 

2.4.1 ทฤษฎ ีและหลกัการทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

 มงคล หล้าดวงดี (2552) ไดก้ล่าวว่าแบบจ าลองน ้ าตกประกอบไปดว้ยขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเรียงต่อเน่ืองกนัเป็นล าดบัขั้นตอน โดยขั้นตอนต่อไปจะเร่ิมตน้ด าเนินการไดจ้ะตอ้งรอให้
ขั้นตอนก่อนหนา้เสร็จส้ินเสียก่อน โดยมีขั้นตอนพื้นฐานประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนดงัรูปท่ี 2.13 
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ภาพท่ี 2.13 แสดงกิจกรรมในระเบียบวธีิการพฒันาซอฟแวร์แบบน ้าตก 
(ท่ีมา: http://top-bing.blogspot.com/2010/04/penjelasan-waterfall-model.html/) 

 

1.    การก าหนดความตอ้งการ (Requirement Definition) เป็นกระบวนการในการก าหนด
วตัถุประสงคก์ารท างานและขอบเขตของระบบ จากการประชุมหรือเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้
ระบบแลว้น ามาอธิบายในรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นเอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ของระบบ 

2.    การออกแบบซอฟแวร์และระบบ (System and Software Design) เป็นกระบวนการใน
การน าความตอ้งการของระบบมาอธิบายรูปแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อระบุส่วนประกอบของระบบ การอธิบายการท างานรวมถึงความสัมพนัธ์ของส่วน
ต่างๆ แลว้สร้างเป็นเอกสารการออกแบบระบบเพื่อส่ือสารใหผู้พ้ฒันาเขา้ใจตรงกนั 

3.    การลงมือพฒันาและทดสอบในระดับหน่วย (Implementation and Unit Testing) ใน
กระบวนการน้ีซอฟต์แวร์ท่ีถูกออกแบบไวจ้ะถูกสร้างให้ท างานไดจ้ริงในแต่ละส่วน
ตามความตอ้งการพร้อมทั้งทดสอบในแต่ละส่วนแยกกนัเพื่อให้แน่ใจวา่การท างานใน
แต่ละส่วนนั้นตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

4.    การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) หลังจากท่ี
พฒันาในแต่ละส่วนให้สามารถท่ีจะท างานไดต้ามตอ้งการแลว้ก็จะน าแต่ละส่วนมาท า
การประสานกันเป็นระบบและทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบโดยรวมทั้ งหมดจะ
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบร่ืนและตรงกับความต้องการของผูใ้ช้มากท่ีสุด  
โดยหลงัจากกระบวนน้ีแล้วซอฟต์แวร์ก็จะพร้อมท่ีจะส่งมอบให้ผูใ้ช้น าไปใช้งาน
ต่อไป 

 5. การน าไปใช้และการบ ารุงรักษา (Operation and maintenance) เป็นกระบวนการท่ีมี
ช่วงระยะเวลานานท่ีสุดของวงจรชีวติซอฟตแ์วร์ ตั้งแต่การติดตั้งซอฟตแ์วร์ การใชง้าน
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และการบ ารุงรักษาระบบใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งราบร่ืนตลอดช่วงเวลาท่ีซอฟตแ์วร์
ถูกใช้งาน รวมถึงการปรับเปล่ียนซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองกบัความตอ้งการใหม่ตาม
รูปแบบธุรกิจหรือการใช้งานของผูใ้ช้ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยทุกกระบวนการจะตอ้ง
ได้ผลลัพธ์เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการต่อไปและมีผลตอบกลับเพื่อส่งไปย ัง
กระบวนการท่ีตอ้งการต่อไป 

 

2.5  กระบวนการพฒันาซอฟแวร์โดยใช้มาตรฐาน ISO 29110 

ระบบออนไลน์ (2557). กระบวนการของ ISO 29110 จะเนน้ใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงอาจจะเป็น
ผูป้ระกอบการอิสระผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานทางด้าน
ซอฟตแ์วร์ท่ีอยูใ่นธนาคารขนาดใหญ่ให้มีกระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นระบบ และเข่าสู่
กระบวนการสากล โดยจะเป็นการเร่ิมตน้ในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI 
(Software Process Improvement) ทาง ISO 29110 ไดใ้ห้ความส าคญัในกระบวนการท่ีจะตอ้งท าการ
ปรับปรุงให้เป็นระบบและเป็นสากล 2 กระบวนการหลกั คือ กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ 
(Project Management) และกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆภายในอีกทั้ งสองกระบวนได้ ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ ใช้ได้ทนัที โดยได้ก าหนดขนาดของ
กระบวนการใหเ้หมาะสมกบัธนาคารขนาดเล็ก จึงไม่สร้างปัญหาในการปรับใชง้านใหเ้ขา้กบัธนาคาร 

1)  กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) 

 

ภาพท่ี 2.14 แผนภาพแสดงกิจกรรมหลกั (Basic Profile) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
(ท่ีมา: www.leaderbiz.co.th/file/ISO_29110_VSE.pdf) 
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ภาพท่ี 2.15 แผนภาพแสดงกิจกรรมของกระบวนการบริหารโครงการ ISO 29110 

(ท่ีมา: www.leaderbiz.co.th/file/ISO_29110_VSE.pdf) 
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ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการตามมาตรฐาน ISO29110 มีกิจกรรมหลักทั้งส้ิน 4 
กิจกรรมหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย 

o PM.1 Project Planning 
o PM.2 Project Plan Execution 
o PM.3 Project Assessment and Control 
o PM.4 Project Closure 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินการตามกจิกรรมทั้งส้ิน 7 ประการซ่ึงประกอบไปด้วย 
o PM.O1 .Project Plan จะตอ้งสร้างมาจากเอกสารความตอ้งการโดยในแผนตอ้งมีการ

ระบุทรัพยากรท่ีตอ้งใช้และเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ และ
แผนท่ีไดจ้ะตอ้งมีการรับทราบและยอมรับในแผน ก่อนจะเร่ิมน าไปใชง้านในขั้นตอน
ถดัไป 

o PM.O2. การด าเนินการโครงการจะต้องถูกติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองโดย
เทียบเคียงกบัแผนการด าเนินการโครงการและมีการบนัทึกผลเก็บไวใ้นแบบบนัทึก
การติดตามความกา้วหนา้โครงการ  

o PM.O3. ขั้นตอนการร้องขอเปล่ียนแปลง (Change Request) จะตอ้งมีการระบุวิธีการ
รับเร่ืองและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งในดา้น ตน้ทุน เวลา และ ปัจจยัในทาง
เทคนิค  

o PM.O4. มีการสรุปการประชุมระหวา่งทีมพฒันาและลูกคา้ เพื่อก าหนดขอ้ตกลงในการ
ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ  

o PM.O5. มีการระบุความเส่ียง (Risk) ท่ีอาจจะเกิดในระหวา่งการด าเนินการและจดัการ
โครงการ  

o PM.O6. มีการก าหนดแผนการจดัการรุ่นซอฟตแ์วร์ (Version Control Plan) โดยมีการ
ก าหนด Baseline และมีการควบคุมการแกไ้ขของทีมพฒันา และการน าออกจากระบบ
เพื่อส่งมอบลูกค้า โดยในแผนต้องระบุสถานท่ีเก็บ และ โครงสร้างของสารบัญ 
(Directory Structure) 

o  PM.O7. มีแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Insurance) เพื่อให้มั่นใจ
กระบวนการด าเนินการ และผลการด าเนินการมีความสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินการ
และขอ้ตกลงความตอ้งการ 
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2)  กระบวนการด้านการ สร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) 

 

ภาพท่ี 2.16 แผนภาพแสดงกิจกรรมในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ISO 29110 
(ท่ีมา: www.leaderbiz.co.th/file/ISO_29110_VSE.pdf) 
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ส าหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO29110 มีกิจกรรมหลกัทั้งส้ิน 6 
กิจกรรมหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย 

o SI.1 Software Implementation Initiation 
o SI.2 Software Requirements Analysis 
o SI.3 Software Architectural and Detailed Design   
o SI.4 Software Construction 
o SI.5 Software Integration and Tests 
o SI.6 Product Delivery 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินการตามกจิกรรมทั้งส้ิน 7 ประการประกอบไปด้วย 
o SI.O1. งานในแต่ละกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการ

ด าเนินการ 
o SI.O2. ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement) จะต้องมีการ

ก าหนดให้ชดัเจนถึงวิธีการวดัผลและขอ้ตกลงการทดสอบ โดยวิธีการวดัผลดงักล่าว
จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เพื่อจดัท าเป็นเอกสารและเก็บไว ้

o SI.O3. เอกสารสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์หรือเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ท่ีจดัท า
ข้ึนจะต้องสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับซอฟต์แวร์ได้ดี  รวมไปจนถึงมี
ความสัมพนัธ์ท่ีตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์ได ้

o SI.O4. ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ท่ีสร้างข้ึนจะต้องผ่านการทดสอบระดับหน่วย 
(Unit Test)  และเป็นไปตามเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์และเอกสารการออกแบบ 

o SI.O5. มีการทดสอบการท างานร่วมกนัของส่วนประกอบทั้งหมดของซอฟตแ์วร์ ตาม 
Test Cases และ Test Procedures ท่ีออกแบบไวพ้ร้อมบนัทึกผลการทดสอบไวใ้น Test 
Report โดยข้อผิดพลาดทั้ งหมดท่ีตรวจพบจะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตาม
เอกสารการออกแบบ 

o SI.O6. โครงร่างซอฟต์แวร์ (Software Configuration) จะต้องตรงกับเอกสารความ
ตอ้งการซอฟต์แวร์ท่ีเป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า ซ่ึงรวมถึง คู่มือผูใ้ช้ ซ่ึงทั้ งหมด
จะตอ้งถูกจดัเก็บใน Project Repository และเม่ือมีความตอ้งการเปล่ียนแปลงรายการใด 
Repository แลว้นั้นจะตอ้งมีการเปิดค าขอเปล่ียนแปลง 

o SI.O7. การด าเนินงานทั้งหมดรวมถึงผลผลิตท่ีได้จากงานทั้งหมดจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ Input Product และ Output Product ของ
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แต่ละกิจกรรมตามมาตรฐานก าหนด ข้อผิดพลาดท่ีพบจะต้องได้รับการแก้ไขและ
บนัทึกไวใ้น Validation Result หรือ Verification Result 

และจากขั้นตอนด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO29110 จะไดเ้อกสารทั้งส้ิน 
20 เอกสารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เอกสารทีไ่ด้จากขั้นการบริหารโครงการ 8 เอกสาร  

o Project Plan คือ เอกสารและตารางเวลาโครงการ  
o Progress Status Record คือ เอกสารบนัทึกผลความกา้วหนา้โครงการ  
o Correction Register คือ เอกสารบนัทึกประเด็นปัญหาในโครงการพร้อมแนวทางแกไ้ข  
o Meeting Record คือ เอกสารบนัทึกการประชุม 
o Change Request คือ เอกสารขอเปล่ียนแปลงความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการ  
o Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร  
o Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้  
o Acceptance Record คือ เอกสารการส่งมอบผลิตภณัฑข์องโครงการ 

เอกสารทีไ่ด้จากขั้นตอนการพฒันาซอฟต์แวร์ 12 เอกสาร  

o Requirement Specification คือ เอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์  
o Software Design คือ เอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์  
o Traceability Record คือ เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ 
o Software Component คือ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  
o Software คือ ผลิตภณัฑส์ าหรับส่งมอบใหก้บัลูกคา้  
o Test Cases and Test Procedures คือ เอกสารจดัท าการทดสอบพร้อมวธีิการทดสอบ  
o Test Report คือ เอกสารรายงานผลการทดสอบ  
o Software User Document คือ เอกสารคู่มือการใชง้านระบบ 
o Product Operation Guideline คือ เอกสารคู่มือการติดตั้งและการจดัการซอฟตแ์วร์  
o Maintenance Document คือ เอกสารก าหนดผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการ  
o Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร  
o Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้ 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงาน 

วิธีการศึกษาวิจยัการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ อาศยั
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบน ้ าตก (Waterfall Model) ดังท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงแบ่ง
ขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอนอนัไดแ้ก่ การก าหนดความตอ้งการของระบบ (Requirements Definition) 
การออกแบบระบบ (System and Software Design) การพัฒนาระบบ (Implementation and Unit 
Testing) การทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การบ ารุงรักษาระบบ (Operation and 
Maintenance) โดยในโครงการน้ีมีการปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาระบบดงัน้ี 

3.1  การก าหนดความตอ้งการของระบบ (Requirements Definition) 
3.2  การออกแบบระบบ (System and Software Design) 
3.3  การพฒันาระบบ (Implementation and Unit Testing) 
3.4  การทดสอบระบบ (Integration and System Testing) 
3.5  การบ ารุงรักษาระบบ (Operation and Maintenance) 

 

3.1  การก าหนดความต้องการของระบบ (System Requirement) 

3.1.1 การวางแผนการสัมภาษณ์ 

ผูว้จิยัท าการศึกษาวิธีการและเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในเร่ืองการพฒันาโมดูลใหม่ 
โดยศึกษาจากระบบงานเดิมในการออกรายงานต่างๆ ของหน่วยงานทางด้าน IT ของธนาคารเพื่อ
จดัท ารายงานส่งให้ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจต่างๆของทางธนาคาร และท าการ
ส ารวจซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ าหรับจดัท ารายงานท่ีทางธนาคารใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และส ารวจซอฟตแ์วร์ท่ีใช้
ในการจดัท ารายงานท่ีมีจ าหน่ายบนทอ้งตลาด จากการศึกษาผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลของธนาคารบางส่วนมา
ติดตั้งบนเคร่ืองท่ีใชส้ าหรับการพฒันา ในส่วนของงานสินเช่ือ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของธนาคาร เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจออกผลิตภณัฑส์ าหรับการแข่งขนัทางการตลาดกบัธนาคารอ่ืนๆ 
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3.1.2 การด าเนินการสัมภาษณ์ 

ในการวิจยัส่วนการประมวลผลในการออกรายงานให้กับผูบ้ริหาร เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจ ผูว้ิจยัก าหนดค าถามท่ีไม่แน่นอนตายตวั แต่เป็นค าถามท่ีมีค าส าคญัเก่ียวกบัความตอ้งการ
ขอ้มูลรวมถึงความส าคญัและความถ่ีในการขอรายงาน ส าหรับให้ผูบ้ริหารสามารถน ารายงานท่ีไดไ้ป
ใชว้เิคราะห์เพื่อออกผลิตภณัฑต่์างๆ ของธนาคาร  
 

3.1.3 วเิคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ 

ท าการวิเคราะห์หารูปแบบขอ้มูลของความตอ้งการและรายละเอียดของรายงานท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อหารูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยม จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์และปรับเข้ากับแนวคิดท่ี
ตอ้งการจะออกแบบระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริหารในการก าหนดความตอ้งการเพื่อให้
ไดข้อ้มูลรายงานท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจ และผูป้ฏิบติัการท่ีตอ้งการลดปัญหาความ
ซ ้ าซ้อนในการคน้หาขอ้มูลรายงานตามความตอ้งการของผูบ้ริหารให้สอดคลอ้งกบัการใชง้านจริงและ
ขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดเป็นเอกสารความตอ้งการระบบ 
ซ่ึงจะน าไปใชใ้นกระบวนการออกแบบระบบ 

 

3.2 การออกแบบระบบ (System and Software Design) 

ผูว้ิจยัไดน้ าความตอ้งการของผูใ้ช้มาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดฟังค์ชั่นของระบบ (Functional 
Requirements) และก าหนดความต้องการของระบบท่ีเป็นคุณลักษณะเฉพาะในเชิงความสามารถ
เพิ่ ม เติม (Non-Functional Requirements) โดยใช้แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) เพื่ อ
ส่ือสารระหว่างผูใ้ช้ และผูพ้ฒันา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในรายละเอียดของความตอ้งการ
ระบบ ซ่ึงวธีิการด าเนินงานในกระบวนการน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 วเิคราะห์และแบ่งส่วนในการออกแบบของระบบ 

- ส่วนหน้าจอแสดงผล โดยท าการวิเคราะห์และออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับ
ผูใ้ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านไดง่้ายและมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน  

- ส่วนการจดัท าการคลงัขอ้มูล โดยท าการวเิคราะห์ระบบงานเดิมและวิเคราะห์ความถ่ีใน
การออกรายงาน โดยท าการวิเคราะห์ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกนัของขอ้มูล 
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ส าหรับจดัท าฐานขอ้มูลกลาง เพื่อลดความซ ้ าซ้อนของระบบ และสามารถคน้หาขอ้มูล
ไดง่้าย อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

3.2.2  ออกแบบระบบเชิงวตัถุด้วยยูเอม็แอล (UML) เพื่อง่ายต่อการพฒันาและยนืยนัความ
ถูกตอ้งกบัผูใ้ชง้าน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. ยสูเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) ท าการออกแบบส่วนของการท างานหลกัและผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบรวมถึงความสัมพนัธ์กบัระบบภายนอก 

2. คลาสไดอาแกรม (Class Diagram) ท าการออกแบบคลาสโครงสร้างของคลาสและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสในระบบท่ีพฒันาข้ึน 

3. แอคทิวิต้ีไดอาแกรม (Activity Diagtam) ท าการออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบ
ตามล าดบัขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

3.2.3  ออกแบบส่วนทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เพื่อท าใหผู้พ้ฒันาและผูใ้ชเ้ห็นภาพความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 

ออกแบบฐานขอ้มูลด้วยอีอาร์ไดอาแกรม (Entity Relation Diagram) ใช้อีอาร์ไดอาแกรม
เพื่อแสดงแอตทริบิวตต่์างๆ และแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลแต่ละตวั ซ่ึงอีอาร์ไดอาแกรมจะท า
ให้ผูพ้ฒันาได้เห็นโครงสร้างข้อมูลท่ีครอบคลุมและชัดเจน สามารถท าการตรวจสอบและแก้ไข
ฐานขอ้มูลท่ีออกแบบไดโ้ดยง่าย 

 

3.3 การพฒันาระบบ (Implementation and Unit Testing) 

เป็นกระวนการในการพฒันาระบบให้ไดต้ามขอ้ก าหนดท่ีไดอ้อกแบบเอาไวแ้ละประกอบ
เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ออกมาเป็นซอฟต์แวร์ท่ีสามารถใช้งานได้ ซ่ึงการด าเนินงานในกระบวนการน้ีมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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3.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ 

1. ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์นิโดวเ์อก็พี (Microsoft Windows XP หรือ 7) 
2. ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จอิคลิบ (Eclipse) 
3. ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จเวอร์ชวัสตูดิโอ (Virtual Studio 2010) 
4. ระบบฐานขอ้มูล SQL Server 2008 R2 

 

3.3.2  ขั้นตอนการพฒันา 

1. ติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 
2. ศึกษาเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์และเอกสารการออกแบบระบบ 
3. แบ่งการพฒันาออกเป็นส่วนตามเอกสารการออกแบบ 
4. ออกแบบค าสั่งของโปรแกรมทีละส่วน 
5. สร้างไฟลค์  าสั่งและเขียนค าสั่งทีละส่วน 
6. ท าการแปลชุดค าสั่งและทดสอบการท างานบนระบบจ าลองและอุปกรณ์จริง 
7. จดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม 

ผลลัพธ์ท่ีต้องการจากกระบวนการน้ีคือ ระบบท่ีถูกพฒันาแล้วพร้อมเอกสารประกอบ
โปรแกรมเพื่ออธิบายรายละเอียดการท างานในแต่ละส่วน ซ่ึงการท างานของระบบอาจจะยงัไม่
สมบูรณ์ โดยจะน าไปใช้ในกระบวนการทดสอบต่อไปส่วนผลตอบกลบัไปยงัการออกแบบ โดยจะ
น าไปตรวจสอบวา่การพฒันาด าเนินไปตามท่ีไดอ้อกแบบไวห้รือไม่ หากไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้
จ  าตอ้งการปรับแกจ้นกวา่จะเป็นไปตามท่ีออกแบบก่อนจะเขา้สู่ขั้นตอนการทดสอบต่อไป 
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3.4 การทดสอบระบบ (Integration and System Testing) 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดสอบระบบ 

จากภาพท่ี 3.1 ผูว้ิจยัท าการออกแบบขั้นตอนการทดสอบบนเคร่ืองทดสอบ เพื่อให้ผูใ้ชง้าน
เขา้มาท าการทดสอบ เพื่อให้ผูใ้ชง้านตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบตามความตอ้งการของผูใ้ช้ โดย
มีการทดสอบระบบในส่วนของการคน้หารายงาน การคน้หาขอ้มูลสถิติ การส่งออกขอ้มูลต่างๆ การ
จดัการขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลแบบอตัโนมติัหรือผา่นแอพลิเคชนั และการท างานของเวบ็เซอร์วสิ ก่อนใช้
งานจริง ซ่ึงวธีิการด าเนินงานในกระบวนการน้ีมีรายละเอียดในการทดสอบต่อไปน้ี 

3.4.1. วธีิการทดสอบมีดังนี้ 

- ก าหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
- จดัเตรียมกรณีทดสอบและขอ้มูลทดสอบ 
- เตรียมหน่วยยอ่ยของระบบท่ีตอ้งการทดสอบ 
- ท าการทดสอบจริง 
- จดัท าเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 
- ท าการทดสอบผลจากการแกไ้ข 
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3.4.2. วธีิทดสอบแบ่งเป็น 3 ระดับ 

- Unit Test ท าการทดสอบในระดบัหน่วยยอ่ย 
- Integration Test ท าการทดสอบในระดบัผสานหน่วยยอ่ย 
- User Acceptance Test ท าการทดสอบภายใตส้ภาพแวดลอ้มการใชง้านจริง 

 

3.4.3. การส่งมอบ (Product Delivery) 

- เอกสารการใชง้านของระบบส าหรับผูใ้ชง้าน (User Manual) 
- เอกสารแนวทางในการบ ารุงรักษาของระบบ (Maintenance) 
- เอกสารการเปล่ียนแปลงระบบเพื่อแกไ้ขโปรแกรม (Change Request) 

 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีคือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ ส่วนผลตอบกลบัไป
ยงักระบวนการพฒันาจะเกิดข้ึนเม่ือพบปัญหาท่ีท าให้ไม่สามารถผ่านการทดสอบตามผลท่ีคาดหวงั 
ซ่ึงตอ้งน าผลลพัธ์กลบัไปหาสาเหตุและแกไ้ขให้สมบูรณ์แลว้ท าการทดสอบซ ้ าอีกคร้ัง จนไดผ้ลลพัธ์
ตามท่ีคาดหวงั 

 

3.5  การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 

ในการน าระบบไปใชง้านมกัจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปัญหาข้ึนกบัระบบ ซ่ึงเป็นไปตาม
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น กระบวนการน้ีจะมีการวางแผนบ ารุงรักษาระบบโดย
จดัเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบหลงัจากท่ีน าไปใช้แลว้อยา่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะถูกน ามาแกไ้ขปรับปรุงทนัทีหรือบนัทึกไวเ้พื่อ
แกไ้ขปรับปรุงซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไปตามการอนุมติัของผูมี้อ านาจของทีมผูพ้ฒันา ซ่ึงจะถูกวิเคราะห์ใน
ส่วนต่างๆของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปล่ียนแปลงตามแผนท่ีได้
ออกแบบไว ้

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากกระบวนการน้ีคือ แผนการบ ารุงรักษาระบบ โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
การน าไปใช้งานจริงและผลตอบกลบัจากกระบวนการน้ีจะน าไปใช้ในการตรวจสอบกระบวนการ
ก่อนหน้าเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขให้สมบูรณ์ไม่วา่จะเป็นในซอฟตแ์วร์รุ่นปัจจุบนัหรือ
เก็บไวแ้กไ้ขใหส้มบูรณ์ในซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไป 
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ในบทน้ีได้แสดงวิธีการวิจยัโดยยึดรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์แบบจ าลองน ้ าตก ซ่ึงมี
กระบวนการพฒันาต่างๆ ไดแ้ก่ การก าหนดความตอ้งการ การออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การ
ทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาระบบ ตามล าดบัซ่ึงรายละเอียดผลลพัธ์ของกระบวนการต่างๆจะถูก
กล่าวถึงในบทถดัไป 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 
การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไดมี้การด าเนินตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนตามท่ีไดมี้

การวางแผนไว ้โดยไดมี้การเร่ิมตั้งแต่การเก็บขอ้มูล จนไปถึงขั้นตอนการบ ารุงรักษา โดยสามารถแบ่ง
ไดต้ามขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 

4.1 ผลลพัธ์จากการก าหนดความตอ้งการของระบบ 
4.2 ผลลพัธ์จากการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
4.3 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการพฒันาระบบ 
4.4 ผลลพัธ์จากการน าระบบไปใชง้าน 
4.5 ผลลพัธ์จากการบ ารุงรักษาระบบ 

 

4.1 ผลลพัธ์จากการก าหนดความต้องการของระบบ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบจะมีการท างานสัมพนัธ์กนัระหวา่งเทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ 
วเิคราะห์ และการเขา้ถึงขอ้มูลกบัคลงัขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการสารสนเทศ 

2. ระบบจะแบ่งการท างานออกเป็น 3 รูปแบบ ซ่ึงมีความต้องการท่ีแตกต่างกันดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

ส่วนของผู้ใช้ทัว่ไปและผู้บริหาร 

- ระบบตอ้งรองรับการเขา้ระบบ 
- ระบบตอ้งรองรับการคน้หาแต่ละรายงาน ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
- ระบบตอ้งส่งออกขอ้มูลจากการคน้หาออกมาเป็น Excel หรือ Text 
- ระบบตอ้งรองรับการเปล่ียนรหสัผา่น 
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- ระบบตอ้งรองรับการประมวลผลสถิติทางดา้นสินเช่ือ 
- ระบบสามารถส่งออกรายงานไดถ้า้ผูใ้ชมี้สิทธ์ิในการส่งออกขอ้มูล 
- ระบบสามารถใหส่้งออกรายงานในรูปแบบ Text อยา่งเดียวกรณีขอ้มูลมีจ านวนมากๆ 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

- ระบบตอ้งรองรับการเขา้ระบบ 
- ระบบจดัการผูใ้ช ้
- ระบบสามารถตรวจสอบการก าหนดช่ือผูใ้ชซ้ ้ า 
- ระบบจดัการสิทธ์ิของผูใ้ช ้
- ระบบสามารถตรวจสอบการตั้งช่ือกลุ่มของผูใ้ชง้านซ ้ า 
- ระบบก าหนดสิทธ์ิของผูใ้ช ้

ส่วนของการปฏิบัติงาน 

- ระบบแสดงสถานะของ BI Script 
- ระบบสามารถสั่งให้ท าการประมวลผลขอ้มูลใหม่หรือประมวลผลท่ีนอกเหนือจากท่ีได้

ก าหนดเวลาในการประมวลผลของ BI Script ไวแ้บบอตัโนมติั 
 

4.2  ผลลพัธ์จากการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 

4.2.1 การก าหนดผู้ใช้ 

เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการของระบบจะพบว่าผูใ้ชง้านระบบมีดว้ยกนัสองประเภท คือ 
ผูใ้ช้งานกลุ่มพนักงาน ผูดู้แลระบบ และผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงทั้ง 3 ประเภทมีความสัมพนัธ์กบัระบบใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัโดยจะแทนกลุ่มผูใ้ชด้ว้ยสัญลกัษณ์ผูก้ระท า (Actor) ดงัรูปท่ี 4.1 
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Person Admin OperationManager

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงแอคเตอร์ของกลุ่มผูบ้ริหาร (Manager), แสดงแอคเตอร์ของกลุ่มพนกังาน (Person), 
กลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) และกลุ่มปฏิบติังาน (Operation) 

 
- ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูบ้ริหาร (Manager) 

ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังานจ าเป็นตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน 
โดยท าเร่ืองแจ้งไปยงัผู ้ดูแลของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจัดการข้อมูลเก่ียวกับการ
สนับสนุนการตดัสินใจ เช่น รายงานทางดา้นสถิติ รายงานขอ้มูลสรุปทางด้านสินเช่ือ 
เป็นตน้ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังาน (Person) 

ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังานจ าเป็นตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน 
โดยท าเร่ืองแจ้งไปยงัผู ้ดูแลของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจัดการข้อมูลเก่ียวกับการ
สนบัสนุนการตดัสินใจ เช่น รายงานระหว่างด าเนินการ รายงานอนุมติัสินเช่ือ รายงาน
นิติกรรม เป็นตน้ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) 

ผูใ้ช้งานในกลุ่มผูดู้แลระบบจะเป็นกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการผูใ้ช้งานระบบ 
สามารถสร้างกลุ่มของสิทธ์ิในการเขา้ถึง และรวมไปถึงการจดัการก าหนดสิทธ์ิในการ
เขา้คน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใหก้บักลุ่มของสิทธ์ิภายในระบบ 
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- ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังาน (Operation) 

ผูใ้ช้งานในกลุ่มปฏิบติังานจะท าหน้าท่ีคอยสังเกตการณ์ท างานในส่วนของการ
รวบรวมขอ้มูล (BI) ท่ีระบบไดก้ าหนดไวใ้นการจดัการขอ้มูล และสามารถ Rerun ขอ้มูล
ท่ีมีปัญหาได้ใหม่กรณีระบบไม่สามารถจดัการข้อมูลได้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หรือมีขอ้ผดิพลาดในการจดัการขอ้มูลของแต่ละรายงาน 

 

4.2.2 การก าหนดยูสเคสไดอะแกรม 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มผูบ้ริหาร 

จากภาพท่ี 4.2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้ลุ่มผูบ้ริหารกบัระบบ ซ่ึงผูใ้ชใ้น
กลุ่มผู ้บริหารจะต้องท าการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกก่อนโดยท่ีจะต้องให้ทางผู ้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนใชง้านให้จากนั้นจึงจะสามารถท าการจดัการขอ้มูลทางดา้นสถิติ โดยมีรายละเอียดของยสู
เคสไดอะแกรม ดงัต่อไปน้ี 

- ยูสเคส Registration: ผูบ้ริหารท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการแจง้ขอ้มูลไปยงั
ผู ้ดูแลระบบ เพื่ อให้ ได้ สิท ธ์ิในการเข้าถึ งข้อมูล  โดยในขั้ นตอนลงทะเบี ยน 
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(Registration) พนักงานจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด 

- ยสูเคส Profile Management: ผูบ้ริหารท่ีไดมี้สิทธ์ิใชง้านสามารถท่ีจะปรับแต่งเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนตวัตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้กรณีตอ้งการเปล่ียน
รหัสผ่านพนักงานสามารถแก้ไขได้เองหลงัจากท าการเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ถ้า
ผูบ้ริหารลืมรหัสผ่านจะตอ้งแจง้ไปยงัผูดู้แลระบบท าการเปล่ียนแปลงรหัสเป็นรหัส
เร่ิมตน้ 

- ยสูเคส Loan Statistic: พนกังานท่ีมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลสามารถท าการคน้หาขอ้มูลตาม
ความต้องการ ระบบจะท าการประมวลผลและแสดงออกมาในรูปของกราฟหรือ
แผนภาพวงกลมจากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคลงัขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน 

จากภาพท่ี 4.3 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้ลุ่มพนกังานกบัระบบ ซ่ึงผูใ้ชใ้น
กลุ่มพนักงานจะต้องท าการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกก่อนโดยท่ีจะต้องให้ทางผู ้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนใช้งานให้จากนั้นจึงจะสามารถท าการจดัการขอ้มูลรายงาน โดยมีรายละเอียดของยูสเคส
ไดอะแกรม ดงัต่อไปน้ี 
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- ยูสเคส Registration: พนักงานท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการแจง้ขอ้มูลไปยงั
ผู ้ดูแลระบบ เพื่ อให้ ได้ สิท ธ์ิในการเข้าถึ งข้อมูล  โดยในขั้ นตอนลงทะเบี ยน 
(Registration) พนักงานจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด 

- ยสูเคส Profile Management: พนกังานท่ีไดมี้สิทธ์ิใชง้านสามารถท่ีจะปรับแต่งเก่ียวกบั
ขอ้มูลพนกังานตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้โดยจะตอ้งท าการ
พิสูจน์ตวัตนไปยงัผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลให้ตามท่ีพนกังาน
ร้องขอ และกรณีตอ้งการเปล่ียนรหสัผา่นพนกังานสามารถแกไ้ขไดเ้องหลงัจากท าการ
เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ถา้พนกังานลืมรหสัผา่นจะตอ้งแจง้ไปยงัผูดู้แลระบบส าหรับ
การเปล่ียนแปลงรหสัเป็นรหสัเร่ิมตน้ 

- ยสูเคส Generate Report: พนกังานท่ีมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลสามารถท าการคน้หาขอ้มูลตาม
ความต้องการโดยแยกตามสิทธ์ิการเขา้ถึงข้อมูล และสามารถน าข้อมูลออกมาเป็น
รูปแบบ Excel 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบ 
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จากภาพท่ี 4.4แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กลุ่มผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูใ้ช้ในกลุ่ม
ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกก่อนโดยท่ีจะตอ้งให้ทางกลุ่มท่ีมีสิทธ์ิในการเพิ่ม
ผูดู้แลระบบ ลงทะเบียนใชง้านให้จากนั้นจึงจะสามารถท าการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชก้ลุ่มพนกังาน 
ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล โดยมีรายละเอียดของยสูเคสไดอะแกรม ดงัต่อไปน้ี 

- ยสูเคส Registration: ผูดู้แลระบบท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการให้ผูดู้แลระบบ
ท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนในกลุ่มผูดู้แลระบบ เพื่อให้ได้สิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล โดยใน
ขั้นตอนลงทะเบียน (Registration) จะต้องให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผูดู้แลระบบตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 

- ยสูเคส Profile Management: พนกังานท่ีไดมี้สิทธ์ิใชง้านสามารถท่ีจะปรับแต่งเก่ียวกบั
ข้อมูลตามท่ีได้เคยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได้ กรณีต้องการเปล่ียน
รหสัผา่นพนกังานสามารถแกไ้ขไดเ้องหลงัจากท าการเขา้สู่ระบบเรียบร้อย 

- ยูสเคส User Management: ผู ้ดูแลระบบสามารถจัดการในส่วนของผู ้ใช้งานกลุ่ม
พนักงานสามารถเพิ่มผูใ้ช้ แกไ้ข และลบผูใ้ช้ได ้โดยขั้นตอนการเขา้จดัการจะตอ้งมี
แบบฟอร์มการขอเขา้ใชง้านระบบจากพนกังาน และขอ้มูลของพนกังาน 

- ยูสเคส Role Management: ผูดู้แลระบบสามารถสร้างกลุ่มของสิทธ์ิเพื่อจดัการการ
เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังาน 

- ยูสเคส Securable Management: ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล
ให้กบักลุ่มของสิทธ์ิ เพื่อก าหนดให้ผูใ้ช้ท่ีอยู่ในกลุ่มดงักล่าวสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
ตามท่ีไดถู้กก าหนดไวเ้ท่านั้น 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติัการ 

จากภาพท่ี 4.5 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กลุ่มปฏิบติัการ ซ่ึงผูใ้ช้ในกลุ่ม
ปฏิบติัการจะไม่ตอ้งท าการลงทะเบียน แต่จะมีหนา้ท่ีคอยตรวจสอบสถานการณ์เก็บขอ้มูลในส่วนของ 
BI โดยมีรายละเอียดของยสูเคสไดอะแกรม ดงัต่อไปน้ี 

- ยูสเคส “SSIS” Job Monitor: ผูป้ฏิบัติการจะคอยดูแลการจดัเก็บข้อมูลของส่วน BI 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเก็บลงคลังข้อมูลให้ได้ตามเวลาท่ีก าหนด และคอยแจง้เตือนกรณี
ระบบไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลไดส้ าเร็จตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นแต่ละรายงาน 

- ยูสเคส “SSIS” Run/Retype Script: ผูป้ฏิบติัการจะมีหน้าท่ีท าการประมวลผลขอ้มูล
รายงานใหม่อีกคร้ังกรณีระบบอตัโนมติัท่ีท าการก าหนดไวไ้ม่สามารถจดัการไดต้าม
เวลาท่ีก าหนด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลรายงานท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูใ้ชง้าน 

- ยสูเคส “SSIS” Run/Retype Script: ผูป้ฏิบติัการจะมีหนา้ท่ีแจง้เตือนไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัระบบกรณีสามารถประมวลผลขอ้มูลส าเร็จเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใช้งานได ้หรือ
แจง้เตือนกรณีขั้นตอนการประมวลผลมีปัญหาตอ้งท าการประมวลผลขอ้มูลใหม่ 
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4.2.3 แอคทวิติีไ้ดอะแกรมของระบบ 

การออกแบบแอคทิวิต้ีไดอะแกรม เป็นการแสดงล าดบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารท างาน
ของระบบ โดยในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจโดยใช้เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ 
วเิคราะห์ และการเขา้ถึงขอ้มูลกบัคลงัขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการสารสนเทศแลว้ ไดแ้บ่งระบบออกเป็น
สามส่วนและมีแอคติวต้ีิไดอะแกรมของแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 

1. ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มผูบ้ริหาร 

 
 

ภาพท่ี 4.6 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหาร 

ผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังานจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรก
ซ่ึงจะแสดงหนา้เขา้สู่ระบบ หากพนกังานไม่มีสิทธ์ิเขา้ใชง้านจ าเป็นตอ้งแจง้เร่ืองร้องขอเขา้ใชง้านไป
ยงักลุ่มผูดู้แลระบบ จากนั้นผูบ้ริหารท่ีสามารถเขา้สู่หน้าจอยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบหากผา่นขั้นตอนการ
ตรวจสอบมาได ้ผูใ้ชจ้ะพบเมนูรายการ การจดัการขอ้มูลสถิติ (Loan Statistic) และฟังกช์ัน่การส่งออก
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ผลขอ้มูลแบบสถิติ โดยจะข้ึนอยูก่บัสิทธ์ิวา่สามารถส่งออกรายงานไดห้รือไม่หรือสามารถคน้หาและ
แสดงอยา่งเดียวตามสิทธ์ิท่ีไดถู้กก าหนดไวจ้ากผูดู้แลระบบ (Admin) 

2. ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน 

 
 

ภาพท่ี 4.7 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มพนกังาน 

ผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังานจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรก
ซ่ึงจะแสดงหนา้เขา้สู่ระบบ หากพนกังานไม่มีสิทธ์ิเขา้ใชง้านจ าเป็นตอ้งแจง้เร่ืองร้องขอเขา้ใชง้านไป
ยงักลุ่มผูดู้แลระบบ จากนั้นพนกังานท่ีสามารถเขา้สู่หนา้จอยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบหากผา่นขั้นตอนการ
ตรวจสอบมาได ้ผูใ้ชจ้ะพบเมนูรายการ การจดัการขอ้มูลรายงาน (Generate Report) และฟังก์ชัน่การ
ส่งออกรายงานเป็น Excel โดยจะข้ึนอยู่กบัสิทธ์ิว่าสามารถส่งออกรายงานได้หรือไม่หรือสามารถ
คน้หาและแสดงอยา่งเดียวตามสิทธ์ิท่ีไดถู้กก าหนดไวจ้ากผูดู้แลระบบ (Admin) 
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3. ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบ 

 
 

ภาพท่ี 4.8 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูดู้แลระบบ 

ผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรก
ซ่ึงจะแสดงหน้าเขา้สู่ระบบ หากไม่มีสิทธ์ิเขา้ใช้งานจ าเป็นตอ้งแจง้เร่ืองร้องขอเขา้ใช้งานไปยงักลุ่ม
ผูดู้แลระบบ จากนั้ นพนักงานท่ีสามารถเข้าสู่หน้าจอยืนยนัตัวเข้าสู่ระบบหากผ่านขั้นตอนการ
ตรวจสอบมาได้ ผูใ้ช้จะพบเมนูรายการ  การจดัการผูใ้ช้ (User Management) การจดัการสิทธ์ิ (Role 
Management) และการก าหนดสิทธ์ิ (Securable Management) 
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4. ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มปฏิบติัการ 

 
 

ภาพท่ี 4.9 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มปฏิบติัการ 

ผูใ้ช้งานกลุ่มพนักงานจะเข้าสู่ระบบโดยการเปิดแอพพลิเคชั่นท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบ
หนา้จอแรก ผูใ้ชจ้ะพบเมนูรายการประมวลผลขอ้มูลโดยแยกประเภทของขอ้มูลและตารางเวลาในการ
ประมวลผลขอ้มูล (“SSIS” Job Monitor) ฟังก์ชัน่ในการประมวลผลขอ้มูลใหม่ (“SSIS” Run/Retype 
Job) และใชร้ะบบอีเมลใ์นเคร่ืองท าการส่งการแจง้เตือนของระบบไปยงัผูใ้ชเ้ก่ียวขอ้ง (Send Email) 
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4.2.4 การออกแบบฐานข้อมูลและออีาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 

 การออกแบบฐานขอ้มูลของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเป็นไปดงัรูปดา้นล่าง 

 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงอีอาร์ไดอะแกรมของระบบ 

 
4.3  ผลลพัธ์จากขั้นตอนการพฒันาระบบ 

ผลการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจซ่ึงแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน โดยระบบ
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงาน (Excel) และประมวลผลสถิติ (Statistic) ซ่ึงสิทธ์ิ
ต่างๆในการใช้งานระบบของผูใ้ช้จะถูกควบคุมโดยกลุ่มผูดู้แลระบบ โดยท่ีระบบไดมี้การออกแบบ
เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ ซ่ึงท างานบนสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบเวบ็เซอร์วิส และ
ส าหรับส่วนประมวลผลข้อมูลส าหรับเก็บลงคลังข้อมูลจะเป็นแบบอัตโนมัติ บนเทคโนโลยี
ประมวลผลขอ้มูล (Business Intelligence) ท่ีมีเคร่ืองมือส าหรับจดัการประมวลผลบนฐานขอ้มูล MS 
SQL ท่ีเรียกวา่ SSIS และเม่ือระบบมีปัญหาทางผูพ้ฒันาไดจ้ดัท าแอพพลิเคชัน่ส าหรับการจดัการโดยผู ้
ปฏิบติัการสามารถตรวจสอบสถานการณ์ประมวลผลแบบอตัโนมติั หรือสั่งประมวลผลดว้ยตวัเอง 
โดยท่ีการประมวลผลในการวิจยัชุดน้ีไดจ้  าลองการประมวลผลขอ้มูลจากธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงไดท้  า
การวิเคราะห์รูปแบบการประมวลผลรายงานจากรายงานท่ีทางผูใ้ชต้อ้งการภายในธนาคาร โดยมีการ
จ าลองส่วนของฐานขอ้มูลทางดา้นสินเช่ือของธนาคารมาท าการทดสอบในงานวิจยัน้ีคือ ฐานขอ้มูลท่ี
จดัเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวกับลูกค้าของธนาคารท่ีเข้ามาติดต่อกับธนาคาร เช่น บญัชี, ท่ีอยู่ เป็นตน้ และ
ฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลการท าธุรกรรมต่างๆของลูกคา้กบัธนาคาร ส่วนหนา้จอส าหรับติดต่อกบัผูใ้ช้
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จะอยูใ่นส่วนของเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัส่วนจดัการขอ้มูลผา่นเวบ็เซอร์วิส หน้าจอไม่
สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดโ้ดยตรงจะตอ้งผา่นส่วนเซอร์วิสทุกคร้ัง เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึง
ภาพรวมของระบบโดยสังเขปตามรูปดา้นล่าง 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงภาพรวมการท างานของระบบ (System Overviews) 

โดยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคาร
ภาครัฐ ท่ีออกแบบใหท้ างานบนการประมวลผลดว้ยเทคโนโลยธุีรกิจอจัฉริยะ และระบบคลงัขอ้มูล
แสดงดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.12 สถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบ (System Architecture) 

จากภาพท่ี 4.12 อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบท่ีออกแบบโดยระบบงานส่วนของผูใ้ชง้าน
พนักงานจะมีลกัษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นบน Web Server ในกรอบท่ีเขียนว่า “Web Application” 
ซ่ึงจะเช่ือมตวักับส่วนให้บริการในการประมวลผลข้อมูลท่ีเป็นเว็บเซอร์วิส ในกรอบท่ีเขียนว่า 
“Service Layer” และเช่ือมต่อการท างานฐานขอ้มูลแบบคลงัขอ้มูล ในกรอบท่ีเขียนวา่ “Database” ซ่ึง
เป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์แบบคลงัขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลของธนาคารท่ีไดรั้บการออกแบบเพื่อช่วย
การตดัสินใจของฝ่ายบริหารในทางปฏิบติันั้น ส่ิงท่ีเก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูลไม่ไดมี้แต่เพียงขอ้มูลเท่านั้น 
ยงัเก็บเคร่ืองมือส าหรับด าเนินการกบัขอ้มูล กระบวนการท างานกบัขอ้มูล และทรัพยากรอ่ืนๆ ระบบ
สารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจดัการ ผ่านเวบ็เซอร์วิสได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูล
ขนาดใหญ่ โดยระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจดัการ ผา่นเวบ็เซอร์วสิน้ีจะแยกขอ้มูลออกจาก
ฐานข้อมูลท่ีใช้งานประจ าวนั (Operational Database) ซ่ึงข้อมูลส าหรับการบริหารโดยมากจะเป็น
ข้อมูลสรุป (Summary Data) ซ่ึงข้อมูลสรุปอาจจะเป็นข้อมูลในอดีต ข้อมูลอ้างอิง หรือข้อมูล ณ 
ปัจจุบนั ซ่ึงอาจได้มาจากข้อมูล Operational Database หรือมีการประมวลผลข้อมูลใน Operational 
Database ให้เป็นขอ้มูลสรุป หรืออาจน ามาจากท่ีอ่ืนภายนอกธนาคารและท าการเพิ่มเติมลงไปก็ได ้
ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บอยู่ในคลังขอ้มูลถือได้ว่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ Relational Database Management 
System (RDBMS) ท่ี มีประสิทธิภาพสูง   โดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะท างานบนเว็บ
แอพพลิเคชัน่ โดยเขา้ถึงขอ้มูลผา่นส่วนประสานโปรแกรมประยุกตแ์ละเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อคน้หา
ขอ้มูลรายงาน 
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4.4  ผลลพัธ์การน าระบบไปใช้งาน 

ระบบในส่วนของผูบ้ริหารและพนกังาน ไดรั้บการออกแบบให้เป็นโปรแกรมประยุกตบ์น
เวบ็ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีสามารถเปิดไดท้ั้งบนเคร่ือง PC และบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซ่ึงมี
ความง่ายต่อการใช้งานเน่ืองจากผูใ้ช้เพียงแต่มีเว็บบราวเซอร์ และมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของ
ภายในธนาคารก็จะสามารถใชง้านไดท้นัที โดยลกัษณะหน้าจอแรกท่ีผูใ้ชจ้ะพบจะเป็นหนา้จอให้ท า
การเขา้สู่ระบบ และเม่ือท าการเขา้สาระบบเรียบร้อยผูใ้ชจ้ะเห็นเมนูต่างๆ ของโปรแกรมโดยจะแสดง
ตามสิทธ์ิของผูใ้ชท่ี้ไดก้  าหนดไว ้ดงัแสดงในรูป 4.13 

 
 

ภาพท่ี 4.13 หนา้จอแสดงเมนูการใชง้านระบบ 

 

จากภาพท่ี 4.13 เม่ือผูใ้ชท้  าการเลือกเมนู ระบบจะท าการแสดงหน้าจอส าหรับก าหนดความ
ตอ้งการของข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลตามท่ีผูใ้ช้ต้องการ โดยระบบจะแยกเง่ือนไขตามประเภทของ
รายงานท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือกเมนูเขา้มา โดยมีรายละเอียดของรูปแบบรายงานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแสดงเง่ือนไขในรูปของรายงาน 
 

จากภาพท่ี 4.14 เม่ือผูใ้ชท้  าการก าหนดเง่ือนไขในส่วนท่ี 1 ให้กบัรายงาน และท าการคน้หา
ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาในรูปของตารางขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถส่งออกขอ้มูล
จากการคน้หา โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการส่งออกดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 หนา้จอแสดงการส่งออกรายงาน 
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จากภาพท่ี 4.15 เม่ือผูใ้ช้ได้ผลลัพธ์จากการค้นหา ระบบจะแสดงปุ่มให้ผูใ้ช้เลือกว่าจะ
ส่งออกขอ้มูลในรูปแบบ Excel หรือ Text แต่ถา้ขอ้มูลมีจ านวนมากๆ ระบบจะสามารถส่งออกรายงาน
ในรูปแบบ Text เท่านั้น การแสดงผลรายงานมีทั้งแบบแสดงผลในรูปแบบขอ้มูล และการแสดงผลใน
รูปแบบของขอ้มูลสถิติ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการแสดงผลแบบสถิติดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16 หนา้จอแสดงผลแบบสถิติในรูปแบบกราฟแท่งและกราฟวงกลม 

จากภาพท่ี 4.16 จะเป็นการน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าท าการประมวลผลต่างๆ และท าการแสดงผล
ข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลสถิติ โดยจะท าการแสดงข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลออกมาใน
รูปกราฟแท่งและกราฟวงกลม เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถทราบผลขอ้มูลในภาพรวมไดง่้ายและสะดวก
มากข้ึน 

 

4.5 ผลลพัธ์ในการบ ารุงรักษาระบบ 

เม่ือพฒันาระบบครบตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวจ้ะเขา้สู่กระบวยการน าระบบไปใช้งาน
ร่วมกบัขอ้มูลจริงและการบ ารุงรักษาระบบ การน าระบบไปใชง้านร่วมกบัขอ้มูลจริงไดมี้การก าหนด
แบบจ าลองการท างาน โดยใช้แบบจ าลองฐานขอ้มูลโครงการส าหรับระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ส าหรับธนาคารภาครัฐและในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในการติดตั้งระบบนั้น โดยแผนการ
บ ารุงรักษาจะเป็นไปตามการรับประกันของธนาคารภารรัฐ ซ่ึงเป็นไปตามแผนการใช้งานท่ีผู ้
คน้ควา้วจิยัใชใ้นการพฒันาโครงการ 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 
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บทที ่5 

โปรแกรมประยุกต์ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นลกัษณะเวบ็เพจตอ้งมีรูปแบบเพื่อ
รองรับต่อการแสดงผลบนบราวเซอร์ เน่ืองจากการเข้าใช้งานของระบบมีหลายกลุ่มงานหรือ
หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารท่ีมีความตอ้งการคน้หาขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปสนับสนุนการ
ตดัสินใจหรือวางแผนกลยุทธ์ต่างๆให้กบัองค์กร ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการเขา้ใช้งานระบบสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดทุ้กท่ีและไดทุ้กอุปกรณ์ จึงไดน้ าหลกัการพฒันาเวบ็ไซตแ์บบ “Responsive Design” มาใชก้บั
ระบบ เพื่อแกไ้ขปัญหาในการแสดงผลขอ้มูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ผิดพลาดอีกทั้งยงัไดใ้ช้เทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่มากมายในระบบหลักของธนาคารมาจัดเก็บข้อมูลไวใ้น
คลงัขอ้มูลผ่านแนวคิด “Business Intelligence” ซ่ึงในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่มากมายใน
ระบบ จึงไดน้ าแนวคิดของการท า Data Transfer โดยมีการจดัท า Script ส าหรับท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละบุคคล แต่ละรายงาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ลงคลงัขอ้มูล ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลได้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน และยงัช่วยลด
ปัญหาในเร่ืองของความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของแต่ละผูใ้ช้งาน ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้งานสามารถก าหนด
เง่ือนไขและท าการค้นหาข้อมูลได้ตามความต้องการ และผูใ้ช้สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปท าการ
วเิคราะห์ ส าหรับการวางแผนกลยทุธ์ต่างๆ ให้กบัธนาคาร ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่น
ระบบใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนๆ ดงันั้นจากการน าแนวคิดท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้มาประยุกตแ์ละพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
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5.1. ส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน 

 
 

ภาพท่ี 5.1 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์
 

หนา้จอแรกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้มายงัระบบ ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้สู่ระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ ถา้ผูใ้ชไ้ม่มีรหัสส าหรับเขา้ใชง้านระบบจะตอ้งท าการแจง้ขอ้มูลไปยงั ผูดู้แลระบบเพื่อ
ท าการสร้างรหัสส าหรับเขา้ใช้งานระบบ เม่ือผูใ้ช้ได้รหัสส าหรับเขา้ใช้งานระบบจากผูดู้แลระบบ
เรียบร้อยจะสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้โดยการเขา้ใชง้านคร้ังแรกผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการเปล่ียนพาสเวิร์ด
ในการเขา้ใชง้านใหม่ ดงัภาพท่ี 5.2 

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 
 

รหัสผ่านใหม่ 
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ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกรหสัผา่นท่ีไดม้าจากผูดู้แลระบบในช่องของ “รหสัผา่นเดิม” และท า
การกรอกรหสัผา่นใหม่ในช่องของ “รหสัผา่นใหม่” และท าการกรอกรหสัผา่นใหม่เพื่อยนืยนั
รหสัผา่นในช่องของ “ยนืยนัรหสั” โดยเง่ือนไขการตั้งรหสัผา่นใหม่นั้นเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ
ธนาคารมีดงัน้ี 

1. รหสัผา่นจะตอ้งประกอบไปดว้ยอกัษรตวัใหญ่ ตวัเล็ก อกัขระพิเศษ และตวัเลข 
2. รหสัผา่นท่ีตั้งจะมีระยะเวลา 90 วนัในการใชพ้าสเวิร์ด และเม่ือเลยเวลาก าหนดระบบจะ

ใหผู้ใ้ชท้  าการเปล่ียนพาสเวร์ิดใหม่อีกคร้ัง 
3. รหสัผา่นท่ีตั้งใหม่จะไม่สามารถตั้งซ ้ ากบัรหสัผา่นเดิมท่ีเคยตั้งไวจ้  านวน 3 รหสัผา่น

หลงัจากผูใ้ชท้  าการเปล่ียนรหสัเขา้ใชง้านเรียบร้อยระบบจะน าผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้หลกัของ
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ดงัภาพท่ี 5.3 
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 หนา้จอหลกัของระบบ 
 

จากภาพท่ี 5.3 ระบบจะแสดงเมนูท่ีผูใ้ช้สามารถเข้าใช้งานได้ โดยผูดู้แลระบบเป็นคน
ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นการก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ให้สามารถมองเห็น
เมนูต่างๆ เพื่อสืบคน้ขอ้มูล และยงัสามารถก าหนดให้กลุ่มผูใ้ชส้ามารถส่งออกขอ้มูลไดห้รือไม่ หรือ
สามารถคน้หาขอ้มูลไดเ้พียงอยา่งเดียว ดงัภาพท่ี 5.4 
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ภาพท่ี 5.4 หนา้จอก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล 

 
จากภาพท่ี 5.4 ในงานวจิยัน้ีจะแบ่งกลุ่มของการเขา้ถึงขอ้มูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
กลุ่มผู้ดูแลระบบ จะประกอบดว้ยเมนูการจดัการระบบต่างๆ ดงัภาพท่ี 5.5 

 
 

ภาพท่ี 5.5 เมนูส าหรับผูดู้แลระบบ 
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- เมนูส าหรับส่วนผูใ้ช้ จะเป็นเมนูส าหรับให้ผู ้ดูแลระบบจัดการข้อมูลผู ้ใช้งาน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการเพิ่มผูใ้ชง้าน แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน และลบผูใ้ชง้าน รวมถึงการจ ากดั
สิทธ์ิในการเขา้ใชง้านไม่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้

- เมนูส าหรับส่วนสิทธ์ิการเขา้ใช้ จะเป็นส่วนท่ีผูดู้แลสร้างกลุ่มส าหรับก าหนดให้สิทธ์ิ
ใหก้บัผูใ้ชง้านภายในกลุ่ม 

กลุ่มผู้บริหารระดับต่างๆ จะประกอบดว้ยเมนูการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ดงัภาพท่ี 5.6 

 
 

ภาพท่ี 5.6.1 เมนูส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ 
 

- เมนูส าหรับการออกรายงาน จะเป็นส่วนการคน้หาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไป
วเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ต่างๆของธนาคาร โดยงานวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูลทางดา้นสินเช่ือ ซ่ึงจะ
แสดงผลในรูปของขอ้มูลเชิงลึกต่างๆในการขอสินเช่ือเงินกูก้บัทางธนาคาร เพื่อใช้ใน
การออกผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคารเพื่อตอบสนองการออกดอกเบ้ียให้กบัประชาชน 
ในงานวจิยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลรายงานทางดา้นสวสัดิการ และทางดา้นรายละเอียดการกู ้
(ระหวา่งด าเนินการ อนุมติั และนิติกรรม) 
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- เมนูส าหรับขอ้มูลบริการ จะเป็นส่วนการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีท าการขอสินเช่ือกบัทาง
ธนาคาร และขอ้มูลการขอประนอมหน้ีของลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์พฤติกรรม และความตอ้งการของประชาชน ในการขอสินเช่ือเงินกู้กบัทาง
ธนาคาร 

 
 

ภาพท่ี 5.6.2 เมนูส าหรับผูบ้ริหารระดบักลาง 
 

- เมนูส าหรับการออกรายงาน จะเป็นส่วนการคน้หาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไป
วเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ต่างๆของธนาคาร ซ่ึงจะแสดงผลในรูปของขอ้มูลเชิงสรุป ในการขอ
สินเช่ือเงินกูก้บัทางธนาคาร เพื่อให้ผูบ้ริหารระดบัตน้น าไปวิเคราะห์ เพื่ออนุมติัวงเงิน
เพิ่มเติม หรือสนบัสนุนสาขาในการเร่งยอดการขอสินเช่ือของแต่ละสาขาท่ียอดรวมไม่
ถึงเป้าหมายท่ีทางผูบ้ริหารก าหนดไว  ้ อีกทั้ งเป็นช่องทางให้ผูบ้ริหารก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาภายในประเทศให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ธนาคารมีความกา้วหน้าและให้สามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนๆ ในเขตพื้นท่ีต่างๆ ของ
ประเทศได ้
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ภาพท่ี 5.6.3 เมนูส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
 

- เมนูส าหรับขอ้มูลสถิติ จะเป็นส่วนการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไปวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ต่างๆของธนาคาร ซ่ึงจะแสดงผลในรูปของข้อมูลเชิงสถิติ ส าหรับให้
ผูบ้ริหารสืบคน้ขอ้มูลในเชิงภาพรวมของธุรกิจใชป้ระกอบการตดัสินใจในการปรับกล
ยุทธ์ในการบริหารธนาคารให้มีผลประกอบการท่ีดี เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร 
และรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการท าธุรกรรมกับทาง
ธนาคาร 

จากภาพท่ี 5.6.1 และ ภาพท่ี 5.6.2 จะเป็นการสืบคน้ขอ้มูลในเชิงลึกและเชิงสรุปส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง ซ่ึงการแสดงขอ้มูลจะเป็นการแสดงขอ้มูลในรูปแบบตาราง ตาม
เง่ือนไขของผูใ้ช้ท่ีได้ก าหนดความตอ้งการ ส าหรับน าขอ้มูลท่ีได้จากการสืบคน้ส่งออกในรูปของ
ไฟล์ขอ้มูล Excel หรือ Text เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ และประกอบการตดัสินใจในเชิงกลยทุธ์ ดงัภาพท่ี 
ท่ี 5.7 

  

 
 

ภาพท่ี 5.7 แสดงหนา้จอการสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบตาราง และการส่งออกขอ้มูล 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 
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จากภาพท่ี 5.6.3 จะเป็นการสืบคน้ขอ้มูลในเชิงสถิติส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ส าหรับการ
แสดงขอ้มูลจะเป็นการแสดงขอ้มูลในรูปแบบภาพรวมของธนาคารทางดา้นสินเช่ือ ซ่ึงในงานวจิยัน้ีได้
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ให้อยูใ่นรูปของขอ้มูลทางดา้นสถิติ โดยท่ีการแสดงผลขอ้มูลในแบบกราฟแท่ง
และกราฟวงกลม ดงัภาพท่ี 5.8 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.8 ส่วนแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบสถิติหลงัจากการคน้หา 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 
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5.2. ส่วนวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลลงคลงัข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 แสดงหนา้จอเคร่ืองมือส าหรับสร้างส่วนประมวลผลขอ้มูล 

 

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งท าการสร้างไฟล์ท่ีเป็นนามสกุล “.DTSX” เพื่อเป็นการล าดบัและ
จดัการวิเคราะห์ เพื่อเตรียมประมวลผลขอ้มูลจากหลายๆ ฐานขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลของระบบ โดยตอ้ง
ท าการสร้างผ่านโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ในส่วน Integration Services ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของ Business Intelligence Project ดงัแสดงภาพท่ี 5.10 

 
 

ภาพท่ี 5.10 แสดงหนา้จอส าหรับการสร้างล าดบัการประมวลผลและการจดัเก็บลงคลงัขอ้มูล 
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ในการสร้างส่วนประมวลผลขอ้มูล ระบบจะมีหน้าท่ีจดัการขอ้มูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปของ
ไฟล์ “.DTSX” หลงัจากผูใ้ชท้  าการ Build โครงการซ่ึงเราจะน าส่ิงท่ีเราตอ้งการจาก Folder BIN ไปใช้
ต่อไปในส่วนของการจดัการโดยใช้ส่วนบริการ (Service) ของฐานขอ้มูล MSSQL ท่ีช่ือ SQL Server 
Agent ซ่ึงระบบจะมีหน้าท่ีจดัการประมวลผลข้อมูล 2 แบบ คือ แบบอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดไวแ้ละแบบผูใ้ชก้  าหนดเอง ดงัแสดงภาพท่ี 5.11 

 
 

ภาพท่ี 5.11 แสดงโปรแกรมในการประมวลผลขอ้มูลแบบอตัโนมติั 
 

เป็นการน าไฟล์ “.DTSX” ไปติดตั้งให้กับเซอร์วิส SQL Server Agent จะต้องจดัการผ่าน
เค ร่ืองมือ ท่ีอยู่ ใน  MSSQL (SQL Server Management Studio) โดยต้องเข้า สู่ ระบบ เพื่ อจัดการ
ฐานขอ้มูลของโปรแกรม และท าการเรียกใช้งานเซอร์วิส SQL Server Agent และท าการสร้าง “JOB” 
ส าหรับการประมวลผลซ่ึงเราตอ้งท าการอา้งท่ีอยูข่องไฟล ์“.DTSX” ท่ีท าการสร้างไวข้า้งตน้ ดงัภาพท่ี 
5.12  
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ภาพท่ี 5.12 การสร้าง JOB ส าหรับการประมวลผลขอ้มูล 
 

หลังจากการสร้าง JOB โดยก าหนดท่ีอยู่ของไฟล์ “.DTSX” ท่ีได้ท าการเรียงล าดับการ
ประมวลผลไวเ้รียบร้อยแลว้ จากภาพท่ี 5.12 เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานจะตอ้งท าการก าหนดระยะเวลาใน
การประมวลผลขอ้มูลให้กบั JOB นั้น โดยระบบสามารถก าหนดวนัท่ีในการประมวลผลแบบรายวนั 
รายสัปดาห์ และรายเดือนได ้และระบบยงัสามารถก าหนดเวลาในการประมวลผลการเร่ิมประมวลผล
ได ้ดงัภาพท่ี 5.13 

 
 

ภาพท่ี 5.13 การก าหนดเวลาใหก้บั JOB ส าหรับการประมวลผลขอ้มูล 
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หลังจากการตั้งค่าการประมวลผลเสร็จเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดระบบจะท าการประมวลผล
ตามท่ีผูใ้ชก้  าหนดไวใ้ห้โดยอตัโนมติั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานสามารถตรวจสอบสถานะ การประมวล
ได้จากส่วน “View History” ของโปรแกรม ซ่ึงเจา้หน้าท่ีสามารถตรวจสอบการประมวลผลไปถึง
ขั้นตอนไหนได ้และเม่ือท าการประมวลผลเสร็จระบบจะแสดงระยะเวลาท่ีใชส้ าหรับการประมวลผล 
เม่ือเกิดปัญหาในการประมวลผลระบบจะแสดงข้อมูลของปัญหาให้กับเจ้าหน้าท่ีส าหรับการ
ตรวจสอบ และท าการแกไ้ขต่อไป ดงัภาพท่ี 5.14 

 
 

ภาพท่ี 5.14 แสดงหนา้จอ View History ของ JOB 
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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีท่ีมีมากสร้างเป็นนวตักรรมเพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขนัทางดา้นธุรกิจ จากเดิมท่ีการขอรายงานเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ เพื่อมาใชใ้นการวิเคราะห์ทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ความมัน่คง และพฒันาการของธนาคาร เน่ืองจากผูบ้ริหารจะตอ้ง
ตดัสินใจจดังบประมาณในการออกผลิตภณัฑข์องธนาคาร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างผล
ตอบก าไรใหก้บัธนาคาร ตลอดจนตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาผลประกอบการใหมี้การเติบโตมากข้ึนกวา่ปี
ก่อนในแต่ละไตรมาศของแต่ละปี 

จากปัญหาดังท่ีกล่าวมาผูค้ ้นควา้จึงได้น าเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับ
ธนาคารภาครัฐ โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนัไดแ้ก่ ระบบการพฒันาเวบ็แบบ Responsive 
Design โดยใช้รูปแบบการจัดการโปรแกรมแบบโมเดล วิว คอนโทรลเลอร์ (MVC) การจัดการ
ประมวลผลขอ้มูลผ่านเวบ็เซอร์วิส (Web Service) ธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) การจดัเก็บ
ขอ้มูลแบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นรูปแบบการวิเคราะห์และจดัการ
ขอ้มูลท่ีอยู่มากมายภายในธนาคารให้มีการน าขอ้มูลท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะดวกและ
รวมเร็วในการใชง้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงระบบจะแบ่งการท างานออกเป็น
สองส่วนคือ ระบบในส่วนการค้นหารายงานจะเป็นการท่ีผูใ้ช้สามารถก าหนดเง่ือนไขให้แต่ละ
รายงานเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามตอ้งการ โดยท่ีระบบจะแสดงผลในรูปแบบขอ้มูลรายงานและแสดงผล
ขอ้มูลทางดา้นสถิติ เพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการตดัสินใจในเชิงธุรกิจ
ต่างๆ โดยฐานขอ้มูลจะท าการประมวลผลขอ้มูลจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลเพื่อท าการ
วิเคราะห์และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปข้อมูลท่ีง่ายต่อการใช้งานของผูท่ี้ต้องการข้อมูลเก็บไวใ้น
คลงัขอ้มูลของระบบ 
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จากการทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง ท าให้เห็นได้ว่าระบบมีประโยชน์ตรงตาม
ความต้องการตามจุดประสงค์ในการจดัท าโครงการในคร้ังน้ี อีกทั้ งยงัมีการออกแบบเว็บไซต์ให้
รองรับขนาดหน้าจอส าหรับอุปกรณ์ทุกชนิด (Responsive web design) และยงัมีการพฒันาระบบใน
รูปแบบเวบ็เซอร์วิส (Web Service) เพื่อให้ระบบสามารถมีการพฒันาเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กบั
ผูใ้ชไ้ดง่้ายข้ึนในอนาคตไม่วา่จะเป็นการพฒันาแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์พกพา ซ่ึงจะช่วยท าให้เขา้ถึง
ขอ้มูลได้รวดเร็ว ทุกท่ี และทุกเวลาตามความต้องการ ซ่ึงผลลพัธ์จากการวิจยัจะเห็นได้จากข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.1 ตารางเปรียบเทียบเวลาในการคน้หาขอ้มูลระบบงานเดิมกบัระบบใหม่ 

 
 

จากผลลพัธ์ท่ีไดท้างผูว้จิยัไดน้ าระบบไปติดตั้งบนเคร่ืองทดสอบ เพื่อให้ผูใ้ชง้านทดลองใช้
งานในทุกส่วนงาน หลงัจากการทดสอบผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินผลความพึงพอใจของระบบจาก
ผูใ้ชง้าน โดยมีการก าหนดเป็นระดบัคะแนน คือ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = พอใช,้ 2 = ควรปรับปรุง, 1 = 
ไม่พอใจ ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ทางดา้นความพึงพอใจของผูท้ดลองใชร้ะบบ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.2 ตารางตรวจสอบความพึงพอใจ 
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ส าหรับข้อจ ากดัของระบบจะเกิดข้ึนหากฐานข้อมูลหลกัท่ีเก่ียวกบักบัการท าคลังขอ้มูล 
(Data warehouse) ไม่สามารถใช้งานหรือล่าช้าในการเขา้ถึง จะมีสร้างปัญหาในส่วนของเทคโนโลยี
ส าหรับการรวบรวมขอ้มูล (Business Intelligence) ซ่ึงไดมี้การก าหนดตารางเวลาให้แต่ละงาน (Time 
Schedule) และถ้าเกิดปัญหาในเร่ืองช่องทางการเช่ือมต่อกบัระบบ (Network) ระบบจะไม่สามารถ
จดัเตรียมขอ้มูลได ้ซ่ึงในขั้นตอนการพฒันาตามโครงการน้ีผูค้น้ควา้ท าการพฒันาโปรแกรมประยุกต์
ภายในเท่านั้น ไม่สามารถเขา้ถึงจากภายนอก 

ซ่ึงวิธีแก้ปัญหาในเร่ืองของการท าได้มีการจดัท าแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม กรณีเทคโนโลยี
ส าหรับการรวบรวมข้อมูล ในส่วนน้ีไม่สามารถท างานได้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด โดยส่วนงาน
ปฏิบติังานจะท าการ Run/Retype Script เองผา่นแอพพลิเคชัน่ของระบบ ซ่ึงแต่ละรายงานจะมีกรอบ
ระยะเวลาก าหนดในการจดัเตรียมขอ้มูลลงคลงัขอ้มูล (Data warehouse) 

 

6.2 ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจดัการ พบปัญหา
ดงัต่อไปน้ี 

- การติดต่อระหว่างผูพ้ฒันาระบบกบัผูใ้ช้ ซ่ึงในเวลาในการประชุมจะไม่ตรงกนั ท าให้
เป็นปัญหาในการติดต่อกบัผูใ้ช้ท่ีจะให้ผูใ้ช้ได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์อยู่ในทุกขั้นตอน
เป็นไปไดย้าก 

- ระยะเวลาในการศึกษานั้นน้อยเกินไป ซ่ึงในการศึกษานั้น จ  าเป็นตอ้งมีการให้ความรู้
และการฝึกฝนกบัทางคณะผูพ้ฒันาระบบ  

- ถ้ามีการเพิ่มรายงานจะต้องมีการแก้ไขโปรแกรมในส่วนโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence),  ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface) และส่วนให้บริการ (Web 
Service) ซ่ึงเกิดจากระยะเวลาในการคน้ควา้จึงไม่สามารถพฒันาโปรแกรมให้สามารถ
เพิ่มขอ้มูลไดแ้บบไม่ตอ้งท าการแกไ้ขโปรแกรม 

- ปัญหาในส่วนของการเข้าถึงฐานข้อมูลล่าช้า เน่ืองจากทางธนาคารบางธนาคารมี
ฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความตอ้งการเพื่อ
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จดัท าขอ้มูลเหล่านั้นลงคลงัขอ้มูล (Data warehouse) จึงท าให้ระบบตอ้งใช้เวลาในการ
จดัการขอ้มูล 
 

6.3  ข้อเสนอแนะและการพฒันาต่อ 

6.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้านระบบ 

- ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ให้มีความทันสมัย และท าการ
ปรับปรุงหน้าจอให้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก และง่ายต่อการค้นหาข้อมูลอยู่
ตลอดตามความเหมาะสมเพื่อท่ีจะได้ซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

6.3.2 ขอ้เสนอแนะจากผูพ้ฒันาระบบ 

- เม่ือซอฟตแ์วร์มีการขยายข้ึนเร่ือยๆตามความเหมาะสม ควรมีการแบ่งทีมหรือจดัสรร
หาผูท่ี้คอยปรับปรุงซอฟต์แวร์อยู่ประจ า เน่ืองจากสามารถดูแลผูใ้ช้ไดอ้ย่างใกลชิ้ด
และคอยแกไ้ขซอฟตแ์วร์ไดใ้นทุกเวลา 
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ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ 
[Decision Support System for Public Sector Banks] 
Project Plan 

Cross Ref, VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 

Process Ownership Approving Authority 
Kittiphan J. Pradorn S. 
Scope Approved Date 

        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบมุมมอง
ต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ย
ตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียกดูขอ้มูลได้อย่าง
รวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การประมวลผลขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงระบบท่ี
พฒันาจะแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ระบบส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน เป็นโปรแกรมประยกุตบ์น
เว็บท่ีติดตั้ งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถค้นหาข้อมูล
รายงานเพื่อประกอบการตดัสินใจ และน าส่งออกขอ้มูลท่ีคน้หา
ในรูปแบบ Excel  

2. ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บท่ี
ติดตั้งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถจดัการขอ้มูลในส่วน
ของผูใ้ชง้านระบบ และจดัการกก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของผูใ้ชง้านตามกลุ่มของผูใ้ชง้าน 

3. ระบบส่วนของผูป้ฏิบติัการ เป็นโปรแกรมประยุกตแ์อพพลิเคชนั
ท่ี ติดตั้ งไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผู ้ป ฏิบัติงานจะคอย
ตรวจสอบการประมวลผลของแต่ละรายงานลงคลงัขอ้มูล และท า
การจดัการประมวลผลใหม่กรณีการประมวลท่ีถูกติดตั้ งแบบ
อัตโนมัติมีปัญหาหรือไม่สามารถจัดการได้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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Document History 

Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
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Project Management Plan 

1. Introduction 

ในปัจจุบนัน้ีการใช้ขอ้มูลเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ผูท่ี้สามารถน าขอ้มูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่และรวดเร็วกกวา่ก็จะส่งผลให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่ผูอ่ื้น ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท าก่อนน าขอ้มูลมา
ใชน้ั้นคือการเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูลจะมีการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชโ้ดยระบบฐานขอ้มูลท่ีใชน้ี้จะ
มีลกัษณะสนับสนุนให้ผูใ้ช้หลายคน สามารถเขา้มาท างานในเวลาเดียวกนัได ้การเก็บขอ้มูลไม่ไดเ้ก็บ
สัมพนัธ์กบัเวลาโดยจะเก็บขอ้มูลล่าสุดเสมอ โดยท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน ถูกน าไปใช้กบังานท่ีท าใน
ลกัษณะวนัต่อวนั 

การใช้ข้อมูลท่ีส าคญัอย่างหน่ึงส าหรับการด าเนินธุรกิจในทุกวนัน้ีคือการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจโดยจ าเป็นตอ้งท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดงันั้นฐานขอ้มูลประจ าวนัจึงไม่เหมาะสม
กบัการใช้ขอ้มูลในลกัษณะน้ีดว้ยสาเหตุจากการประมวลผล เพื่อการตดัสินใจมกัจะเป็นการประมวลผล
แบบเฉพาะกิจ ผูเ้รียกใช้จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ทางด้านเทคนิคในการประมวลผลตอ้งใช้ค  าสั่งท่ีซับซ้อน 
อาจจะท าให้ประสิทธิภาพของระบบตกลงมากหรือไม่อาจจะคาดการณ์ใดๆได ้ท าใหไ้ม่เหมาะกบัการท า
การวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical) การเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลประจ าวนัไม่ไดมี้การ
เก็บข้อมูลท่ีผ่านยอ้นหลัง แต่ในบางคร้ังการตัดสินใจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีผ่านมาเพื่อช่วยในการ
คาดคะเนแนวโนม้ท่ีจ าเป็นไปไดใ้นอนาคต 

2. Project Overviews 

 การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนขอ้มูลดา้นการเรียกดู
ขอ้มูลในรูปแบบมุมมองต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ยตนเอง 
ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การประมวลผล
ขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ดงันั้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจน้ีสามารถใชเ้ป็นระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 
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3. ช่ือระบบงาน 

 ภาษาไทย ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ 
 ภาษาองักฤษ Decision Support System for Public Sector Banks. 

4. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐท่ีสร้างช่องทางในการคน้หา
ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวบ้นฐานขอ้มูลหลายๆ ฐานขอ้มูล ใหม้าประกอบกนัเป็นรายงานต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริหาร
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัการไดส้ะดวก รวดเร็ว และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร ซ่ึงระบบไดมี้
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยท่ีผูบ้ริหารสามารถก าหนดความ
ตอ้งการไดเ้องในกรอบของกลุ่มหรือประเภทรายงาน เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจในการวางแผนเชิง
กรยทุธ์ ซ่ึงยิง่องคก์รท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่และรวดเร็วกกวา่ก็จะส่งผล
ใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งทางดา้นธุรกิจ 

5. ขอบเขต 

 ผูใ้ชง้านระบบน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ พนกังานหรือผูบ้ริหาร, ผูดู้แลระบบ และผูป้ฏิบติัการ 
ส าหรับพนักงานนั้นเน้นท่ีกลุ่มของผูท่ี้เก่ียวข้องกับข้อมูลท าการค้นหาได้ตามความต้องการและยงั
สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการค้นหาไปจัดเตรียมเอกสารรายงานส าหรับน าเสนอให้กับผู ้บริหาร
ประกอบการตดัสินใจต่อไป ในส่วนของผูดู้แลระบบจะเป็นส่วนควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการจดัการขอ้มูลรายงานให้ไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารรับผิดชอบ และในส่วนผูป้ฏิบติัการ
จะไดรั้บประโยชน์จากช่องทางท่ีสามารถให้พนกังานหรือผูบ้ริหารสามารถคน้หาขอ้มูลไดเ้องตามความ
ตอ้งการ อีกทั้งยงัสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการจดัท าเอกสารตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

 ขอบเขตในส่วนของข้อมูล 

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ สร้างข้ึนเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ี
ท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล ซ่ึงท างานบนสภาพแวดลอ้มแบบคลงัขอ้มูล 

1. รองรับการจดัการส่วนผูใ้ชง้านในระบบ 
2. รองรับการจดัการส่วนก าหนดสิทธิใ การเขา้ถึงขอ้มูล 
3. รองรับการคน้หาขอ้มูลตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
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4. รองรับการน าส่งขอ้มูลจากการคน้หาออกมาเป็น Excel 
5. รอบรับการประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลแบบอตัโนมติัและแบบจดัการโดยผูใ้ช้ 
6. รองรับการตรวจสอบและติดตามการประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูล 

 ขอบเขตในส่วนของส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 

 ผูใ้ชง้านในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐคือ กลุ่มพนกังานหรือ
ผูบ้ริหารภายในองคก์รท่ีมีการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลภายในองคก์ร และผูบ้ริหารบางกลุ่มท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกบั Network ภายในองค์กรได้จากภายนอกองค์กร โดยท างานร่วมกบัระบบขอ้มูลบน 
Server ผา่นเวบ็เซอร์วสิท่ีติดตั้งบน Web Application 
 - พนักงานหรือผูบ้ริหารเลือกรายงานท่ีต้องการค้นหาจากนั้น ระบบจะแสดงผลการ
คน้หาซ่ึงเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจ และสามารถน าส่งออกมาเป็นรูปแบบรายงาน Excel 
ได ้

 

6. รายช่ือผู้ดูแลระบบ 

ตารางที ่ก.1 แสดงรายช่ือผูดู้แลระบบ 
ช่ือผู้ติดต่อ สถานภาพในโครงการ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

อ.ดร.ภราดร สุรียพ์งษ ์ ผูดู้แลโครงการ ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม
ซอฟตแ์วร์ 

089-638-5515 

นายกิตติพัน ธ์ุ  จันท ร์
สละ 

นกัพฒันาระบบ ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม
ซอฟตแ์วร์ 

085-615-2166 
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7. Work Product and Developed 

 7.1 Deliverables 
 เม่ือโครงการน้ีด าเนินการพฒันาระบบเสร็จสมบูรณ์จะท าการส่งมอบรายการดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ก.2 แสดงรายการท่ีส่งมอบ 
No Deliverable/Release Media No. of Copies Date 
1 Complete Software Product CD-ROM 1 17/05/2014 
2 Source Code CD-ROM 1 17/05/2014 
3 User Manual Hard Copy 1 17/05/2014 
4 Copy for Acceptance Test Report Hard Copy 1 17/05/2014 

  

7.2 Non-Deliverable 
 เอกสารการพฒันาระบบซ่ึงก าหนดใหต้อ้งส่งมอบระหวา่งทีมต่างๆ ประกอบดว้ย 

ตารางที ่ก.3 รายการท่ีไม่ส่งมอบ 
No Work Product Media 
1 Software Requirement Specification Report Hard Copy 
2 Software Analyst Report Hard Copy 
3 Software Design Report Hard Copy 
4 Prototyping Document Hard Copy 
5 Testing Report Hard Copy 
6 Software Project Management Plan Hard Copy 
7 Software Development Procedure Hard Copy 
8 Change Request and Modification Specification Hard Copy 
9 Software Quality Assurance Plan Hard Copy 
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8. Infrastructure 

8.1 Hardware / Software Acquisition Plans 

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 2.4 GHz 
  หน่วยความจา 4 GB 
  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 350 GB 

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Server 

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40 GHz (2 processors) 
  หน่วยความจา 16 GB 
  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 1 TB 

 ซอฟต์แวร์ 

  ระบบปฏิบติัการวนิโดวเ์อกซ์พี (XP) 
  ระบบปฏิบติัการวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 (XP) 
  ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์อิคลิป (Eclipse) 
  ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2008 (Visual Studio 2008) 
  ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2010 (Visual Studio 2010) 

 เคร่ืองแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล 

  ระบบฐานขอ้มูล SQL Server 2008 R2 
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9. Management and Procedure 

 9.1 Project Team Structure 

 

รูป ก.1 แสดงโครงสร้างองคก์ร 

  ภาระหนา้ท่ีของ Project Manager 

o จดัท าและน าเสนอโครงการ 
o ประมาณค่าใชจ่้ายโครงการ 
o วางแผนและจดัเวลาการดาเนินโครงการ 
o ตรวจสอบควบคุม คิดตามและทบทวนโครงการ 
o จดัตั้งทีมงานและประเมินทีมงาน 
o รายงานและนาเสนอโครงงาน 
o จดัการความเปล่ียนแปลงในโครงการ 

  ภาระหนา้ท่ีของ System Analyst 
o ศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการของการพฒันาระบบ 
o วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
o ติดต่อประสานงานกบัทีมงาน ผูใ้ช ้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ 
o จดัท าเอกสารประกอบการวเิคราะห์และออกแบบ 
o Build Release 

 ภาระหนา้ท่ีของ System Design 
o ศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการของการพฒันาระบบ 
o ออกแบบระบบในระดบั Detail Design 
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o ติดต่อประสานงานกบันกัพฒันาซอฟตแ์วร์ในการพฒันาระบบ 
o จดัทาเอกสารประกอบการออกแบบระบบ 

  ภาระหนา้ท่ีของ Software Developer 
o ประสานงานกบัทีมวเิคราะห์ระบบและทีมพฒันาระบบ 
o พฒันาระบบตามท่ีไดมี้การวิเคราะห์และออกแบบไว ้
o จดัทา Test Case และดาเนินการทดสอบ 
o จดัทาเอกสารประกอบการพฒันาและการใชง้านระบบ 

  ภาระหนา้ท่ีของ Software Quality Assurance 
o พฒันาระบบประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
o บริหารจดัการกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ 
o ตรวจและติดตามกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ 
o อบรมกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

10. Project Responsible 

ตารางที ่ก.4 แสดงหนา้ท่ีรับผดิชอบในงาน 

No Activity PM SA SD DEV SQA 
1 Progress Monitoring & Control P    P 
2 Scheduling and Tracking P    S 
3 Reporting   P  S 
4 Issue Resolution  P P  S 
5 Budget Control P P    
6 Delivery P P S   
7 Quality Planning and Tracking S S P  P 
8 Document Control  S P P  

*P = Primary, *S = Secondary 
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11. Change Management 

 - ทุกคร้ังท่ีมีการขอเปล่ียนแปลงจะตอ้งบนัทึกและจดัส่งเป็นเอกสาร Change Request 
 - ตอ้งมีการประชุมภายในบริษทัเพื่อตดัสินใจในการอนุมติัการเปล่ียนแปลงเพื่อป้องกนัปัญหา 
 - ตอ้งมีการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบฐานขอ้มูลและเอกสารในโครงการ 

12. Quality Planning 

 12.1 Review / Responsibility 

ตาราง ก.5 แสดงขั้นตอนการด าเนินการและตรวจสอบ 
Stage Exit Review 

No Stage Reviews Team Responsibility 
1 เม่ือเสร็จส้ินการท า Planning เบ้ืองตน้ Preliminary Planning  
2 เม่ือเสร็จส้ินการท า Requirement Specification   
3 เม่ือเสร็จส้ินการท า Project Planning   
4 เม่ือเสร็จส้ินการท า Software Requirement   
5 เม่ือเสร็จส้ินการท า Software Design   
6 เม่ือเสร็จส้ินการท า Software Construction   
7 เม่ือเสร็จส้ินการท า Database Design   
8 เม่ือเสร็จส้ินการท า Test Plan   
9 เม่ือเสร็จส้ินการท า Integration Test   

10 เม่ือเสร็จส้ินการท าเอกสาร   
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12.2 Testing 

ตาราง ก.6 แสดงกระบวนการทดสอบ 

Test Process 

No Test Verification Responsibility 
1 Unit Test ทดสอบความถูกตอ้งของหน่วย

ยอ่ย 
DEV, SQA 

2 Integration Test ทดสอบความเขา้กนัไดข้องทั้ง
ระบบ 

PM, DEV, SQA 

 

13. Technical Procedure 

 13.1 Planning 
  วงจรการพฒันาระบบของโครงการประกอบไปดว้ย 
  Initial Phase 

1. ศึกษาข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการพัฒนาโครงการโดยแบ่ง
ประเภทไดด้งัต่อไปน้ี 

  - ซอฟตแ์วร์และเคร่ืองมือในการพฒันา 
   - Development Tools และภาษาท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันา 
   - Oracle Java 
   - .Net Framework 
   - SQL Server 2008 R2 
   - ผงักิจกรรม (Activity Diagram) 
   - ผงัยสูเคส (Use Case Diagram) 
   - เคร่ืองมือควบคุมรุ่นเอกสารและการพัฒนาโปรแกรม (Version 

Control) 
   - การวางแผนและมาตรการควบคุมคุณภาพ 
   - Software Quality Assurance Process 
   - Software Project Plan 
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1. Requirement Management เป็นขั้ นตอนในการวิ เคราะห์ รูปแบบของ
กิจกรรมธุรกิจและก าหนดความตอ้งการ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูใ้ห้ขอ้มูล การตลาด
และพฤติกรรมผูใ้ชง้าน และน ามาบนัทึกเป็นเอกสารใหช้ดัเจน 

2. Version Control เป็นส่วนหน่ึงของหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เก่ียวกบัการบริหารโครงร่างซอฟแวร์ โดยมีการวางแผนการก าหนดรุ่นของ
เอกสารรวมถึงการใชเ้คร่ืองมือเพื่อช่วยในการจดัเก็บเอกสาร 

3. Project Management เพื่อด าเนินงานและก าหนดขอบเขตของการท างานให้
ชดัเจนตลอดจนก าหนดการส่งมอบและจดัสรรทรัพยากรต่างๆ 

Design Phase 
1. ร า ย ง าน ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  System Design จ าก เอ ก ส า ร  Software 

Requirement Specification โดยมีนักวิเคราะห์ระบบเป็นผูอ้อกแบบระบบ
ร่วมกบัผูจ้ดัการโครงการและนกัพฒันา 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ Detail Design เม่ือได้รับ System Design แล้วนัก
ออกแบบระบบจะเป็นผูอ้อกแบบ Detail Design ร่วมกบันกัวเิคราะห์ระบบ
และผูจ้ดัการโครงการ โดยมีนกัพฒันาเขา้ร่วมใหค้วามคิดเห็น 

3. ก ารอ อก แบ บ  Test Case เป็ น ก ารน า  Requirement Specification ม า
ออกแบบเพื่อใชใ้นการทดสอบระบบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบท่ีไดน้ั้นสามารถ
ทางานไดต้ามท่ีไดอ้อกแบบเอาไว ้

Construction 
1. Acceptance Test Report รายงานผลการทดสอบและผลการยอมรับของผูใ้ช้

ระบบ ขั้นตอนน้ีผูใ้ช้ระบบจะเป็นผูท้ดสอบระบบพร้อมให้คะแนนความ
พึ งพอใจต่อระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยท าการ  Check List ตาม เอกสาร 
Requirement Specification 

2. จดัทาคู่มือการใชง้านระบบเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านดว้ยตนเอง
ได ้

3. ติดตั้งโปรแกรมโดยการ Deploy ข้ึนไปบน Server ท่ีเตรียมไว ้
4. ประเมินผลโครงการ 

 

13.2 Development 
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  ข้ันตอนและวธีิการในการศึกษาข้อมูล 
o ศึกษาการท างานของฐานขอ้มูลไมโครซอฟท ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 

(Microsoft SQL Server) เพื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนการใชง้านรวมถึงศึกษาการ Transform 
data และ การ cleaning data (SSIS : SQL Server Integration Services) และขอ้จ ากดัของ
ระบบ 

o ศึกษาการใช้งานและขอ้ก าหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีน าขอ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อ
จดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัมุมมองในการวิเคราะห์  และตรงตาม
ความต้องการของผู ้ใช้งาน  และใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล  ของงานในมุมมอง
ต่างๆ   ตามแต่ละแผนก (Business Intelligence) 

o ศึกษาพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลรายงานสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
o ศึกษาลกัษณะของรูปแบบรายงานท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
o ศึกษาทฤษฏี  เทคนิค  และระบบท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ โดยท าการศึกษาวิธีเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัเพื่อน ามาประยุกตใ์ช้เขา้กบัแนวคิดการน าขอ้มูลท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวดเร็ว เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยแบ่ง
การพฒันาระบบออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1: ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังานในการคน้หาขอ้มูลตามความตอ้งการ
และน าส่งออกขอ้มูลส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 ส่วนท่ี 2: ส่วนของผูใ้ช้งานกลุ่มผูดู้แลระบบจะมีหนา้ท่ีส าหรับจดัการผูใ้ช้และ
การจดัการสิทธิใ การเขา้ถึงขอ้มูล 

ส่วนท่ี 3: ส่วนของผูป้ฏิบติังานจะท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบโปรแกรมส าหรับ
ประมวลผลข้อมูลและท าการประมวลผลใหม่เม่ือมีปัญหาหรือมีการร้องขอการ
ประมวลผลขอ้มูลใหม่ 

การทดสอบการท างานร่วมกนัในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลบนคลงัขอ้มูล โดย
ใช้ความสามารถในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับข้อมูลเพื่อคดักรองผลการคน้หา โดย
ผูบ้ริหารหรือพนกังานท าการก าหนดเง่ือนไข และสามารถน าผลการคน้หาท่ีไดส่้งออก
มาเป็น Excel เพื่อจดัการขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

งานวิจยัน้ีจะไม่ได้ท  าการเก็บข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูลข้ึนมาจริงหาก
เพียงแต่จะเป็นการจ าลองขอ้มูลโดยสังเขป เพื่อใชท้ดสอบการท างานของระบบ 
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  ขั้นตอนและวธีิในการวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 
ใชก้ระบวนการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชโ้มเดลแบบจาลองนา้ตก ใน

การวเิคราะห์ ออกแบบ พฒันาระบบ โดยประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. การวางแผน วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการจดัทาทางธุรกิจและทางเทคนิค 

วางแผนจดัการโครงการ ประมาณการณ์เวลา และค่าใชจ่้าย 
2. การวเิคราะห์ระบบ โดยการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช ้เทคโนโลยท่ีีมีใน

ปัจจุบนัและนามาเขียนเป็นเอกสารความตอ้งการของระบบ 
3. การออกแบบระบบ จะดาเนินการออกแบบตามเอกสารความตอ้งการของ

ระบบ 
4. การพฒันาระบบ คือการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามท่ีไดท้าการออกแบบไวแ้ละทา

การทดสอบในระดบัหน่วยเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนทางานไดถู้กตอ้งตามท่ี
ออกแบบ 

5. การประกอบ เป็นการนาทุกส่วนของระบบมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัและทาการ
ทดสอบการทางานร่วมกนัของทั้งระบบ โดยจะทาการทดสอบในสภาพแวดลอ้มการทา
งานจริงแต่ขอ้มูลท่ีแสดงจะเป็นเพียงขอ้มูลท่ีจาลองข้ึนเพื่อการทดสอบเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97 
 

14. Estimate Duration of Tasks 
ตาราง ก.7 แสดงแผนการด าเนินงาน 

Task Duration Plan Start Plan Finish Responsibility 

Planning Phase 
- Estimate Efforts and Cost  02/01/2556 04/01/2556  
- Identify and Analyst Project Risk  02/01/2556 04/01/2556  
- Produce Project Plan  07/01/2556 11/01/2556  
Requirement Phase 
- Gathering Requirement  11/01/2556 11/01/2556  
- Analyst Requirement  11/01/2556 18/01/2556  
- Requirement Specification  18/01/2556 25/01/2556  
Design Phase 
Produce Detail Design  25/01/2556 13/02/2556  
Implementation Phase 
Coding  13/02/2556 22/03/2556  
Testing Phase 
- Unit and Integration Testing  13/02/2556 22/03/2556  
   - Produce Unit Test  13/02/2556 22/02/2556  
   - Execute Unit Test  26/02/2556 15/03/2556  
   - Produce Unit Test Report  18/03/2556 22/03/2556  
- System Testing  25/03/2556 29/03/2556  
   - Produce System Test  25/03/2556 25/03/2556  
   - Execute System Test  26/03/2556 27/03/2556  
   - Product System Test Report  28/03/2556 29/03/2556  
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ตาราง ก.7 แสดงแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

Task Duration Plan Start Plan Finish Responsibility 

Release Phase 
- Produce Release Document  22/01/2556 19/04/2556  
- Delivery Release  22/04/2556 30/04/2556  
 
15. Identification of Project Risk 
ตาราง ก.8 แสดงแผลการลงทุน 

ขั้นตอนการท างาน/กจิกรรม ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
ศึกษาความตอ้งการจากกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลไม่ชดัเจน กลุ่มเป้าหมายมีความ

ตอ้งการไม่ชดัเจน 
การวเิคราะห์ความตอ้งการระบบ ความตอ้งการเปล่ียน กลุ่มลูกคา้มีความตอ้งการ

เปล่ียนแปลงเสมอ 
โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดลอ้ม
ในการพฒันาระบบ 

การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบภายในองคก์ร 

องคก์รมีการเปล่ียนแปลง
และปรับเปล่ียนต าแหน่งการ
รับผดิชอบทุกปี ท าใหเ้กิด
ความเส่ียงในการพฒันา 

การพฒันาซอฟตแ์วร์ o ทดสอบการท างาน
ผดิพลาด 

o ทดสอบการท างานไม่
ครบทุกฟังกช์ัน่ 

ผดิพลาดระหวา่งทดสอบ
เน่ืองจากระบบมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
ตลอดเวลา 

การติดตั้งระบบ ซอฟตแ์วร์ท างานผดิพลาด 
เช่ือมต่อแม่ข่ายไม่ได ้

การเช่ือมต่อเครือข่ายภายใน
องคก์รอาจจะเกิดปัญหา 

การจดัท าเอกสารและการประกนั
คุณภาพ 

จดัท าไม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด ระยะเวลาจ ากดั 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ 
[Decision Support System for Public Sector Banks] 
Software Requirement Specification 

Cross Ref. VSE-29110 Coverage Level: Version 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Kittiphan J. Pradorn S. 
Scope Approved Date 

        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบมุมมอง
ต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ย
ตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียกดูขอ้มูลได้อย่าง
รวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การประมวลผลขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงระบบท่ี
พฒันาจะแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ระบบส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน เป็นโปรแกรมประยกุตบ์น
เว็บท่ีติดตั้ งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถค้นหาข้อมูล
รายงานเพื่อประกอบการตดัสินใจ และน าส่งออกขอ้มูลท่ีคน้หา
ในรูปแบบ Excel  

2. ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บท่ี
ติดตั้งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถจดัการขอ้มูลในส่วน
ของผูใ้ชง้านระบบ และจดัการกก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของผูใ้ชง้านตามกลุ่มของผูใ้ชง้าน 

3. ระบบส่วนของผูป้ฏิบติัการ เป็นโปรแกรมประยุกตแ์อพพลิเคชนั
ท่ี ติดตั้ งไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผู ้ป ฏิบัติงานจะคอย
ตรวจสอบการประมวลผลของแต่ละรายงานลงคลงัขอ้มูล และท า
การจดัการประมวลผลใหม่กรณีการประมวลท่ีถูกติดตั้ งแบบ
อัตโนมัติมีปัญหาหรือไม่สามารถจัดการได้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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Document History 

Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 

1.0 11/01/2556 Kittiphan J.  Create of the Procedure 

 

Project Information 

Name Phase Description 

Decision Support System for 
Public Sector Banks 

1 Requirement Phase 
o ศึกษารวบรวมความตอ้งการผูใ้ชง้านทัว่ไป 
o วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้านเบ้ืองตน้ 
o สร้างเอกสารเก่ียวกบัความตอ้งการผูใ้ชง้าน 
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Software Requirement Specification 

1. Introduction 

1.1 จุดประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลด้านการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบมุมมองต่างๆ ตามท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ยตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพใน
การค้นหาข้อมูลได้ตามความต้องการ สามารถใช้งานได้ สะดวก และรวดเร็วเน่ืองจากไ ด้มีการ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปท าการวเิคราะห์เพื่อประกอบการตดัสินใจต่อไป 

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions 
o เทคโนโลยสี าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ วเิคราะห์ (Business Intelligence) 
o ระบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
o เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบ Transform Data และ การ Cleaning Data (SSIS: SQL Server 

Integration Services) 
o เทคโนโลยเีวบ็เซอร์วสิ 
o แนวคิดของการประยกุตใ์ชข้อ้มูลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.3 Project Scope 

1.3.1 ขอบเขตในส่วนประมวลผลข้อมูล 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ สร้างข้ึนเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ี
ท างานร่วมกบัคลงัขอ้มูล ซ่ึงท างานบนสภาพแวดลอ้มแบบฐานขอ้มูลของไมโครซอฟต ์

1. รองรับการลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบ 
2. รองรับการจดัการผูใ้ชง้าน 
3. รองรับการก าหนดสิทธิใ การเขา้ใชง้าน 
4. มีระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชเ้พื่อยนืยนัตวับุคคล 
5. สามารถคน้หาขอ้มูลเพื่อจดัท ารางานส าหรับประกอบการตดัสินใจ 
6. สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลไปยงัคลงัขอ้มูล 
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7. มีการจดัเก็บขอ้มูลอดีตหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาตามระยะเวลาท่ีได้
ก าหนด 

 
1.3.2 ขอบเขตของส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 

 ผูใ้ช้งานในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐคือ ผูบ้ริหารหรือ
พนกังานสามารถเช่ือมต่อเน็ตเวร์ิคภายในเพื่อเขา้ใชง้านระบบ โดยท างานร่วมกบัระบบขอ้มูลบน
คลงัขอ้มูลผา่นเวบ็เซอร์วสิท่ีติดตั้งไวบ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 - ผูบ้ริหารหรือพนักงานเลือกประเภทของข้อมูลท่ีตอ้งการและท าการค้นหาจากนั้น 
ระบบจะแสดงผลการคน้หาซ่ึงเป็นขอ้มูลเพื่อเตรียมส่งออกขอ้มูลออกมาเป็นในรูปเอกสาร 

 

2. Establish Stakeholders or Users Profile 

 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐจะช่วยให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานได้รับ
ช่องทางในการคน้หาขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการจากคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยลดระยะเวลา ทรัพยากรบุคคล
ในการจัดการข้อมูลตามค าร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และยงัช่วยลดขั้นตอนในการ
ประมวลผลรายงาน เพื่อน าขอ้มูลท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจ
เพื่อออกนโยบายหรือกลยทุธ์ในการแข่งขนัในตลาดขององคก์รซ่ึงมีผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี 

o ผูใ้ชง้านทัว่ไป คือ กลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีความตอ้งการในการคน้หาขอ้มูลรายงาน เพื่อ
ใช้ในการประกอบการตดัสินใจ รวมไปถึงพนักงานท่ีมีความต้องการน ารายงานเพื่อน าไป
วเิคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ไปน าเสนอโปรโมชัน่ ซ่ึงสามารถน ารายงานไปประกอบการ
น าเสนอ 

o ผูใ้ช้งานในกลุ่มผูดู้แลระบบ คือ กลุ่มผูดู้แลท่ีมีความตอ้งการจดัการผูใ้ช้งานเพื่อให้ผูใ้ช้งาน
สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้และก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูลใหก้บัผูใ้ชง้าน 

o ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังาน คือ กลุ่มปฏิบติังานท่ีมีความตอ้งการในการประมวลผลขอ้มูล และ
ตรวจสอบสถานการณ์ประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูล เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูลได้
อย่างรวดเร็ว และยงัท าหน้าท่ีซ่อมแซมการประมวลผลเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
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3. Overall Description 

3.1 Product Perspective 

 เป็นระบบท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารหรือพนกังานสามารถคน้หารายงาน เพื่อน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าท าใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการประกอบการตดัสินใจส าหรับการแข่งขนัทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขนั
ใหก้บัธุรกิจ อีกทั้งยงัช่วยในการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
 

3.2 Product Features 

 - ระบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
 - เทคโนโลยสี าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ วิเคราะห์ 
 - คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายภายในองคก์ร ในการคน้ความน้ีจะใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ติดตั้งระบบปฏิบติัการ 2 ระบบ คือ Windows XP และ Mac 
 
3.3 User Classes and Characteristics 

 กลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังาน ท่ีตอ้งการทราบถึงรายงานตามความตอ้งการ โดยผูบ้ริหารหรือ
พนกังานจะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายภายในองคก์ร โดยท างานผา่นเวบ็บราวเซอร์ 

 กลุ่มผูดู้แลระบบ ท่ีตอ้งการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ก าหนดสิทธิใ การเขา้ถึงของผูใ้ช ้โดยผูดู้แล
ระบบจะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายภายในองคก์ร โดยท างานผา่นเวบ็บราวเซอร์ 

 กลุ่มปฏิบติัการ ท่ีตอ้งการจดัการประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูล เพื่อใหก้ลุ่มผูบ้ริหารหรือ
พนกังานน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการคน้หา และตดัสินใจ
ต่างๆ โดยท างานผา่นแอพพลิเคชัน่กรณีจดัการดว้ยตวัเอง และใชโ้ปรแกรมช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล
กรณีตรวจสอบสถานะ การประมวลผลแบบอตัโนมติั 

3.4 Operation Environment 

 - ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวเ์อก็พี (Microsoft Windows XP) 
 - ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จอิคลิบ (Eclipse) 
 - ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จเวอร์ชวัสตูดิโอ (Virtual Studio 2010) 
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 - ระบบฐานขอ้มูล SQL Server 2008 R2 

3.5 Design and Implementation Constraints 

 - ศึกษาความเป็นไปไดด้า้นแนวคิดและเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อประยกุตใ์ช ้
 - ศึกษารูปแบบรายงานส าหรับการน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 - ศึกษาเทคโนโลยสี าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ วเิคราะห์ และขอ้จ ากดัในการท าการ
วเิคราะห์ดว้ยระบบอตัโนมติั 
 - ศึกษารูปแบบวธีิการจดัเก็บขอ้มูลแบบคลงัขอ้มูล 

4. Customer Requirement 

 ความตอ้งการของผูบ้ริหารหรือพนกังาน ผูดู้แลระบบ และผูป้ฏิบติังาน คือ 
1. ขอ้มูลรายงานท่ีสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจตามเง่ือนไขและความตอ้งการของ

ผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
2. จดัการ และก าหนดสิทธิใ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
3. ความสะดวก รวดเร็ว ในการคน้หาขอ้มูล 
4. ความสะดวกในการจดัการประมวลผลขอ้มูลเพื่อจดัเก็บลงคลงัขอ้มูล 

 

5. System Features 

5.1 Software Requirement Specification 

 ระบบงานส่วนของเวบ็บราวเซอร์ 

1. รองรับการลงทะเบียนการเขา้ใชง้านของผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
2. รองรับการแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
3. รองรับการจดัการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช ้
4. มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการจดัการขอ้มูลรายงาน 
5. มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการคน้หาขอ้มูลรายงาน โดยผูบ้ริหารหรือพนกังานสามารถก าหนด

เง่ือนไขไดเ้องตามความตอ้งการ 
6. มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการส่งออกขอ้มูลรายงาน 
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ระบบงานบนแอพพลเิคช่ัน 

1. ระบบสามารถประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูล 
2. รองรับการซ่อมแซมขอ้มูลส าหรับการประมวลผลท่ีผดิพลาด 
3. รองรับการประมวลผลขอ้มูลแบบอตัโนมติั 
4. สามารถเรียกดูสถานการณ์ประมวลผลขอ้มูล 

 
5.2 Use Case Diagram 

เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการของระบบจะพบวา่ผูใ้ชง้านระบบมีดว้ยกนั 3 ประเภทคือ 
- ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูบ้ริหาร (Manager) 

ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังานจ าเป็นตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน โดยท า
เร่ืองแจง้ไปยงัผูดู้แลของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัการสนับสนุนการ
ตดัสินใจ เช่น รายงานทางดา้นสถิติ รายงานขอ้มูลสรุปทางดา้นสินเช่ือ เป็นตน้ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังาน (Person) 
ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังานจ าเป็นตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน โดยท า

เร่ืองแจง้ไปยงัผูดู้แลของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจดัการข้อมูลเก่ียวกบัการสนับสนุนการ
ตดัสินใจ เช่น รายงานระหวา่งด าเนินการ รายงานอนุมติัสินเช่ือ รายงานนิติกรรม เป็นตน้ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) 
 ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูดู้แลระบบจะเป็นกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการผูใ้ชง้านระบบ สามารถ
สร้างกลุ่มของสิทธิใ ในการเข้าถึง และรวมไปถึงการจดัการก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ค้นหา
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใหก้บักลุ่มของสิทธิใ ภายในระบบ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังาน (Operation) 
 ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังานจะท าหนา้ท่ีคอยสังเกตการณ์ท างานในส่วนของการรวบรวม
ขอ้มูล (BI) ท่ีระบบไดก้ าหนดไวใ้นการจดัการขอ้มูล และสามารถ Rerun ขอ้มูลท่ีมีปัญหาได้
ใหม่กรณีระบบไม่สามารถจดัการข้อมูลได้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือมี
ขอ้ผดิพลาดในการจดัการขอ้มูลของแต่ละรายงาน 
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Person Admin OperationManager

 

รูป ข.1 แสดงแอคเตอร์ของกลุ่มผูบ้ริหาร (Manager), แสดงแอคเตอร์ของกลุ่มพนกังาน (Person), 
กลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) และกลุ่มปฏิบติังาน (Operation) 

 
 

 
 

รูป ข.2 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มผูบ้ริหาร 
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รูป ข.3 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน 
  

uc Admin Use Cases

Admin

(from Actors)

User Management

Role Management

Securable 

Management

Registration

Profile Management

Authentication

«include»

«include»

«include»

«include»

 

รูป ข.4 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบ 
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uc Operation Use Cases

Operation

(from Actors)

"SSIS" Job Monitor

"SSIS" Run/Retype 

Job

Send Email

 

รูป ข.5 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติัการ 

5.2.1 Use case Description 

1. ยูสเคสทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน 

- ยูสเคส Registration : พนักงานท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการแจง้ขอ้มูลไปยงั
ผู ้ดูแลระบบเพื่อให้ได้สิทธิใ ในการเข้าถึงข้อมูล  โดยในขั้นตอนลงทะเบียน (Registration) 
พนกังานจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

- ยูสเคส Profile Management : พนักงานท่ีได้มีสิทธิใ ใช้งานสามารถท่ีจะปรับแต่ง
เก่ียวกบัขอ้มูลพนกังานตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้โดยจะตอ้งท าการ
พิสูจน์ตวัตนไปยงัผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลให้ตามท่ีพนักงานร้องขอ 
และกรณีต้องการเปล่ียนรหัสผ่านพนักงานสามารถแก้ไขได้เองหลังจากท าการเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแลว้ ถา้พนกังานลืมรหัสผ่านจะตอ้งแจง้ไปยงัผูดู้แลลระบบส าหรับการเปล่ียนแปลง
รหสัเป็นรหสัเร่ิมตน้ 

- ยูสเคส Generate Report : พนักงานท่ีมีสิทธิใ เขา้ถึงขอ้มูลสามารถท าการคน้หาขอ้มูล
ตามความตอ้งการโดยแยกตามสิทธิใ การเขา้ถึงขอ้มูล และสามารถน าขอ้มูลออกมาเป็นรูปแบบ 
Excel หรือ Text 
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- ยูสเคส Loan Statistic: พนักงานท่ีมีสิทธิใ เขา้ถึงขอ้มูลสามารถท าการคน้หาขอ้มูลตาม
ความตอ้งการ ระบบจะท าการประมวลผลและแสดงออกมาในรูปของกราฟหรือแผนภาพวงกลม
จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคลงัขอ้มูล 

 

2. ยูสเคสทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้ดูแลระบบ 

- ยสูเคส Registration : ผูดู้แลระบบท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการให้ผูดู้แลระบบ
ท่ีมีสิทธิใ ลงทะเบียนในกลุ่มผูดู้แลระบบ เพื่อให้ได้สิทธิใ ในการเข้าถึงข้อมูล โดยในขั้นตอน
ลงทะเบียน (Registration) จะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

- ยูสเคส Profile Management : พนักงานท่ีได้มีสิทธิใ ใช้งานสามารถท่ีจะปรับแต่ง
เก่ียวกบัขอ้มูลตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้กรณีตอ้งการเปล่ียนรหสัผา่น
พนกังานสามารถแกไ้ขไดเ้องหลงัจากท าการเขา้สู่ระบบเรียบร้อย 

- ยูสเคส User Management : ผูดู้แลระบบสามารถจัดการในส่วนของผู ้ใช้งานกลุ่ม
พนกังานสามารถเพิ่มผูใ้ช้ แกไ้ข และลบผูใ้ชไ้ด ้โดยขั้นตอนการเขา้จดัการจะตอ้งมีแบบฟอร์ม
การขอเขา้ใชง้านระบบจากพนกังาน และขอ้มูลของพนกังาน 

- ยูสเคส Role Management : ผูดู้แลระบบสามารถสร้างกลุ่มของสิทธิใ เพื่อจดัการการ
เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังาน 

- ยูสเคส Securable Management : ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดสิทธิใ การเข้าถึงข้อมูล
ให้กบักลุ่มของสิทธิใ  เพื่อก าหนดให้ผูใ้ชท่ี้อยูใ่นกลุ่มดงักล่าวสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามท่ีไดถู้ก
ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

3. ยูสเคสทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้ปฏิบัติการ 

- ยูสเคส “SSIS” Job Monitor : ผูป้ฏิบติัการจะคอยดูแลการจดัเก็บข้อมูลของส่วน BI 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเก็บลงคลังข้อมูลให้ได้ตามเวลาท่ีก าหนด และคอยแจง้เตือนกรณีระบบไม่
สามารถประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลไดส้ าเร็จตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละรายงาน 

- ยูสเคส “SSIS” Run/Retype Script : ผูป้ฏิบติัการจะมีหน้าท่ีท าการประมวลผลขอ้มูล
รายงานใหม่อีกคร้ังกรณีระบบอตัโนมัติท่ีท าการก าหนดไวไ้ม่สามารถจดัการได้ตามเวลาท่ี
ก าหนด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลรายงานท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูใ้ชง้าน 
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- ยสูเคส “SSIS” Run/Retype Script : ผูป้ฏิบติัการจะมีหนา้ท่ีแจง้เตือนไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัระบบกรณีสามารถประมวลผลขอ้มูลส าเร็จเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใช้งานได ้หรือแจง้เตือน
กรณีขั้นตอนการประมวลผลมีปัญหาตอ้งท าการประมวลผลขอ้มูลใหม่ 

 
ส่วนของเวบ็แอพพลเิคช่ัน 

 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดเวบ็แอพพลิเคชัน่บนเวบ็ราวเซอร์จะพบหน้าจอของระบบซ่ึงแสดงหน้าจอ
ส าหรับเขา้สู่ระบบ 
 

 

รูป ข.6 หนา้จอแรกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้เวบ็ 

 โดยการท่ีผูใ้ช้จะสามารถใช้งานระบบไดจ้ะตอ้งไดสิ้ทธิใ ในการเขา้ใช้งานก่อน โดยส่ง
แบบฟอร์มการขอใชง้านไปยงัผูดู้แลระบบ ถา้ผูใ้ชมี้สิทธิใ เขา้ใชง้านจะตอ้งการท าเขา้สู่ระบบ ถา้
ระบบตรวจสอบการเขา้สู่ระบบมีสิทธิใ เขา้ใชง้าน ระบบจะส่งไปยงัหนา้จอหลกัของระบบในส่วน
ของรายงานสนบัสนุนการตดัสินใจ 

 โดยหากผูใ้ชท้  าการ Login เขา้สู่ระบบโดยสิทธิใ เป็นกลุ่มผูบ้ริหารพนกังานจะพบหนา้จอ
ส าหรับจดัการขอ้มูลรายงานซ่ึงมีหนา้จอโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
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รูป ข.7 แสดงหนา้จอหลกัหลงัผูใ้ชก้ลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังานไดท้  าการยนืยนัตวัเขา้สู่ระบบ 
  

 หนา้จอดงัแสดงตามรูปท่ี ก.7 แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกผูใ้ชง้านระบบกลุ่มผูบ้ริหารหรือ
พนกังานสามารถท่ีจะจดัการขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
- รายงาน ใชส้ าหรับเลือกประเภทของรายงานท่ีตอ้งการขอ้มูล 
- ส่วนท่ี 1 ใชส้ าหรับก าหนดเง่ือนไขของรายงาน 
- ส่วนท่ี 2 ส าหรับการแสดงผลการคน้หาเพื่อท าการส่งออกขอ้มูลต่อไป 

 โดยหากผูใ้ช้ท  าการ Login เข้าสู่ระบบโดยสิทธิใ เป็นกลุ่มผูดู้แลระบบจะพบหน้าจอ
ส าหรับจดัการผูใ้ชง้านของระบบซ่ึงมีหนา้จอโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

 
 

รูป ข.8 แสดงหนา้จอหลกัหลงัผูใ้ชก้ลุ่มผูดู้แลระบบไดท้ าการยนืยนัตวัเขา้สู่ระบบ 
 หนา้จอดงัแสดงตามรูปท่ี ก.8 แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกผูใ้ชง้านระบบกลุ่มผูบ้ริหารหรือ
พนกังานสามารถท่ีจะจดัการขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
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- เมนูส าหรับส่วนผูใ้ช ้ส าหรับจดัการผูใ้ชง้าน 
- เมนูส าหรับส่วนสิทธิใ การเขา้ใชง้าน ส าหรับจดัการสิทธิใ  และขอ้ก าหนดในการเขา้ถึง
ขอ้มูล 

ส่วนของแอพพลเิคช่ันบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 ส าหรับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองส าหรับกลุ่มผูป้ฏิบติัการ จะมีหนา้จอ
โดยสังเขปดงัน้ี 

 

รูป ข.9 แสดงแอพพลิเคชัน่ส าหรับตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูล 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ 
[Decision Support System for Public Sector Banks] 
Test Records 

Cross Ref, VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 

Process Ownership Approving Authority 
Kittiphan J. Pradorn S. 
Scope Approved Date 

        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบมุมมอง
ต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ย
ตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียกดูขอ้มูลได้อย่าง
รวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การประมวลผลขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงระบบท่ี
พฒันาจะแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ระบบส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน เป็นโปรแกรมประยกุตบ์น
เว็บท่ีติดตั้ งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถค้นหาข้อมูล
รายงานเพื่อประกอบการตดัสินใจ และน าส่งออกขอ้มูลท่ีคน้หา
ในรูปแบบ Excel  

2. ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บท่ี
ติดตั้งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถจดัการขอ้มูลในส่วน
ของผูใ้ชง้านระบบ และจดัการกก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของผูใ้ชง้านตามกลุ่มของผูใ้ชง้าน 

3. ระบบส่วนของผูป้ฏิบติัการ เป็นโปรแกรมประยุกตแ์อพพลิเคชนั
ท่ี ติดตั้ งไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผู ้ป ฏิบัติงานจะคอย
ตรวจสอบการประมวลผลของแต่ละรายงานลงคลงัขอ้มูล และท า
การจดัการประมวลผลใหม่กรณีการประมวลท่ีถูกติดตั้ งแบบ
อัตโนมัติมีปัญหาหรือไม่สามารถจัดการได้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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Document History 

Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 

1.0 13/02/2556 Kittiphan J.  Initial Document 

 

Project Information 

Name Phase Description 

Decision support system for public 
sector banks 

1 Testing Phase 
o TestReport 

 
No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 

T001 พฒันาโมดูลพิสูจน์ตวัตน 13/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T002 พฒันาโมดูลคน้หารายงาน 14/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T003 พฒันาโมดูลส่งออกรายงาน 20/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T004 พฒันาโมดูลลา้งขอ้มูลการคน้หา 20/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T005 พฒันาโมดูลคน้หาขอ้มูลทางสถิติสินเช่ือ 22/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T006 พฒันาโมดูลส่งออกขอ้มูลทางสถิติ 22/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T007 พฒันาโมดูลการเพิ่มผูใ้ช ้ 24/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T008 พฒันาโมดูลการแกไ้ขผูใ้ช ้ 24/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T009 พฒันาโมดูลการยกเลิกผูใ้ช ้ 24/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T010 พฒันาโมดูลการเพิ่มกลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึง 26/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T011 พฒันาโมดูลการแกไ้ขกลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึง 26/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T012 พฒันาโมดูลการยกเลิกกลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึง 26/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T013 พฒันาโมดูลการเพิ่มขอ้ก าหนดสิทธิใ  28/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T014 พฒันาโมดูลการแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิใ  28/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T015 พฒันาโมดูลการยกเลิกขอ้ก าหนดสิทธิใ  28/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T016 พฒันาโมดูลการแกไ้ขพาสเวิร์ด 03/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T017 พฒันาโมดูลการออกจากระบบ 03/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T018 พฒันาเวบ็เซอร์วสิเขา้สู่ระบบ 03/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T019 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการผูใ้ช ้ 05/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
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T020 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการสิทธิใ  05/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T021 พฒันาเวบ็เซอร์วสิก าหนดสิทธิใ  05/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T022 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการส่งขอ้มูลการ

คน้หา 
10/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 

T023 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการรายงาน 17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T024 ติดตั้งระบบส าหรับประมวลผลอตัโนมติั 17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T025 พฒันาแอพพลิเคชัน่ประมวลผลดว้ยตวัเอง 17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T026 พฒันาแอพพลิเคชัน่ส าหรับตรวจสอบ

สถานการณ์การประมวลผล 
17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 

T027 พฒันาโมดูลเช่ือมต่อเวบ็เซอร์วสิ 20/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
T028 พฒันาโมดูลแปลงขอ้ความแบบ Json 20/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Pass 
 
 
Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector 
Banks 

Test ID T001 

Sub System Person System Test Date 13/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลพิสูจน์ตวัตน Sub Module  
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Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีถูกตอ้ง 
แลว้กดปุ่มเขา้ระบบ 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

2. ไม่กรอกขอ้มูลแลว้กดปุ่ม Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

3. กรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีผดิแลว้กด
ปุ่มเขา้สู่ระบบ 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T002 
Sub System Person System Test Date 14/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลคน้หารายงาน Sub Module  
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Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กรอกหรือเลือกเง่ือนไขของแต่ละ
รายงานอยา่งนอ้ย 1 เง่ือนไข 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

2. ไม่กรอกหรือเลือกเง่ือนไขขอ้มูลแลว้กด
ปุ่มคน้หา 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

3. ไม่พบขอ้มูลแสดงขอ้ความไม่พบขอ้มูล Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T003 
Sub System Person System Test Date 20/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลส่งออกรายงาน Sub Module  
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Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ท าการคน้หาแลว้มีขอ้มูลจากการคน้หา
จะแสดงปุ่มส่งออกรายงานแบบ Excel 
(กรณีขอ้มูลขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

2. คน้หาไม่พบขอ้มูลระบบจะไม่แสดงปุ่ม
ส่งออกรายงานแบบ Excel (กรณีขอ้มูล
ขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

3. หลงักดปุ่มรายงานหนา้ปัจจุบนัหรือปุ่ม
ส่งออกรายงานแบบ Excel (กรณีขอ้มูล
ขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text จะแสดงหนา้จอ
ใหเ้ลือกเปิด บนัทึก หรือยกเลิก  

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

4. หลงักดปุ่มส่งออกรายงานแบบ Excel 
(กรณีขอ้มูลขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text ไม่
แสดงหนา้จอใหบ้นัทึก 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T004 
Sub System Person System Test Date 20/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลลา้งขอ้มูลการคน้หา Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. หลงัการคน้หากดปุ่มยกเลิกระบบจะคืน
ค่ากลบัไปยงัค่าเร่ิมตน้ 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

2. ไม่คืนค่าเร่ิมตน้หลงักดปุ่ม Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T005 
Sub System Person System Test Date 22/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลคน้หาขอ้มูลทางสถิติสินเช่ือ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กรอกหรือเลือกเง่ือนไขอยา่งนอ้ย 1 
เง่ือนไข 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

2. ไม่กรอกหรือเลือกเง่ือนไขขอ้มูลแลว้กด
ปุ่มคน้หา 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

3. ไม่พบขอ้มูลแสดงขอ้ความไม่พบขอ้มูล Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T006 
Sub System Person System Test Date 22/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลส่งออกขอ้มูลทางสถิติ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ท าการคน้หาแลว้มีขอ้มูลจากการคน้หา
จะแสดงปุ่มส่งออกรายงานแบบ Excel 
(กรณีขอ้มูลขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

2. คน้หาไม่พบขอ้มูลระบบจะไม่แสดงปุ่ม
ส่งออกรายงานแบบ Excel (กรณีขอ้มูล
ขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

3. หลงักดปุ่มรายงานหนา้ปัจจุบนัหรือปุ่ม
ส่งออกรายงานแบบ Excel (กรณีขอ้มูล
ขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text จะแสดงหนา้จอ
ใหเ้ลือกเปิด บนัทึก หรือยกเลิก  

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบไม่ยอมรับ 

P - 

4. หลงักดปุ่มส่งออกรายงานแบบ Excel 
(กรณีขอ้มูลขนาดไม่ใหญ่) หรือ Text ไม่
แสดงหนา้จอใหบ้นัทึก 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T007 
Sub System Admin System Test Date 24/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการเพิ่มผูใ้ช ้ Sub 

Module 

 

 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กรอกขอ้มูลและกดปุ่มเพิ่มผูใ้ช ้ Pass: ระบบบนัทึก 
Fail: ระบบไม่บนัทึก 

P - 

2. ไม่กรอกขอ้มูลแลว้กดปุ่ม Pass: ระบบไม่บนัทึก 
Fail: ระบบบนัทึก 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T008 
Sub System Admin System Test Date 24/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการแกไ้ขผูใ้ช ้ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. แกไ้ขขอ้มูลเดิมแลว้กดปุ่มแกไ้ข Pass: ระบบยอมรับและแกไ้ข 
Fail: ระบบปฏิเสธการแกไ้ข 

P - 

2. ปิดหนา้จอ Pass: ระบบไม่แกไ้ขขอ้มูล 
Fail: ระบบแกไ้ขขอ้มูล 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T009 
Sub System Admin System Test Date 24/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการยกเลิกผูใ้ช ้ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กดปุ่ม Lock Pass: ระบบไม่อนุญาตให้
ผูใ้ชน้ั้นเขา้ใชง้านระบบ 
Fail: ระบบยงัคงอนุญาตให้
ผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านระบบ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T010 
Sub System Admin System Test Date 26/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการเพิ่มกลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึง Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กรอกขอ้มูลและกดปุ่มเพิ่มกลุ่มสิทธิใ
การเขา้ถึง 

Pass: ระบบบนัทึก 
Fail: ระบบไม่บนัทึก 

P - 

2. ไม่กรอกขอ้มูลแลว้กดปุ่ม Pass: ระบบไม่บนัทึก 
Fail: ระบบบนัทึก 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T011 
Sub System Admin System Test Date 26/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการแกไ้ขกลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึง Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. แกไ้ขขอ้มูลเดิมแลว้กดปุ่มแกไ้ข Pass: ระบบยอมรับและแกไ้ข 
Fail: ระบบปฏิเสธการแกไ้ข 

P - 

2. ปิดหนา้จอ Pass: ระบบไม่แกไ้ขขอ้มูล 
Fail: ระบบแกไ้ขขอ้มูล 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

129 
 

Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T012 
Sub System Admin System Test Date 26/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการยกเลิกกลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึง Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กดปุ่มลบกลุ่มผูใ้ช ้ Pass: ระบบยกเลิกกลุ่มสิทธิใ  
Fail: ระบบยงัคงแสดงกลุ่ม
สิทธิใ นั้นและไม่ตอบสนอง 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T013 
Sub System Admin System Test Date 28/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการเพิ่มขอ้ก าหนดสิทธิใ  Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กรอกขอ้มูลและกดปุ่มเพิ่มขอ้ก าหนด
สิทธิใ  

Pass: ระบบบนัทึก 
Fail: ระบบไม่บนัทึก 

P - 

2. ไม่กรอกขอ้มูลแลว้กดปุ่ม Pass: ระบบไม่บนัทึก 
Fail: ระบบบนัทึก 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T014 
Sub System Admin System Test Date 28/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิใ  Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. แกไ้ขขอ้มูลเดิมแลว้กดปุ่มแกไ้ข Pass: ระบบยอมรับและแกไ้ข 
Fail: ระบบปฏิเสธการแกไ้ข 

P - 

2. ปิดหนา้จอ Pass: ระบบไม่แกไ้ขขอ้มูล 
Fail: ระบบแกไ้ขขอ้มูล 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T015 
Sub System Admin System Test Date 28/02/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการยกเลิกขอ้ก าหนดสิทธิใ  Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กดปุ่มลบขอ้ก าหนดสิทธิใ  Pass: ระบบยกเลิกขอ้ก าหนด
สิทธิใ  
Fail: ระบบยงัคงแสดง
ขอ้ก าหนดสิทธิใ นั้นและไม่
ตอบสนอง 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T016 
Sub System Admin System Test Date 28/03/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการแกไ้ขพาสเวิร์ด Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. เลือกเมนูเปล่ียนพาสเวร์ิด Pass: ระบบแกไ้ขพาสเวร์ิด 
Fail: ระบบปฏิเสธและไม่
แกไ้ขพาสเวร์ิด 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T017 
Sub System Admin System Test Date 03/03/2556 
Module Name พฒันาโมดูลการออกจากระบบ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. กดปุ่ม Logout Pass: ออกจากระบบมาสู่หนา้ 
Login 
Fail: ไม่ออกจากระบบ 

P - 

2. หมดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลกรณีไม่มี
การจดัการอะไรบนเวบ็บราวเซอร์และ
กดปุ่ม 

Pass: ออกจากระบบมาสู่หนา้ 
Login 
Fail: ไม่ออกจากระบบ 

P - 

3. ปิดบราวเซอร์ Pass: ระบบไม่อนุญาตให้
ผูใ้ชน้ั้นเขา้สู่ระบบตอ้งติดต่อ
ผูดู้แลระบบท าการปลดล็อค 
Fail: ระบบยอมรับการเขา้ใช้
งาน 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T018 
Sub System Interface System Test Date 03/03/2556 
Module Name พฒันาเวบ็เซอร์วสิเขา้สู่ระบบ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ส่ง Person Id และ Password มา
ถูกตอ้ง 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ส่งหรือส่งขอ้มูลผดิพลาด Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T019 
Sub System Interface System Test Date 05/03/2556 
Module Name พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการผูใ้ช ้ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมา Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ส่งขอ้มูลท่ีผดิพลาดมา Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T020 
Sub System Interface System Test Date 05/03/2556 
Module Name พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการสิทธิใ  Sub 

Module 

 

 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมา Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ส่งขอ้มูลท่ีผดิพลาดมา Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T021 
Sub System Interface System Test Date 05/03/2556 
Module Name พฒันาเวบ็เซอร์วสิก าหนดสิทธิใ  Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมา Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ส่งขอ้มูลท่ีผดิพลาดมา Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T022 
Sub System Interface System Test Date 10/03/2556 
Module Name พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการส่งขอ้มูลการคน้หา Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug Found 
1. ส่ง เง่ือนไขการคน้หา มาถูกตอ้ง Pass: ระบบยอมรับ 

Fail: ระบบปฏิเสธ 
P - 

2. ไม่ส่งหรือส่งขอ้มูลผดิพลาด Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T023 
Sub System Interface System Test Date 17/03/2556 
Module Name พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการรายงาน Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ตอบกลบัขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
คน้หาตามเง่ือนไขท่ีส่งมา 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ตอบกลบัหรือการตอบกลบัขอ้มูล
ส าหรับจดัท ารายงานผดิพลาด 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T024 
Sub System Operation System Test Date 17/03/2556 
Module Name ติดตั้งระบบส าหรับประมวลผลอตัโนมติั Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ประมวลผลตามก าหนดระยะเวลา ซ่ึง
ถูกติดตั้งไวบ้น SQL Server 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ตอบกลบัหรือการตอบกลบัขอ้มูล
ส าหรับการประมวลผลผดิพลาด 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T025 
Sub System Operation System Test Date 17/03/2556 
Module Name พฒันาแอพพลิเคชัน่ส าหรับประมวลผลดว้ยตวัเอง Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. ประมวลผลตามความตอ้งการของ
ผูป้ฏิบติังานหรือซ่อมแซมการ
ประมวลผลใหม ่

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ตอบกลบัหรือการตอบกลบัขอ้มูล
ส าหรับการประมวลผลผดิพลาด 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T026 
Sub System Operation System Test Date 17/03/2556 
Module Name พฒันาแอพพลิเคชัน่ส าหรับตรวจสอบสถานะ การ

ประมวลผล 
Sub Module  

 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. สถานะของการประมวลผลแต่ละ
รายงานเป็น success 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ตอบกลบัหรือการตอบกลบัขอ้มูล
ส าหรับการประมวลผลผดิพลาด 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T027 
Sub System Operation System Test Date 20/03/2556 
Module Name พฒันาโมดูลเช่ือมต่อเวบ็เซอร์วสิ Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. รับส่งขอ้มูลระหส่างส่วนติดต่อผูใ้ช้
กบัเวบ็เซอร์วสิ 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ตอบกลบัหรือการตอบกลบัขอ้มูล
ส าหรับการประมวลผลผดิพลาด 

Pass: ระบบเช่ือมต่อส าเร็จ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T028 
Sub System Operation System Test Date 20/03/2556 
Module Name พฒันาโมดูลแปลงขอ้ความแบบ Json Sub Module  
 
Feature: 

การทดสอบในระดับ Unit Testing 

Test Case Expert P/F Problem/Bug 
Found 

1. รับส่งขอ้มูลระหส่างส่วนติดต่อผูใ้ช้
กบัเวบ็เซอร์วสิ 

Pass: ระบบยอมรับ 
Fail: ระบบปฏิเสธ 

P - 

2. ไม่ตอบกลบัหรือการตอบกลบัขอ้มูล
ส าหรับการประมวลผลผดิพลาด 

Pass: ระบบปฏิเสธ 
Fail: ระบบยอมรับ 

P - 

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
Acceptance Test Records 
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ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ 
[Decision Support System for Public Sector Banks] 
Acceptance Test Records 

Cross Ref, VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 

Process Ownership Approving Authority 
Kittiphan J. Pradorn S. 
Scope Approved Date 

        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบมุมมอง
ต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ย
ตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียกดูขอ้มูลได้อย่าง
รวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การประมวลผลขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงระบบท่ี
พฒันาจะแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ระบบส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน เป็นโปรแกรมประยกุตบ์น
เว็บท่ีติดตั้ งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถค้นหาข้อมูล
รายงานเพื่อประกอบการตดัสินใจ และน าส่งออกขอ้มูลท่ีคน้หา
ในรูปแบบ Excel  

2. ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บท่ี
ติดตั้งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถจดัการขอ้มูลในส่วน
ของผูใ้ชง้านระบบ และจดัการกก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของผูใ้ชง้านตามกลุ่มของผูใ้ชง้าน 

3. ระบบส่วนของผูป้ฏิบติัการ เป็นโปรแกรมประยุกตแ์อพพลิเคชนั
ท่ี ติดตั้ งไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผู ้ป ฏิบัติงานจะคอย
ตรวจสอบการประมวลผลของแต่ละรายงานลงคลงัขอ้มูล และท า
การจดัการประมวลผลใหม่กรณีการประมวลท่ีถูกติดตั้ งแบบ
อัตโนมัติมีปัญหาหรือไม่สามารถจัดการได้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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Document History 

Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
1.0 13/02/2556 Kittiphan J.  Initial Document 

 
Objective: ทดสอบระบบขั้นสุกท้ายเพื่อไห้แน่ใจว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนพร้อมท่ีจะได้จริง ตรงตาม
กระบวนการทางธุรกิจท่ีได้ท าการออกแบบไวใ้นเอกสารความต้องการผูใ้ช้ระบบ โดยผลลัพธ์การ
ทดสอบจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขความสมบูรณ์ของระบบท่ีควรจะเป็น ตามข้อตกลงได้ก าหนดไว้
ร่วมกนั 
 
Project Information 

Name Phase Description 

Decision Support System for 
Public Sector Banks 

1 Requirement Phase 
o User Acceptance Report 
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T001 
Sub System Person System Test Date 28/04/2556 
Module Name  Sub Module  
 
Feature: 

Req. ID Test Script Name Passed/Failed Problem/Bug 
Found 

REQ-01 ระบบสามารถยนืยนัตวับุคคลเพื่อเขา้ใชง้านระบบ Pass  
REQ-02 รองรับการคน้หารายงานไดต้ามเง่ือนไขท่ีผูใ้ช้

ตอ้งการ 
Pass  

REQ-03 รองรับการส่งออกรายงาน Excel หรือ Text จาก
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเง่ือนไขของผูใ้ช ้

Pass  

REQ-04 รองรับการคน้หาขอ้มูลทางสถิติสินเช่ือไดต้าม
เง่ือนไขท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

Pass  

REQ-05 รองรับการส่งขอ้มูลทางสถิติแบบกราฟแท่งหรือ
วงกลม จากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเง่ือนไขของผูใ้ช ้

Pass  

REQ-06 รองรับการแสดงเมนูตามสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ภายในระบบของกลุ่มสิทธิใ ท่ีไดท้  าการก าหนดไว ้

Pass  

Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Defined By  Defined Date  
Executed By  Executed Date  
Accepted By  Accepted Date  
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T002 
Sub System Admin System Test Date 28/04/2556 
Module Name  Sub Module  
 
Feature: 

Req. ID Test Script Name Passed/Failed Problem/Bug Found 
REQ-07 ระบบสามารถยนืยนัตวับุคคลเพื่อเขา้

ใชง้านระบบ 
Pass  

REQ-08 รองรับการจดัการผูใ้ชง้านโดยสามารถ
เพิ่ม แกไ้ข และยกเลิก 

Pass  

REQ-09 รองรับการจดัการกลุ่มผูใ้ชง้านโดย
สามารถเพิ่ม แกไ้ข และยกเลิก 

Pass  

REQ-10 รองรับการก าหนดสิทธิใ การเขา้ถึง
ขอ้มูลโดยสามารถเพิ่ม แกไ้ข และ
ยกเลิก 

Pass  

 

Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Defined By  Defined Date  
Executed By  Executed Date  
Accepted By  Accepted Date  
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T003 
Sub System Operation System Test Date 28/04/2556 
Module Name  Sub Module  
 
Feature: 

Req. ID Test Script Name Passed/Failed Problem/Bug Found 
REQ-11 รองรับการประมวลผลอตัโนมติั Pass  
REQ-12 รองรับการประมวลผลดว้ยตวัเอง Pass  
REQ-13 รองรับการการเรียกดูสถานะ การ

ประมวลผลยอ้นหลงั 
Pass  

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Defined By  Defined Date  
Executed By  Executed Date  
Accepted By  Accepted Date  
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T004 
Sub System Interface System Test Date 28/04/2556 
Module Name  Sub Module  
 
Feature: 

Req. ID Test Script Name Passed/Failed Problem/Bug Found 
REQ-14 มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการจดัการผูใ้ช ้ Pass  
REQ-15 มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการจดัการสิทธิใ  Pass  
REQ-16 มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการก าหนดสิทธิใ  Pass  
REQ-17 มีเวบ็เซอร์วสิท่ีรองรับการจดัการ

รายงาน 
Pass  

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Defined By  Defined Date  
Executed By  Executed Date  
Accepted By  Accepted Date  
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Tested By Kittiphan.J 
Reviewed By  
 
Specification Test Report 

Project Name Decision Support System for Public Sector Banks Test ID T005 
Sub System Interface System Test Date 28/04/2556 
Module Name  Sub Module  
 
Feature: 

Req. ID Test Script Name Passed/Failed Problem/Bug Found 
REQ-18 สามารถลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ 

และแกไ้ขส่วนบุคคลผา่นบราวเซอร์ได ้
Pass  

REQ-19 สามารถคน้หารายงานตามเง่ือนไขท่ี
ตอ้งการผา่นบราวเซอร์ได ้

Pass  

REQ-20 สามารถส่งออกรายงานเป็น Excel ได ้ Pass  
REQ-21 สามารถซ่อมแซมการประมวลผล

ขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลผา่นแอพพลิเคชัน่
ได ้

Pass  

 
Remark 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Defined By  Defined Date  
Executed By  Executed Date  
Accepted By  Accepted Date  
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ภาคผนวก จ 
Software Design Document 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ 
[Decision Support System for Public Sector Banks] 
Software Design Document 

Cross Ref. VSE-29110 Coverage Level: Version 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Kittiphan J. Pradorn S. 
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        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นระบบ
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบ
มุมมองต่างๆ ตามท่ีผูใ้ช้ต้องการ โดยท่ีผูใ้ช้สามารถเลือกข้อมูลท่ี
ตอ้งการดูได้ด้วยตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการ
เรียกดูขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากได้มีการประมวลผลขอ้มูลไว้
เป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงระบบท่ีพฒันาจะแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ระบบส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน เป็นโปรแกรมประยกุต์
บนเว็บท่ีติดตั้งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถคน้หา
ข้อมูลรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจ และน าส่งออก
ขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบ Excel  

2. ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ท่ี
ติดตั้งไวบ้น Server โดยผูใ้ช้งานจะสามารถจดัการขอ้มูลใน
ส่วนของผูใ้ช้งานระบบ และจดัการกก าหนดสิทธิใ ในการ
เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านตามกลุ่มของผูใ้ชง้าน 

3. ระบบส่วนของผูป้ฏิบติัการ เป็นโปรแกรมประยกุตแ์อพพลิเค
ชนัท่ีติดตั้งไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผูป้ฏิบติังานจะคอย
ตรวจสอบการประมวลผลของแต่ละรายงานลงคลังข้อมูล 
และท าการจดัการประมวลผลใหม่กรณีการประมวลท่ีถูก
ติดตั้งแบบอตัโนมติัมีปัญหาหรือไม่สามารถจดัการไดเ้สร็จ
ส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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Project Information 

Name Phase Description 

Decision Support System for 
Public Sector Banks 

1 Design Phase 
o สร้างเอกสารการออกแบบโปรแกรมรวมถึง

ส่วนติดต่อประสานงานผูใ้ช ้และการ
ออกแบบฐานขอ้มูล 

 

1. Introduction 
1.1 Purpose 
 เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับผูบ้ริหาร ให้ผูบ้ริหารหรือพนกังานเขา้ถึงขอ้มูล
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถน าไปวางแผน หรือ โตต้อบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทนัต่อเหตุการณ์ การท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูล สารสนเทศเหล่านั้น จ  าเป็นตอ้งมีการแสวงหาหนทาง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดม้าก 
เพราะขอ้มูลเหล่านั้นมิใช่ขอ้มูล ภายในองค์กรเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลขององค์กร ท่ีเป็นคู่แข่งหรือ
เป็นขอ้มูลของ องค์กรอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงการเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่าจากกอง
ขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมานั้นเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ี 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รได ้โดยจะท าการประมวลผลขอ้มูล
เพื่อจดัเก็บลงคลงัขอ้มูลและท าการดึงขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ อีกทั้งยงั
ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการแข่งขนักบัองคก์รรูปแบบเดียวกนั 
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1.2 Scope 

1.2.1 ขอบเขตในส่วนประมวลผลข้อมูล 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับผูบ้ริหาร สร้างข้ึนเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีท างาน
ร่วมกบัฐานขอ้มูล ซ่ึงท างานบนสภาพแวดลอ้มแบบคลงัขอ้มูล 

1. รองรับการลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ 
2. รองรับการจดัการขอ้มูลรายงาน 
3. รองรับการก าหนดสิทธิใ การเขา้ถึงรายงาน 
4. มีระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหารหรือพนกังานเพื่อยนืยนัตวับุคคล 
5. สามารถคน้หารายงานตามเง่ือนไขไดต้ามตอ้งการ 
6. สามารถประมวลผลขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ลงคลงัขอ้มูล แบบอตัโนมติั และ

ดว้ยตนเอง 
7. มีการจดัเก็บประวติัของการประมวลผลขอ้มูล 

1.2.2 ขอบเขตของส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 

ผูใ้ช้งานในระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารหรือพนกังานซ่ึงมี
ความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่ายภายในองคก์ร โดยท างานร่วมกบัระบบขอ้มูลบนคลงัขอ้มูล
ผา่นเวบ็เซอร์วสิท่ีติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ 

o ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีตอ้งการคน้หา ระบบจะแสดงผลการคน้หาซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีได้
จากการก าหนดเง่ือนไขของผูใ้ช้งาน และสามารถส่งออกรายงานเป็น Excel เพื่อน า
ขอ้มูลไปวเิคราะห์หรือประกอบการตดัสินใจ 

หมายเหตุ ขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานคน้หาไดเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการทดสอบระบบ
เท่านั้น 

1.3 Definition, Acronyms and Abbreviation 

 Business Intelligence ธุรกิจอัจฉริยะ คือ การน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าจดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกบัมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพนัธ์ และท านายผลลพัธ์ของแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึน
ได ้ตรงตามความตอ้งการขององคก์ร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ดา้นต่างๆ   
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ระบบ BI คือ software ท่ีด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ 

ในยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกนั ระบบ
ธุรกิจก็มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง และมากข้ึนดว้ย จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดว้า่การท่ีองคก์รจะอยู่
รอดได้นั้นจะตอ้งมีการใช้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและทนัท่วงที เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจอย่าง
รวดเร็วและสามารถน าไปวางแผน หรือ ตอบปัญหาเชิงธุรกิจไดท้นัต่อเหตุการณ์ ให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององคก์ร ในการท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั้น ประการแรกองคก์รจ าเป็นตอ้งแสวงหาหนทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด ทั้งขอ้มูลภายในขององค์กรเองและขอ้มูลขององค์กรคู่แข่ง
รวมถึงขอ้มูลขององค์กรอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั  ประการท่ีสองการเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศท่ีมี
คุณค่าจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีขนาดมหึมา เพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมานั้นเป็นสารสนเทศท่ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวองค์กรจึง
จ าเป็นต้องมีระบบท่ีสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อท่ีจะได้มาซ่ึงสารสนเทศท่ีมีคุณค่าต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจขององคก์ร 
 ซอฟต์แวร์ท่ีน าข้อมูลท่ีมีอยู่เพื่อจดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัมุมมองในการ
วิเคราะห์  และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  และใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล  ของงานในมุมมอง
ต่างๆ   ตามแต่ละแผนก  เช่น 
 - วเิคราะห์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อการตดัสินใจดา้นการลงทุนส าหรับผูบ้ริหาร 
 - วเิคราะห์และวางแผนการขาย / การตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจ าหน่าย ฯลฯ 
 - วิเคราะห์สินคา้ท่ีท าก าไร สูงสุด / ขาดทุนต ่าสุด เพื่อการวางแผนงานด้านการตลาด และการ
ผลิต 
 - วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายของสินคา้ ฯลฯ 
 - วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งขนั ฯลฯ 

 Business Intelligence จะประกอบไปด้วยระบบข้อมูล และโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ด้านการ
วเิคราะห์ มากมายหลายระบบ เช่น 

 ดาตา้แวร์เฮา้ส์ (Data Warehouse) 
 ดาตา้มาร์ท (Data Mart) 
 การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ (Operations Research & Numerical Methods) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในหลายมิติ (OLAP) แบบประมวลผลทนัทีท่ี
ป้อนขอ้มูลเขา้ไปและ ระบบสืบคน้และออกรายงานต่างๆ 

 Business Intelligence ยงัมีจุดเด่นเพิ่มข้ึนอีกในดา้น 

  - ใช้งานง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปล่ียนแปลงรายงานได้โดยไม่ตอ้งมีการคีย์
ขอ้มูลใหม่ ซ่ึงผูใ้ช้สามารถถาม ตอบค าถามทางธุรกิจไดห้ลายมุมมองเพียงในเวลาไม่ก่ีนาที ซ่ึง
ช่วยการตดัสินใจแม่นย  า และรวดเร็วกวา่คู่แข่ง ทั้งในเชิงกวา้ง และเชิงลึก 

  - สามารถดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายภายในองค์กรมาท าการวิเคราะห์ เช่น 
Excel, FoxPro, Dbase, Access, ORACLE, SQL Server, Informix, Progress, DB2 เป็นต้น โดย
ไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ 

 ปัญหาทีพ่บบ่อยในการใช้ Business Intelligence ไดแ้ก่ 

 - ไม่สามารถเช่ือมขอ้มูลจากทุกส่วนได้ภายในระบบเดียวกนั เช่น ตอ้ง export ขอ้มูล
ออกจากฐานขอ้มูลก่อน จึงจะมาสร้าง dashboard, forecasting (พยากรณ์ขอ้มูล) ได ้
 - องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานในส่วน Analytics (การวิเคราะห์ขอ้มูล) ไดอ้ย่าง
คุม้ค่า เช่น บางระบบไม่สามารถ forecast ผลลพัธ์ได ้หรือ บางระบบ forecast ผลลพัธ์เชิงปริมาณ
แบบเส้นตรงเท่านั้น หรือ บางระบบไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ 
หรือท าแบบจ าลองเพื่อตดัสินใจได ้(simulation for decision) 
 - BI บางค่าย ไม่มีฟังก์ชัน data mining มาให้พร้อม จึงต้องแยกระบบวิเคราะห์อีก
ต่างหาก 
 - องคก์รขนาดใหญ่บางแห่ง อาจใชเ้วลาในการติดตั้งระบบ (implementation) นานหลาย
ปี และตอ้งใชเ้วลาอีกระดบัหน่ึงกวา่ user ของแผนกต่างๆ จะใชง้านไดค้ล่องแคล่ว 
 - การอพัเกรดระบบจากระบบเดิมอาจท าได้ยาก เช่น data warehouse เดิม ไม่รองรับ 
business intelligence ใหม่ 
 - พนกังาน IT ขององคก์รขาดความรู้ความเขา้ใจในเชิง Business, Management 
 - ค่าใชจ่้ายสูงมาก ท าใหอ้งคก์รธุรกิจเล็กๆ หรือหน่วยงานท่ีมีงบไม่สูงนกั ขาดโอกาสใน
การจดัซ้ือ หรือได ้BI ท่ีมีฟังกช์นัครบดัง่ใจ 
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ระบบคลงัข้อมูล (Data Warehouse) 

 เป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ขององคก์รหรือหน่วยงานหน่ึงๆ ซ่ึงเก็บ รวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
ระบบงานประจ าวนั เรียกอีกอย่างว่า operational database หรืออาจเรียกว่า Internal Data Sources และ
ฐานขอ้มูลอ่ืนภายนอกองค์กร หรือเรียกว่า external database โดยขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บในคลงัขอ้มูลนั้น มี
วตัถุประสงค์ในการน ามาใช้งาน และมีลักษณะของการ จดัเก็บแตกต่างไปจากข้อมูลในฐานข้อมูล
ระบบงานอ่ืน การยา้ยขอ้มูลจากฐานขอ้มูลปกติ เขา้ไปไว ้ใน Date Warehouse มีขอ้ดีหลายอยา่ง เช่น ท า
ใหอ้งคก์รหรือ เจา้ของขอ้มูล มีโอกาสไดอ้อกแบบ รูปแบบการเก็บขอ้มูลใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการเรียกใช้
มากยิ่งข้ึน และท าให้เหมาะ ส าหรับการน าไปใช้ ช่วยในการตัดสินใจ หรือใช้ในงานวิเคราะห์ 
นอกจากนั้นระบบ Data Warehouse ยงัรวมเอา ข้อมูลท่ี ใช้อยู่ในปัจจุบนัเข้ากับข้อมูลในอดีตเข้าเป็น
ฐานขอ้มูลเดียวกนั สามารถเรียกใชง้านไดจ้าก อินเตอร์เฟสแบบ กราฟิกไดโ้ดยตรง (GUI) พร้อมส าหรับ
การจดัการขอ้มูลและน าข้อมูลท่ีได้ไป วิเคราะห์ ข้อดีสุดท้ายก็คือ ระบบ Data Warehouse ท าให้ผูใ้ช้
ระดบัสูง หรือพนกังานทัว่ไปสามารถ เขา้ถึงและเรียกใช้ฐานขอ้มูลไดด้ว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัความ
ช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีทาง IT อีก ต่อไป ท าให้ทั้งคู่คือพนกังานและเจา้หนา้ท่ี IT ท างานไดส้ะดวกและมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดท า DATA WAREHOUSE แบ่งเป็น 3 ส่วน 

  1. Construct warehouse ท าหน้าท่ีในการสร้างตัว warehouse ส่วนท่ี เป็น warehouse 
Construction เป็นการดึงฐานข้อมูลในแต่ละข้อมูลท่ีใช้กันอยู่ในแต่ละแผนก ท่ี เรียกว่าเป็น 
Operational Database ท าหน้าท่ี duplicate data ให้มีสาระ มีความส าคญั ในระบบจะคลอบคลุม
ถึง Data Cleansing หรือการท าความสะอาดขอ้มูล มีการแยกขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูล สารสนเทศจริง 
ขอ้มูลใดท่ีควรน ามาเก็บในตวั warehouse เป็นตน้ 

  2. Operate warehouse ท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการตวั warehouse ให้คงอยูไ่ด ้รวมทั้ง
การดูแลรักษาต่างๆ 

  3. Warehouse Access and analyze software ท าหน้าท่ีในการดึงข้อมูลเพื่อใช้ในการ 
วเิคราะห์ประมวลผล ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เพื่อท่ีให้ผูบ้ริหารสามารถดึงขอ้มูลออกมา หรือ 
สร้างเป็น Report ได ้
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1.4 เอกสารอ้างองิ 

 - SRS VR001, Software Requirement Specification Document 
 - PM VR001, Project Plan Document 
 - TP VR001, Test Procedure Document 

 - TC VR001, Test Case Document 

 

2. User Characteristics 

เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการของระบบจะพบวา่ผูใ้ชง้านระบบมีดว้ยกนั 3 ประเภทคือ 

o ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังานจ าเป็นตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน โดยท าเร่ือง
แจง้ไปยงัผูดู้แลของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัการสนบัสนุนการตดัสินใจ 
เช่น รายงานระหวา่งด าเนินการ รายงานอนุมติัสินเช่ือ รายงานนิติกรรม เป็นตน้ 

o ผูใ้ช้งานในกลุ่มผูดู้แลระบบจะเป็นกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการผูใ้ช้งานระบบ สามารถสร้าง
กลุ่มของสิทธิใ ในการเข้าถึง และรวมไปถึงการจดัการก าหนดสิทธิใ ในการเข้าค้นหาข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจใหก้บักลุ่มของสิทธิใ ภายในระบบ 

o ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังานจะท าหนา้ท่ีคอยสังเกตการณ์ท างานในส่วนของการรวบรวมขอ้มูล 
(BI) ท่ีระบบได้ก าหนดไวใ้นการจดัการข้อมูล และสามารถ Rerun ขอ้มูลท่ีมีปัญหาได้ใหม่
กรณีระบบไม่สามารถจดัการขอ้มูลไดเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือมีขอ้ผิดพลาด
ในการจดัการขอ้มูลของแต่ละรายงาน 

 

3. Requirement and Constrains 

3.1 Performance Requirement 

ระบบแสดงผล 

o ประเภทรายงานส าหรับคน้หาเพื่อประกอบการตดัสินใหก้บัผูบ้ริหาร 

o ขอ้มูลรายงานจากการก าหนดเง่ือนไข เพื่อส่งออกรายงานส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.2 Security Requirement 

 ระบบงานมีการรักษาความปลอดภยัในการท ารายการกบัระบบของผูใ้ช้ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการ

ยนืยนัตวัตนดว้ยรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นจึงจะท ารายการกบัระบบได ้
 

3.3 Design Constrains 

 - ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล (UML) 

 - ระบบไม่สามารถเขา้ถึงรายงานท่ีไม่ไดถู้กก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้

 - ระบบไม่สามารถค านวณค่าใชจ่้ายและการตดัเงินได ้
 

4. System Architecture 

 
USERS

Manage, Person

Admin

SERVICE LAYER

DSS Web Service

Front End DSS

Decision Support Systems (DSS) V 1.2 

(01/10/2556)

WEB APPLICATION

Web Application
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Admin UI
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Web Server

DATABASE

Data Warehouse
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Application Database

(System DB)

Process

Run Script

Data Warehouse
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WORKFLOW PROCESS

Process Authen

Process 

Authorize

Process Load 

Report

Firewall

(Proxy)

Workstation

Workstation

 

 

รูป จ.1 ภาพรวมการท างานขอทั้งระบบ 
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5. Detail Design 

5.1 การก าหนดแอคเตอร์ 

 เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการของระบบจะพบวา่ผูใ้ชง้านระบบมีดว้ยกนัสามประเภทคือ 
- ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังาน (Person) 

  ผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังานจ าเป็นตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน โดย
ท าเร่ืองแจง้ไปยงัผูดู้แลของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัการสนับสนุนการ
ตดัสินใจ เช่น รายงานระหวา่งด าเนินการ รายงานอนุมติัสินเช่ือ รายงานนิติกรรม เป็นตน้ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) 

  ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูดู้แลระบบจะเป็นกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการผูใ้ชง้านระบบ สามารถ
สร้างกลุ่มของสิทธิใ ในการเขา้ถึง และรวมไปถึงการจดัการก าหนดสิทธิใ ในการเขา้คน้หาขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจใหก้บักลุ่มของสิทธิใ ภายในระบบ 

- ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังาน (Operation) 

  ผูใ้ชง้านในกลุ่มปฏิบติังานจะท าหนา้ท่ีคอยสังเกตการณ์ท างานในส่วนของการรวบรวม
ขอ้มูล (BI) ท่ีระบบไดก้ าหนดไวใ้นการจดัการขอ้มูล และสามารถ Rerun ขอ้มูลท่ีมีปัญหาไดใ้หม่
กรณีระบบไม่สามารถจดัการขอ้มูลไดเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือมีขอ้ผิดพลาด
ในการจดัการขอ้มูลของแต่ละรายงาน 

 

Person Admin OperationManager

 
รูป จ.2 แสดงแอคเตอร์ของกลุ่มผูบ้ริหาร (Manager), แสดงแอคเตอร์ของกลุ่มพนกังาน (Person), 

กลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) และกลุ่มปฏิบติังาน (Operation) 

 

 



 

164 
 

 

 

 

รูป จ.3 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มผูบ้ริหาร 

 

1. ยูสเคสทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้บริหาร 

- ยูสเคส Registration : พนักงานท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการแจง้ขอ้มูลไปยงั
ผู ้ดูแลระบบเพื่อให้ได้สิทธิใ ในการเข้าถึงข้อมูล  โดยในขั้นตอนลงทะเบียน (Registration) 
พนกังานจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

- ยูสเคส Profile Management : พนักงานท่ีได้มีสิทธิใ ใช้งานสามารถท่ีจะปรับแต่ง
เก่ียวกบัขอ้มูลพนกังานตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้โดยจะตอ้งท าการ
พิสูจน์ตวัตนไปยงัผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลให้ตามท่ีพนักงานร้องขอ 
และกรณีต้องการเปล่ียนรหัสผ่านพนักงานสามารถแก้ไขได้เองหลังจากท าการเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแลว้ ถา้พนกังานลืมรหัสผ่านจะตอ้งแจง้ไปยงัผูดู้แลลระบบส าหรับการเปล่ียนแปลง
รหสัเป็นรหสัเร่ิมตน้ 
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- ยูสเคส Loan Statistic: พนักงานท่ีมีสิทธิใ เขา้ถึงขอ้มูลสามารถท าการคน้หาขอ้มูลตาม
ความตอ้งการ ระบบจะท าการประมวลผลและแสดงออกมาในรูปของกราฟหรือแผนภาพวงกลม
จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคลงัขอ้มูล 

 

 

รูป จ.4 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน 

2. ยูสเคสทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้พนักงาน 

- ยูสเคส Registration : พนักงานท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการแจง้ขอ้มูลไปยงั
ผู ้ดูแลระบบเพื่อให้ได้สิทธิใ ในการเข้าถึงข้อมูล  โดยในขั้นตอนลงทะเบียน (Registration) 
พนกังานจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

- ยูสเคส Profile Management : พนักงานท่ีได้มีสิทธิใ ใช้งานสามารถท่ีจะปรับแต่ง
เก่ียวกบัขอ้มูลพนกังานตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้โดยจะตอ้งท าการ
พิสูจน์ตวัตนไปยงัผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลให้ตามท่ีพนักงานร้องขอ 
และกรณีต้องการเปล่ียนรหัสผ่านพนักงานสามารถแก้ไขได้เองหลังจากท าการเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแลว้ ถา้พนกังานลืมรหัสผ่านจะตอ้งแจง้ไปยงัผูดู้แลลระบบส าหรับการเปล่ียนแปลง
รหสัเป็นรหสัเร่ิมตน้ 
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- ยูสเคส Generate Report: พนักงานท่ีมีสิทธิใ เข้าถึงขอ้มูลสามารถท าการค้นหาขอ้มูล
ตามความตอ้งการโดยแยกตามสิทธิใ การเขา้ถึงขอ้มูล และสามารถน าขอ้มูลออกมาเป็นรูปแบบ 
Excel 

  

uc Admin Use Cases

Admin

(from Actors)

User Management

Role Management

Securable 

Management

Registration

Profile Management

Authentication

«include»

«include»

«include»

«include»

 
 

รูป จ.5 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบ 

3. ยูสเคสทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้ดูแลระบบ 

- ยสูเคส Registration : ผูดู้แลระบบท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบโดยการให้ผูดู้แลระบบ
ท่ีมีสิทธิใ ลงทะเบียนในกลุ่มผูดู้แลระบบ เพื่อให้ได้สิทธิใ ในการเข้าถึงข้อมูล โดยในขั้นตอน
ลงทะเบียน (Registration) จะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูดู้แลระบบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

- ยูสเคส Profile Management : พนักงานท่ีได้มีสิทธิใ ใช้งานสามารถท่ีจะปรับแต่ง
เก่ียวกบัขอ้มูลตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้กรณีตอ้งการเปล่ียนรหสัผา่น
พนกังานสามารถแกไ้ขไดเ้องหลงัจากท าการเขา้สู่ระบบเรียบร้อย 
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- ยูสเคส User Management : ผูดู้แลระบบสามารถจัดการในส่วนของผู ้ใช้งานกลุ่ม
พนกังานสามารถเพิ่มผูใ้ช้ แกไ้ข และลบผูใ้ชไ้ด ้โดยขั้นตอนการเขา้จดัการจะตอ้งมีแบบฟอร์ม
การขอเขา้ใชง้านระบบจากพนกังาน และขอ้มูลของพนกังาน 

- ยูสเคส Role Management : ผูดู้แลระบบสามารถสร้างกลุ่มของสิทธิใ เพื่อจดัการการ
เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านในกลุ่มพนกังาน 

- ยูสเคส Securable Management : ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดสิทธิใ การเข้าถึงข้อมูล
ให้กบักลุ่มของสิทธิใ  เพื่อก าหนดให้ผูใ้ชท่ี้อยูใ่นกลุ่มดงักล่าวสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามท่ีไดถู้ก
ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

 

uc Operation Use Cases

Operation

(from Actors)

"SSIS" Job Monitor

"SSIS" Run/Retype 

Job

Send Email

 
 

รูป จ.6 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติัการ 
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4. ยูสเคสทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ใช้งานกลุ่มผู้ปฏิบัติการ 

- ยูสเคส “SSIS” Job Monitor : ผูป้ฏิบติัการจะคอยดูแลการจดัเก็บข้อมูลของส่วน BI 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเก็บลงคลังข้อมูลให้ได้ตามเวลาท่ีก าหนด และคอยแจง้เตือนกรณีระบบไม่
สามารถประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูลไดส้ าเร็จตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละรายงาน 

- ยูสเคส “SSIS” Run/Retype Script : ผูป้ฏิบติัการจะมีหน้าท่ีท าการประมวลผลขอ้มูล
รายงานใหม่อีกคร้ังกรณีระบบอตัโนมัติท่ีท าการก าหนดไวไ้ม่สามารถจดัการได้ตามเวลาท่ี
ก าหนด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลรายงานท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูใ้ชง้าน 

- ยสูเคส “SSIS” Run/Retype Script : ผูป้ฏิบติัการจะมีหนา้ท่ีแจง้เตือนไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัระบบกรณีสามารถประมวลผลขอ้มูลส าเร็จเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใช้งานได ้หรือแจง้เตือน
กรณีขั้นตอนการประมวลผลมีปัญหาตอ้งท าการประมวลผลขอ้มูลใหม่ 

 

6. Data Architect / Date Analyst 

 การออกแบบแอคทิวิต้ีไดอะแกรม เป็นการแสดงล าดบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารท างานของ
ระบบ โดยในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ 
วิเคราะห์ และการเขา้ถึงขอ้มูลกบัคลงัขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการสารสนเทศแลว้ ได้แบ่งระบบออกเป็น
สามส่วนและมีแอคติวต้ีิไดอะแกรมของแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
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6.1 ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มผูบ้ริหาร 

 

 
รูป จ.7 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหาร 

ผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังานจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรกซ่ึงจะ
แสดงหน้าเขา้สู่ระบบ หากพนกังานไม่มีสิทธิใ เขา้ใช้งานจ าเป็นตอ้งแจง้เร่ืองร้องขอเขา้ใชง้านไปยงักลุ่ม
ผูดู้แลระบบ จากนั้นผูบ้ริหารท่ีสามารถเขา้สู่หน้าจอยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบหากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
มาได ้ผูใ้ชจ้ะพบเมนูรายการ การจดัการขอ้มูลสถิติ (Loan Statistic) และฟังกช์ัน่การส่งออกผลขอ้มูลแบบ
สถิติ โดยจะข้ึนอยู่กบัสิทธิใ ว่าสามารถส่งออกรายงานไดห้รือไม่หรือสามารถคน้หาและแสดงอย่างเดียว
ตามสิทธิใ ท่ีไดถู้กก าหนดไวจ้ากผูดู้แลระบบ (Admin) 
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6.2 ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังาน 

 act Activ ity

Start

Open Web

Main Map  

(Show Map)

Is Member ? Register

Sign In

Verify

Logon DataShow Login Fail

Profile

Management Generate Report

Management

End

Export Report

Loan

Statistic

 
 

รูป จ.8 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชก้ลุ่มพนกังาน 

 ผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังานจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรกซ่ึงจะ
แสดงหน้าเขา้สู่ระบบ หากพนกังานไม่มีสิทธิใ เขา้ใช้งานจ าเป็นตอ้งแจง้เร่ืองร้องขอเขา้ใชง้านไปยงักลุ่ม
ผูดู้แลระบบ จากนั้นพนกังานท่ีสามารถเขา้สู่หน้าจอยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบหากผา่นขั้นตอนการตรวจสอบ
มาได ้ผูใ้ชจ้ะพบเมนูรายการ การจดัการขอ้มูลรายงาน (Generate Report) และฟังก์ชัน่การส่งออกรายงาน
เป็น Excel โดยจะข้ึนอยู่กบัสิทธิใ วา่สามารถส่งออกรายงานไดห้รือไม่หรือสามารถคน้หาและแสดงอย่าง
เดียวตามสิทธิใ ท่ีไดถู้กก าหนดไวจ้ากผูดู้แลระบบ (Report) 
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6.3 ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบ 

 

act Admin Activ ity

Start

Open Web

Main Map 

(Show Map)

Is Member ? Register

Sign In

Verify

Logon DataShow Login Fail

Profile

Management
User

Management

Generate Report

Management

End

Report

 
 

รูป จ.9 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชก้ลุ่มผูดู้แลระบบ 

 ผูใ้ชง้านกลุ่มผูดู้แลระบบจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรกซ่ึง
จะแสดงหน้าเขา้สู่ระบบ หากไม่มีสิทธิใ เขา้ใช้งานจ าเป็นตอ้งแจง้เร่ืองร้องขอเขา้ใช้งานไปยงักลุ่มผูดู้แล
ระบบ จากนั้นพนกังานท่ีสามารถเขา้สู่หนา้จอยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบหากผา่นขั้นตอนการตรวจสอบมาได ้
ผูใ้ช้จะพบเมนูรายการ  การจดัการผูใ้ช้ (User Management) การจดัการสิทธิใ  (Role Management) และ
การก าหนดสิทธิใ  (Securable Management) 
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6.4 ส่วนของผูใ้ชง้านกลุ่มปฏิบติัการ 

 act Operation Activ ity

Start

Open Web

Main Map 

(Show Map)

"SSIS"

Job Monitor
"SSIS" 

Run/Retype Job

End

Send

Email

 
 

รูป จ.10 แอคติวต้ีิไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชก้ลุ่มปฏิบติัการ 

 ผูใ้ชง้านกลุ่มพนกังานจะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดแอพพลิเคชัน่ท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหนา้จอแรก 
ผูใ้ช้จะพบเมนูรายการประมวลผลขอ้มูลโดยแยกประเภทของขอ้มูลและตารางเวลาในการประมวลผล
ข้อมูล (“SSIS” Job Monitor) ฟังก์ชั่นในการประมวลผลข้อมูลใหม่ (“SSIS” Run/Retype Job) และใช้
ระบบอีเมลใ์นเคร่ืองท าการส่งการแจง้เตือนของระบบไปยงัผูใ้ชเ้ก่ียวขอ้ง (Send Email) 
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7. Logical Database Model 

 การออกแบบฐานขอ้มูลของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับผูบ้ริหาร เป็นไปดงัรูปดา้นล่าง 

 

 
รูป จ.11 แสดงอีอาร์ไดอะแกรมของทั้งระบบ 
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ดาต้าดิกช่ันนาร่ีของระบบ 
ตารางที ่จ.1 ค าอธิบายตาราง Report_List 

ช่ือตาราง Report_List 
ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลรายงานท่ีมีอยูใ่นระบบ 
คีย์หลกั Rep_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
rep_id int - รหสัของรายงานภายในระบบ 
type_id int - รหสัของประเภทรายงาน 
schedule_id int - รหสัของตารางเวลา 
rep_name nvarchar 50 ช่ือรายงาน 
rep_code nvarchar 50 รหสัของรายงานในองคก์ร 
rep_path nvarchar 50  
last_excute datetime - เวลาท่ีท าการประมวลผลล่าสุด 
excute_status int - สถานะของการประมวลผล 
create_date datetime -  
update_date datetime -  
create_by nvarchar 50  
update_by nvarchar 50  
excute_by nvarchar 50 อตัโนมติัหรือบุคคล จดัการประมวลผลขอ้มูล 
active_status nvarchar 1 สถานะของรายงาน 
 
ตารางที ่จ.2 ค าอธิบายตาราง Report_Type 

ช่ือตาราง Report_Type 
ค าอธิบาย เก็บประเภทของรายงาน 
คีย์หลกั Type_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
type_id int - รหสัของประเภทรายงาน 
type_name nvarchar 50 ช่ือประเภทรายงาน 
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ตารางที ่จ.3 ค าอธิบายตาราง Report_Schedule 

ช่ือตาราง Report_Schedule 
ค าอธิบาย เก็บตารางเวลาการประมวลผลรายงาน 
คีย์หลกั Schedule_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
schedule_id int - รหสัของตารางเวลา 
schedule_name nvarchar 50 ช่ือตารางเวลา วนั / สัปดาห์ / เดือน ส าหรับ

ประมวลผลขอ้มูล 
 
ตารางที ่จ.4 ค าอธิบายตาราง Excute_Log 

ช่ือตาราง Excute_Log 
ค าอธิบาย เก็บประวติัการประมวลผลขอ้มูลลงคลงัขอ้มูล 
คีย์หลกั Log_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
log_id int - รหสัประวติัการประมวลผล 
log_status int - สถานะ การประมวลผล 
log_message nvarchar MAX ขอ้ความการประมวลผล 
log_date datetime -  
excute_by nvarchar 50  
 
ตารางที ่จ.5 ค าอธิบายตาราง DSS_USER 

ช่ือตาราง DSS_USER 
ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
คีย์หลกั Person_id 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
personid int - รหสัผูใ้ช ้
username nvarchar 30 ช่ือผูใ้ชส้ าหรับเขา้ระบบ 
password nvarchar 50 รหสัผา่น 
ช่ือตาราง DSS_USER (ต่อ) 
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ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
คีย์หลกั Person_id, Roleid 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
password1 nvarchar 50 ประวติัรหสัผา่นท่ี 1 
password2 nvarchar 50 ประวติัรหสัผา่นท่ี 2 
roleid decimal 11, 0 รหสักลุ่มสิทธิใ การเขา้ถึงขอ้มูล 
firstname nvarchar 30 ช่ือผูใ้ชง้าน 
lastname nvarchar 50 นามสกุลผูใ้ชง้าน 
email nvarchar 250  
createdate datetime -  
updatedate datetime -  
logindate datetime -  
expiredate datetime -  
status int - สถานะ 
create_by nvarchar 50 ผูส้ร้างผูใ้ชง้านใหก้บัระบบ 
update_by nvarchar 50 ผูแ้กไ้ขผูใ้ชง้านในระบบ 
 
ตารางที ่จ.6 ค าอธิบายตาราง DSS_GRANTMENU 

ช่ือตาราง DSS_GRANTMENU 
ค าอธิบาย ก าหนดสิทธิใ ใหก้บักลุ่มผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลรายงาน 
คีย์หลกั Roleid, menuid, submenuid 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
roleid int -  
menuid int -  
submenuid int -  
actionview int - สิทธิใ ในการคน้หา 
actionexport int - สิทธิใ ในการส่งออกขอ้มูล 
status varchar 255  
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ตารางที ่จ.7 ค าอธิบายตาราง DSS_MENU 

ช่ือตาราง DSS_MENU 
ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลรายการเมนูหลกัของระบบ 
คีย์หลกั menuid 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
menuid int - รหสัเมนูหลกั 
menucode nvarchar 50 ค ายอ่เมนูหลกั 
menuname nvarchar 100 ช่ือเมนูหลกั 
 
ตารางที ่จ.8 ค าอธิบายตาราง DSS_SUBMENU 

ช่ือตาราง DSS_SUBMENU 
ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลรายการเมนูยอ่ยของระบบ 
คีย์หลกั submenuid 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
submenuid int - รหสัเมนูยอ่ย 
menuid int - รหสัเมนูหลกั 
submenuname nvarchar 100 ช่ือเมนูยอ่ย 
parentid int - รหสัอา้งอิงเมนูยอ่ย 
subcode nvarchar 50 ค ายอ่เมนูยอ่ย 
path nvarchar 500 Path ท่ีอยูข่องหนา้จอรายงาน 
status nvarchar 50 สถานะ 
ตารางที ่จ.9 ค าอธิบายตาราง DSS_ROLE 

ช่ือตาราง DSS_ROLE 
ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลกลุ่มสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล 
คีย์หลกั roleid 

ช่ือคอลมัน์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย 
roleid int - รหสัสิทธิใ เขา้ถึงขอ้มูล 
rolename nvarchar 100 ช่ือสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูล 
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8. User Interface 
 ระบบท่ีพฒันาจะมีส่วนประสานงานผูใ้ช้แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของเว็บแอพพลิเคชั่นท่ี
รองรับการท างานของผูใ้ช้งานกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังาน และส่วนแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงรองรับการใชง้านของผูใ้ชใ้นกลุ่มปฏิบติัการ โดยมีหนา้จอโดยสังเขปดงัน้ี 
ส่วนของเวบ็แอพพลเิคช่ัน 
 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดเวบ็แอพพลิเคชัน่บนเวบ็ราวเซอร์จะพบหนา้จอของระบบซ่ึงแสดงหนา้จอส าหรับเขา้
สู่ระบบ 

 

รูป จ.10 หนา้จอแรกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้เวบ็ 

 โดยการท่ีผูใ้ชจ้ะสามารถใชง้านระบบไดจ้ะตอ้งไดสิ้ทธิใ ในการเขา้ใชง้านก่อน โดยส่งแบบฟอร์ม
การขอใชง้านไปยงัผูดู้แลระบบ ถา้ผูใ้ชมี้สิทธิใ เขา้ใชง้านจะตอ้งการท าเขา้สู่ระบบ ถา้ระบบตรวจสอบการ
เขา้สู่ระบบมีสิทธิใ เขา้ใชง้าน ระบบจะส่งไปยงัหน้าจอหลกัของระบบในส่วนของรายงานสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

 โดยหากผูใ้ชท้  าการ Login เขา้สู่ระบบโดยสิทธิใ เป็นกลุ่มผูบ้ริหารพนกังานจะพบหนา้จอส าหรับ
จดัการขอ้มูลรายงานซ่ึงมีหนา้จอโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

 
 

รูป จ.11 แสดงหนา้จอหลกัหลงัผูใ้ชก้ลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังานไดท้  าการยนืยนัตวัเขา้สู่ระบบ 
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 หนา้จอดงัแสดงตามรูปท่ี จ.11 แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกผูใ้ชง้านระบบกลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังาน
สามารถท่ีจะจดัการขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

- รายงาน ใชส้ าหรับเลือกประเภทของรายงานท่ีตอ้งการขอ้มูล 

- ส่วนท่ี 1 ใชส้ าหรับก าหนดเง่ือนไขของรายงาน 

- ส่วนท่ี 2 ส าหรับการแสดงผลการคน้หาเพื่อท าการส่งออกขอ้มูลต่อไป 

 โดยหากผูใ้ชท้  าการ Login เขา้สู่ระบบโดยสิทธิใ เป็นกลุ่มผูดู้แลระบบจะพบหนา้จอส าหรับจดัการ
ผูใ้ชง้านของระบบซ่ึงมีหนา้จอโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

 
 

รูป จ.12 แสดงหนา้จอหลกัหลงัผูใ้ชก้ลุ่มผูดู้แลระบบไดท้ าการยนืยนัตวัเขา้สู่ระบบ 

  

 หนา้จอดงัแสดงตามรูปท่ี จ.12 แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกผูใ้ชง้านระบบกลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังาน
สามารถท่ีจะจดัการขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

- เมนูส าหรับส่วนผูใ้ช ้ส าหรับจดัการผูใ้ชง้าน 

- เมนูส าหรับส่วนสิทธิใ การเขา้ใชง้าน ส าหรับจดัการสิทธิใ  และขอ้ก าหนดในการเขา้ถึง
ขอ้มูล 
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ส่วนของแอพพลเิคช่ันบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 ส าหรับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองส าหรับกลุ่มผูป้ฏิบติัการ จะมีหนา้จอโดยสังเขปดงัน้ี 

 

รูป จ.13 แสดงแอพพลิเคชัน่ส าหรับตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูล 
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        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อ
สนับสนุนขอ้มูลดา้นการเรียกดูขอ้มูลในรูปแบบมุมมองต่างๆ ตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ โดยท่ี
ผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดูไดด้ว้ยตนเอง ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพใน
การเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากไดมี้การประมวลผลขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึง
ระบบท่ีพฒันาจะแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ระบบส่วนของผูใ้ช้งานกลุ่มพนักงาน เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บท่ีติดตั้งไว้
บน Server โดยผูใ้ชง้านจะสามารถคน้หาขอ้มูลรายงานเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
และน าส่งออกขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบ Excel  

2. ระบบส่วนของผูดู้แลระบบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ท่ีติดตั้งไวบ้น Server 
โดยผูใ้ช้งานจะสามารถจดัการข้อมูลในส่วนของผูใ้ช้งานระบบ และจดัการก
ก าหนดสิทธิใ ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านตามกลุ่มของผูใ้ชง้าน 

3. ระบบส่วนของผูป้ฏิบติัการ เป็นโปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชันท่ีติดตั้งไวบ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผูป้ฏิบติังานจะคอยตรวจสอบการประมวลผลของแต่ละ
รายงานลงคลงัขอ้มูล และท าการจดัการประมวลผลใหม่กรณีการประมวลท่ีถูก
ติดตั้งแบบอตัโนมติัมีปัญหาหรือไม่สามารถจดัการไดเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
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Project Information 

Name Phase Description 

Decision Support System for 
Public Sector Banks 

1 Testing Phase 
-Unit and Integration Test 
- เขียนเอกสารเก่ียวกบั Unit Test 
- ด าเนินการท า unit test 
- วเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีพบ 
- System Testing 
- เขียนเอกสารเก่ียวกบัการท า System Test 
- ด าเนินการท า System Test 
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Test Procedure 
1. Introduction 

 ในปัจจุบนัน้ีการใชข้อ้มูลเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ผูท่ี้สามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากกวา่และรวดเร็วกกวา่ก็จะส่งผลให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่ผูอ่ื้น ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท าก่อนน าขอ้มูลมา
ใชน้ั้นคือการเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูลจะมีการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชโ้ดยระบบฐานขอ้มูลท่ีใชน้ี้จะ
มีลกัษณะสนับสนุนให้ผูใ้ช้หลายคน สามารถเขา้มาท างานในเวลาเดียวกนัได ้การเก็บขอ้มูลไม่ไดเ้ก็บ
สัมพนัธ์กบัเวลาโดยจะเก็บขอ้มูลล่าสุดเสมอ โดยท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน ถูกน าไปใช้กบังานท่ีท าใน
ลกัษณะวนัต่อวนั 

การใช้ข้อมูลท่ีส าคญัอย่างหน่ึงส าหรับการด าเนินธุรกิจในทุกวนัน้ีคือการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจโดยจ าเป็นตอ้งท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดงันั้นฐานขอ้มูลประจ าวนัจึงไม่เหมาะสม
กบัการใช้ขอ้มูลในลกัษณะน้ีดว้ยสาเหตุจากการประมวลผล เพื่อการตดัสินใจมกัจะเป็นการประมวลผล
แบบเฉพาะกิจ ผูเ้รียกใช้จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ทางด้านเทคนิคในการประมวลผลตอ้งใช้ค  าสั่งท่ีซับซ้อน 
อาจจะท าให้ประสิทธิภาพของระบบตกลงมากหรือไม่อาจจะคาดการณ์ใดๆได ้ท าใหไ้ม่เหมาะกบัการท า
การวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical) การเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลประจ าวนัไม่ไดมี้การ
เก็บข้อมูลท่ีผ่านยอ้นหลัง แต่ในบางคร้ังการตัดสินใจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีผ่านมาเพื่อช่วยในการ
คาดคะเนแนวโนม้ท่ีจ าเป็นไปไดใ้นอนาคต 

2. Scope 
 ผูใ้ช้งานระบบน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ริหารหรือพนักงาน กลุ่มผูดู้แลระบบ และ
กลุ่มปฏิบติัการ ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารหรือพนกังานนั้นเนน้ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายภายใน
องค์กร เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานค้นหาข้อมูลรายงานเพื่อท าการก าหนดเง่ือนไข เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีต้องการส าหรับน าไปวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจ โดยท่ีการเข้าถึงข้อมูลรายงานต่างๆ 
จะตอ้งถูกก าหนดดว้ยกลุ่มผูดู้แลระบบเพื่อควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น และใน
ส่วนผูป้ฏิบติัการจะท าหน้าตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูลของระบบในแต่ละรายงานลงคลงัขอ้มูล 
เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานน าขอ้มูลท่ีได้จากการประมวลผลไปใช้ประกอบการตดัสินใจ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
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ขอบเขตในส่วนประมวลผลข้อมูล 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ สร้างข้ึนเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีท างาน
ร่วมกบัคลงัขอ้มูล ซ่ึงท างานบนสภาพแวดลอ้มแบบฐานขอ้มูลของไมโครซอฟต ์

1. รองรับการลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบ 
2. รองรับการจดัการผูใ้ชง้าน 
3. รองรับการก าหนดสิทธิใ การเขา้ใชง้าน 
4. มีระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชเ้พื่อยนืยนัตวับุคคล 
5. สามารถคน้หาขอ้มูลเพื่อจดัท ารางานส าหรับประกอบการตดัสินใจ 
6. สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลไปยงัคลงัขอ้มูล 
7. มีการจดัเก็บขอ้มูลอดีตหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนด 

ขอบเขตของส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 

 ผูใ้ช้งานในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐคือ ผูบ้ริหารหรือ
พนกังานสามารถเช่ือมต่อเน็ตเวร์ิคภายในเพื่อเขา้ใชง้านระบบ โดยท างานร่วมกบัระบบขอ้มูลบน
คลงัขอ้มูลผา่นเวบ็เซอร์วสิท่ีติดตั้งไวบ้นเซิฟเวอร์ 
 - ผูบ้ริหารหรือพนักงานเลือกประเภทของข้อมูลท่ีตอ้งการและท าการค้นหาจากนั้น 
ระบบจะแสดงผลการคน้หาซ่ึงเป็นขอ้มูลเพื่อเตรียมส่งออกขอ้มูลออกมาเป็นในรูปเอกสาร 

3. Reference Document 
 SRS  Software Requirement Specification 
 PMP  Project Management Plan 
 SDD  Software Detail Design 

4. Software Test Environment 

 การท าการทดสอบตวัซอฟแวร์ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ส าหรับผูบ้ริหาร จะทดสอบโดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีการจ าลองการเช่ือมต่อเครือข่ายภายใน 
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4.1 Software Items 

o ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์นิโดวเ์อก็พี (Microsoft Windows XP) 
o ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จอิคลิบ (Eclipse) 
o ชุดพฒันาโปรแกรมเบด็เสร็จเวอร์ชวัสตูดิโอ (Virtual Studio 2010) 
o ระบบฐานขอ้มูล SQL Server 2008 R2 

4.2 Hardware Items 

o เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
o หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 2.4Ghz 
o หน่วยความจ า 4 GB 
o อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 350 GB 

o เคร่ืองลูกข่ายท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการไมโครซอฟต์วินโดว ์หรือ โอเอสเอ็ก 10.7 (OSX 
10.7)  

4.3 Server 

o ระบบซอฟตแ์วร์ท่ีออกแบบมา เพื่อสนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Web Service) 
o ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์บนคลงัขอ้มูลของไมโครซอฟต ์(Data Warehouse) 

 
4.4 Proprietary nature, Acquirer’s rights, and licensing 

 โปรแกรมท่ีนามาใช้ในกระบวนการทาการทดสอบซอฟตแ์วร์เป็นโปรแกรมท่ีสามารถ
นามาใช้งานไดโ้ดยไม่ตอ้งช าระค่าลิขสิทธิใ  คือสามารถน ามาใชง้านไดโ้ดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้
ขอ้ตกลงระหวา่งผูพ้ฒันาและบริษทัผูถื้อกรรมสิทธิใ และสิทธิใ ในความเป็นเจา้ของจะยงัคงเป็นของ
ผูพ้ฒันาโปรแกรม 
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4.4 Installation 

 ในการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างถูกตอ้งจะตอ้งท า
การติดตั้งตามขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ในกระบวนการทดสอบตวัซอฟต์แวร์จะตอ้งมีการบนัทึก
ผลการทดสอบตั้งแต่การติดตั้งตวัซอฟต์แวร์เขา้สู่ระบบแต่ละขั้นตอน จนถึงการใช้งานแต่ละ
หนา้ท่ีของฟังกช์ัน่ 

4.5 Participating Organizations 
 ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการท าการทดสอบคือ ผูใ้ช้งานกลุ่มผูบ้ริหารหรือพนักงาน กลุ่ม
ผูดู้แลระบบ และ กลุ่มผูป้ฏิบติัการ โดยจะเป็นผูท้  าการตรวจสอบตามรายการท่ีก าหนดไว ้

5. Software Test Environment 

 ก าหนดการและตารางเวลาการท างานในกระบวนการทาการทดสอบซอฟต์แวร์ในโครงการได้
ก าหนดรายละเอียดของหวัขอ้งานและระยะเวลาในการทางานไวแ้ลว้ในเอกสาร PMP และ SRS 
 

6. Test Identification 
6.1 General Information 

 โดยวิธีการทดสอบระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐจะใช้วิธีการทดสอบ
แบบ Black-Box Testing โดยใช้เทคนิค Equivalence partitioning ซ่ึงเป็นการก าหนดค่าตวัแทนของกลุ่ม
ขอ้มูลข้ึนมาเพื่อใชใ้นการทดสอบ 

6.1.1 Test Level 
 ในการทดสอบซอฟตแ์วร์น้ีจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

- Qualification Testing หรือ การทดสอบความสามารถของระบบตาม Requirement 
- System Integration Testing หรือ การทดสอบระบบโดยรวมส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
- Module / Unit Testing หรือ การทดสอบระบบในแต่ละโมดูลยอ่ย 
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6.1.2 Test Classes 

 1. Check for correct handling of erroneous inputs 
- Test Objective ตรวจสอบค่าความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีป้อนให้แก่ซอฟตแ์วร์ และขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการท างานของซอฟตแ์วร์ตลอดจนการจดัการกบัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
- Validation Methods Used – Test 
- Recorded Data ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไป/ปัญหาท่ีพบ/ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ 
- Data Analysis ตรวจสอบตามเอกสาร SRS และ SDD 

 2. Check for maximum capacity 
- Test Objective ตรวจสอบตวัซอฟต์แวร์และระบบฐานขอ้มูลวา่สามารถรองรับขอ้มูล
ไดข้นาดไหนโดยใชค้่าขอ้มูลจ านวนมากเพื่อดูผลการท างาน 
- Validation Method Used – Test 
- Recorded Data ปริมาณขอ้มูลท่ีรองรับได ้และปฏิกิริยาตอบสนองของระบบ 
- Data Analysis ไดผ้ลลพัธ์จากปริมาณขอ้มูลท่ีรองรับ 
- Assumptions and Constraints จ าเป็นตอ้งมีการสร้างขอ้มูลปริมาณมากๆ ข้ึนมาเพื่อใช้
ในการทดสอบโดยท่ีอาจจะสร้างจากระบบอตัโนมติัก็ได ้

 3. User interaction behavior consistency 
  - Test Objective ทดสอบส่วนติดต่อผูใ้ชใ้นเร่ืองการใชง้านแต่ละส่วน 
  - Validation Method Used – Test, Inspection 
  - Recorded Data เก็บเฉพาะส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์
  - Data Analysis ตรวจสอบกบั SRS และ SDD 
  - Assumptions and Constraints อาจจะไม่สามารถทดสอบไดก้บัทุกโมดูล 
 4. Retrieving data 
  - Test Objective ทดสอบค่าท่ีแสดงในแต่ละส่วนเป็นค่าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากฐานขอ้มูล 
  - Validation Methods Used – Test, Inspection 
  - Recorded Data บนัทึกค่าท่ีแสดงผล กบัค่าจากฐานขอ้มูลโดยตรง 
  - Data Analysis เปรียบเทียบค่าขอ้มูล 
  - Assumptions and Constraints อาจตอ้งทาการเรียกดูขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยตรง 
 5. Saving Data 
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  - Test Objective ทดสอบค่าท่ีเก็บในฐานขอ้มูลวา่เป็นค่าท่ีป้อนเขา้ไปจริง 
  - Validation Methods Used – Test, Inspection 
  - Recorded Data บนัทึกค่าท่ีป้อนเขา้ไปกบัค่าจากฐานขอ้มูลโดยตรง 
  - Data Analysis เปรียบเทียบค่าขอ้มูล 
  - Assumptions and Constraints อาจจะตอ้งท าการเรียกดูขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยตรง 
 6. Display screen and printing format consistency 

- Test Objective หน้าจอส่วนติดต่อผูใ้ช้สามารถแสดงผลและจดัหมวดหมู่ข้อมูลได้
ถูกต้อง และเป็นรูปแบบตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่ตลอดจนการจดัการกับข้อมูลท่ีมี
ขนาดมากเกินกวา่จะสามารถแสดงผลไดซ่ึ้งอาจจะส่งผลต่อการแสดงผลในส่วนอ่ืน 
- Validation Methods Used – Inspection 
- Recorded Data – Screen dumps and printouts 
- Data Analysis ท าการวเิคราะห์รูปแบบของขอ้มูลท่ีแสดงผลออกมา 
- Assumptions and Constraints อาจจะตอ้งสร้างโมดูลเพิ่ม เพื่อท าการทดสอบ 

 7. Check interactions between modules 
- Test Objective ตรวจสอบการโตต้อบกนัระหว่างโมดูล ทั้งข้อมูลท่ีส่งให้และรับมา
ตลอดจนการส่งต่อขอ้มูล 
- Validation Method Used – Demonstration 
- Recorded Data – Screen dumps 
- Data Analysis วเิคราะห์จาก SRS และ SDD 
- Assumptions and Constraints ตอ้งรอให้ระบบทุกส่วนถูกพฒันาจนเสร็จและให้ผูใ้ช้
ร่วมทดสอบดว้ย 

 8. Measure time reaction to user input 
- Test Objective เช็คค่าเฉล่ียของเวลาท่ีใช้ในการตอบสนองของระบบต่อผูใ้ช้ โดย
พิจารณาจากการเปิดและปิด รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูลในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนการ
ตอบสนองการท างานท่ีล่าชา้ 
- Validation Methods Used – Test, Analysis 
- Recorded Data การกระท าต่างๆ กบัตวัระบบ และค่าเวลาท่ีใชใ้นการกระท านั้นๆ 
- Data Analysis พิจารณาจาก SRS และ SDD โดยพิจารณาเป็นหมวดหมู่ 

 9. Functional Flow 
- Test Objective เช็คการท างานของฟังกช์ัน่ต่างๆ วา่ท างานไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
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- Validation Methods Used – Demonstration 
- Recorded Data – Screen Dumps 
- Data Analysis วเิคราะห์จาก SRS และ SDD 
- Assumptions and Constraints ตอ้งรอให้ระบบทุกส่วนถูกพฒันาจนเสร็จและท าการ
ทดสอบร่วมกบัผูใ้ช ้

6.2 Planned Testing 

6.2.1 Qualification Test 

 ในส่วนของการทดสอบความสามารถของตวัระบบให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านนั้นเป็น
การทดสอบภาพรวมของทั้งระบบ โดยในส่วนของรายละเอียดต่างๆ อยูใ่นเอกสาร SRS ในส่วนของ โดย
ท่ีการทดสอบส่วนน้ีจะส าเร็จเม่ือผูใ้ชไ้ดย้อมรับถึงความสามารถของตวัระบบ และสามารถใชง้านระบบ
ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงการท่ีจะลุล่วงในผลลพัธ์ดงักล่าวไดก้ารพฒันาซอฟต์แวร์จะตอ้งเสร็จลุล่วง พร้อม
ไดรั้บการใชง้านจากผูใ้ชใ้นระยะเวลาหน่ึง หวัขอ้การทดสอบท่ีจะตอ้งใชใ้นส่วนน้ีไดแ้ก่ 
 - Check for correct handling of erroneous inputs 
 - Check for maximum capacity 
 - User interaction behavior consistency 
 - Retrieving data 
 - Saving data 
 - Display screen and printing format consistency 
 - Check interactions between modules 
 - Measure time of reaction to user input 
 - Functional Flow 

6.2.2 Integration Test 

 ในส่วนของการทดสอบการรวมระบบส่วนน้ีจะกระท าหลงัจากท่ีโมดูลไดถู้กพฒันา และท าการ
ทดสอบจนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงน าแต่ละโมดูลมาประกอบรวมส่วนกนัแลว้ทาการทดสอบรวมระบบ 
โดยอาศยัหลกัการการทดสอบระบบรวม ผลการทดสอบระบบส่วนน้ีจะถูกอธิบายไวใ้น 
 เอกสาร Test Report เม่ือแล้วเสร็จจึงจะน าไปท าการทดสอบการใช้งานจริงโดยตวัผูใ้ช้เองใน
ภายหลงั หวัขอ้การทดสอบท่ีจะตอ้งใชใ้นส่วนน้ีไดแ้ก่ 
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 - User interaction behavior consistency 
 - Display screen and printing format consistency 
 - Check interactions between modules 
 - Measure time of reaction to user input 

6.2.3 Module Test 

 ในส่วนของการทดสอบโมดูลย่อยน้ีจะกระท าไปควบคุมกบัการพฒันาตวัโมดูลทีละตวั เพื่อให้
มัน่ใจวา่แต่ละโมดูลท่ีพฒันาข้ึนมานั้นสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าการทดสอบตามหลกัการทดสอบ
โมดูลตามมาตรฐาน ซ่ึงผลการทดสอบจะถูกอธิบายไวใ้นเอกสาร  Test Report ซ่ึงเม่ือแต่ละโมดูลถูก
ทดสอบจนครบแลว้ จึงน าแต่ละโมดูลไปท าการทดสอบระบบรวมส่วนภายหลงั หัวขอ้การทดสอบท่ี
จะตอ้งใชใ้นส่วนของการทดสอบโมดูลน้ีไดแ้ก่ 
 - Check for correct handling of erroneous inputs 
 - Check for maximum capacity 
 - User interaction behavior consistency 
 - Retrieving data 
 - Saving data 
 - Display screen and printing format consistency 
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แผนการทดสอบในระดับ Unit Test 
ตารางที ่จ.1 แผนการทดสอบระบบส่วนทีเ่ป็นเวบ็แอพพลเิคช่ัน 

No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 
1 พฒันาโมดูลพิสูจน์ตวัตน 13/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
2 พฒันาโมดูลคน้หารายงาน 14/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
3 พฒันาโมดูลส่งออกรายงาน 20/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
4 พฒันาโมดูลลา้งขอ้มูลการคน้หา 20/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
5 พฒันาโมดูลคน้หาขอ้มูลทางสถิติ

สินเช่ือ 
22/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

6 พฒันาโมดูลส่งออกขอ้มูลทางสถิติ 22/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
7 พฒันาโมดูลการเพิ่มผูใ้ช ้ 24/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
8 พฒันาโมดูลการแกไ้ขผูใ้ช ้ 24/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
9 พฒันาโมดูลการยกเลิกผูใ้ช ้ 24/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

10 พฒันาโมดูลการเพิ่มกลุ่มสิทธิใ การ
เขา้ถึง 

26/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

11 พฒันาโมดูลการแกไ้ขกลุ่มสิทธิใ การ
เขา้ถึง 

26/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

12 พฒันาโมดูลการยกเลิกกลุ่มสิทธิใ การ
เขา้ถึง 

26/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

13 พฒันาโมดูลการเพิ่มขอ้ก าหนดสิทธิใ  28/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
14 พฒันาโมดูลการแกไ้ขขอ้ก าหนด

สิทธิใ  
28/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

15 พฒันาโมดูลการยกเลิกขอ้ก าหนด
สิทธิใ  

28/02/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

16 พฒันาโมดูลการแกไ้ขพาสเวิร์ด 03/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
17 พฒันาโมดูลการออกจากระบบ 03/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
18 พฒันาโมดูลเช่ือมต่อเวบ็เซอร์วสิ 20/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
19 พฒันาโมดูลแปลงขอ้ความแบบ 

Json 
20/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
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ตารางที ่จ.2 แผนการทดสอบระบบส่วนทีเ่ป็นเวบ็เซอร์วสิ 

No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 
1 พฒันาเวบ็เซอร์วสิเขา้สู่ระบบ 03/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
2 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการผูใ้ช ้ 05/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
3 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการสิทธิใ  05/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
4 พฒันาเวบ็เซอร์วสิก าหนดสิทธิใ  05/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
5 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการส่งขอ้มูล

การคน้หา 
10/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

6 พฒันาเวบ็เซอร์วสิจดัการรายงาน 17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
 
ตารางที ่จ.3 แผนการทดสอบระบบส่วนทีเ่ป็นแอพพลเิคช่ัน 

No Test Module / Script Start Complete Tested By Result 
1 ติดตั้งระบบส าหรับประมวลผล

อตัโนมติั 
17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

2 พฒันาแอพพลิเคชัน่ประมวลผลดว้ย
ตวัเอง 

17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 

3 พฒันาแอพพลิเคชัน่ส าหรับ
ตรวจสอบสถานการณ์การ
ประมวลผล 

17/03/2556 28/04/2556 Kittiphan.J Complete 
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Change Request 

Cross Ref, VSE-29110 Coverage Level: Version: 

 Project 1.0 

 

Process Ownership Approving Authority 
Kittiphan J. Pradorn S. 
Scope Approved Date 

  

 

Document History 

Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 

1.0 27/05/2556 Kittiphan J.  Baseline Document 

 

Project Information 

Name Phase Description 

Decision Support System for 
Public Sector Banks 
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ตารางที ่ช.1 รายการบันทกึการขอเปลี่ยนแปลง 

No REQ Date REQ By Description of Change Status Remark 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ : ตัวอย่างรูปแบบตาราง 
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Change Request Form 
(Modification/Maintenance Record Report) 

Submitting Organization:__________________________________ Tracking No. __________ 
Contact Person:    ____________________________________ Telephone: __________ 
Product/Project Name _____________________________________ 
Change Type   BugRequirement  ChangeFeature  Change Other 
Request Name     __________________________________ Request Date: _________ 
1. Specify Change 

Proposed Change 
 
 
 

 

Reason for Change 
 
 
 

 

 
 
Submitted By: ________________________________ Submitted Date: _________________ 
  ( ………………………………………… ) 
For Maintenance person 
2. Approve Change: ( ) Yes ( ) No  
Authorized By: ____________________________________ Authorized Date: ____________  
   ( ……………………………………………….. )  
Remark: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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3. Execute Change Status 

Status 
 
 

Solution 
 
 

Tested (Test Script/Status) 
 
 

 
Executed By: ___________________________________ Executed Date: ________________ 
  (…………………………………………………) 
 
4. Accept Change  
(Client or Users)  
Accepted By: __________________________________ Accepted Date: ______________  
  (………………………………………………..)  
Remark: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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