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ชื่อผูวิจัย นายรักเกียรติ เสารวงศ หนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงักัดศูนย
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บทคัดยอ  

 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศน้ีและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ กรณีศึกษา : ระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูล จัดทําเพื่อสะดวกในการสงบทความวิจัย ใหสามารถรับสงติดตอสื่อสารกันไดทางออนไลน การ

พัฒนาน้ีใชโปรแกรม PHP ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน ใช Microsoft Access บริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูล เพื่อนํามาพัฒนาเปนเว็บแอปพลิเคช่ัน หลังจากที่ไดระบบสารสนเทศข้ึนมา ระบบชวยใหผูวิจัย

สมัครเขารวมสงบทความวิจัยทางระบบออนไลนไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยทํางานไดสะดวกข้ึน สงผลใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

คําสําคัญ (key word) ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 ปจจุบันการรับสงเอกสารบทความวิจัยตอหนวยงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย น้ันยังมกีารสง

เอกสารบทความวิจัยแบบดวยตนเอง ทําใหบางครั้งผูสงเอกสารไมสามารถมาสงเอกสารใหกับหนวยงานได

โดยตรง เน่ืองจากผูวิจัยติดธุระไมสามารถเขามาสงบทความวิจัยไดดวยตนเองได ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยเปนเจาภาพจัดงานราชภัฏวิจัย  

 ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจึงไดจัดทํา ระบบสารสนเทศงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ และงาน

มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ กรณีศึกษา : ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล ข้ึนมาเพื่อให

ใหผูวิจัยที่อยูตามพื้นที่ตางๆ สามารถสงบทความวิจัยผานระบบสารสนเทศออนไลนได ใหกับบัณฑิต



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และหนวยงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยสามารถดาวนโหลดเอกสารบทความวิจัยผาน

ระบบสารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็วตอการตรวจบทความวิจัยของผูวิจัยไดสะดวกย่ิงข้ึน 

 

คําถามในการวิจัย 

 จะทําอยางไรใหผูวิจัยสามารถสงบทความวิจัยที่เปนเอกสารไดสะดวกและรวดเร็ว ? 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ บริหารจัดการฐานขอมูลการสงบทความวิจัย 

 

เปาหมาย  (คาดวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร หลังจากเสร็จโครงการน้ี) 

 รายช่ือและเอกสารบทความวิจัยของผูสมัครที่สงบทความวิจัย 

 

วิธีศึกษาวิจัย 

 1. ศึกษาการทํางานของการสงบทความวิจัย 

 2. ศึกษาเครื่องมือที่จะใชพัฒนาโปรแกรม ไดแก 

  2.1) ศึกษาวิธีการใชงาน Dreamweaver CS3, Edit Plus สําหรับตกแตงหนา Web ให

สวยงาม และเขียน code php 

  2.2) ศึกษาวิธีการใชงาน Microsoft Access 2016 

  2.3) ศึกษาวิธีการใชงานภาษา PHP 

 3. วิเคราะหและออกแบบระบบ 

 4. การทดสอบระบบ 

 5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 จากผลการดําเนินงานไดศึกษาตามข้ันตอนวิธีการศึกษาวิจัยดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาการทํางานของการสงบทความวิจัย 

 



 
 

              รูปท่ี 1 Flowchart ผลการศึกษาการสงเอกสารบทความวิจัย 
 

  จากรปูที่ 1 ศึกษาข้ันตอนการทํางานของการสงบทความวิจยั ผลจากการศึกษา ซึง่เขียนเปน 

Flowchart ไดดังรูปที่ 1 เมื่อผูวิจัยสงเอกสารบทความวิจัยมายังบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย บัณฑิต

ทํางานตรวจสอบเอกสาร ถาเอกสารบทความวิจัยผาน ผูวิจยั ชําระเงิน เตรียมมานําเสนอผลงานได แตถาไม

ผานบัณฑิตวิทยาลัยสงเอกสารกลบัใหผูวิจัยทําการแกไขแลวใหสงมาตรวจใหม จากข้ันตอนระบบ Flowchart 

ดังรูปที่ 1 ผูวิจัยนํามาพฒันาเปนระบบสารสนเทศออนไลนข้ึนผลการทํางานไดข้ันตอนการของระบบดัง 

Flowchart ดังรปูที่ 2 ดังน้ี 

 



 
 

     รูปท่ี 2 Flowchart ระบบสารสนเทศออนไลนการสงบทความวิจัย 

 

 จากรปูที่ 2 ผูวิจัยสมัครเขารวมงานการสงบทความวิจัย หากใครตองการสงบทความวิจัยตอง login 

เขาสูระบบเพื่ออัพโหลดไฟลบทวิจัย กอนจะอัพโหลดจะมีใหเลือก การ Present แบบ Nation (ในระดับชาติ) 

หรือ International (ในระดับนานาชาติ) จากน้ันผูวิจัยทําการอัพโหลดไฟลผานระบบสารสนเทศออนไลน 

และยังสามารถเขามาจัดการแกไขไฟลไดทีห่ลงัอีกครั้ง  จากน้ันข้ันตอนตอไป บัณฑิตจะดาวโหลดไฟลเอกสาร

ที่ผูวิจัยไดทําการอัพโหลดข้ึนไปมาตรวจสอบความถูกตองของบทความวิจัย หากบทความวิจัยถูกตองตาม

รูปแบบวิจัย  บัณฑิตกจ็ะอนุมัติผานในการตรวจสอบผานระบบสารสนเทศออนไลนและแจงใหชําระเงิน เมื่อ

ผูวิจัยสงบทความวิจัยอนุมัติผานแลว ก็ตองทําการชําระเงินเพื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการการสงบทความวิจัย 

 

 2. ผลการศึกษาเครื่องมือท่ีใชพัฒนาระบบ 



  2.1) ศึกษาวิธีการใชงาน Dreamweaver CS3 สําหรับตกแตงหนา Web ใหสวยงาม และ

เขียน code php ดังรปูที่ 3 

 
 

รูปท่ี 3 สัญลักษณโปรแกรม Dreamweaver CS3 
 

  Dreamweaver เปนโปรแกรมที่ใชสําหรบัสรางเว็บเพจ และบรหิารเว็บไซตที่ไดรบัความนิยม

สูงสุด ในกลุมโปรแกรมประเภทเดียวกัน ในปจจุบัน 

   เน่ืองจากคุณสมบัติของโปรแกรมที่มีความสะดวกตอการใชงาน มีฟงกชันที่ทําใหผูใชสามารถ

จัดวางขอความ รูปภาพ ตาราง ฟอรม วิดีโอ รวมถึงองคประกอบอื่นๆ ภายในเว็บเพจไดอยางสวยงามตามที่

ผูใชตองการ โดยไมตองใชภาษาสคริปตที่ยุงยากซบัซอนเหมอืนกอน ดวยความสามารถและคุณสมบัติขอ

โปรแกรม จงึเหมาะสําหรับนักพัฒนาเว็บเพจต้ังแตข้ันพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ 

  2.2) ศึกษาวิธีการใชงาน Microsoft Access 2016 ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft 

Access) คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมลู มีตารางเก็บขอมลูและสรางแบบสอบถามไดงาย มีวัตถุคอน

โทลใหเรียกใชในรายงานและฟอรม สรางมาโครและโมดูลดวยภาษาเบสิก เพื่อประมวลผลตามหลักภาษา

โครงสราง สามารถใชโปรแกรมน้ีเปนเพียงระบบฐานขอมลูโดยใชภาษา php เรียกใชขอมูล ผูวิจัยจงึนํามา

พัฒนาระบบเกบ็รวบรวมขอมลูผูเขารวมสมัครสงบทความวิจัย ปจจุบนั Microsoft Access มีถึงเวอรช่ัน 

2016 แสดงดังรูปที่ 4  

 

 
 

รูปท่ี 4 Microsoft Access 2016 

 

    2.3) ศึกษาวิธีการใชงานภาษา PHP  PHP ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.1994 โดย Rasmus 

Lerdorf ตอมามผีูใหความสนใจเปนจํานวนมาก จึงไดออกเปนแพ็คเกจ "Personal Home Page" ซึ่งเปนที่มา

ของ PHP โดยภาษา PHP เปนแบบ Server Side Script และเปน Open Source ที่ผูใชทั่วไปสามารถดาวน

โหลด Source Code และโปรแกรมไปใชฟรี ไดที่ http://www.php.net  

       พอกลางป ค.ศ.1995 เขาก็ไดพัฒนาตัวแปลภาษา PHP ข้ึนมาใหม โดยใชช่ือวา PHP/FI 

เวอรช่ัน 2 ซึ่งไดเพิ่มความสามารถในการรบัขอมลูทีส่งมาจากฟอรมของ HTML (จึงมีช่ือวา FI หรือ Form 



Interpreter) นอกจากน้ันยังเพิ่มความสามารถในการติดตอกับฐานขอมลูอีกดวย จึงทําใหผูคนเริ่มหันมาสนใจ 

PHP กันมากข้ึน  

       ในป 1997 มีผูรวมพัฒนา PHP เพิ่มอีก 2 คน คือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans 

(กลุมที่เรียกตัวเองวา Zend ซึ่งยอมาจาก Zeev และ Andi) โดยไดแกไขขอบกพรองตางๆ และเพิม่เติม

เครื่องมือใหมากข้ึน 

 โครงสรางของภาษา PHP ภาษา PHP มีลกัษณะเปน embedded script หมายความวาเรา

สามารถฝงคําสั่ง PHP ไวในเว็บเพจรวมกบัคําสั่ง (Tag) ของ HTML ได และสรางไฟลที่มีนามสกลุเปน .php, 

.php3 หรือ .php4 ซึ่งไวยากรณที่ใชใน PHP เปนการนํารปูแบบของภาษาตางๆ มารวมกันไดแก C, Perl และ 

Java ทําใหผูใชที่มีพื้นฐานของภาษาเหลาน้ีอยูแลวสามารถศึกษา และใชงานภาษาน้ีไดไมยาก ดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 Code ภาษา PHP ใชรวมกับคําสั่ง HTML 

 

 3. วิเคราะหและออกแบบระบบ 

  ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ ไดพัฒนาเปนระบบเว็บแอพพลเิคช่ัน แสดงดังรปูที่ 6 ดังน้ี  

 

 
 

 

 
 



รูปท่ี 6 ระบบสารสนเทศที่ไดพฒันาข้ึนเปนเว็บแอพ็พลิเคช่ัน 

 

 4. ผลการทดสอบระบบ 

  ทดสอบกระบวนการทํางานระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ และ

งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ กรณีศึกษา : ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลโดยใช

เทคนิคการทดสอบแบบ Black box testing เพื่อทดสอบประสิทธิภาพซึ่งไดผลการทดสอบ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ login เขาสูระบบ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบอัพโหลดไฟลบทความวิจัย 

 

การทดสอบ ผลที่คาดไว ผลการทดสอบ 

คาวาง (Null) ไมสามารถเพิ่มขอมูลไดและข้ึนขอความแจงเตือน ผาน 

กรอกขอมูลถูกตอง สามารถอพัโหลดไฟลได ผาน 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบดาวนโหลดไฟลบทความวิจัย 

 

การทดสอบ ผลที่คาดไว ผลการทดสอบ 

ดาวนโหลด ไฟล pdf  สามารถดาวนโหลดไฟลได ผาน 

ดาวนโหลด ไฟล word สามารถดาวนโหลดไฟลได ผาน 

 

   5. สรุปผลการดําเนินงาน  

การทดสอบ ผลที่คาดไว ผลการทดสอบ 

คาวาง (Null) ไมสามารถเขาระบบไดและข้ึนขอความแจงเตือน ผาน 

ไมกรอก Username ไมสามารถเขาระบบไดและข้ึนขอความแจงเตือน ผาน 

ไมกรอก Password ไมสามารถเขาระบบไดและข้ึนขอความแจงเตือน ผาน 

User ไมถูกตอง ไมสามารถเขาระบบไดและข้ึนขอความแจงเตือน ผาน 

Password ไมถูกตอง ไมสามารถเขาระบบไดและข้ึนขอความแจงเตือน ผาน 

กรอกขอมูลถูกตอง สามารถเขาระบบไดและข้ึนขอความแจง ผาน 



  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ และงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม

นานาชาติครั้งที่ ๒ กรณีศึกษา : ระบบบรหิารจัดการฐานขอมูล จากการทดสอบระบบดวยวิธี Black box 

testing ของ ระบบสามารถทํางานไดมปีระสทิธิภาพ ทดสอบ login เขาสูระบบ สามารถทดสอบผานทกุ

ข้ันตอน และ ผลการทดสอบอัพโหลดไฟลบทความวิจัย สามารถทดสอบผานทุกข้ันตอน และผลการทดสอบ

ดาวนโหลดไฟลบทความวิจัยผานทุกข้ึนตอนไมมีขอผิดพลาด และระบบที่พฒันาข้ึนไดนํามาใชจรงิ โดย

สามารถเขาผานลิงค http://runirac2016.bru.ac.th/listofmember/login/ การพัฒนาระบบในครั้งน้ีแสดง

ใหเห็นวาระบบที่พฒันาข้ึนมีคุณภาพสามารถนําไปใชงานได 

 

 6. อภิปรายผลการวิจัย 

  จากโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ และงานมหกรรมวิชาการและ

วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ กรณีศึกษา : ระบบบริหารจัดการฐานขอมลู ซึง่มีขอดีชวยใหรวดเร็วตอการสง

เอกสารบทความและมีการจัดเก็บขอมลูการแจงซอมอยางเปนระบบระเบียบ พรอมทั้งกระบวนการมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สวนขอเสีย ระบบทีพ่ัฒนาข้ึนก็ตองปรับเปลี่ยนใหตรงตามของผูใชใหมากทีสุ่ด ถาหาก 

Web Server ลม ระบบก็จะไมสามารถใหบรกิารสงไฟลเอกสารบทความวิจัยไดเลย 

 

 ปญหาอุปสรรค 

  1. การออกแบบระบบและการวิเคราะหระบบน้ันตองใชความรูทางดานเทคโนโลยีสารเทศ 

ในการออกแบบและการวิเคราะหระบบจึงทําใหลาชาตอการพัฒนาระบบ 

  2. ความตองของผูใชมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพิ่มลด จึงตองมีการแกไขระบบบอยครั้ง 

  3. ปญหาการเขียน Code ในการทําโปรแกรม 

  

 ขอเสนอแนะ 

  1. ควรมีการพฒันาใหนักพฒันาระบบที่สนใจสามารถพฒันาระบบสวนตางๆ เพิ่มเติมได 

  2. ควรมีการออกแบบใหผูใชงานสามารถใชงานไดงายข้ึน 

  3. ควรวางรูปแบบของหนาตาโปรแกรมใหดูสวยงามมากข้ึน 

 

 

 กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลลุวงไดดวยความรวมมือของผูบริหารและบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต ขอขอบพระคุณผูทีเ่กี่ยวของและมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรีัมยในฐานะหนวยงานผูใหทุน

สนับสนุนในการจัดทําโครงการงานวิจัย 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

 http://www.thaicreate.com/php/php-odbc-ms-access-connect-database.html 

 http://www.greatfriends.biz/webboards/msg.asp?id=136794 ทฤษฎี Black box testing 

 https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=50040 
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