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บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลชุมพร และเพ่ือประเมินระบบฐานข้อมูลพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง 
พัฒนาระบบด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาจาวาสคริปต์(JAVASCRIPT) และใช้
การจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยประเมินคุณภาพของระบบจากผู้ใช้งาน 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้านความปลอดภัย ด้านการช่วยลด
ระยะเวลา ด้านความถูกต้อง 

ผลการวิจัย พบว่า ระบบฐานข้อมูลพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร สามารถ
ช่วยลดระยะเวลาในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลพนักงานระดับมากท่ีสุด มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร
ระดับมาก และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระดับมาก   

 
ค าส าคัญ : ฐานข้อมูล, การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร  
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Abstract 

 The objectives of this research and development were to develop employee database 
of Lang Suan Marine Fisheries Patrol Unit (Chumphon) and to evaluate employee database 
of Marine Fisheries Patrol Unit.  

The research was developed with PHP, HTML, JAVASCRIPT and MySQL. The developed 
system was evaluated by the employees in 5 areas which were design, capability, security, 
time saving and accuracy. 

The findings in this study revealed that this developed employee database of Lang 
Suan Marine Fisheries Patrol Unit (Chumporn) could reduce data storage time and data search 
at the highest rate, was efficient in filing system at high rate and matched the requirements 
of users at high rate. 
 
Keywords : database, database system development, Lang Suan Marine Fisheries Patrol Unit 
(Chumphon) 
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บทน า 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร เดิมชื่อ หน่วยตรวจ

ประมงเขต 3 จังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หน้าที่
หลักในการบริหารจัดการด้านการประมง เพ่ือให้ทรัพยากรประมงมีใช้อย่างยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการควบคุมป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดตาม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
และมาตรการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งการให้บริการชาวประมงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 

ภายในหน่วยงานปราบปรามประมงทะเลชุมพรมีการเก็บเอกสารแบบแฟ้มข้อมูลหรือแบบฟอร์มที่เป็น
เอกสารเขียนด้วยลายมือท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการค้นหา ท าให้ข้อมูลมีการซ้ าซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรได้ประสบปัญหาการจัดเก็บประวัติพนักงาน
สาเหตุมาจากทางหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรไม่ได้ใช้รูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบ
ฐานข้อมูลจึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นมา เพ่ือลดปัญหาด้านการค้นหาเอกสาร แก้ปัญหา
ความซ้ าซ้อนลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล และเพ่ิมความถูกต้องให้กับข้อมูล ระบบฐานข้อมูลยังสามารถเพ่ิม 
ลบ แก้ไข และค้นหา ท าให้พนักงานเกิดความสะดวก ช่วยลดขั้นตอนการท างานเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
พนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ต เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บ และการค้นคืนสารสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลชุมพร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 

2. เพ่ือประเมินระบบฐานข้อมูลพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 
 

เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข่าวสารจากระบบสืบค้นได้สามารถให้ผู้ใช้งานหาข่าวได้ง่าย
เพราะได้ท าการรวบรวมระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมโลกไซเบอร์ที่จะสืบค้นง่ายสะดวกไม่ซับซ้อน  
ผลการวิจัยว่า เสนอการรวบรวมข้อมูลข่าวอาชญากรรมและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเพ่ือเป็นอีกทางเลือกที่ได้
รู้ถึงความไม่ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ให้ผู้ใช้งานเข้ามาสืบค้นข้อมูลข้อมูลข่าวอาชญากรรมเพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในโลกไซเบอร์มากข้ึน (วีรากร พงศ์พนิตานนท์, 2557) 

งานวิจัยเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลส าหรับระบบการบันทึกการท างานประจ าวัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษากระบวนการสร้างระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันจัดท าโปรแกรมของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเรียกดูง่ายเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการท างานและปัญหาต่างๆ 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดท่ีสอดคล้องกับระบบบันทึกปฏิบัติงานประจ าวันในกระบวนการเพ่ิม ลบ แก้ไข พิมพ์
รายงาน สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลได้การปฏิบัติจริงสามารถดูความก้าวหน้าของโครงการและ
ตรวจสอบวันลาได้ (วลัญช์รัตน์ ใจจ้อง, 2556) 
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งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยโรงเรียนนายสิบทหารบกจังหวัดประจวบคีรีขันทร์  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียนนายสิบทหารบก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลในโรงเรียนนายสิบทหารบก เนื่องจากโรงเรียนนายสิบทหายกเกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลการ
ท างานไม่เป็นระบบ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือจัดเก็บผลงานให้เป็นระบบลดความซ้ าซ้อน
ลดความผิดพลาดสามารถตรวจสอบหาข้อมูลได้ง่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของโรงเรียนนายสิบ
ทหารบก (กิตติสวรรธน์ กิตติวรรธณา, 2558) 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์  ได้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์เพ่ือที่สามารถใช้งานข้อมูลการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพได้ง่าย เพ่ือ
ลดการสูญเสียเกิดความสะดวกในการใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอด
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบมีความรวดเร็วในการท างาน (ภัทร
พงษ์ แซ่ตั้ง และ ศักดิ์ชัย ศิโรรัตนพาณิชย์, 2557) 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลสามารถช่วยลดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
ลดระยะเวลา และเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรมีข้ันตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

   1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร โดยใช้การ

คัดเลือกการสุ่มแบบเจาะจงพนักงาน 10 คน 
      2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ของพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
ชุมพรและข้อมูลอ่ืนๆที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งโดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนาระบบขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ร ะบบ
สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ระบบเริ่มจากการแก้ปัญหาแล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วจึงค้นระบบวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาศึกษาและวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บของระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ระบบโดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆน ามาเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นหลังจากนั้นจึงท าการรวบรวมข้อมูลมาสรุปเพ่ือ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
        4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.1ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการพัฒนา คือ พีเอชพี  (PHP) จาวาสคริปต์  (JAVASCRIPT) 
เอชทีเอ็มแอล(HTML) มายเอสคิวแอล(MYSQL) 
       5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
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 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รวม
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งสิ้น 6 เดือน 
       6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 
 6.1 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 6.2 ออกแบบ 
 6.3 ทดสอบ 
 6.4 การติดตั้งระบบ 
 6.5 การบ ารุงรักษาและการประเมินผลระบบ 
 

ผลการวิจัย 
การออกแบบการแสดงผลฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรการจัดท าข้อมูล

ด้วยระบบฐานข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติพนักงาน ข้อมูลการลา ข้อมูลการบันทึกเวลางาน 
ข้อมูลรายงานและต าแหน่งเงินเดือน ข้อมูลที่ได้น ามาจัดท าไว้แล้วสามารถน าเสนอได้โดยวิธีการค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยตรงโดยเลือกเมนูค าสั่งต่างๆซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้ตามที่
ผู้ใช้ต้องการจะท าให้การแสดงผลข้อมูลของหน่วยป้องกันปราบปรามประมงทะเลชุมพรเห็นภาพชัดเจนยิ่ง   
 

 
ภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบของระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบของพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 
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ภาพที่ 3  เป็นการแสดงผลข้อมูลพนักงานสามารถแก้ไขประวัติส่วนตัว 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าการแสดงผลข้อมูลบันทึกเวลางาน 

 

 
ภาพที่ 5 การแสดงผลข้อมูลบันทึกเวลางานสามารถปริ้นรีพอร์ตการบันทึกเวลางาน 
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ภาพที่ 6 การแสดงผลรายงานต าแหน่งและเงินเดือน 

 

 
ภาพที่ 7 เป็นการแสดงผลข้อมูลรายงานต าแหน่งและเงินเดือนและสามารถปริ้นรีพอร์ตรายงาน 

ต าแหน่งและเงินเดือนได้ 
 

อภิปรายผล 
จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นท าให้มีระบบฐานข้อมูลของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรเพ่ือใช้งาน  พบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลพนักงาน คือ ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านความสามารถ
ในการใช้งาน ด้านความปลอดภัย ด้านการช่วยลดระยะเวลา ด้านความถูกต้องและการแสดงผลข้อมูลของ
พนักงานการปริ้นรีพอร์ตรายงานต าแหน่งและเงินเดือนเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ผ่านบนระบบ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ระบบฐานข้อมูลได้มีการพัฒนาการถึงระบบได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่

ท าให้ระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.ระบบมีการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและข้อมูลใน
ระบบจะต้องเป็นความลับไม่สามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้ความเมตตาอย่างสูงจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงงานทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า เสนอแนะ เพ่ือให้การท าโครงงานวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณไว้อย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ในการท าโครงงานวิจัยในครั้งนี้ 

 นอกจากนี้ผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือและก าลังใจจากเพ่ือน พ่ีน้องตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ให้ความ
ช่วยเหลืออีกมากมาย และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับ
ผิดเพียง ผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคาแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 
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