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ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
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บทคัดย่อ
จากการจั ด งานประชุ ม วิ ช าการวิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานยังไม่ได้มีนาเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเปิดรับบทความทาง
วิชาการ ส่งผลให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ล่าช้า และเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลค่อนข้างมาก ผู้วิจัยเห็นว่ าใน
ปี 2561 ทางผู้จัดงานได้มีการเพิ่มสาขาของบทความมากขึ้นถึง 21 สาขา หากได้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การเปิดรับบทความ และการบริหารจัดการในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียน การส่ง
บทความ การตอบรับบทความ การชาระเงิน และการรายงานผลต่าง ๆ จะสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล
และระยะเวลาในการดาเนินการมากยิ่งขึ้น
โดยนักวิจัยได้ ใช้กระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle: SDLC) กระบวนการทางความคิด เพื่อแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นในการทางาน ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
ผลการพั ฒ นาระบบสารสนเทศครั้ ง พบว่ า การประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในส่วนของ
ระบบทั้ ง 3 ส่ ว นประกอบไปด้ ว ย 1. เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลระบบ (admin) 2. ผู้ ล งทะเบี ย นบทความ (user)
และ 3. การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (wordpress) ความเหมาะสม ในด้านของการนาเข้าข้อมูล ใช้ง านง่าย
มีความรวดเร็ว มีรายละเอียดครบถ้วน การวางตาแหน่งรูปภาพข้อความมีความเหมาะสม
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กาหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในหัวข้อ การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่
ยั่งยืน ซึ่งภายในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เพิ่มหัวข้อการนาเสนอบทความจากเ ดิม
1 หัวข้อหลัก 5 สาขาย่อย เป็น 3 หัวข้อหลัก 21 สาขาย่อย
จากการจัดงานประชุม วิช าการวิ ชาการระดับ ชาติ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิ น ทร์
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานยังไม่ได้มีนาเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเปิดรับบทความทาง
วิชาการ ส่งผลให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ล่าช้า และเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลค่อนข้างมาก ผู้วิจัยเห็นว่าใน
ปี 2561 ทางผู้จัดงานได้มีการเพิ่มสาขาของบทความมากขึ้นถึง 21 สาขา หากได้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การเปิดรับบทความ และการบริหารจัดการในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียน การส่ง
บทความ การตอบรับบทความ การชาระเงิน และการรายงานผลต่าง ๆ จะสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล
และระยะเวลาในการดาเนินการมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
การออกแบบและพั ฒ นาระบบพิ จ ารณาบทความทางวิ ช าการในงานประชุ ม วิ ช าการมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
การออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ ประกอบด้วยขั้นตอน
ในการดาเนินงานดังนี้
 การจัดเก็บข้อมูลผู้ส่งบทความ
 การส่งบทความ
 การรายงานสถานะการส่งบทความ
 การรายงานผลงานผลพิจารณาบทความ
 การแจ้งการชาระเงิน
 การรายงานผลการชาระเงิน
การแสดงภาพรวมของสถานะบทความ
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กำรทบทวนวรรณกรรม/ งำนวิจัย/ สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
พงศธร น้อ ยมณี [1] ได้นาเสนอแนวทางหนึ่งสาหรับการพัฒนาระบบจัดการงานประชุมวิชาการด้วย
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสผสมผสานกับแนวคิดการจาลองแบบกระบวนการธุรกิจ นวัตกรรมเวิร์กโฟว์เซอร์วิสซึ่งเป็น
การบูรณาการของเว็บเซอร์วิสพัฒนาโดยวินโดวส์เวิร์กโฟว์คอมมิวนิเคชัน ฟาวเดชัน และกระแสงานพัฒนาโดย
วินโดว์เวิร์กโฟว์ฟาวเดชัน ทาให้เห็นถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้นด้านความสามารถทางานร่วมกับระบบอื่นและความสามารถ
นากลับมาใช้ซ้าของระบบที่พัฒนาขึ้น
จากงานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (NCTechED 8th)
พฤกษ์ คงบุญ [2] ได้สรุปผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศทั้งหมด 11 โมดูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบการบริหาร
จัดการงานประชุมวิชาการ โดยรวมอยในระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 4.47, S.D. = 0.52) และผลการศึกษาการ
ยอมรับและนาไปใช้ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ
ทองพูล หีบไธสง [3] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการระบบ ซึ่งช่วยให้ สามารถลด
ขั้นตอนในการดาเนินงานและมี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิท ธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานของการจัดการประชุมวิชาการระดับ ชาติให้ดียิ่งขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพ ปรากฏว่าระบบมี
ประสิทธิภาพของการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี สามารถทางานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความถูกต้องใน
การใช้งาน มีความยืดหยุ่นและความง่ายในการใช้งาน และมีความปลอดภัยของข้อมูลสาหรับการเข้าใช้งาน
Joint Application Design (JAD) คือ การออกแบบระบบงานร่วมกั นเป็นการประชุม ร่วมกั นของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ รวมถึงผูด้ าเนินการประชุม (JAD Session Leader) ผู้จดบันทึกและสรุปรายละเอียด
ในการประชุม และผู้ที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาระบบ (Sponsor) โดยทั่วไประหว่างการประชุม JAD อาจจะมี
การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้การประชุมดาเนินไปได้อย่างรวดเร็ว [4-5]
Brainstorm [6-7] หมายถึง เพื่ อ ปลุก ไอเดียสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่ง ที่ นิยมนามาใช้ในการระดม
ความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ไหม่ๆ การระดมความคิดจากทุกๆมุมมอง โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ของสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิดใหม่ๆและใช้ในการการวางแผน
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ทำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การกาหนดประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
ป ร ะ ชา ก ร ใ น ก า ร ศึ ก ษา ครั้ ง นี้ เ ป็ น บุ คล า ก ร ขอ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท คโ น โ ล ยี
ราชมงรัตนโกสินทร์ และผู้สนใจส่งบทความ โดยมีการแบ่งสิทธิ์การใช้งานแตกต่างกันดังนี้
- ผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม โดยทาการแบ่งตามสิทธิ์ (login เข้าสู่ระบบ)
- นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- ผู้ประสานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองคลัง/การเงิน
- เครื่องมือที่ใช้
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้
เครื่องมือการจัดทาระบบดังนี้
- 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
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ
- กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาระบบให้
เป็นผลสาเร็จประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้
การสัมภาษณ์
Existing Document (เอกสารเดิม)
- ระบบงานเดิ ม มี เ อกสารอธิ บ ายระบบอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง สามารถน ามาประกอบการศึ ก ษา และ
เปรียบเทียบ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจระบบงานเดิมได้ดีขึ้น
- คู่ มื อ การใช้ ง านระบบเดิ ม จะอธิ บ ายแผนผั ง การท างาน หรื อ Data Dictionary (อธิ บ าย
ฐานข้อมูล) นากลับมาวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสีย
- เมื่อได้เอกสารมาแล้ว “ต้อง” เก็บเป็นความลับ
- เอกสารเดิ ม สามารถนาเก็ บ ไว้ ในภาคผนวกของรายงานเกี่ ยวกั บ ระบบสารสนเทศที่ ก าลัง
ดาเนินการพัฒนาระบบ
Observation (การสังเกตุ)
- การ Observe ต้องมีช่วงเวลาที่มากพอ จะช่วยให้ได้เห็นหลายๆช่วง หลายๆจังหวะของระบบงาน
เดิมว่าเป็นอย่างไร
Meeting, JAD (Joint Application Development) [4-5], Brainstorm [6-7]
- กรณีที่ User มี ห น้าที่ ก ารท างานแตกต่างกั นและสถานที่ แ ตกต่ างกั น ถ้ามี ก ารเก็ บ ข้อมู ล ใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คาตอบที่ได้จาก User อาจมีความขัดแย้งกันได้ ทาให้ผู้เก็บข้อมูลต้องถาม
ใหม่เพื่อแก้ข้อขัดแย้ง อยู่บ่อยครั้งดังนั้นวิธีหนึ่งที่ดีก็คือการรวมกลุ่ม User เหล่านี้มาถามทีเดียว
พร้อมๆกัน
Prototype [8-9] (สร้างต้นแบบ)
- วิธีการสร้างต้นแบบ อาจจะเป็นช่วงของการออกแบบระบบ แต่ว่าในกรณีของการเก็บรวบรวม
ความต้องการ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
- พื้นฐานที่สุดของการทา Prototype ก็คือการใช้กระดาษ และดินสอวาดรูปความต้องการของผู้ใช้
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-

- เหมาะสมในกรณีที่เก็บรวบรวมความต้องการไม่ชัดเจน
- ถ้าระบบค่อนข้างจะเข้าใจยาก ผู้เก็บข้อมูลควรต้องวาดรูปควบคู่
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปแผนงาน ที่ผู้วิจัยได้นาเสนอดังนี้
เขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ (Coding) โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามข้อ 6.1.2
ทาการทดสอบ (Testing)
การจัดทาเอกสารระบบ (Documentation)
การถ่ายโอนระบบงาน (System Conversion)
ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ (Training)
สถำนที่ทำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองคลัง
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ระยะเวลำทำกำรวิจัย และแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ซึ่งมี
แผนการดาเนินงานตลอดโครงการดังนี้
ระยะเวลำ
กระบวนการวิจัย
ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย .
60 60 60 61 61 61 61
61 61 61 61
61
1. ศึกษาและวิเคราะห์
ระบบ
2. ศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ออกแบบและวิเคราะห์
ระบบงาน
4. พัฒนาระบบและทดสอบ
ระบบ
5. จัดทารูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และหน่วยงำนที่นำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ช่วยให้การบริหารงานวิจัยของสานักวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
- นักวิจัยได้รับข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ
- นักวิจัยสามารถติดต่อประสานงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา
ผลผลิตและผลลัพธ์ของงำนวิจัย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ผู้ ที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บ การส่ง บทความทางวิ ช าการ ของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
- การตีพิมพ์และการเผยแพร่
- ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ
คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่า จะ
เชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอททริบิวต์จะแสดงคุณสมบัติของ
รีเลชั่นต่างๆ ซึ่งรีเลชั่นต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการท ารีเ ลชั่นให้เ ป็นบรรทั ดฐาน (Normalized) ในระหว่าง การ
ออกแบบเพื่อลดความซ้าซ้อนเพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [10]
ฐานข้อมูล (Database) [11] คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมี ระบบและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนของข้อมูลที่ ไม่ สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา สามารถนามา
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้และข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนามาใช้ประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต
ระบบการจัดการฐานข้อ มู ล (DBMS: DatabaseManagement System) [10] คือ กลุ่ม โปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ทาหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้กั บฐานข้อ มูล ตัวอย่างของ DBMS ที่ นิยมใช้ในปัจ จุบัน ได้แก่ Microsoft Access,
FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 โดยมีหน้าที่สาคัญที่ต้องกระทา ได้แก่ การจัดการพจนานุกรม
ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน การสารองและการกู้คืนข้อมูล และภาษาที่
ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับ PHP ภาษาพีเอชพี [12] ในชื่อภาษาอังกฤษว่า PHP ซึ่งใช้เป็นคาย่อแบบกล่าวซ้า ที่มา
จากคาว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page การแสดงผลของพีเอชพี จะ
ปรากฏในลักษณะ HTML ซึ่งจะไม่แสดงคาสั่งที่ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลัก ษณะ
ไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอก คาสั่งไปใช้เองได้
นอกจากนี้ พีเอชพียังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่มต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครื่องมือที่ช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่าน
ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอั ตโนมัติจัดการคาสั่ง
การอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถจัดการกับคุกกี้ ซึ่งทางาน
เช่นเดียวกับโปรแกรมในลัก ษณะ CGI คุณสมบัติอื่น เช่น การประมวลผลตามบรรทัดคาสั่ง (command line
scripting) ที่ทาให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ซึ่งสามารถทางานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser)
โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler
(ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี้สามารถนาไปใช้ในแบบ Simple text processing tasks ได้
การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง XHTML
หรือ XMLได้ นอกจากนี้สามารถทางานร่วมกับคาสั่งเสริมต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดย

7

ใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการทางานเป็นประมวลผลข้อความ จาก POSIX
Extended หรือ รูป แบบ Perl ทั่ วไป เพื่ อแปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรา
รองรับมาตรฐาน SAX และ DOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของซึ่งเราสามารถทาเพื่อเปลี่ยนแปลงเอกสาร XML
ลักษณะความโดดเด่นของภาษาPHP
1.ความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม เพราะว่า PHP เป็นสคริปต์แบบ Embedded คือสามารถแทรก
ร่วมกับ HTML Tag ได้อย่างอิสระและหากเราพัฒนาโค้ดไว้ในรูปแบบของ Class ที่เขียนขึ้นเพียงครั้งเดียว แล้ว
เรียกใช้งานได้ตลอด ทาให้สะดวกรวดเร็วต่อการพัฒนาโปรแกรม
2. PHP เป็นโค้ดแบบเปิดเผย (Open Source) เนื่องจากมีผู้ใช้ง่านอยู่เป็นจานวนมากทั่วโลกและมีเว็บไซต์
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
ทาให้ผู้ใช้มือใหม่ ๆ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถค้นหา ซอสโค้ดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
3.การบริการหน่วยความจา (Memory Usage) มีการใช้หน่วยความจาที่ดีขึ้น คือ PHP4 จะไม่เรียกใช้
หน่วยความจาตลอดเวลาการทางาน
หลักการทางานของPHP
ขั้ น ตอนที่ 1 ฝั่ ง ไคลแอนด์ (Client) จะท าการร้ อ งขอหรื อ เรี ย กใช้ ง านไฟล์ ที่ เ ก็ บ ในเครื่ อ ง
เซิร์ฟเวอร์(Server)
ขั้นตอนที่ 2 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะทาการค้นหาไฟล์ PHP แล้วทาการประมวลผลไฟล์PHP ตามที่ไคลแอนด์
ทาการร้องขอมา
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการติดต่อกับฐานข้อมูล และนาข้อมูลในฐานข้อมูล มาใช้ร่วมกับการประมวลผลส่งผล
ลัพธ์จากการประมวลผลไปให้เครื่องไคลแอนต์
แนวโน้มของการพัฒนาในอนาคตของภาษา PHP
PHP ได้รับการพัฒนาความสามารถขึ้นมาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะการเปิดเผยซอสโค้ด
ของ PHP สู่สาธารณะ ในลักษณะของ open sourceโปรแกรมที่มีการ Open source จะมีการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากทาให้มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หรือบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาคัดลอก source program ไป
แก้ไขและพัฒนาจากต้นแบบ หรือต้นฉบับเดิมได้อย่างกว้างขวาง จึงทาให้เกิดการพัฒนาตัวโปรแกรมได้อย่างที่
รวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรมใหม่ตั้งแต่การเริม่ ต้น แต่เป็นเพียงการพัฒนาเพื่อให้ โปรแกรม
มีประสิทธิภาพมาก และเหมาะกับการใช้งานในแต่ละงานให้มากที่สุด
2.6.2 AppServ [12] คือ ชุดติดตั้งโปรแกรม PHP แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สาหรับติดตั้งบน
ระบบปฏิบัตกิ าร Windows ในชุดติดตั้ง AppServ นี้ ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- Apache
สาหรับทาหน้าที่เป็นเว็บเซิรฟ์ เวอร์
- PHP
สาหรับทาหน้าทีเ่ ป็นตัวแปรภาษา PHP
- MySQL
สาหรับทาหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
- phpMyAdmin สาหรับทาหน้าที่เป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลของ MySQL
โดยปกติ เ มื่ อ เปิ ดเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรม Apache เว็ บ เซิ ร์ ฟเวอร์ และ MySQL ดาต้ า เบส
เซิร์ฟเวอร์จะทางานโดยอัตโนมัติ แต่หากโปรแกรมไม่ทางาน เราสามารถสั่งให้เริ่มต้นทางานได้โดยวิธีการดังนี้
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โปรแกรมต่างๆ ที่นามารวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ ได้ทาการดาวน์โหลดจาก Official Release ทั้งสิ้น โดยตัว
AppServ จึงให้ความสาคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึงไม่ได้ตัดทอนหรือเพิ่มเติมอะไรที่
แปลกไปกว่า Official Release แต่อ ย่างได้ เพียงแต่มี บ างส่วนเท่ านั้น ที่ เ ราได้เ พิ่ม ประสิท ธิภาพการติดตั้งให้
สอดคล้องกับการทางานแต่ละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ได้ไปยุ่ง ในส่วนของ Original Package เลย
แม้แต่น้อยเพียงแต่เป็นการกาหนดค่า Config เท่านั้น เช่น Apache ก็จะเป็นในส่วนของ httpd.conf, PHP ก็จะ
เป็นในส่วนของ php.ini, MySQL ก็จะเป็นในส่วนของ my.ini ดังนั้นเราจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ
สามารถทางานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ Official Release ทั้งหมด จุดประสงค์หลักของการรวม
รวบ Open Source Software เหล่านี้เพื่อทาให้การติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอน
การติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากและใช้เวลานานโดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิล้ คลิกsetup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้ง
เสร็จสมบูรณ์ระบบต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะทางานได้ทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผล
หลักที่หลาย ๆ คนทั่วโลก ได้เลือกใช้โปรแกรม AppServ แทนการที่จะต้องมาติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ละส่วนไม่
ว่าจะเป็นผู้ที่ความชานาญในการติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป เนื่องจากการติดตั้ง
โปรแกรมที่ แยกส่วนเหล่านี้ให้มารวมเป็นชิ้นอัน เดียวกั น ก็ ใช้เ วลาค่อนข้างมากพอสมควร แม้ แต่ตัวผู้พัฒนา
AppServ เอง ก่อนที่จะ Release แต่ละเวอร์ชั่นให้ดาวน์โหลด ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าเราเองนั้นเป็นมือใหม่หรือมือเก่า ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ
ติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ในพริบ ตาเดียว มี บ างคาถามที่ พบบ่อยว่า AppServ สามารถนาไปเป็น Web
Server หรือ Database Server ได้ทันทีหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบว่าได้แน่นอน 100% แต่ทางผู้พัฒนาเองขอแนะนา
ว่า ระบบจัดการ Memory และ CPU บน Windows ที่ทางานเกี่ยวกับ 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 หากท่านต้องทางานหนัก ๆ ทางผู้พัฒนา
แนะนาให้เลือกใช้ Linux/Unix OS จึงจะเหมาะสมกว่า
2.6.3 ควำมรู้เกี่ยวกับ MySQL [12] เป็นฐานข้อมูลแบบ open source ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด
โปรแกรมหนึ่ง บนเครื่องให้บริการ มี ความสามารถในการจัดการกั บฐานข้อมู ลด้วยภาษา SQL (Structures
Query Language) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทางาน รองรับการทางานจากผู้ใช้หลายๆ คนและ
หลายๆ งานได้
MySQL ถูกพัฒนาขึ้นโดย MySQL AB โดยมีลิขสิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ นั่นคือ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้
งานซอฟต์ แ วร์ MySQL ได้ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ภายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง GNU General Public License
(http://www.gnu.org/licenses/) หรืออาจเลือกใช้แบบที่มีลิขสิทธิ์ทางการค้าของ MySQL AB ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงก็ได้ หากไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเรื่อง GPLรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โปรแกรม MySQL สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.mysql.com คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ และ
ความสามารถ และการทางานของโปรแกรม MySQL มีดังต่อไปนี้
1. MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System : DBMS) ฐานข้อมูลมี
ลัก ษณะเป็นโครงสร้างของการเก็ บรวบรวมข้อมูล การที่ จะเพิ่ม เติม เข้าถึง หรือประมวลผลข้อมูล ที่เ ก็บใน
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ฐานข้อมู ล จาเป็นจะต้อ งอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมู ล ซึ่ง จะท าหน้าที่ เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูลทั้งสาหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการทางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการจะใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการ จัดการกับข้อมูลจานวน มาก MySQL ทาหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูล
และระบบจัดการฐานข้อมูล
2. MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมู ล แบบ relational ฐานข้อมู ล แบบ relational จะ ท าการเก็ บ
ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ทาให้ทางานได้รวดเร็วและมี
ความยืดหยุ่น นอกจากนั้นแต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันทาให้สามารถรวม หรือจัดกลุ่มข้อมูล
ได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล
3. MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ open source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคน สามารถใช้งานและ
ปรับแต่งการทางานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลด โปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและนามาใช้งาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ในระบบปฏิบัติการ Linux นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งานเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกใช้
งานได้หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งในขณะที่ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้งภายหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการก็ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่
ทาให้ผู้ใช้งานจานวนมากนิยมใช้งานโปรแกรม MySQL คือ MySQL สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ
และใช้งานได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานระหว่างโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดย
พิจารณาได้จากการประมวลผลแต่ละคาสั่ง นอกจากนั้น MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทาหน้าเป็น
เครื่องให้บริการรองรับการจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนานั้นยังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
มีฟังก์ชันการทางานใหม่ๆ ที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย
เครื่อ งมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle:
SDLC) [13] มีขนั้ ตอน กล่าวคือ
- การกาหนดปัญหา (Problem Statement)
- ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
- การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)
- การออกแบบระบบ (Design)
- การพัฒนาระบบ (Development)
- การทดสอบระบบ (Testing)
- การติดตั้งใช้งาน (Implementation)
- การบารุงรักษาระบบ (Maintenance)
JAD (Joint Application Development) [4] กรณีที่ User มีหน้าที่การทางานแตกต่างกันและสถานที่
แตกต่างกัน ถ้ามีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คาตอบที่ได้จาก User อาจมีความขัดแย้งกันได้ ทาให้ผู้
เก็บข้อมูลต้องถามใหม่เพื่อแก้ข้อขัดแย้ง อยู่บ่อยครั้งดังนั้นวิธีหนึ่งที่ดีก็คือการรวมกลุ่ม User เหล่านี้มาถามทีเดียว
พร้อม ๆ กัน
Prototype [5] คือการทาแบบจาลองเพื่อเก็บผลตอบรับจาก user ก่อนการสร้างระบบสารสนเทศ เป็น
ขั้นตอนทีสาคัญที่ส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่สามารถเก็บได้หลายวิธี ผู้พัฒนาระบบได้ทาการ
เก็บข้อมูลแบบ
Mockup (แบบจาลอง) [6] หลักการคือวาดระบบสารสนเทศลงบนกระดาษ จากนั้นใช้ PopApp ถ่ายภาพ
ที่วาดและเลือกพื้นที่อยากจะตอบสนอง โดยสามารถกาหนดผ่าน PopApp ได้ จากนั้นผู้พัฒนาระบบจะนาไป
นาเสนอผู้ใช้งานเพื่อรอรับผลตอบรับและทาการปรับปรุงต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้พัฒนาระบบได้ใช้แนวคิดในการทางานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Agile
Methodology ให้ความสาคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด
เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน
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ภำพที่ 3.1 วิธีการเก็บข้อมูลแบบ Agile
โดย Agile มีหลักการทางานดังนี้ [14]
- Individuals and interactions over processes and tools เน้นการสื่อสารและปฏิสมั พันธ์
กันระหว่างคน มากกว่าเครื่องมือต่างๆที่นามาช่วย
- Working software over comprehensive documentation เน้นทาผลิตภัณฑ์ มากกว่าการ
ทาเอกสาร
- Customer collaboration over contract negotiation เน้นตอบสนองผู้ใช้งาน มากกว่าแค่
ทาตามสัญญา
- Responding to change over following a plan เน้นการปรับปรุงพัฒนา มากกว่าการทา
ตามแผนที่วางเอาไว้
ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เราจึงนามาระบุให้ชัดเจนใน
รูปแบบของ User Story ซึง่ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน
- As a เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน
- I want เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร
- So that เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานจะได้รับอะไร
- Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว
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ตาแหน่งทีส่ าคัญใน Agile ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ
- Stakeholders กล่าวคือ ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องกั บ ผลิ ตภัณฑ์ ผู้ใช้ง าน (End user), ผู้บ ริห ารของ
บริษัท , บริษัท คู่สัญญาที่มาจ้างงานบริษัทเรา หลายบริษัทที่รับงาน Outsource อาจมีปัญหา
ผู้ใช้งานกับคนตรวจรับงานต้องการผลิต ภัณฑ์ที่ต่างกัน ทางที่ถูกต้องคือควรยึดผู้ใช้งานจริงเป็น
หลักแต่ต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนให้ได้ ว่าถ้าทาแบบนี้แล้วผู้ใช้งานจะใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าแบบที่
คนตรวจงานอยากได้เท่าไร ผลงานรวมต่อวันได้มากขึ้นเท่าไร มีประโยชน์อะไรจะได้รับมากขึ้น
เป็นต้น
- Product Owner (PO) ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง Stakeholders มีหน้าที่ดงั นี้
- เป็นคนอยากทาบางอย่างเพือ่ แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
Stakeholders (Requirement)
- เปลี่ยน Requirement เป็น User Story และ Acceptance Criteria
- ทาให้ทุกฝ่ายเห็นภาพของ User Story ตรงกัน
- จัดลาดับความสาคัญของงานโดยคานึงถึง 1. User Impact 2. Business Impact 3.
Development Cost สาหรับข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถรู้ได้จากการทาวิจัย ส่วนข้อ 3
นั้นต้องถามทีมพัฒนาว่าพัฒนายากหรือง่าย ใช้เวลาในการพัฒนาเท่าไร
- แปลง User Story ที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง และชัดเจนมากขึ้น
- ต้อง ปฎิเสธ Requirement บางอย่าง ไม่ปล่อยให้มี Backlog ค้างมากเกินไป
- รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ การแก้ไขปัญหาเดิม (Bug) การอัพเกรดระบบ
เดิมให้ดียิ่งขึ้น (Optimize)
- ในกรณีที่มผี ลิตภัณฑ์หลายตัวแต่ทีมพัฒนามีจากัด ต้องรักษาสมดุลในการให้ความสาคัญ
ระหว่างการดูแลผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่
- ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เทคโนโลยี ต้นทุนในการพัฒนา และเวลา โดยคานึงถึงโอกาสที่
จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะได้รับหากเกิดขึ้น
- วางแผนการพัฒนาทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว
- แต่ไม่มีอานาจในการกาหนดว่าทีมพัฒนาต้องพัฒนาอย่างไร
- Developer (Dev) ผู้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ตามที่ออกแบบไว้ให้เกิดขึ้นจริง มีหน้าที่ดงั นี้
- ประกอบไปด้วยตาแหน่งย่อย ดังนี้ Business Analyst, UX Designer, UI Designer,
Developer, Quality Assurance, Operation โดยหนึ่งคนอาจมีบทบาทได้มากกว่า 1
ตาแหน่ง
- พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดตาม User Story
- งานจะเสร็จเมื่อ User Story นั้น ผ่าน Acceptance Criteria
- พัฒนา Unit Test และ Automate Test สาหรับ Acceptance Criteria
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- พัฒนาระบบ Continuous Integration และ Continuous Delivery เพื่อให้สามารถ
รวบรวมผลิตภัณฑ์จากทีมต่างๆและส่งมอบให้ผู้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
- พัฒนา Internal Tools เพือ่ ช่วยในการทางานให้ง่ายและเร็วมากขึ้น
- ออกแบบและพัฒนา Architecture ให้เหมาะสมและดีขึ้น
- รู้ขีดจากัดของตัวเองและทีม เช่น Story Point Limited per Sprint
วิธีการทางานแบบ Agile มีขั้นตอนการทางานดังนี้
- เริ่มจาก Stakeholders มี Requirements (ปัญหาหรือความต้องการ) บางอย่าง
- PO อยากทาการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการนัน้
- PO แปลง Requirement เป็น User Story เพื่อให้ Dev นาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
- Dev ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม User Story ที่ได้รบั โดยมีตัววัดว่าสาเร็จคือ
Acceptance Criteria
- Dev จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ Stakeholders นาไปใช้งาน
- Stakeholders อาจมี Feedback หรือความต้องการเพิ่มเติม
- วัดผลสิง่ ทีท่ า จาก Feedback ที่ได้รับมา
- PO แปลงผลที่ได้เป็น User Story ใหม่ เพือ่ ให้ Dev นาไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม
การทา Agile คือการลด Feedback Loop ดังกล่าวให้สั้นที่สุดเพื่อจะได้นามาปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ในความเป็นจริง Stakeholders มีความต้องการมากมายทาให้ User Story มีจานวนมาก ในขณะที่
Dev มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากัด ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดนั้นได้ PO จึง
ต้องเป็นคนคอยกาหนดว่าจะทาอะไรก่อนทาอะไรหลัง หรือจะไม่ทาอะไรเพราะประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่ากับ
การลงมือทา
สมดุลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีจากัดจึงต้องคานึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ทั้งต้นทุน คุณภาพ และเวลา ให้ออกมาตอบสนองผู้ใช้และตลาดได้อย่างทันเวลา โดย
- Developer (Dev) จะพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
- Product Owner (PO) จะพยายามทาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้ใช้ให้มากที่สุด
- Project Manager (PM) จะพยายามส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทันในเวลาที่กาหนด หรือ Scrum Master
(SM) จะพยายามควบคุมให้ทีมทางานได้ตามขั้นตอนในเวลาที่วางแผนไว้
ทั้งสามฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน หาจุดที่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ต่อองค์กร และต้นทุนในการพัฒนาได้ลงตัว
ที่สุดสามารถดูภาพประกอบได้จากภาพที่ 3.2
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ภำพที่ 3.2 สมดุลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมล
กราฟแสดงความสัม พั นธ์ร ะหว่าง Value ในช่วงเวลาต่ างๆของการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ด้วย 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 ทีมอาจจะยังประเมินขนาดของงานและเวลาที่จะใช้พัฒนาได้ไม่แม่นยา รวมถึง
อาจต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่คุ้นเคยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย จึงเน้นให้ทีมมีความสามารถมากขึ้น
ในช่วงนี้ อาจมีการทา Prototype หรือ Proof of Concept เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนาไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาความต้องการของผู้ใช้งานและตลาดที่แท้จริง
- ช่วงกลางของการพั ฒ นา คือ จะโฟกั ส ไปที่ Customer and Business Value คือหลัง จากที่ทีมมี
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และตลาดมากขึ้น
แล้ว จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองให้เกิดคุณค่ากับผู้ใช้ให้มากที่สุด
- ช่วงปลายของการพัฒนา คือ จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่อาจไม่ได้เพิ่มคุณค่าต่อผู้ใช้มากนัก
เปรียบเสมือนเป็นฟีเจอร์แถม จนถึงจุดหนึ่งที่ไม่คุ้มค่าที่จะพัฒนาเพิ่มเติมก็จะทาการตัดจบ เพื่อนา
ทรัพยาการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป แต่จะต้องยังคงดูแลระบบหรืออัพเกรดระบบเพิ่มเติมจนกว่า
จะปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
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ภำพที่ 3.3 Development Timeline
กำรออกแบบฐำนข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลสาหรับระบบให้เทคนิคของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งมี
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ดังนี้
- Entity – Relationship Diagram (แผนภาพแสดงความสัม พันธ์ของข้อมู ล ) แบบจ าลองที่ ใช้
อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ประกอบด้วย
- เอนทิตี้ (Entity) เป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานนั้น ๆ
- แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจ
- ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
ER Diagram มีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล Application ต่างๆ ที่ต้องการการ
เก็ บ ข้อ มูลอย่างมีระบบ มี โ ครงสร้าง ดัง นั้น ER Diagram จึง ใช้เ พื่อเป็นเอกสารในการสื่อสาร
ระหว่าง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพื่อให้สื่อสารอย่างตรงกัน และเป็นสากล
- ระบบฐานข้อมูล (Database System) จะประกอบไปด้วย Table เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่
จะใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยฟิลด์ (Field) ที่จะกาหนดว่าจะเก็บเรื่องราวอะไรบ้าง
และข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเข้ามาใน Table จะเรียกว่า Record ถือเป็นโครงสร้างที่สาคัญ ใน
ฐานข้อมูล (Database)
- การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) คือการแสดงรายละเอียดตารางข้อมูล ต่างๆ
ในฐานข้ อ มู ล (Database) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรี เ ลชั่ น (Relation Name), แอตทริ บิ ว ต์
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(Attribute), ชื่อแทน (Aliases Name), รายละเอียดข้อมูล (Data Description), แอตทริบิว
โดเมน (Attribute Domain), ฯลฯ ทาให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ ต้องการได้ส ะดวก
มากยิ่งขึ้น 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
- ทาเอกสารที่บอกคุณลักษณะของระบบ
- หาข้อบกพร่องและสิ่งที่หายไปจากระบบ
กำรสร้ำงระบบสำรสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่กระบวนการใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ
สารสนเทศขององค์การให้สามารถดาเนินงานอย่างมี ประสิท ธิภาพ โดยบางครั้งจะเรียกวิธีการดาเนินงานใน
ลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” [13] เนื่องจากผู้พัฒนาระบบ
ต้องศึก ษาและวิเ คราะห์ก ระบวนการ การไหลเวียนของข้อมู ล ตลอดจนความสัม พันธ์ร ะหว่างปัจ จัยนาเข้ า
ทรัพยากรดาเนินงาน และผลลัพธ์ เพื่อทาการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาระบบ
มิได้สิ้นสุดที่การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดตั้ง การดาเนินงาน และกระประเมินระบบว่า
สามารถดาเนินงานได้ตามต้องการหรือไม่ ตลอดจนกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต อย่างไรก็ดีจะใช้
ทั้ง “การพัฒนาระบบ” และ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” ในความหมายที่ทดแทนกัน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นงานที่ ละเอี ยดอ่ อนเกี่ยวข้องกั บบุคลากรและส่วนประกอบขององค์ก ารในหลายด้าน จึง ต้องมี
แนวทางและแผนดาเนินงานที่เป็นระบบ เพื่อที่จะให้ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการ
และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนการสร้างตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบไว้ โดยเลือกเครื่องมีอที่สาคัญและเป็นที่นิยมดังนี้
- การเตรียมความพร้อมที่เครื่องแม่ข่าย (Server) ตรวจสอบความพร้อมของ service ที่ต้องมีความ
พร้อมในการให้บริการโดยทาการติดตั้งดังนี้
- Apache Web Server เพื่อทาการติดตั้งภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้วย PHP
- Microsoft SQL Server 2017 เพื่อทาการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล
- Samba Server เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ลูกข่าย/แม่ข่าย ของ Server Message Block (SMB)
และ Common Internet File System (CIFS) การใช้ Software ลู ก ข่ า ยที่ ส นั บ สนุ น
SMB/CIFS
- JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กาลัง
ได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุเพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น
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- Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment สาหรับฝั่ง Server และเป็น Open
Source Platform ที่เขียนด้วย JavaScript สาหรับเป็น Web Server
- การเตรียมความพร้อมที่เครื่องลูกข่าย (Client) ตรวจสอบความพร้อมของ service ที่ต้องมีความ
พร้อมในการให้บริการโดยทาการติดตั้งดังนี้
- Atom text editor คือ โปรแกรม open source ที่ใช้สาหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ
- Browser : google chrome คือ Browser สาหรับทดสอบระบบสารสนเทศที่เป็นนิยม
- Samba Client เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ลูกข่าย เพื่อทาการเชื่อมต่อกับ Samba Server
- SQL Developer Tools เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลฝั่ง Client
กำรวำงแผนกำรทดสอบและติดตั้งระบบ
เมื่อผ่านการขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิเคราะห์และการอกแบบระบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนใหญ่
ที่ มี ความส าคัญมากในการที่ ระบบจะได้รับการพัฒนาเป็นระบบใหม่ หรือไม่ ส าหรับ ขั้นตอนหลังจากผ่านการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบมาแล้ว คือ การติดตั้งระบบที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ได้แก่การวางแผน การติดตัง้ ระบบใหม่ที่ได้ทาการพัฒนามาแล้ว ก่อนที่นักวิเคราะห์ระบบจะนาเอาระบบงานใหม่
ไปติดตั้งให้กับผู้ใช้งานนั้น นักวิเคราะห์ระบบจะต้องจัดทาผู้แผนงานการติดตั้งระบบแผนงานก่อน (Installation
Plan) โดยแผนงานการติดตั้งระบบควรจะต้องครอบคลุมเนื้อสาคัญ
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง จะต้องทาการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งทั้งหมดที่ต้องใช้
ไม่ใช่เฉพาะการติดตั้งโปรแกรมของระบบงานใหม่เท่านั้น แต่รวมถึงการติดตั้งฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูลที่จาเป็น
และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ต้องการใช้ร่วมกันด้วย
การติดตั้งซอฟต์แวร์จึงมีระดับ ตั้ง แต่ง่ายไปจนถึงระดับซับซ้อน เช่น ระบบสาหรับผู้ใช้คนเดียว (Sigel
User) แบบง่ายไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งทางระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อม
กับระบบใหม่ ไปจนถึงการติดตั้งระบบให้ใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างออกไปซึงมีค วามแตกต่างกันของ
คุ ณ สมบั ติ ข องเครื่อ ง ท าให้ ก ารวางแผนการติ ด ตั้ ง ระบบงานต้อ งมรการพิจ ารณารอย่ า งรอบคอบ และ ท า
รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของการติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้องสนใจว่าซอฟต์แวร์อะไรที่จะจะติดตั้ง
ให้กับผู้ใช้และจะทาอย่างไร จึงจะทาให้การติดตั้งสาเร็จลงได้ นักวิเคราะห์ระบบจึงต้องคานึงว่า อะไรบ้างที่จะต้อง
นาไปทาการติดตั้ง และแผนงาการตั้งระบบนี้จะต้องทาให้เป็นลายลัก ษณ์อักษรด้วย และกระจายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับทีมงาน และร่วมกันประชุมกันก่อนอีกครั้งก่อนที่จะนาเอาแผนงานที่ได้วางเอาไว้ทาการติดตั้ง
ปฏิบัติจริง
วิธีการติดตั้ง เพื่อให้การติดตั้งระบบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ วิธีการติดตั้งระบบงานในที่นี่หมายถึง การเปลี่ยน
ระบบงานที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นระบบงานใหม่ วิธีการติดตั้งที่นิยมใช้อยู่มีอยู่ด้วยกัน 5 วิธี คือ
- การติดตั้งแบบทันทีโดยตรง ( direct Changeover) หมายถึง การนาระบบใหม่เข้ามาในองค์กร
ทันทีตามที่ได้กาหนดเอาไว้ว่า จะมีการเริ่มใช้งานระบบใหม่เมื่อใด เมื่อนั้นระบบเดิมจะถูก
ยกเลิกทันที การรติดตั้งแบบนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบงานได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดีก่อนที่
จะถูกนามาติดตั้ง แต่การติดตั้งระบบด้วยวิธีการนี้มีอัตราความเสี่ยงสูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการ
อื่น เพราะหากระบบใหม่ได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้ว หากเกิดความผิดพลาดในการ
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ทางาน จะทาให้การทางานอื่น ๆ ในองค์กรหยุดชะงัดองค์กรเกิดความเสียหายได้จึงไม่เป็นที่ยม
ใช้หากสามารที่จะหลีกเลี่ยงได้
- การติดตั้งแบบขนาน (Parallel Conversation) หมายถึง การที่ระบบงานเก่ายังคงปฏิบัติงาน
อยู่ แต่ระบบใหม่ก็เริ่มต้นทางานพร้อม ๆ กัน วิธีการนี้เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะ
ทาให้อัตราความเสี่ยงของการหยุดชะงัดของงานลดน้อยลง วิธีการนี้เหมาะสมที่สุดเมื่อ ระบบงาน
เด่าเป็นระบบงานที่ใช้คนทา และระบบงานใหม่จะเป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้
ระบบงานทั้ง 2 ทางานควบคู่กันไปในระยะเวลาหนึ่งเพื่อทาการเปรียบเทียบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบงานทั้งสองระบบคล้องจองกัน เมื่อผลลัพธ์ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องในช่วงเวลา
หนึ่ง ระบบงานเก่ าจึง จะถูก ยกเลิก ออกไปเหลือเพียงระบบงานใหม่ ในองค์ก รเท่ านั้ น ที่ ยั ง
ปฏิบัติงานอยู่ แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ การที่จะต้องใช้ระบบ 2 ระบบทางานไปพร้อม ๆ กัน
ทาให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการทางานสูง ภาระในการทางานจะตกอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงาน
- การติดตั้งแบบทยอยเข้า (Phased or Gradual conversation) การติดตั้งแบบนี้เป็นการ
รวมเอาข้อดีของ 2 วิธีการแรกมาใช้ โดยเป็นค่อย ๆ นาเอาบางส่วนของระบบใหม่ซึ่งอาจจะเป็น
ระบบงานย่อยเข้าไปแทนบางส่วนของระบบงานเดิม วิธีการนี้จะทาให้อัตราเสี่ยงของการเกิ ด
ข้อผิดพลาดลดน้อยลงกว่าการติดตั้งแบบทันที โดยกระทบจากข้อผิดพลาดจะอยู่ในวงจากัดที่
สามารถควบคุมได้ แต่ข้อเสียจะมีตรงเวลาทีใ่ ช้ในการทยอยเอาส่วนต่าง ๆ ของระบบใหม่มาแทน
ระบบเดิมซึ่งอาจจะใช้ร ะยะเวลานาน วิธีก ารนี้เ หมาะกั บระบบงานใหญ่ ๆ แต่ไม่ เ หมาะกับ
ระบบงานเล็ก ๆ ที่ไม่ซับซ้อน
- การติดตั้ง แบบโมดูลาร์โ ปรโตไทป์ (Modular Prototype) เป็นการแบ่ง ระบบงานออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ (Module) และอาศัยการติดตั้งด้วยวิธีทยอยนาระบบใหม่เข้าไปทีละส่วนย่อย ๆ
แล้วผู้ใช้ร ะบบท าการใช้ส่วนย่อย ๆ จนกว่าจะเป็นที่ ยอมรับ ของผู้ใช้ร ะบบ จึง ค่อยนามาใช้
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่คุ้นเคยระหว่างผู้ใช้กับระบบไปได้มาก ข้อเสียของ
ระบบนี้คือ ส่วนย่อย ๆ (Module) ที่ให้ผู้ใช้ทดสอบอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ตามที่
คาดไว้ และการติดตั้ง แบบนี้อาจต้องใช้เ วลานานและต้องการความเอาใจใส่อย่างมากจาก
นักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้ระบบด้วย
- การติดตั้งแบบกระจาย (Distributed conversation) เป็นการติดตั้งระบบให้กับธุรกิจที่มีสามา
ขามากกว่า 1 แห่ง เช่น ธนาคาร บ.ประกันภัย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ การติดตั้งจะเริ่มทา
การติดตั้งทีละสาขา โดยจะทาการติดตั้งและทดสอบเป็นอย่างดีแล้วในสาขาแรก จึงค่อย ๆ
ทยอยนาไปติดตั้งในสาขาอื่น ๆ ต่อไป ข้อดีของวิธีการนี้คือ ระบบงานสามารถจะได้รับการ
ทดสอบการปฏิบัติงานจริงจนกว่าจะเป็นทีพ่ อใจ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ไม่กระทบกระเทือนถึง
สาขาอื่น ๆ เนื่องจากระบบงานใหม่จะทางานเฉพาะสาขาที่ทาการติดตั้งเท่านั้น ไม่ได้โยงไปยัง
สาขาอื่ น ๆ วิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง ส าหรั บ สาขาหนึ่ ง อาจจะให้ ไ ม่ ไ ด้ กั บ อี ก สาขาหนึ่ ง จึ ง ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลง
จากงานวิจัยครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ใช้การติดตั้งแบบ กำรติดตั้งแบบทยอยเข้ำ เพราะสอดคล้องกับหลักการทางานแบบ
Agile ตามที่อธิบายไปข้างต้น
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การตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงาน เมื่ อแผนงานติดตั้งระบบงานถูกก าหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
นักวิเคราะห์ระบบควรจะตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงานอีกครั้ง โดยสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจ้ะองคานึงถึง
ในการตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงานมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการคือ
- ผลการฝึกอบรมผูใ้ ช้ระบบ สามารถนามาช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบในตอนนี้ได้นั่นคือ นักวิเคราะห์
ระบบควรจะพิจารราว่าอาจมีผู้ใช้ระบบงานบางคนที่มี ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมและเข้า ใจใน
ระบบงานได้ดี จะสามารถช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบได้ในการติดตั้ง
- บันทึกการทดสอบระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบควรตรวจสอบบันทึกการทดสอบระบบงานอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบงานได้รับการทดสอบและแก้ไขทั้งหมดแล้ว
- ตรวจสอบรายชื่อ ซอฟต์แวร์ที่ จ าเป็นแต่ล ะระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้ง ระบบงานได้ ติ ด ตั้ ง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตรวจรายการซอฟต์แวร์ที่จะต้องใช้ควบคู่
ไปกับระบบว่า จะต้องมีแผนงานติดตั้งอย่างครบถ้วนและมีรายละเอียดการติดตั้งอย่างเพียงพอ
- ตรวจสอบแผนงานการจัดตั้งแฟ้มและการบันทึกข้อมูล ในแผนงานติดตั้งระบบจะต้องมีรายละเอียด
การจัดตั้งแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างพร้อมมูล ในกรณีที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในแฟ้ม
หรือฐานข้อมูลในแผนงาน จะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการบันทึกไว้ให้ชัดเจน
- คู่มือการติดตั้ง ในการติดตั้งระบบงาน โดยเฉพาะระบบงานที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์จากภายนอกจะต้อง
มีคู่มือการติดตั้งให้พร้อมเพื่ อใช้ในวันติดตั้งระบบ คู่มือการติดตั้งระบบจะต้องระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง นอกจากนี้หากการติดตั้งไม่ได้ทาโดยนัก วิเคราะห์ระบบเองแล้ว การ
ติดตั้งซอฟต์แวร์หนึ่ง ๆ จะต้องมีการกาหนดผู้ที่จะนาไปติดตั้งให้ชัดเจน
แผนงานการติดตั้งระบบจะถูกจัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะประกอบด้วยงานต่าง ๆ ที่ต้องทา วันที่จัดทา
การติดตั้งและผู้รับผิดชอบ โดยแผนงานการติดตั้งระบบจะต้องนาเสนอให้ผู้บริหารก่อนเพื่อรอการอนุมัติ
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
เครื่องมือในกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนวิจัย
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาดังต่อไปนี้
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศประกอบด้วยคุณสมบัติขั้น ต่า
ดังต่อไปนี้
- เครื่องแม่ข่าย(Server) มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ากว่า 2.4 GHz.
- ความจาฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ากว่า 1 เทราไบต์
- หน่วยความจา (ram) ไม่ต่ากว่า 1024 เมกะไบต์
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window Server 2008
- ติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP , NodeJs
- ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2007
- ติดตั้งโปรแกรมเข้าถึงไฟล์ Samba Server
- เครื่องลูกข่าย (client) มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ากว่า 2.4 GHz.
- ความจุฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ากว่า 240 กิกะไบต์
- หน่วยความจา (ram) ไม่น้อยกว่า 512 เมกะไบต์
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ window 10
- โปรแกรมอินเตอร์เน็ต google chrome
- เครื่องของผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ระบบปฏิบัติการ window 10
- โปรแกรมอินเตอร์เน็ต google chrome
- SQL Developer Tools
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ากว่า 3.0 GHz.
- ความจุฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ากว่า 512 กิกะไบต์
- หน่วยความจา (ram) ไม่น้อยกว่า 4096 เมกะไบต์
ผลกำรพั ฒ นำกำรออกแบบและพั ฒ นำระบบพิ จ ำรณำบทควำมทำงวิ ช ำกำรในงำนประชุ ม วิ ช ำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
ระบบได้ถูกออกแบบไว้เป็น 3 ส่วนดังนี้
- ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม เจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ส่วนใหญ่ ทาหน้าที่ดังนี้
- กาหนดวันรับบทความ
- กาหนดสถานะของบทความ
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- Report งานของระบบ
- ตรวจสอบการทางานของระบบโดยภาพรวม
- Reset Password ให้กับผู้ลงทะเบียนบทความ (user)
- เพิ่มผู้ดูแลระบบ
- ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (user) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็น นักวิจัย ผู้ที่สนใจ ทาการลงทะเบียนบทความ
เข้าสู่ระบบ สามารถทางานได้ดังนี้
- สามารถ reset password ของตนเองได้
- สมัครและเข้าสู่ระบบเพื่อทาการลงทะเบียนบทความ
- ทราบสถานะบทความของตนเองได้
- กรอกประวัติส่วนตัวได้
- Upload abstract บทความได้
- Upload fullpaper บทความได้
- Upload payin บทความได้
- เลือกประเภทบทความ กลุ่มบทความ
- ส่วนของข่าวสารงานประชุมวิชาการ ทางผู้วิจัยได้ทาการ install wordpress เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ
ได้ทาการเพิ่มข่าวสารได้ และง่ายต่อการใช้งาน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin)

ภำพที่ 4.1 หน้าแรกของการเข้าสูร่ ะบบ
เป็นส่วนของคัดกรองผู้ใช้งานระบบในส่วนของ Admin จะเป็นกลุม่ ที่ได้รบั อนุญาตจากกลุ่มผู้ดูแลระบบเท่านั้น

22

ภำพที่ 4.2 หน้า Dashboard
เป็นส่วนสรุปรายการทารายการของผู้ลงทะเบียนบทความ ในงานประชุมวิชาการ ออกเป็นกราฟ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภำพที่ 4.3 หน้าตั้งค่ากาหนดวันรับบทความ
เป็นส่วนงานที่ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดวันรับบทความในแต่ละส่วน ตามที่ได้มีการตกลงกันในที่ประชุม
เหรือตามที่เห็นสมควร

ภำพที่ 4.4 หน้าอัพเดทสถานะการจ่ายเงินภายระบบ
เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบ สามาถเข้ามาตรวจสอบรายการแจ้งโอนเงินจากผู้ลงทะเบียนได้ ถ้าข้อมูลถูกต้อง
ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกช่อง ตรวจสอบ เพื่อทาการเปลี่ยนสถานการณ์โอนเงินของผู้ลงทะเบียนบทความ ให้เป็น
จ่ายเงินได้ทันที
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ภำพที่ 4.5 update สถานะบทความ
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ผู้ดูแลระบบสามารถทารายการได้ดังนี้
- ปรับสถานะของบทความเป็น Accept หรือ Reject ของแต่ละบทความได้
- ปรับสถานะของ peer review ให้เป็นอ่านแล้วหรือไม่อ่านได้
- สามารถ download files Abstract หรือ FullPaper ได้
- สามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้

ภำพที่ 4.6 upload file ตอบรับ
ผู้ดูแลระบบสามารถ upload files ตอบรับให้กับผู้ลงทะเบียนบทความได้ โดยผู้ดูแลระบบต้องทาการตั้ง
ชื่อไฟล์โดยใช้ช่อง Full-Code ของบทความนั้นๆแล้ว ทาการบีบไฟล์เป็นนามสกุล .rar แล้วไฟล์จะถึงผู้ลงทะเบียน
บทความโดยอัตโนมัติ ที่หน้าสถานะบทความดังภาพที่ 4.15

ภำพที่ 4.7 upload file ตอบรับ
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ผู้ดูแลระบบสามารถ upload files การแสดงความคิดเห็นให้กับผู้ลงทะเบียนบทความได้ โดยผู้ดูแลระบบ
ต้องทาการตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ช่อง Full-Code ของบทความนั้นๆแล้ว ทาการบีบไฟล์เป็นนามสกุล .rar แล้วไฟล์จะ
ถึงผู้ลงทะเบียนบทความโดยอัตโนมัติ ที่หน้าสถานะบทความดังภาพที่ 4.15

ภำพที่ 4.8 export excel ผู้ลงทะเบียนทัง้ หมด
เป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ทะเบียนบทความ เพื่อที่คณะทางานจะได้นาข้อมูลที่เหลือไป ประกอบการใช้งาน
ต่อ ซึ้งข้อมูลเป็นไฟล์ excel

ภำพที่ 4.10 เพิ่มแก้ไขผู้ดูแลระบบ
เป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ทะเบียนบทความ เพื่อที่คณะทางานจะได้นาข้อมูลที่เหลือไป ประกอบการใช้งาน
ต่อ ซึ้งข้อมูลเป็นไฟล์ excel
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ส่วนของผู้ใช้งำนระบบ (user)

ภำพที่ 4.11 เข้าสู่ระบบส่วนผูล้ งทะเบียนบทความ
ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถเข้าสู่ระบบได้ ในกรณีที่มี username password แล้วถ้าไม่มีให้คลิกที่ปุ่ม
Register เพื่อทาการลงทะเบียนใหม่ดังภาพที่ 4.12 กรณีลืม Password ในคลิก Forgot ดังภาพ 4.13

ภำพที่ 4.12 ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
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ภำพที่ 4.13 Reset Password
กรณีลืมรหัสผ่านผู้ลงทะเบียนสามารถ Reset password ได้ด้วยตัวเอง โดยทาการกรอก email ที่เคย
ลงทะเบียนไว้ แล้วทาการคลิกปุ่ม next จากนั้นระบบจะทาการส่ง OTP ไปยัง email ไปยังอีเมล์ผู้ลงทะเบียน
จากนั้นนาไปกรอกภาพที่ 4.14

ภำพที่ 4.14 Reset Password [ต่อ]
นารหัส OTP ที่ได้จาก email มากรอกที่ช่อง Top Code และช่องที่ Password กับ Confirm Password
กรอกรหัสผ่านใหม่จากนั้นกดปุ่ม Reset ระบบจะทาการ Reset Password แล้วนาท่านกลับไปที่หน้า login ดัง
ภาพที่ 4.11
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ภำพที่ 4.15 หน้าสรุปรายการบทความ ข่าวสาร
ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถติดตามข่าวสารจากผู้ดูแลระบบ สถานะของบทความ สถานะของการอ่าน
บทความ ไฟล์แสดงความคิดเห็น ไฟล์ตอบรับ

ภำพที่ 4.16 หน้าประวัตสิ ่วนตัว
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ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่ เจ้าหน้าที่จะนาข้อมูลไปประกอบการทารายงาน
ต่อไป

ภำพที่ 4.17 ผู้ส่งบทความ Upload Abstract
ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถลงทะเบียนบทความเพื่อ Upload Abstract ตามช่วงวันเวลาที่เจ้าหน้าที่
แจ้งไว้

ภำพที่ 4.18 ผู้ส่งบทความ Full Paper
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ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถลงทะเบียนบทความเพื่อ Upload Full Paper ตามช่วงวันเวลาที่เจ้าหน้าที่
แจ้งไว้

ภำพที่ 4.19 หน้าแจ้งชาระเงินค่าลงทะเบียนบทความ
ผู้ลงทะเบียนบทความสามารถลงทะเบียนบทความเพื่อ Upload Full Paper ตามช่วงวันเวลาที่เจ้าหน้าที่
แจ้งไว้
ส่วนของข่ำวสำรงำนประชุมวิชำกำร
ผู้ จั ด ท าได้ ท าการ install open source โปรแกรมส าเร็ จ รูป ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ สร้ า งและจัด การเนื้ อ หาบน
อินเตอร์เน็ต ( Contents Management System หรือ CMS) โปรแกรมมาทาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้พัฒนาได้ทาการเลือกใช้ WordPress เนื่องจากเป็นที่นิยมในกลุ่ม ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
โดยมี market share เป็นอันดับในตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามารถ จากภาพที่ 4.20 และ 4.21
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ภำพที่ 4.20 market share website cms [15]

ภำพที่ 4.21 market share website cms (ต่อ) [15]
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และ ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อ ง “การออกแบบและพัฒนาระบบพิจ ารณาบทความทางวิชาการในงานประชุม วิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เป็นประเภทระบบประมวลผลรายการข้อมูล (Data Processing
Process : DPS) โดยทาการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานจริงและมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของ
ระบบมีบทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะตามลาดับดังนี้
สรุปผล
- วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
- เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- วิธีดำเนินกำรวิจัย
- การพั ฒ นาระบบ “การออกแบบและพัฒนาระบบพิจารณาบทความทางวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ” ใช้กระบวนการพัฒนาตาม
ทฤษฎี ว งจรการพั ฒ นาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มี ขั้ น ตอน
กล่าวคือ
- การกาหนดปัญหา (Problem Statement)
- ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
- การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)
- การออกแบบระบบ (Design)
- การพัฒนาระบบ (Development)
- การทดสอบระบบ (Testing)
- การติดตั้งใช้งาน (Implementation)
- การบารุงรักษาระบบ (Maintenance)
- อภิปรำยผล
- การประเมินผลประสิท ธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในส่วนของ เจ้าหน้าที่ดู แล
ระบบ (admin) ความเหมาะสม ในด้านของการนาเข้าข้อมูล ใช้งานง่าย มีความรวดเร็ว มี
รายละเอียดครบถ้วน การวางตาแหน่งรูปภาพข้อความมีความเหมาะสม ใช้สีอักษรที่มีความ
สบายตา
- การประเมินผลประสิท ธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีความคิดเห็นว่า ในส่วนของผู้ลงทะเบียนบทความ (user) มีการวางตาแหน่ง
ขนาดและสัดส่วนภายในจอภาพเหมาะสมมีขนาดตัวอักษรที่สบายตา มีการใช้งานที่ง่าย มี
ลูกเล่นทาให้ดูน่าใช้
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- การประเมินผลประสิท ธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีความคิดเห็นว่า ในส่วนของการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (wordpress) ผู้วิจัย
ได้เ ลือ กใช้เ ครื่อ งมื อที่ เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ในปัจจุบัน ท าให้ก ารเข้าถึง
ข่าวสาร เป็นไปได้ง่ายและสะดวกสบายต่อการใช้งาน
- ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
- ควรมีเพิ่มความสามารถของระบบสารสนเทศ พัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System : MIS) เพื่อให้เป็นระบบสารสนเทศที่มีสารสนเทศ
ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถนามาใช้กับงานอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันได้ง่าน
- ควรปรับปรุงในส่วนของ user ให้มี dashboard เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ
- ควรเพิ่มในส่วนของ peer review เพื่อที่จะได้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
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