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บทคัดย่อ 

จากการจัดงานประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ท่ีผ่านมา ทางผู้จัดงานยังไม่ได้มีน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเปิดรับบทความทาง
วิชาการ ส่งผลให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ล่าช้า และเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลค่อนข้างมาก ผู้วิจัยเห็นว่าใน 
ปี 2561 ทางผู้จัดงานได้มีการเพิ่มสาขาของบทความมากขึ้นถึง 21 สาขา หากได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การเปิดรับบทความ และการบริหารจัดการในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียน การส่ง
บทความ การตอบรับบทความ การช าระเงิน และการรายงานผลต่าง ๆ จะสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล 
และระยะเวลาในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 

โดยนักวิจัยได้ใช้กระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) กระบวนการทางความคิด เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว้ 

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งพบว่า การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในส่วนของ
ระบบท้ัง  3 ส่วนประกอบไปด้วย 1. เ จ้าหน้า ท่ี ดูแลระบบ (admin) 2. ผู้ลงทะเบียนบทความ (user)  
และ 3. การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (wordpress) ความเหมาะสม ในด้านของการน าเข้าข้อมูล ใช้งานง่าย  
มีความรวดเร็ว มีรายละเอียดครบถ้วน การวางต าแหน่งรูปภาพข้อความมีความเหมาะสม  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำท่ีท ำกำรวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในหัวข้อ การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่
ยั่งยืน ซึ่งภายในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เพิ่มหัวข้อการน าเสนอบทความจากเ ดิม  
1 หัวข้อหลัก 5 สาขาย่อย เป็น 3 หัวข้อหลัก 21 สาขาย่อย 

จากการจัดงานประชุมวิชาการ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานยังไม่ได้มีน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเปิดรับบทความทาง
วิชาการ ส่งผลให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ล่าช้า และเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลค่อนข้างมาก  ผู้วิจัยเห็นว่าใน 
ปี 2561 ทางผู้จัดงานได้มีการเพิ่มสาขาของบทความมากข้ึนถึง 21 สาขา หากได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การเปิดรับบทความ และการบริหารจัดการในกระบวนการต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนการลงทะเบียน การส่ง
บทความ การตอบรับบทความ การช าระเงิน และการรายงานผลต่าง ๆ จะสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล 
และระยะเวลาในการด าเนินการมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ ประกอบด้วยข้ันตอน

ในการด าเนินงานดังนี้ 
 การจัดเก็บข้อมูลผู้ส่งบทความ 
 การส่งบทความ 
 การรายงานสถานะการส่งบทความ 
 การรายงานผลงานผลพิจารณาบทความ 
 การแจ้งการช าระเงิน 
 การรายงานผลการช าระเงิน 

การแสดงภาพรวมของสถานะบทความ 
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กำรทบทวนวรรณกรรม/ งำนวิจัย/ สำรสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข้อง 
พงศธร น้อยมณี [1] ได้น าเสนอแนวทางหนึ่งส าหรับการพัฒนาระบบจัดการงานประชุมวิชาการด้วย

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสผสมผสานกับแนวคิดการจ าลองแบบกระบวนการธุรกิจ นวัตกรรมเวิร์กโฟว์เซอร์วิสซึ่งเป็น
การบูรณาการของเว็บเซอร์วิสพัฒนาโดยวินโดวส์เวิร์กโฟว์คอมมิวนิเคชัน ฟาวเดชัน และกระแสงานพัฒนาโดย
วินโดว์เวิร์กโฟว์ฟาวเดชัน ท าให้เห็นถึงคุณค่าที่เพิ่มข้ึนด้านความสามารถท างานร่วมกับระบบอื่นและความสามารถ
น ากลับมาใช้ซ้ าของระบบที่พัฒนาข้ึน 

จากงานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (NCTechED 8th) 
พฤกษ์ คงบุญ [2] ได้สรุปผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการที่พัฒนาข้ึน มีองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศทั้งหมด 11 โมดูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบการบริหาร
จัดการงานประชุมวิชาการ โดยรวมอยในระดับเหมาะสมมาก ( x̄ = 4.47, S.D. = 0.52) และผลการศึกษาการ
ยอมรับและน าไปใช้ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ 

ทองพูล หีบไธสง [3] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการระบบ ซึ่งช่วยให้ สามารถลด
ข้ันตอนในการด าเนินงานและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติให้ดียิ่งข้ึน ผลการประเมินประสิทธิภาพ ปรากฏว่าระบบมี
ประสิทธิภาพของการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี สามารถท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความถูกต้องใน
การใช้งาน มีความยืดหยุ่นและความง่ายในการใช้งาน และมีความปลอดภัยของข้อมูลส าหรับการเข้าใช้งาน 

Joint Application Design (JAD) คือ การออกแบบระบบงานร่วมกันเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ รวมถึงผูด้ าเนินการประชุม (JAD Session Leader) ผู้จดบันทึกและสรุปรายละเอยีด
ในการประชุม และผู้ที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาระบบ (Sponsor) โดยทั่วไประหว่างการประชุม JAD อาจจะมี
การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้การประชุมด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว [4-5] 

Brainstorm [6-7] หมายถึง เพื่อปลุกไอเดียสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการระดม
ความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ไหม่ๆ การระดมความคิดจากทุกๆมุมมอง โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ของสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิดใหม่ๆและใช้ในการการวางแผน 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนท่ีท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การก าหนดประชากร และกลุม่ตัวอย่าง  
 ปร ะชาก ร ในก า ร ศึ กษาครั้ ง นี้  เ ป็ น บุ คล าก ร ขอ งมห า วิทย าลั ย เ ทค โน โ ล ยี 
ราชมงรัตนโกสินทร์ และผู้สนใจส่งบทความ โดยมีการแบ่งสิทธ์ิการใช้งานแตกต่างกันดังนี้ 

- ผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม โดยท าการแบ่งตามสิทธ์ิ (login เข้าสู่ระบบ) 
- นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
- ผู้ประสานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- กองคลัง/การเงิน 

- เครื่องมือที่ใช้  
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้

เครื่องมือการจัดท าระบบดังนี ้
- ด้านระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 
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- Microsoft SQL Server 2016 
- ด้านภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

- PHP 
- JavaScript 
- Bootstrap framework 
- Font awesome 
- JQuery framework 
- NodeJS 

- ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
- Samba server 
- Atom text editor 
- Apache server 

- การเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพฒันาระบบ 
- กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซึ่งแบ่งออก

ได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาระบบให้
เป็นผลส าเร็จประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

- การสัมภาษณ์ 
- Existing Document (เอกสารเดิม) 

- ระบบงานเดิมมีเอกสารอธิบายระบบอยู่แล้ว ซึ่งสามารถน ามาประกอบการศึกษา และ
เปรียบเทียบ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจระบบงานเดิมได้ดีข้ึน 

- คู่มือการใช้งานระบบเดิม จะอธิบายแผนผังการท างาน หรือ Data Dictionary (อธิบาย
ฐานข้อมูล) น ากลับมาวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสีย 

- เมื่อได้เอกสารมาแล้ว “ต้อง” เก็บเป็นความลับ 
- เอกสารเดิม สามารถน าเก็บไว้ในภาคผนวกของรายงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ก าลัง

ด าเนินการพัฒนาระบบ 
- Observation (การสังเกตุ) 

- การ Observe ต้องมีช่วงเวลาที่มากพอ จะช่วยให้ได้เห็นหลายๆช่วง หลายๆจังหวะของระบบงาน
เดิมว่าเป็นอย่างไร 

- Meeting, JAD (Joint Application Development) [4-5], Brainstorm [6-7]  
- กรณีที่ User มีหน้าที่การท างานแตกต่างกันและสถานที่แตกต่างกัน ถ้ามีการเก็บข้อมูลใน

ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ค าตอบที่ได้จาก User อาจมีความขัดแย้งกันได้ ท าให้ผู้เก็บข้อมูลต้องถาม
ใหม่เพื่อแก้ข้อขัดแย้ง อยู่บ่อยครั้งดังนั้นวิธีหนึ่งที่ดีก็คือการรวมกลุ่ม User เหล่านี้มาถามทีเดียว
พร้อมๆกัน 

- Prototype [8-9] (สร้างต้นแบบ) 
- วิธีการสร้างต้นแบบ อาจจะเป็นช่วงของการออกแบบระบบ แต่ว่าในกรณีของการเก็บรวบรวม

ความต้องการ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน 
- พื้นฐานที่สุดของการท า Prototype ก็คือการใช้กระดาษ และดินสอวาดรูปความต้องการของผู้ใช้ 
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- เหมาะสมในกรณีที่เก็บรวบรวมความต้องการไม่ชัดเจน 
- ถ้าระบบค่อนข้างจะเข้าใจยาก ผู้เก็บข้อมูลควรต้องวาดรูปควบคู่ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปแผนงาน ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอดังนี้ 

- เขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ (Coding) โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามข้อ 6.1.2 
- ท าการทดสอบ (Testing) 
- การจัดท าเอกสารระบบ (Documentation) 
- การถ่ายโอนระบบงาน (System Conversion) 
- ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ (Training) 

สถำนท่ีท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กองคลงั 
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ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 12 เดือน  เริ่มตั้งแต่  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ซึ่งมี
แผนการด าเนินงานตลอดโครงการดงันี ้

กระบวนการวิจัย 

ระยะเวลำ 

ต . ค .
60 

พ . ย .
60 

ธ . ค .
60 

ม . ค .
61 

ก .พ .
61 

มี.ค.
61 

เม .ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ . ย .
61 

ก . ค .
61 

ส . ค .
61 

ก . ย .
61 

1. ศึกษาและวิเคราะห์
ระบบ 

            

2. ศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

            

3. ออกแบบและวิเคราะห์
ระบบงาน 

            

4. พัฒนาระบบและทดสอบ
ระบบ 

            

5. จัดท ารูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบรูณ์ 

            

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ และหน่วยงำนท่ีน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- ช่วยให้การบริหารงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
- นักวิจัยได้รับข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ 
- นักวิจัยสามารถติดต่อประสานงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของงำนวิจัย 
- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งบทความทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- การตีพิมพ์และการเผยแพร่ 
- ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง  ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ  

คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่า จะ
เช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเช่ือมโยงข้อมูลกัน  โดยที่แอททริบิวต์จะแสดงคุณสมบัติของ
รีเลช่ันต่างๆ ซึ่งรีเลช่ันต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการท ารีเลช่ันให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหว่าง การ
ออกแบบเพื่อลดความซ้ าซ้อนเพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [10] 

ฐานข้อมูล (Database) [11] คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่ ไม่ สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา สามารถน ามา
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้และข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS: DatabaseManagement System) [10] คือ กลุ่มโปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล  ตัวอย่างของ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่  Microsoft Access, 
FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2   โดยมีหน้าที่ส าคัญที่ต้องกระท า ได้แก่ การจัดการพจนานุกรม
ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน การส ารองและการกู้คืนข้อมูล และภาษาที่
ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเช่ือมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ 

ความรู้เกี่ยวกับ  PHP ภาษาพีเอชพี [12]  ในช่ือภาษาอังกฤษว่า PHP ซึ่งใช้เป็นค าย่อแบบกล่าวซ้ า ที่มา
จากค าว่า PHP  Hypertext  Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page การแสดงผลของพีเอชพี จะ
ปรากฏในลักษณะ HTML ซึ่งจะไม่แสดงค าสั่งที่ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะ 
ไคลเอนต์-ไซด์  สคริปต์  เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอก   ค าสั่งไปใช้เองได้   
นอกจากนี้  พีเอชพียังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่มต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครื่องมือที่ช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่าน
ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการค าสั่ง 
การอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส  ความสามารถจัดการกับคุกกี้   ซึ่งท างาน
เช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะ CGI คุณสมบัติอื่น  เช่น การประมวลผลตามบรรทัดค าสั่ง (command  line  
scripting)  ที่ท าให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี  ซึ่งสามารถท างานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์  (PHP  parser) 
โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์   ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron  (ใน ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler 
(ในวินโดวส์)  สคริปต์เหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ในแบบ  Simple text processing tasks ได ้
 การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง XHTML 
หรือ XMLได้ นอกจากนี้สามารถท างานร่วมกับค าสั่งเสริมต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก   PDF   แฟลช  (โดย

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸³à¸¢à¹�à¸à¹�à¸�à¸�à¸�à¸¥à¹�à¸²à¸§à¸�à¹�à¸³
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸©à¸²à¸�à¸²à¸§à¸²à¸ªà¸�à¸£à¸´à¸�à¸�à¹�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸²à¸�à¹�à¸²à¹�à¸�à¸ª
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸¸à¸�à¸�à¸µà¹�_(à¸à¸´à¸�à¹�à¸�à¸à¸£à¹�à¹�à¸�à¹�à¸�)
http://th.wikipedia.org/wiki/CGI
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cron&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸¢à¸¹à¸�à¸´à¸�à¸�à¹�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸¥à¸µà¸�à¸¸à¸�à¸�à¹�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Task_Scheduler&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸§à¸´à¸�à¹�à¸�à¸§à¸ªà¹�
http://th.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://th.wikipedia.org/wiki/XML
http://th.wikipedia.org/wiki/PDF
http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸¡à¹�à¸�à¸£à¸¡à¸µà¹�à¸�à¸µà¸¢_à¹�à¸�à¸¥à¸�
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ใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการท างานเป็นประมวลผลข้อความ  จาก   POSIX 
Extended   หรือ  รูปแบบ Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรา
รองรับมาตรฐาน SAX และ DOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT  ของซึ่งเราสามารถท าเพื่อเปลี่ยนแปลงเอกสาร  XML 
 ลักษณะความโดดเด่นของภาษาPHP 

1.ความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม  เพราะว่า  PHP  เป็นสคริปต์แบบ Embedded คือสามารถแทรก
ร่วมกับ HTML Tag ได้อย่างอิสระและหากเราพัฒนาโค้ดไว้ในรูปแบบของ  Class  ที่เขียนข้ึนเพียงครั้งเดียว  แล้ว
เรียกใช้งานได้ตลอด  ท าให้สะดวกรวดเร็วต่อการพัฒนาโปรแกรม 

2. PHP เป็นโค้ดแบบเปิดเผย (Open Source) เนื่องจากมีผู้ใช้ง่านอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลกและมีเว็บไซต์
อ ยู่ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก ที่ เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว บ ร า ม ซ อ ส โ ค้ ด โ ป ร แ ก ร ม ห รื อ จ ะ เ ป็ น บ ท ค ว า ม ต่ า ง  ๆ  
ท าให้ผู้ใช้มือใหม่ ๆ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถค้นหา ซอสโค้ดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายข้ึน 

3.การบริการหน่วยความจ า (Memory Usage) มีการใช้หน่วยความจ าที่ดีข้ึน คือ PHP4 จะไม่เรียกใช้
หน่วยความจ าตลอดเวลาการท างาน 
หลักการท างานของPHP 
 ข้ันตอนที่  1 ฝั่ ง ไคลแอนด์ (Client) จะท าการร้องขอหรือเรียกใช้งานไฟล์ ที่ เ ก็บในเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์(Server) 
 ข้ันตอนที่ 2 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะท าการค้นหาไฟล์  PHP แล้วท าการประมวลผลไฟล์PHP ตามที่ไคลแอนด์
ท าการร้องขอมา  
 ข้ันตอนที่ 3 เป็นการติดต่อกับฐานข้อมูล  และน าข้อมูลในฐานข้อมูล  มาใช้ร่วมกับการประมวลผลสง่ผล
ลัพธ์จากการประมวลผลไปให้เครื่องไคลแอนต์   
แนวโน้มของการพัฒนาในอนาคตของภาษา PHP 
   PHP ได้รับการพัฒนาความสามารถข้ึนมาเรื่อย ๆ  อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เป็นเพราะการเปิดเผยซอสโค้ด
ของ  PHP สู่สาธารณะ ในลักษณะของ open sourceโปรแกรมที่มีการ Open source จะมีการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ว  เนื่องจากท าให้มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หรือบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาคัดลอก  source program ไป
แก้ไขและพัฒนาจากต้นแบบ หรือต้นฉบับเดิมได้อย่างกว้างขวาง จึงท าให้เกิดการพัฒนาตัวโปรแกรมได้อย่างที่
รวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรมใหม่ตั้งแต่การเริม่ต้น  แต่เป็นเพียงการพัฒนาเพื่อให้ โปรแกรม
มีประสิทธิภาพมาก  และเหมาะกับการใช้งานในแต่ละงานให้มากที่สุด 

2.6.2 AppServ [12] คือ ชุดติดต้ังโปรแกรม PHP แอพพลิเคช่ันเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส าหรบัติดตั้งบน
ระบบปฏิบัตกิาร Windows ในชุดติดต้ัง AppServ นี ้ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
         -  Apache             ส าหรับท าหน้าที่เป็นเว็บเซิรฟ์เวอร์ 
        -  PHP                  ส าหรับท าหน้าทีเ่ป็นตัวแปรภาษา PHP 
        -  MySQL              ส าหรับท าหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซริ์ฟเวอร์ 
       -  phpMyAdmin     ส าหรับท าหน้าที่เป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลของ  MySQL 
        โดยปกติเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ MySQL ดาต้าเบส
เซิร์ฟเวอร์จะท างานโดยอัตโนมัติ แต่หากโปรแกรมไม่ท างาน  เราสามารถสั่งให้เริ่มต้นท างานได้โดยวิธีการดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/SAX
http://th.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=XSLT&action=edit
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โปรแกรมต่างๆ ที่น ามารวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ ได้ท าการดาวน์โหลดจาก Official Release ทั้งสิ้น โดยตัว 
AppServ จึงให้ความส าคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึงไม่ได้ตัดทอนหรือเพิ่มเติมอะไรที่
แปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้ เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้น ที่เราได้เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งให้
สอดคล้องกับการท างานแต่ละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ได้ไปยุ่ง ในส่วนของ Original Package เลย
แม้แต่น้อยเพียงแต่เป็นการก าหนดค่า Config เท่านั้น เช่น Apache ก็จะเป็นในส่วนของ httpd.conf, PHP ก็จะ
เป็นในส่วนของ php.ini, MySQL ก็จะเป็นในส่วนของ my.ini  ดังนั้นเราจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม  AppServ 
สามารถท างานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ Official Release ทั้งหมด จุดประสงค์หลักของการรวม
รวบ Open Source Software เหล่าน้ีเพื่อท าให้การติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายข้ึน เพื่อลดข้ันตอน
การติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากและใช้เวลานานโดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิล้คลิกsetup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้ง
เสร็จสมบูรณ์ระบบต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะท างานได้ทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผล
หลักที่หลาย ๆ  คนทั่วโลก ได้เลือกใช้โปรแกรม AppServ แทนการที่จะต้องมาติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ  ที่ละส่วนไม่
ว่าจะเป็นผู้ที่ความช านาญในการติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป เนื่องจากการติดตั้ง
โปรแกรมที่แยกส่วนเหล่านี้ให้มารวมเป็นช้ินอันเดียวกัน ก็ใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควร แม้แต่ตัวผู้พัฒนา 
AppServ เอง ก่อนที่จะ Release แต่ละเวอร์ช่ันให้ดาวน์โหลด ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าเราเองนั้นเป็นมือใหม่หรือมือเก่า ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ
ติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ในพริบตาเดียว มีบางค าถามที่พบบ่อยว่า AppServ สามารถน าไปเป็น Web 
Server หรือ Database Server ได้ทันทีหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบว่าได้แน่นอน 100% แต่ทางผู้พัฒนาเองขอแนะน า
ว่า ระบบจัดการ Memory และ CPU บน Windows ที่ท างานเกี่ยวกับ Web Server หรือ Database Server ไม่
เหมาะกับการใช้งานหนัก ๆ  เป็นอย่างยิ่ง เพราะ Windows นั้นจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล และหากเทียบ
อัตรารองรับระบบงานกับ OS ตัวอื่นเช่น Linux/Unix จะยิ่งเห็นได้ชัดว่า OS ที่เป็น Windows ที่มีขนาด Memory 
และ CPU ที่เท่าๆ กัน OS ที่เป็น Linux/Unix นั้น จะรองรับงานได้น้อยกว่ามากพอสมควร เช่น Windows รับได้ 
1000 คนพร้อม ๆ กัน แต่ Linux/Unix อาจรับได้ถึง 5000 พร้อม ๆ กัน หากท่านต้องท างานหนัก ๆ ทางผู้พัฒนา
แนะน าให้เลือกใช้ Linux/Unix OS จึงจะเหมาะสมกว่า 

2.6.3 ควำมรู้เกี่ยวกับ MySQL [12] เป็นฐานข้อมูลแบบ open source ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด
โปรแกรมหนึ่งบนเครื่องให้บริการ   มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL (Structures 
Query Language) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างาน รองรับการท างานจากผู้ใช้หลายๆ คนและ
หลายๆ งานได้ 

 MySQL ถูกพัฒนาข้ึนโดย  MySQL AB โดยมีลิขสิทธ์ิการใช้งาน 2 แบบ นั่นคือ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้
งานซอฟต์แวร์  MySQL ได้โดยไม่มี ค่าใ ช้จ่ายใด ๆ  ภายใต้ลิขสิท ธ์ิของ  GNU General Public License 
(http://www.gnu.org/licenses/) หรืออาจเลือกใช้แบบที่มีลิขสิทธ์ิทางการค้าของ MySQL AB  ซึ่งเป็นผู้ผลิต  
และพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงก็ได้ หากไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเรื่อง GPLรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โปรแกรม MySQL สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.mysql.com  ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ และ
ความสามารถ และการท างานของโปรแกรม MySQL มีดังต่อไปนี้ 

1. MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System : DBMS)  ฐานข้อมูลมี
ลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล  การที่จะเพิ่มเติม    เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บใน

http://www.gnu.org/licenses/
http://www.mysql.com/
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ฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ  ฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูลทั้งส าหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการท างานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการจะใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการ จัดการกับข้อมูลจ านวน  มาก MySQL ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูล 
และระบบจัดการฐานข้อมูล 

2. MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ฐานข้อมูลแบบ relational  จะ ท าการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเกบ็ข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ท าให้ท างานได้รวดเร็วและมี
ความยืดหยุ่น นอกจากนั้นแต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเช่ือมโยงเข้าหากันท าให้สามารถรวม หรือจัดกลุ่มข้อมลู
ได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล 

3. MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ open source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคน    สามารถใช้งานและ
ปรับแต่งการท างานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลด โปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้งาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ในระบบปฏิบัติการ  Linux  นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งานเป็นฐานข้อมลูใหผู้้ดูแลระบบสามารถเลอืกใช้
งานได้หลายโปรแกรม  เช่น  MySQL  และ PostgreSQL  ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งในขณะที่ติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้งภายหลังจากที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการก็ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่
ท าให้ผู้ใช้งานจ านวนมากนิยมใช้งานโปรแกรม MySQL คือ MySQL สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว   น่าเช่ือถือ
และใช้งานได้ง่าย  เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานระหว่างโปรแกรม  MySQL และ PostgreSQL โดย
พิจารณาได้จากการประมวลผลแต่ละค าสั่ง   นอกจากนั้น  MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนมาเพื่อท าหน้าเป็น
เครื่องให้บริการรองรับการจดัการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งการพัฒนานั้นยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
มีฟังก์ชันการท างานใหม่ๆ ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
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บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในงำนวิจัย 
เครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 

SDLC) [13] มีขัน้ตอน กล่าวคือ  
- การก าหนดปัญหา (Problem Statement)  
- ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
- การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)  
- การออกแบบระบบ (Design)  
- การพัฒนาระบบ (Development)  
- การทดสอบระบบ (Testing)  
- การติดตั้งใช้งาน (Implementation)  
- การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 

JAD (Joint Application Development) [4] กรณีที่ User มีหน้าที่การท างานแตกต่างกันและสถานที่
แตกต่างกัน ถ้ามีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ค าตอบที่ได้จาก User อาจมีความขัดแย้งกันได้ ท าให้ผู้
เก็บข้อมูลต้องถามใหม่เพื่อแก้ข้อขัดแย้ง อยู่บ่อยครั้งดังนั้นวิธีหนึ่งที่ดีก็คือการรวมกลุ่ม User เหล่าน้ีมาถามทีเดียว
พร้อม ๆ กัน 

Prototype [5] คือการท าแบบจ าลองเพื่อเก็บผลตอบรับจาก user ก่อนการสร้างระบบสารสนเทศ เป็น
ข้ันตอนทีส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่สามารถเก็บได้หลายวิธี ผู้พัฒนาระบบได้ท าการ
เก็บข้อมูลแบบ  

Mockup (แบบจ าลอง) [6] หลักการคือวาดระบบสารสนเทศลงบนกระดาษ จากนั้นใช้ PopApp ถ่ายภาพ
ที่วาดและเลือกพื้นที่อยากจะตอบสนอง โดยสามารถก าหนดผ่าน PopApp ได้ จากนั้นผู้พัฒนาระบบจะน าไป
น าเสนอผู้ใช้งานเพื่อรอรับผลตอบรับและท าการปรับปรุงต่อไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้พัฒนาระบบได้ใช้แนวคิดในการท างานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Agile 

Methodology ให้ความส าคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด 
เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน  
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ภำพท่ี 3.1 วิธีการเก็บข้อมลูแบบ Agile 

 โดย Agile มีหลักการท างานดงันี้ [14] 
- Individuals and interactions over processes and tools เน้นการสื่อสารและปฏิสมัพันธ์

กันระหว่างคน มากกว่าเครื่องมือต่างๆที่น ามาช่วย 
- Working software over comprehensive documentation เน้นท าผลิตภัณฑ์ มากกว่าการ

ท าเอกสาร 
- Customer collaboration over contract negotiation เน้นตอบสนองผู้ใช้งาน มากกว่าแค่

ท าตามสัญญา 
- Responding to change over following a plan เน้นการปรับปรุงพัฒนา มากกว่าการท า

ตามแผนที่วางเอาไว้ 
ผลิตภัณฑ์ถูกพฒันาข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เราจึงน ามาระบุให้ชัดเจนใน

รูปแบบของ User Story ซึง่ประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
- As a เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน 
- I want เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร 
- So that เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานจะไดร้ับอะไร 
- Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว 
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ต าแหน่งทีส่ าคัญใน Agile ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ 
- Stakeholders กล่าวคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้งาน (End user), ผู้บริหารของ

บริษัท, บริษัทคู่สัญญาที่มาจ้างงานบริษัทเรา หลายบริษัทที่รับงาน Outsource อาจมีปัญหา
ผู้ใช้งานกับคนตรวจรับงานต้องการผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน ทางที่ถูกต้องคือควรยึดผู้ใช้งานจริงเป็น
หลักแต่ต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนให้ได้ ว่าถ้าท าแบบนี้แล้วผู้ใช้งานจะใช้งานได้เร็วข้ึนกว่าแบบที่
คนตรวจงานอยากได้เท่าไร ผลงานรวมต่อวันได้มากข้ึนเท่าไร มีประโยชน์อะไรจะได้รับมากขึ้น 
เป็นต้น 

- Product Owner (PO) ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง Stakeholders มีหน้าที่ดงันี ้
- เป็นคนอยากท าบางอย่างเพือ่แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ 

Stakeholders (Requirement) 
- เปลี่ยน Requirement เป็น User Story และ Acceptance Criteria 
- ท าให้ทุกฝ่ายเห็นภาพของ User Story ตรงกัน 
- จัดล าดับความส าคัญของงานโดยค านึงถึง 1. User Impact 2. Business Impact 3. 

Development Cost ส าหรับข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถรู้ไดจ้ากการท าวิจัย ส่วนข้อ 3 
นั้นต้องถามทีมพัฒนาว่าพัฒนายากหรือง่าย ใช้เวลาในการพฒันาเท่าไร 

- แปลง User Story ที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง และชัดเจนมากข้ึน 
- ต้อง ปฎิเสธ Requirement บางอย่าง ไม่ปล่อยใหม้ี Backlog ค้างมากเกินไป 
- รักษาสมดลุระหว่างการพฒันาฟีเจอร์ใหม่ การแก้ไขปัญหาเดิม (Bug) การอัพเกรดระบบ

เดิมให้ดีย่ิงข้ึน (Optimize) 
- ในกรณีที่มผีลิตภัณฑห์ลายตัวแต่ทีมพฒันามจี ากัด ต้องรักษาสมดุลในการให้ความส าคัญ

ระหว่างการดูแลผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เทคโนโลยี ต้นทุนในการพฒันา และเวลา โดยค านึงถึงโอกาสที่

จะเกิดข้ึน และผลกระทบที่จะได้รับหากเกิดข้ึน 
- วางแผนการพฒันาทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 
- แต่ไม่มีอ านาจในการก าหนดว่าทีมพัฒนาต้องพัฒนาอย่างไร 

- Developer (Dev) ผู้พฒันาผลิตภัณฑ์ตามที่ออกแบบไว้ใหเ้กิดข้ึนจริง มหีน้าที่ดงันี ้
- ประกอบไปด้วยต าแหนง่ย่อย ดังนี้ Business Analyst, UX Designer, UI Designer, 

Developer, Quality Assurance, Operation โดยหนึ่งคนอาจมีบทบาทได้มากกว่า 1 
ต าแหน่ง 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดตาม User Story 
- งานจะเสร็จเมื่อ User Story นั้น ผ่าน Acceptance Criteria 
- พัฒนา Unit Test และ Automate Test ส าหรับ Acceptance Criteria 
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- พัฒนาระบบ Continuous Integration และ Continuous Delivery เพื่อใหส้ามารถ
รวบรวมผลิตภัณฑจ์ากทมีต่างๆและส่งมอบใหผู้้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว 

- พัฒนา Internal Tools เพือ่ช่วยในการท างานให้ง่ายและเรว็มากขึ้น 
- ออกแบบและพฒันา Architecture ให้เหมาะสมและดีข้ึน 
- รู้ขีดจ ากัดของตัวเองและทีม เช่น Story Point Limited per Sprint 

วิธีการท างานแบบ Agile มีขั้นตอนการท างานดงันี ้
- เริ่มจาก Stakeholders มี Requirements (ปญัหาหรือความต้องการ) บางอย่าง 
- PO อยากท าการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการนัน้ 
- PO แปลง Requirement เป็น User Story เพื่อให้ Dev น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ ์
- Dev ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม User Story ที่ได้รบั โดยมีตัววัดว่าส าเร็จคือ 

Acceptance Criteria 
- Dev จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหก้ับ Stakeholders น าไปใช้งาน 
- Stakeholders อาจมี Feedback หรือความต้องการเพิ่มเตมิ 
- วัดผลสิง่ทีท่ า จาก Feedback ที่ได้รับมา 
- PO แปลงผลที่ได้เป็น User Story ใหม่ เพือ่ให้ Dev น าไปปรับปรงุหรือพฒันาผลิตภัณฑ์เพิม่เตมิ 

การท า Agile คือการลด Feedback Loop ดังกล่าวให้สั้นที่สุดเพื่อจะได้น ามาปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ในความเป็นจริง Stakeholders มีความต้องการมากมายท าให้ User Story มีจ านวนมาก ในขณะที่ 
Dev มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ ากัด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดนั้นได้ PO จึง
ต้องเป็นคนคอยก าหนดว่าจะท าอะไรก่อนท าอะไรหลัง หรือจะไม่ท าอะไรเพราะประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่ากับ
การลงมือท า 

สมดุลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีจ ากัดจึงต้องค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ทั้งต้นทุน คุณภาพ และเวลา ให้ออกมาตอบสนองผู้ใช้และตลาดได้อย่างทันเวลา โดย 

- Developer (Dev) จะพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 
- Product Owner (PO) จะพยายามท าผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้ใช้ให้มากที่สุด 
- Project Manager (PM) จะพยายามส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทันในเวลาที่ก าหนด หรือ Scrum Master 

(SM) จะพยายามควบคุมให้ทีมท างานได้ตามข้ันตอนในเวลาที่วางแผนไว้ 
ทั้งสามฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน หาจุดที่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ต่อองค์กร และต้นทุนในการพัฒนาได้ลงตัว
ที่สุดสามารถดูภาพประกอบได้จากภาพที่ 3.2  
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ภำพท่ี 3.2 สมดุลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile  

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมล 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Value ในช่วงเวลาต่างๆของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Agile โดย 

Value ในที่นี้ประกอบไปด้วย Team Knowledge และ Customer and Business Value การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วย Agile จะแบ่งเป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ 

- ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา กล่าวคือ จะโฟกัสไปที่ความรู้(Knowledge) ของทีมเป็นหลัก เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมอาจจะยังประเมินขนาดของงานและเวลาที่จะใช้พัฒนาได้ไม่แม่นย า รวมถึง
อาจต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่คุ้นเคยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย จึงเน้นให้ทีมมีความสามารถมากขึ้น
ในช่วงนี้ อาจมีการท า Prototype หรือ Proof of Concept เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะน าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาความต้องการของผู้ใช้งานและตลาดที่แท้จริง 

- ช่วงกลางของการพัฒนา คือ จะโฟกัสไปที่ Customer and Business Value คือหลังจากที่ทีมมี
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และตลาดมากข้ึน
แล้ว จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองให้เกิดคุณค่ากับผู้ใช้ให้มากที่สุด 

- ช่วงปลายของการพัฒนา คือ จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่อาจไม่ได้เพิ่มคุณค่าต่อผู้ใช้มากนกั 
เปรียบเสมือนเป็นฟีเจอร์แถม จนถึงจุดหนึ่งที่ไม่คุ้มค่าที่จะพัฒนาเพิ่มเติมก็จะท าการตัดจบ เพื่อน า
ทรัพยาการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป แต่จะต้องยังคงดูแลระบบหรืออัพเกรดระบบเพิ่มเติมจนกว่า
จะปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ 
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ภำพท่ี 3.3 Development Timeline 

กำรออกแบบฐำนข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบให้เทคนิคของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งมี

ข้ันตอนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ดังนี้ 
- Entity – Relationship Diagram (แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล) แบบจ าลองที่ใช้

อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ประกอบด้วย 

- เอนทิตี้ (Entity) เป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานนั้น ๆ 
- แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจ 
- ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ้

ER Diagram มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล Application ต่างๆ ที่ต้องการการ
เก็บข้อมูลอย่างมีระบบ มีโครงสร้าง ดังนั้น ER Diagram จึงใช้เพื่อเป็นเอกสารในการสื่อสาร
ระหว่าง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพื่อให้สื่อสารอย่างตรงกัน และเป็นสากล 
- ระบบฐานข้อมูล (Database System) จะประกอบไปด้วย Table เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่

จะใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยฟิลด์ (Field) ที่จะก าหนดว่าจะเก็บเรื่องราวอะไรบ้าง 
และข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเข้ามาใน Table จะเรียกว่า Record ถือเป็นโครงสร้างที่ส าคัญ ใน
ฐานข้อมูล (Database) 

- การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) คือการแสดงรายละเอียดตารางข้อมูลต่างๆ 
ในฐานข้อมูล (Database) ซึ่ งประกอบด้วยรี เล ช่ัน (Relation Name), แอตทริบิวต์  
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(Attribute), ช่ือแทน (Aliases Name), รายละเอียดข้อมูล (Data Description), แอตทริบิว
โดเมน (Attribute Domain), ฯลฯ  ท าให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวก
มากยิ่งข้ึน  พจนานุกรมข้อมูลเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบของพจนานุกรมโดยทั่วไป
และรูปแบบของข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์  เพื่ออธิบายชนิดของข้อมูลแต่ละตัวว่าเป็น 
ตัวเลข อักขระ ข้อความ หรือวันที่ เป็นต้น  เพื่อช่วยในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการ
อ้างอิงหรือค้นหาที่เกี่ยวกับข้อมูล  หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า Data Dictionary คือ เอกสารที่ใช้
อธิบายฐานข้อมูลหรือการจัดเก็บฐานข้อมูล  ซึ่ง Data Dictionary มีประโยชน์ ดังนี้ 

- จัดเก็บรายละเอียดข้อมูล 
- แสดงความหมายที่เกี่ยวกับระบบ 
- ท าเอกสารที่บอกคุณลักษณะของระบบ 
- หาข้อบกพร่องและสิ่งที่หายไปจากระบบ 

กำรสร้ำงระบบสำรสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่กระบวนการใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ

สารสนเทศขององค์การให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางครั้งจะเรียกวิธีการด าเนินงานใน
ลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” [13] เนื่องจากผู้พัฒนาระบบ
ต้องศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า 
ทรัพยากรด าเนินงาน และผลลัพธ์ เพื่อท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาระบบ
มิได้สิ้นสุดที่การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดตั้ง การด าเนินงาน และกระประเมินระบบว่า
สามารถด าเนินงานได้ตามต้องการหรือไม่ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต อย่างไรก็ดีจะใช้
ทั้ง “การพัฒนาระบบ” และ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” ในความหมายที่ทดแทนกัน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับบุคลากรและส่วนประกอบขององค์การในหลายด้าน จึงต้องมี
แนวทางและแผนด าเนินงานที่เป็นระบบ เพื่อที่จะให้ระบบที่ถูกพัฒนาข้ึนมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการ
และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้  

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีข้ันตอนการสร้างตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบไว้ โดยเลือกเครื่องมีอที่ส าคัญและเป็นที่นิยมดังนี้ 

- การเตรียมความพร้อมที่เครื่องแม่ข่าย (Server) ตรวจสอบความพร้อมของ service ที่ต้องมีความ
พร้อมในการให้บริการโดยท าการติดตั้งดังนี้  

- Apache Web Server เพื่อท าการติดตั้งภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้วย PHP 
- Microsoft SQL Server 2017 เพื่อท าการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล 
- Samba Server เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ลูกข่าย/แม่ข่าย ของ Server Message Block (SMB) 

และ  Common Internet File System (CIFS) การ ใ ช้  Software ลู ก ข่ ายที่ สนับสนุน 
SMB/CIFS 

- JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก าลัง
ได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุเพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากข้ึน 
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- Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment ส าหรับฝั่ง Server และเป็น Open 
Source Platform ที่เขียนด้วย JavaScript ส าหรับเป็น Web Server 

- การเตรียมความพร้อมที่เครื่องลูกข่าย (Client) ตรวจสอบความพร้อมของ service ที่ต้องมีความ
พร้อมในการให้บริการโดยท าการติดตั้งดังนี้ 

- Atom text editor คือ โปรแกรม open source ที่ใช้ส าหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- Browser : google chrome คือ Browser ส าหรับทดสอบระบบสารสนเทศที่เป็นนิยม 
- Samba Client เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ลูกข่าย เพื่อท าการเช่ือมต่อกับ Samba Server 
- SQL Developer Tools เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลฝั่ง Client 

กำรวำงแผนกำรทดสอบและติดตั้งระบบ 
เมื่อผ่านการข้ันตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิเคราะห์และการอกแบบระบบ ซึ่งเป็นข้ันตอนใหญ่

ที่มีความส าคัญมากในการที่ระบบจะได้รับการพัฒนาเป็นระบบใหม่หรือไม่ ส าหรับข้ันตอนหลังจากผ่านการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบมาแล้ว คือ การติดตั้งระบบที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบเรียบร้อยแล้ว  ซึ่ง
ได้แก่การวางแผน การติดตัง้ระบบใหม่ที่ได้ท าการพัฒนามาแล้ว ก่อนที่นักวิเคราะห์ระบบจะน าเอาระบบงานใหม่
ไปติดตั้งให้กับผู้ใช้งานนั้น นักวิเคราะห์ระบบจะต้องจัดท าผู้แผนงานการติดตั้งระบบแผนงานก่อน  ( Installation 
Plan) โดยแผนงานการติดตั้งระบบควรจะต้องครอบคลุมเนื้อส าคัญ 

ซอฟต์แวร์ที่ติดต้ัง จะต้องท าการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งทั้งหมดที่ต้องใช้  
ไม่ใช่เฉพาะการติดตั้งโปรแกรมของระบบงานใหม่เท่านั้น  แต่รวมถึงการติดตั้งฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูลที่จ าเป็น
และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ต้องการใช้ร่วมกันด้วย 

การติดตั้งซอฟต์แวร์จึงมีระดับตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับซับซ้อน เช่น ระบบส าหรับผู้ใช้คนเดียว (Sigel 
User) แบบง่ายไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งทางระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เช่ือม
กับระบบใหม่ ไปจนถึงการติดตั้งระบบให้ใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างออกไปซึงมีความแตกต่างกันของ
คุณสมบัติของเครื่อง ท าให้การวางแผนการติดตั้งระบบงานต้องมรการพิจารณารอย่างรอบคอบ และ ท า
รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของการติดต้ังซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้องสนใจว่าซอฟต์แวร์อะไรที่จะจะติดตั้ง
ให้กับผู้ใช้และจะท าอย่างไร จึงจะท าให้การติดตั้งส าเร็จลงได้  นักวิเคราะห์ระบบจึงต้องค านึงว่า อะไรบ้างที่จะต้อง
น าไปท าการติดตั้ง และแผนงาการตั้งระบบนี้จะต้องท าให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย และกระจายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับทีมงาน และร่วมกันประชุมกันก่อนอีกครั้งก่อนที่จะน าเอาแผนงานที่ได้วางเอาไว้ท าการติดตั้ง
ปฏิบัติจริง 

วิธีการติดตั้ง เพื่อให้การติดตั้งระบบเป็นไปอย่างสมบรูณ์ วิธีการติดตั้งระบบงานในที่นี่หมายถึง การเปลี่ยน
ระบบงานที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นระบบงานใหม่  วิธีการติดตั้งที่นิยมใช้อยู่มีอยู่ด้วยกัน  5  วิธี  คือ 

- การติดตั้งแบบทันทีโดยตรง ( direct  Changeover) หมายถึง  การน าระบบใหม่เข้ามาในองค์กร
ทันทีตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ว่า   จะมีการเริ่มใช้งานระบบใหม่เมื่อใด   เมื่อนั้นระบบเดิมจะถูก
ยกเลิกทันที   การรติดตั้งแบบนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบงานได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดีก่อนที่
จะถูกน ามาติดตั้ง  แต่การติดตั้งระบบด้วยวิธีการนี้มีอัตราความเสี่ยงสูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการ
อื่น  เพราะหากระบบใหม่ได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้ว  หากเกิดความผิดพลาดในการ
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ท างาน  จะท าให้การท างานอื่น ๆ ในองค์กรหยุดชะงัดองค์กรเกิดความเสียหายได้จึงไม่เป็นที่ยม
ใช้หากสามารที่จะหลีกเลี่ยงได้ 

- การติดตั้งแบบขนาน  (Parallel Conversation) หมายถึง การที่ระบบงานเก่ายังคงปฏิบัติงาน
อยู่  แต่ระบบใหม่ก็เริ่มต้นท างานพร้อม ๆ กัน  วิธีการนี้เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะ
ท าให้อัตราความเสี่ยงของการหยุดชะงัดของงานลดน้อยลง  วิธีการนี้เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบงาน
เด่าเป็นระบบงานที่ใช้คนท า  และระบบงานใหม่จะเป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   โดยจะใช้
ระบบงานทั้ง 2  ท างานควบคู่กันไปในระยะเวลาหนึ่งเพื่อท าการเปรียบเทียบว่า  ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบงานทั้งสองระบบคล้องจองกัน  เมื่อผลลัพธ์ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องในช่วงเวลา
หนึ่ง  ระบบงานเก่าจึงจะถูกยกเลิกออกไปเหลือเพียงระบบงานใหม่ในองค์กรเท่านั้นที่ยัง
ปฏิบัติงานอยู่   แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ  การที่จะต้องใช้ระบบ 2 ระบบท างานไปพร้อม ๆ  กัน  
ท าให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการท างานสูง   ภาระในการท างานจะตกอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงาน 

- การติดตั้งแบบทยอยเข้า  (Phased  or  Gradual  conversation)  การติดตั้งแบบนี้เป็นการ
รวมเอาข้อดีของ  2 วิธีการแรกมาใช้  โดยเป็นค่อย ๆ น าเอาบางส่วนของระบบใหม่ซึ่งอาจจะเปน็
ระบบงานย่อยเข้าไปแทนบางส่วนของระบบงานเดิม วิธีการนี้จะท าให้อัตราเสี่ยงของการเกิด
ข้อผิดพลาดลดน้อยลงกว่าการติดตั้งแบบทันที  โดยกระทบจากข้อผิดพลาดจะอยู่ในวงจ ากัดที่
สามารถควบคุมได้  แต่ข้อเสียจะมีตรงเวลาทีใ่ช้ในการทยอยเอาส่วนต่าง ๆ  ของระบบใหม่มาแทน
ระบบเดิมซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานาน  วิธีการนี้เหมาะกับระบบงานใหญ่ ๆ แต่ไม่เหมาะกับ
ระบบงานเล็ก ๆ ที่ไม่ซับซ้อน 

- การติดตั้งแบบโมดูลาร์โปรโตไทป์  (Modular  Prototype) เป็นการแบ่งระบบงานออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ   (Module)  และอาศัยการติดตั้งด้วยวิธีทยอยน าระบบใหม่เข้าไปทีละส่วนย่อย ๆ    
แล้วผู้ใช้ระบบท าการใช้ส่วนย่อย ๆ จนกว่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ระบบ จึงค่อยน ามาใช้
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่คุ้นเคยระหว่างผู้ใช้กับระบบไปได้มาก ข้อเสียของ
ระบบนี้คือ ส่วนย่อย ๆ (Module)   ที่ให้ผู้ใช้ทดสอบอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ตามที่
คาดไว้ และการติดตั้งแบบนี้อาจต้องใช้เวลานานและต้องการความเอาใจใส่อย่างมากจาก
นักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้ระบบด้วย 

- การติดตั้งแบบกระจาย  (Distributed  conversation) เป็นการติดตั้งระบบให้กับธุรกิจที่มีสามา
ขามากกว่า 1 แห่ง   เช่น  ธนาคาร  บ.ประกันภัย   ห้างสรรพสินค้า  ฯลฯ  การติดตั้งจะเริ่มท า
การติดตั้งทีละสาขา  โดยจะท าการติดตั้งและทดสอบเป็นอย่างดีแล้วในสาขาแรก  จึงค่อย ๆ 
ทยอยน าไปติดตั้งในสาขาอื่น ๆ ต่อไป  ข้อดีของวิธีการนี้คือ  ระบบงานสามารถจะได้รับการ
ทดสอบการปฏิบัติงานจริงจนกว่าจะเป็นทีพ่อใจ  หากเกิดข้อผิดพลาดข้ึนก็ไม่กระทบกระเทอืนถึง
สาขาอื่น ๆ เนื่องจากระบบงานใหม่จะท างานเฉพาะสาขาที่ท าการติดตั้งเท่าน้ัน   ไม่ได้โยงไปยัง
สาขาอื่น ๆ วิธีการติดตั้งส าหรับสาขาหนึ่งอาจจะให้ไม่ ได้กับอีกสาขาหนึ่งจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง 

จากงานวิจัยครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ใช้การติดตั้งแบบ กำรติดตั้งแบบทยอยเข้ำ เพราะสอดคล้องกับหลักการท างานแบบ 
Agile ตามที่อธิบายไปข้างต้น 
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 การตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงาน เมื่อแผนงานติดตั้งระบบงานถูกก าหนดข้ึนเรียบร้อยแล้ว   
นักวิเคราะห์ระบบควรจะตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงานอีกครั้ง  โดยสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจ้ะองค านึงถึง
ในการตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงานมีอยู่ด้วยกัน  5  ประการคือ 

- ผลการฝึกอบรมผูใ้ช้ระบบ  สามารถน ามาช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบในตอนน้ีได้น่ันคือ  นักวิเคราะห์
ระบบควรจะพิจารราว่าอาจมีผู้ใช้ระบบงานบางคนที่มีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมและเข้าใจใน
ระบบงานได้ดี  จะสามารถช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบได้ในการติดตั้ง 

- บันทึกการทดสอบระบบงาน   นักวิเคราะห์ระบบควรตรวจสอบบันทึกการทดสอบระบบงานอีกครั้ง  
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบงานได้รับการทดสอบและแก้ไขทั้งหมดแล้ว 

- ตรวจสอบรายช่ือซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นแต่ละระบบ  เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งระบบงานได้ติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตรวจรายการซอฟต์แวร์ที่จะต้องใช้ควบคู่
ไปกับระบบว่า   จะต้องมีแผนงานติดต้ังอย่างครบถ้วนและมีรายละเอียดการติดตั้งอย่างเพียงพอ 

- ตรวจสอบแผนงานการจัดต้ังแฟ้มและการบันทึกข้อมูล  ในแผนงานติดต้ังระบบจะต้องมีรายละเอียด
การจัดต้ังแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างพร้อมมูล  ในกรณีที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในแฟ้ม
หรือฐานข้อมูลในแผนงาน  จะต้องระบุช่ือผู้รับผิดชอบในการบันทึกไว้ให้ชัดเจน 

- คู่มือการติดตั้ง   ในการติดตั้งระบบงาน  โดยเฉพาะระบบงานที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์จากภายนอกจะต้อง
มีคู่มือการติดตั้งให้พร้อมเพื่อใช้ในวันติดตั้งระบบ  คู่มือการติดตั้งระบบจะต้องระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง  นอกจากนี้หากการติดตั้งไม่ได้ท าโดยนักวิเคราะห์ระบบเองแล้ว  การ
ติดตั้งซอฟต์แวร์หนึ่ง ๆ จะต้องมีการก าหนดผู้ที่จะน าไปติดตั้งให้ชัดเจน 

แผนงานการติดตั้งระบบจะถูกจัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะประกอบด้วยงานต่าง ๆ ที่ต้องท า วันที่จัดท า
การติดตั้งและผู้รับผิดชอบ  โดยแผนงานการติดตั้งระบบจะต้องน าเสนอให้ผู้บริหารก่อนเพื่อรอการอนุมัติ 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจัย 

เครื่องมือในกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยคุณสมบัติข้ันต่ า

ดังต่อไปนี้ 
- เครื่องแม่ข่าย(Server) มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความถ่ีสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 2.4 GHz. 
- ความจ าฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ ากว่า  1 เทราไบต์ 
- หน่วยความจ า (ram) ไม่ต่ ากว่า 1024 เมกะไบต์ 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window Server 2008  
- ติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP , NodeJs 
- ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2007 
- ติดตั้งโปรแกรมเข้าถึงไฟล์ Samba Server 

- เครื่องลูกข่าย (client) มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความถ่ีสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 2.4 GHz. 
- ความจุฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ ากว่า 240 กิกะไบต ์
- หน่วยความจ า (ram) ไม่น้อยกว่า 512 เมกะไบต์ 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ window 10 
- โปรแกรมอินเตอร์เน็ต google chrome 

- เครื่องของผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ระบบปฏิบัติการ window 10 
- โปรแกรมอินเตอร์เน็ต google chrome 
- SQL Developer Tools 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความถ่ีสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 3.0 GHz. 
- ความจุฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ ากว่า 512 กิกะไบต ์
- หน่วยความจ า (ram) ไม่น้อยกว่า 4096 เมกะไบต์ 

ผลกำรพัฒนำกำรออกแบบและพัฒนำระบบพิจำรณำบทควำมทำงวิชำกำรในงำนประชุมวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  
 ระบบได้ถูกออกแบบไว้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 

- ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม เจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาเปน็
ส่วนใหญ่ ท าหน้าที่ดังนี้ 

- ก าหนดวันรับบทความ 
- ก าหนดสถานะของบทความ 
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- Report งานของระบบ 
- ตรวจสอบการท างานของระบบโดยภาพรวม 
- Reset Password ให้กับผู้ลงทะเบียนบทความ (user) 
- เพิ่มผู้ดูแลระบบ 

- ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (user) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็น นักวิจัย ผู้ที่สนใจ ท าการลงทะเบียนบทความ
เข้าสู่ระบบ สามารถท างานได้ดังนี้ 

- สามารถ reset password ของตนเองได้ 
- สมัครและเข้าสู่ระบบเพื่อท าการลงทะเบียนบทความ 
- ทราบสถานะบทความของตนเองได้ 
- กรอกประวัติส่วนตัวได้ 
- Upload abstract บทความได ้
- Upload fullpaper บทความได ้
- Upload payin บทความได ้
- เลือกประเภทบทความ กลุ่มบทความ 

- ส่วนของข่าวสารงานประชุมวิชาการ ทางผู้วิจัยได้ท าการ install wordpress เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ
ได้ท าการเพิ่มข่าวสารได้ และง่ายต่อการใช้งาน 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
ภำพท่ี 4.1 หน้าแรกของการเข้าสูร่ะบบ 

เป็นส่วนของคัดกรองผู้ใช้งานระบบในส่วนของ Admin จะเป็นกลุม่ที่ได้รบัอนุญาตจากกลุ่มผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
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ภำพท่ี 4.2 หน้า Dashboard 

เป็นส่วนสรปุรายการท ารายการของผู้ลงทะเบียนบทความ ในงานประชุมวิชาการ ออกเป็นกราฟ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำพท่ี 4.3 หน้าตั้งค่าก าหนดวันรบับทความ 
 เป็นส่วนงานที่ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดวันรับบทความในแต่ละส่วน ตามที่ได้มีการตกลงกันในที่ประชุม 
เหรือตามที่เห็นสมควร 
 

 

 
ภำพท่ี 4.4 หน้าอัพเดทสถานะการจ่ายเงินภายระบบ 

เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบ สามาถเข้ามาตรวจสอบรายการแจ้งโอนเงินจากผู้ลงทะเบียนได้ ถ้าข้อมูลถูกต้อง 
ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกช่อง ตรวจสอบ เพื่อท าการเปลี่ยนสถานการณ์โอนเงินของผู้ลงทะเบียนบทความ ให้เป็น
จ่ายเงินได้ทันที 
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ภำพท่ี 4.5 update สถานะบทความ 
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ผู้ดูแลระบบสามารถท ารายการได้ดังนี้ 
- ปรับสถานะของบทความเป็น Accept หรือ Reject ของแต่ละบทความได้  
- ปรับสถานะของ peer review ให้เป็นอ่านแล้วหรือไม่อ่านได้ 
- สามารถ download files Abstract หรือ FullPaper ได ้
- สามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ 

 

 
 

 
ภำพท่ี 4.6 upload file ตอบรับ 

 ผู้ดูแลระบบสามารถ upload files ตอบรับให้กับผู้ลงทะเบียนบทความได้ โดยผู้ดูแลระบบต้องท าการตั้ง
ช่ือไฟล์โดยใช้ช่อง Full-Code ของบทความนั้นๆแล้ว ท าการบีบไฟล์เป็นนามสกุล .rar แล้วไฟล์จะถึงผู้ลงทะเบียน
บทความโดยอัตโนมัติ ที่หน้าสถานะบทความดังภาพที่ 4.15 
 

 
ภำพท่ี 4.7 upload file ตอบรับ 
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 ผู้ดูแลระบบสามารถ upload files การแสดงความคิดเห็นให้กับผู้ลงทะเบียนบทความได้ โดยผู้ดูแลระบบ
ต้องท าการตั้งช่ือไฟล์โดยใช้ช่อง Full-Code ของบทความนั้นๆแล้ว ท าการบีบไฟล์เป็นนามสกุล .rar แล้วไฟล์จะ
ถึงผู้ลงทะเบียนบทความโดยอัตโนมัติ ที่หน้าสถานะบทความดังภาพที่ 4.15 
 

 
ภำพท่ี 4.8 export excel ผู้ลงทะเบียนทัง้หมด 

 เป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ทะเบียนบทความ เพื่อที่คณะท างานจะได้น าข้อมูลที่เหลือไป ประกอบการใช้งาน
ต่อ ซึ้งข้อมูลเป็นไฟล์ excel  

 

 
ภำพท่ี 4.10 เพิ่มแก้ไขผู้ดูแลระบบ 

 เป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ทะเบียนบทความ เพื่อที่คณะท างานจะได้น าข้อมูลที่เหลือไป ประกอบการใช้งาน
ต่อ ซึ้งข้อมูลเป็นไฟล์ excel  
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ส่วนของผู้ใช้งำนระบบ (user) 

 
ภำพท่ี 4.11 เข้าสู่ระบบส่วนผูล้งทะเบียนบทความ 

 ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถเข้าสู่ระบบได้ ในกรณีที่มี username password แล้วถ้าไม่มีให้คลิกที่ปุ่ม 
Register เพื่อท าการลงทะเบียนใหม่ดังภาพที่ 4.12 กรณีลืม Password ในคลิก Forgot ดังภาพ 4.13 

 
ภำพท่ี 4.12 ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม ่
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ภำพท่ี 4.13 Reset Password 

 กรณีลืมรหัสผ่านผู้ลงทะเบียนสามารถ Reset password ได้ด้วยตัวเอง โดยท าการกรอก email ที่เคย
ลงทะเบียนไว้ แล้วท าการคลิกปุ่ม next จากนั้นระบบจะท าการส่ง OTP ไปยัง email ไปยังอีเมล์ผู้ลงทะเบียน
จากนั้นน าไปกรอกภาพที่ 4.14 
 

 
ภำพท่ี 4.14 Reset Password [ต่อ] 

 น ารหัส OTP ที่ได้จาก email มากรอกที่ช่อง Top Code และช่องที่ Password กับ Confirm Password 
กรอกรหัสผ่านใหม่จากนั้นกดปุ่ม Reset ระบบจะท าการ Reset Password แล้วน าท่านกลับไปที่หน้า login ดัง
ภาพที่ 4.11 
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ภำพท่ี 4.15 หน้าสรปุรายการบทความ ข่าวสาร 

 ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถติดตามข่าวสารจากผู้ดูแลระบบ สถานะของบทความ สถานะของการอ่าน
บทความ ไฟล์แสดงความคิดเห็น ไฟล์ตอบรับ 
 

 
ภำพท่ี 4.16 หน้าประวัตสิ่วนตัว 
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 ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่ เจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลไปประกอบการท ารายงาน
ต่อไป 
 

 
ภำพท่ี 4.17 ผู้ส่งบทความ Upload Abstract 

 ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถลงทะเบียนบทความเพื่อ Upload Abstract ตามช่วงวันเวลาที่เจ้าหน้าที่
แจ้งไว้ 
 

 
ภำพท่ี 4.18 ผู้ส่งบทความ Full Paper 
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 ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถลงทะเบียนบทความเพื่อ Upload Full Paper ตามช่วงวันเวลาที่เจ้าหน้าที่
แจ้งไว้ 

 

 
ภำพท่ี 4.19 หน้าแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนบทความ 

 ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถลงทะเบียนบทความเพื่อ Upload Full Paper ตามช่วงวันเวลาที่เจ้าหน้าที่
แจ้งไว้ 

ส่วนของข่ำวสำรงำนประชุมวิชำกำร 
 ผู้จัดท าได้ท าการ install open source โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบน
อินเตอร์เน็ต ( Contents Management System หรือ CMS) โปรแกรมมาท าการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้พัฒนาได้ท าการเลือกใช้ WordPress เนื่องจากเป็นที่นิยมในกลุ่ม ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 
โดยมี market share เป็นอันดับในตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามารถ จากภาพที่ 4.20 และ 4.21 
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ภำพท่ี 4.20 market share website cms [15] 

 

 
ภำพท่ี 4.21 market share website cms (ต่อ) [15] 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และ ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เป็นประเภทระบบประมวลผลรายการข้อมูล (Data Processing 
Process : DPS) โดยท าการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานจริงและมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของ
ระบบมีบทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะตามล าดับดังนี้ 

สรุปผล 
- วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

- เพื่อการออกแบบและพฒันาระบบพจิารณาบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
- การพัฒนาระบบ “การออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ใช้กระบวนการพัฒนาตาม
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มี ข้ันตอน 
กล่าวคือ  

- การก าหนดปัญหา (Problem Statement)  
- ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
- การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)  
- การออกแบบระบบ (Design)  
- การพัฒนาระบบ (Development)  
- การทดสอบระบบ (Testing)  
- การติดตั้งใช้งาน (Implementation)  
- การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 

- อภิปรำยผล 
- การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในส่วนของ เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ (admin) ความเหมาะสม ในด้านของการน าเข้าข้อมูล ใช้งานง่าย มีความรวดเร็ว มี
รายละเอียดครบถ้วน การวางต าแหน่งรูปภาพข้อความมีความเหมาะสม ใช้สีอักษรที่มีความ
สบายตา 

- การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีความคิดเห็นว่า ในส่วนของผู้ลงทะเบียนบทความ (user) มีการวางต าแหน่ง
ขนาดและสัดส่วนภายในจอภาพเหมาะสมมีขนาดตัวอักษรที่สบายตา มีการใช้งานที่ง่าย มี
ลูกเล่นท าให้ดูน่าใช้ 
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- การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีความคิดเห็นว่า ในส่วนของการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (wordpress) ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ท าให้การเข้าถึง
ข่าวสาร เป็นไปได้ง่ายและสะดวกสบายต่อการใช้งาน 

- ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

- ควรมีเพิ่มความสามารถของระบบสารสนเทศ พัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System : MIS) เพื่อให้เป็นระบบสารสนเทศที่มีสารสนเทศ
ครอบคลุมมากข้ึน และสามารถน ามาใช้กับงานอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันได้ง่าน 

- ควรปรับปรุงในส่วนของ user ให้มี dashboard เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 
- ควรเพิ่มในส่วนของ peer review เพื่อที่จะได้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 

 
 



เอกสารอ้างอิง 
[1] พงศธร น้อยมณี. (2557). การพัฒนาระบบจัดการงานประชุมวิชาการด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส. 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[2] พฤกษ์ คงบุญ, วรปภา อารีราษฎร์และเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2559).การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานประชุมวิชาการ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 8. 
(pp.235-241). ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

[3] ทองพูล หีบไธสงและกฤตยา ทองผาสุข. (2552). การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีท่ี 19, ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-เม.ย. 52), 
หน้า 100-108 

[4] S.A.Becker., E. Carmel., & A.R. Hevner (1993). Integrating joint application 
development (JAD) into cleanroom development with ICASE. Proceedings of the 
Twenty-sixth Hawaii International Conference on System Sciences, 13-21. 

[5] E.J Davidson. Joint application design (JAD) in practice. (1999). Journal of Systems 
and Software. 45(3), 215–223 

[6] Chintan A., & Jeroen H. (2016). Clustering the Results of Brainstorm Sessions: 
Applying Word Similarity Techniques to Cluster Dutch Nouns. Hawaii International 
Conference on System Sciences (HICSS), 49(1), 4232-4241. 

[7] Li M., Houyi Y.,  Qun Z.,  Xueting Z.,  Yunxiang L. (2016). The research of multi-person, 
collaborative and interactive mechanism of command post based on 
Brainstorming method. International Conference on Software Engineering and Service 
Science. 6, 110-113 

[8] Beni S.. (2015). Software prototypes: Enhancing the quality of requirements 
engineering process.  International Symposium on Technology Management and 
Emerging Technologies. 148-153 

[9] Shohei K., Shinpei O., Kenji K. (2015). Automatic Method of Generating a Web 
Prototype Employing Live Interactive Widget to Validate Functional Usability 
Requirements. International Conference on Applied Computing and Information 
Technology. 3, 8-13 

[10] อารักษ์ พิทักษ์กุล. (2554). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการใบเสนอราคา 
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิลเวอร์ เกท เอ็นยิเนียร่ิง . วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

[11] ชูศักด์ิ คีรีรัตน์  และสุธน รุ่งเรือง. (2558) การประยุกต์ใช้วิธีกราฟิกและฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. 
พระนคร, ฉบับพิเศษ, หน้า 112-121 



[12] ภูมินทร์ ดวงหาคลัง. (2554). การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี. วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

[13] Manju K., Vaishali. & Prabhat K. (2016). Embedding security in Software Development 
Life Cycle (SDLC). 2016 3rd International Conference on Computing for Sustainable 
Global Development (INDIACom), 2182-2186. 

[14] Sungho J. & Hiroshi T. (2017). A bi-directional free-space optical communication 
system with MEMS spatial light modulator for aglie data link. IEEE 30th International 
Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), 297-300 

[15]  WordPress market share. Retrieved January 8,2019. https://kinsta.com/wordpress-
market-share/ 


	1.หน้าปก.pdf
	2.บทคัดย่อ.pdf
	3.สารบัญ.pdf
	4.บทที่ 1-5.pdf
	5.เอกสารอ้างอิง.pdf

