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คณธัช ดวงมณี
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ศู นย์ ประสานงานพัฒ นาคุ ณ ภาพผลิต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ชุ มชน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้ าที่ดูแลและ
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน แต่ ยังไม่ มีระบบสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวางแผน วิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศู นย์ ประสานงาน
พัฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพชุ ม ชนและการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความล้าช้ าในการรายงาน
การพัฒ นาระบบด าเนิ น การโดยศึ ก ษาและรวบรวม
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ องการด้ านสารสนเทศของศู นย์
ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน เพื่อพัฒนา
ระบบให้ สามารถรองรับการทางาน แล้วทาการวิเคราะห์ ออกแบบ
ฐานข้ อมู ล เขี ย นโปรแกรม โดยใช้ โปรแกรม PHP บน
ระบบปฏิบัตกิ าร Windows XP และใช้ ฐานข้ อมูล MySQL
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม ใช้ วิ ธี ก าร
Black Box Testing ผลการประเมินโดยรวมค่ าอยู่ที่ 8.75 ซึ่ง
แสดงว่ าระบบทีผ่ ้ วู จิ ัยทาการพัฒนามีประสิ ทธิภาพอยู่ในระดับดี

วัตถุประสงค์
1
ศึ กษาข้ อมู ลและระบบงานต่ างๆ ของศู น ย์
ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนที่เกี่ยวกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนเพือ่ ออกแบบระบบสารสนเทศ
2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพชุ มชนสาหรับศูนย์ ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพชุ มชนเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพ

การดาเนินงาน
การค้ นคว้ าอิสระ เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพชุ มชนของศู นย์ ประสานงานพัฒนาคุ ณภาพผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพชุ ม ชน ผู้ ท าการวิ จั ย ได้ แ บ่ ง วิ ธี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นา
ออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ
1 ศึกษาสภาพปัญหา และรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาสภาพปั ญหาของการใช้ งานระบบงานเดิม คือ
ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ ชุมชนของศู นย์ ประสานงานพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน โดยวิเคราะห์ จากความต้ องการ
การใช้ งานของผู้ ใ ช้ ระบบ เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ บ ริ ห ารของศู น ย์
ประสานงานพัฒ นาคุ ณ ภาพผลิตภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพชุ มชน โดยเริ่ ม
วิ เ คราะห์ จ ากการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความยื ด หยุ่ น ของการพั ฒ นา
ระบบ การประมวลผลและการรายงานข้ อมูลตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ งาน
2 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)
2.1 การวิเคราะห์ ระบบงานเดิม
การวิ เ คราะห์ ร ะบบงานเดิ ม ของศู น ย์ ป ระสานพั ฒ นา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน พบว่ าไม่ มีการจัดเก็บเป็ นฐาน
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ มีการจัดเก็บข้ อมูลในรู ปแบบเอกสาร
2.2 การวิเคราะห์ ระบบงานใหม่
การพัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนของ
ศู น ย์ ป ระสานงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพชุ ม ชน
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นการพัฒ นาระบบ
ฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับทะเบียนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนที่ผลิต ซึ่ งเป็ นการพัฒนาระบบโดยผ่ าน
Web Application และเชื่อมต่ อแบบ Online ให้ เจ้ าหน้ าที่และ
เภสั ชกร ตลอดจนชุ มชนต่ างๆ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3 การออกแบบระบบ
3.1 การออกแบบ Use Case Diagram และ Activity
Diagram
จากการวิเคราะห์ ระบบงานและศึกษาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องมา
จัดทาเป็ น Use Case Diagram และ Activity Diagram ดังนี้
ud Us e C a s e Mod...
ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑสุ์ ขภาพชุมชน ศูนยประสานงานพั
ฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุ์ มชน
์

ตรวจสอบสิทธิของผูใช้
้
เจ้าหน้าที่ ศพช
บุคคลทัว่ ไป
ระบบจัดการข้อมูล

รายงาน
ผูดู้ แลระบบ

ผูบริ
้ หาร

Use Case Diagram ของระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ชุ มชนของศูนย์ ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ชุ มชน

Activity Diagram แสดงขั้นตอนการเข้ าสู่ ระบบของ
ผู้ดูแลระบบ
a d ผูดู้ แลระบบ
ผูดู้ แลระบบ

ระบบงาน

เริม่ ทางาน

[user/ password]
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us e r/pa s s word

ตรวจสอบ
user/ password

[ไม่ถูกต้อง Login อีกครั้ง]

[ถูกต้อง]
เมนูการทางาน

เพิม/แก้ไข/ลบ
่
ข้อมูลหลัก

สอบถาม/รายงานต่างๆ

แสดงผลรายงาน/การสอบถาม

[ปรั บปรุ งข้อมูลหลัก]

จัดเก็บข้อมูล

จบการทางาน

4. การพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
ในการทดสอบระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ชุ มชนที่พัฒนาขึน้ ใช้ วิธี Black Box Testing ซึ่ งการ
ทดสอบโดยวิธีนี้เป็ นการทดสอบเพื่อหาข้ อผิดพลาดที่เกิด
ขึน้ กับระบบ โดยจะทาการทดสอบแต่ ละฟังก์ชั่น
ผลการทดสอบระบบครั้ ง นี้ ได้ น าข้ อ มู ล จากการ
ประเมินผลและประสิ ทธิภาพของระบบนามาวิเคราะห์ หา
ค่ าสถิตโิ ดยการหาค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุ ปผลการดาเนินการ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ชุ ม ชน ของศู น ย์ ป ระสานงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุ ขภาพชุ มชน เป็ นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนั บสนุ นการ
จั ด การสารสนเทศของศู น ย์ ป ระสานงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ สุข ภาพชุ มชน ให้ สามารถปฏิบั ติงานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถบั นทึกข้ อ มู ลพื้นฐาน บั น ทึกข้ อมู ล
ผู้ ผ ลิ ต และข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต ได้ รั บ
มาตรฐานอาหารและยา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งสามารถ
แก้ ไ ขและออกรายงานได้ การพั ฒ นาระบบ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้
เทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบระบบเครื อข่ าย
อินเตอร์ เน็ต ผ่ าน Web Browser และใช้ งานระบบฐาน
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถทางานบนเว็บไซต์ โดยระบบมี
ความสามารถ ดังต่ อไปนี้
1 ระบบสามารถจัดการข้ อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ชุ มชนได้
2 ระบบสามารถสนับสนุ นการสื บค้ นข้ อมูลของ
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชน
3 ระบบสามารถแสดงรายงานได้ อย่ างถูกต้ อง
4 ระบบสามารถประมวลผลข้ อมูลในฐานข้ อมูลได้
อย่ างถูกต้ อง

