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บทคัดยอ 

 

รายงานการคนควาอิสระฉบับนี้ เปนการพัฒนาสวนตอประสานกราฟกกับผูใชงาน

สําหรับจัดการฐานขอมูล Redis (Redis manager) เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน ลด

ระยะเวลาในการทํางานและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลในฐานขอมูล Redis โดยระบบ

ไดแบงออกเปนสองสวน ไดแก สวนของเว็บไซต และสวนของระบบท่ีนําไปติดตั้ง โดยสวนของเว็บไซต 

มีสถาปตยกรรมเปนแบบ Web Application มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมตั้งแตการลงทะเบียน

เปนสมาชิก จัดการขอมูลสวนตัว ชําระเงินออนไลน ดาวนโหลดแพ็กเกจเพ่ือนําไปติดตั้ง สงคําแนะนํา

และติชม และผูดูแลเว็บไซตสามารถเรียกดูรายงานตางๆ ท่ีเปนประโยชนในการนําไปพัฒนา

ผลิตภัณฑในอนาคต สวนของระบบท่ีนําไปติดตั้ง มีสถาปตยกรรมเปนแบบ Web Application และมี

ขอบเขตการทํางานครอบคลุมต้ังแต การจัดการฐานขอมูล Redis การจัดการผูใชงาน ดูสถิติของ

ฐานขอมูล Redis รวมท้ังการเรียกดูรายงานของฐานขอมูล Redis เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการ

ฐานขอมูล Redis ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาใชแนวคิดการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ

(Object-Oriented analysis and design) ใช UML 2.0 (Unified Modeling Language) ในการ

สรางตัวแบบระบบ โดยใชโปรแกรม Sublime Text 2 และภาษา PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL 

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม 
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ABSTRACT 

 

Redis manager, Redis GUI management tool, a development project, 

would offer a system architecture web application and package installer to help 

efficiently manage data in Redis, an open source, in memory data structure store, 

used as database. The web application covered the register, managing user, online 

payment, downloading package and web administrator generating reports for 

managing the Redis system. The package installer would covers database and user 

management as well as viewing database statistics. 

Object-oriented analysis and design (OOAD) was applied with Unified 

Modeling Language (UML) 2.0 to create the system model. PHP, a server-side scripting 

language designed for web development but also used as a general-purpose 

programming language, and Sublime Text 2, a text editor for code, markup and 

prose, were employed to develop the system. It was integrated with MySQL, an 

open-source relational database management system, as development tool 
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