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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝก

ประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอรายละเอียด เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอดังน้ี 

 

1. การฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

3. ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

4. หลักการเว็บฐานขอมูล 

5. แนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูล 

6. การเขารหัสขอมูลและรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 

7. การทดสอบซอฟตแวร (Software testing) 

8. ลายมือช่ืออิเลคทรอนิกส (Digital Signature)  

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 การฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง  กระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณที่เปน

ประโยชนแกการประกอบอาชีพ  ชวยใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานจริง  เพื่อให

เกิดทักษะและความสามารถในการทํางานที่ดี  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  ทั้งใน

สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ  นักศึกษามีโอกาสไดใชเครื่องมือใหมๆ  ในสถาน

ประกอบการตลอดจนทราบถึงข้ันตอนปฏิบัติงานและเทคนิคการทํางาน  สามารถเห็นวิธีการ

สรางสรรคผลผลิตที่มีประสิทธิภาพนอกจากน้ันยังสรางความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีตออาชีพ  และให

นักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน  ที่สําคัญเปนการเสริมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตตอไป 
วัตถุประสงคของการฝกงาน 

1) เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและไดรับประสบการณชีวิตการทํางานที่แทจริง 

2) เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนที่จะจบออกไปทํางาน 

3) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการปรับตัวใหเขากับ สภาพแวดลอมภายนอกวิทยาลัยฯ 
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4) เพื่อใหนักศึกษานําประสบการณที่ไดรับจากการฝกงานมาประยุกตใชในการทํางาน

ตอไป 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (ประเวศน วงษคําชัย และแอนนา พายุพัด, 2551 : 62 

อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัย และฐัชแกว ศรีสด, 2557) เปนสวนสําคัญมากที่จะสรางความประทับใจ

ใหกับผูใชบริการ และอยากกลับเขามาใชอีกครั้งในอนาคต ซึ่งนอกจากจะพัฒนาใหดีมีประโยชนแลว

ยังตองแขงขันกับเว็บไซตอื่นที่ใหบริการในแบบเดียวกัน รวมไปถึงสรางความไดเปรียบใหเหนือกวา

เว็บไซตที่จะเกิดข้ึนใหมในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการกําหนดเปาหมาย การจัดระบบขอมูล การสราง

ระบบเนวิเกชัน การออกแบบหนาเว็บ การใชกราฟก การเลือกใชสี และการจัดรูปแบบตัวอักษร 

นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงความแตกตางของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต ไดแก ชนิดและรุนของ

บราวเซอร ขนาดของหนาจอมอนิเตอร ความละเอียดของสีในระบบ รวมไปถึง Plug-in ชนิดตางๆ ที่

ผูใชมีอยู เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอผูใชงานเว็บไซตใหมากที่สุด  

 องคประกอบพ้ืนฐานท่ีควรมีในการออกแบบเว็บไซต 

  องคประกอบพื้นฐานสําคัญที่ควรคํานึงถึงเมื่อทําการออกแบบเว็บไซตมีดังตอไปน้ี  

(ประเวศน วงษคําชัย และแอนนา พายุพัด, 2551 : 62 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัย และ    

ฐัชแกว ศรีสด, 2557) 

1. ความเรียบงาย (Simplicity) คือ การสื่อสารเน้ือหาถึงผูใชโดยจํากัดองคประกอบเสริม

ที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ ใหเลือกเฉพาะสิ่งที่จําเปนเทาน้ัน รวมไปถึงไมใชสีตัวอักษรมากเกินไปและ

ไมมีการเปลี่ยนแปลงสีของลิงคใหสับสน 

2. ความสม่ําเสมอ (Consistency) คือ การออกแบบเว็บไซตใหมีรูปแบบเดียวกันตลอด

ทั้งเว็บไซต เพื่อใหผูใชรูสึกกับเว็บไซตวาเปนเสมือนสถานที่จริง รูปแบบของหนา สไตลของกราฟก 

ระบบเนวิเกชัน และโทนสีที่ใขควรจะมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

3. ความเปนเอกลักษณ (Identity) คือ การออกแบบทื่สื่อถึงลักษณะขององคกรเปนหลัก 

เน่ืองจากรูปแบบของเว็บไซตสามารถสะทอนถึงเอกลัษณและลักษณะขององคกรน้ัน มีความนาเช่ือถือ 

รวมไปถึงการเลือกใชชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพ และกราฟกอยางเหมาะสม 

4. เน้ือหาท่ีมีประโยชน (Useful Content) คือ เว็บไซตควรจัดเตรียมเน้ือหาและขอมูลที่

ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ และไม

ซ้ํากับเว็บอื่น 

5. ระบบเนวิเกชันท่ีใชงานงาย (User-Friendly Navigation) คือ ตองออกแบบใหผูใช

เขาใจงายและใชงานไดสะดวก โดยใชกราฟกที่สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมี

รูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ 
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6. มีลักษณะนาสนใจ (Visual Appeal) คือ การออกแบบเว็บไซตใหมีความสัมพันธกับ

คุณภาพขององคประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกจะตองสมบูรณ ไมมีรองรอยของความ

เสียหายเปนจุดดางหรือมีขอบเปนข้ันบันไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรที่อานงาย สบายตา และโทนสีที่เขา

กันอยางสวยงาม เปนตน 

7. การใชงานงายอยางไมจํากัด (Compatibility) คือ ออกแบบเว็บไซตใหผูใชสวนใหญ

เขาถึงไดมากที่สุด สามารถแสดงผลไดอยางไมมีปญหา 

8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) คือ การใหความสําคัญกับการออกแบบ

เว็บไซต เชน การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาที่มีมาตรฐาน 

9. ระบบการใชงานท่ีถูกตอง (Function Stability) คือ การเช่ือมโยงการทํางานตางๆ 

ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูกตอง 

10. ขอมูลเก่ียวกับบริษัท (About the Company) คือ การแนะนําขอมูลพื้นฐานของ

บริษัทในดานตางๆ เพื่อใหผูใชมีความเช่ือมั่นในตัวสินคาและบริการของบริษัท 

11. รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product Information) คือ การแสดงรายละเอียดของ

สินคาและบริการใหผูเขาชมไดศึกษากอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

12. ความคืบหนาและขาวสารจากสื่อมวลชน (News/Press Releases) คือ การ

นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนกับบริษัทและผลิตภัณฑตางๆ ทีมีใหบริการ เพื่อสื่อให

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลที่ทันเหตุการณอยูเสมอ 

13. ขอมูลในการติดตอ  (Contact Information) คือ การแสดงชองทางในการติดตอ

จากลูกคา เชน อีเมล ที่อยูบริษัท เบอรโทรศัพทและโทรสาร เปนตน 

14. คําถามยอดนิยม (Frequently asked question) คือ การรวบรวมคําถามและ

คําตอบที่สําคัญไวในสวนของคําถามยอดนิยมหรือ FAQ ซึ่งจะชวยใหผูสนใจไดรับคําตอบที่ตองการ

อยางรวดเร็ว 

 สรุปไดวา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตตองมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน การ

จัดระบบขอมูลที่ถูกตอง การสรางระบบเนวิเกชันที่เขาใจงาย การออกแบบหนาเว็บที่ใชงานงาย การ

ใชกราฟก การเลือกใชสี และการจัดรูปแบบตัวอักษรใหงานตอการอานและการมองเห็นเพื่อใหเกิด

ความพึงพอใจตอผูใชงานเว็บไซตใหมากที่สุด 

 

ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

เปนไปอยางรวดเร็ว มีความถูกตองและสามารถทําความเขาใจกับระบบไดงาย จําเปนตองนําวิธีการที่

เปนระบบเขามาใช คือ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรที่

แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอน ต้ังแตเริ่มตนพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบเสร็จสิ้นเปนระบบ
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ที่ใชงานได จนถึงชวงการใชงาน  (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2546 : 26-32 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัย 

และ  ฐัศแกว ศรีสด, 2555 : 19-21)  มีข้ันตอนดังน้ี 

1) กําหนดปญหา (Problem Definition) เปนข้ันตอนการรวบรวมปญหา ขอมูล และ

ความตองการของผูใช เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหระบบ โดยขอมูลอาจไดมาจากการสัมภาษณ  

สํารวจ เอกสาร และการรวบรวมขอมูลจากการดําเนินการงานตางๆ เปนตน  เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา

เปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหและออกแบบระบบใหสามารถแกปญหาและตอบสนองตอความ

ตองการของผูใชได 

2) วิเคราะหระบบ (Analysis) เปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบ

ปจจุบันหรือขอมูลตางๆ ที่ไดมาจากข้ันตอนกําหนดปญหา เพื่อจําแนกขอมูลที่จําเปนและจัดออกเปน

กลุม และกําหนดความตองการของระบบที่จะพัฒนาใหม และทําการพัฒนาแบบจําลองลอจิคัล 

(Logical Model) ซึ่งประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)  คําอธิบายการ

ประมวลผลขอมูล  (Process Descriptions)  และแบบจําลองขอมูล (Data Model) ในรูปแบบ   

ER-Diagram เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบทั้งหมด 

3) ออกแบบระบบ (Design) เปนข้ันตอนของการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห

ทางลอจิคัลมาพัฒนาเปนฟซิคคัล (Physical Model) ใหสอดคลองกัน โดยเริ่มจากสวนของอุปกรณ

และเทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการพัฒนาการออกแบบจําลองขอมูล 

(Data Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบสวนประสานตอผูใช 

(User Interface) และการจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  

4) พัฒนาระบบ (Development)  เปนข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมดวยการสราง

ชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อสรางระบบงาน โดยเลือกพิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี

ที่ใชงาน 

5) ทดสอบระบบ (Testing)  เปนข้ันตอนการทดสอบความถูกตองของการทํางานของ

ระบบกอนนําไปติดต้ังและใชงานจริง โดยการทํางานกับขอมูลตัวอยางเพื่อดูผลลัพธของการทํางานให

เปนไปตามขอบเขตของระบบที่กําหนดไว และหากระบบทํางานไมถูกตองก็จะดําเนินการแกไขกอน

การติดต้ังและใชงานจริง 

6) ติดต้ัง (Implementation) เปนข้ันตอนที่ทําหลังจากไดทําการทดสอบระบบ

เรียบรอยแลวและดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใชงานจริงตอไป 

7) การดูแลระบบ (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่

ไดมีการติดต้ังและใชงาน ทั้งน้ีเพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ตองการของผูใชมากที่สุด  

 สรุปไดวา การพัฒนาระบบจําเปนตองมีการนําหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (Soft 

Ware Life Cycle: SDLC) มาประยุกตใช เพื่อใหการพัฒนาระบบเปนลําดับข้ันตอน โดยมีข้ันตอน
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ต้ังแตเริ่มตนพัฒนาระบบไปจนถึงพัฒนาระบบเสร็จสิ้นและนําไปใชงานไดอยางสมบูรณ แสดงวงจร

การพัฒนาระบบไดดังภาพที่ 2.1 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1  แสดงวงจรการพฒันาระบบ 

(ที่มา : https://sites.google.com/site/ooad5605110026/wngcr-phathna-rabb-sdlc, 2561) 

 

หลักการเว็บฐานขอมูล 

 หลักการเว็บฐานขอมูล จะมีการทํางานที่ยืดยุนทั้งในเรื่องของการอัพเดตขอมูล เชน การ

ดึงขอมูล การเพิ่มขอมูล หรือการลบขอมูล เปนตน รวมไปถึงสามารถโตตอบกับผูใชได โดยจะเหมาะ

สําหรับเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบอยครั้งหรือเว็บที่มีการจัดเก็บฐานขอมูลไวภายในฐานขอมูล

เปนจํานวนมากๆ หรือที่เรียกวาเว็บ Dynamic ซึ่งในการพัฒนาเว็บประเภทน้ีจะตองอาศัยผูที่มี

ความรู ความสามารถในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เชน PHP, JavaScript, MySQL และ ASP.NET 

เปนตน เน่ืองจากตองใชความสามารถของภาษาสคริปตเขามาควบคุมหรือกําหนดรูปแบบการทํางาน

รวมกับภาษา HTML ทําใหสามารถจัดการกับขอมูลในฐานขอมูลไดโดยตรงผานทางหนาโฮมเพจ   

(ธัชกร วงษคําชัย และฐัศแกว  ศรีสด, 2555 : 14-15)  ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพท่ี 2.2  แสดงการทํางานของระบบฐานขอมลู 

(ที่มา : https://www.quora.com/, 2561) 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัฐานขอมูล 

ความหมายของฐานขอมูล 

ฐานขอมูล (Database) คือ การเก็บขอมูลที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันเอาไวในที่

เดียวกัน ซึ่งทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของสามารถใชงานรวมกันได โดยฐานขอมูลจะเปนโครงสรางของ

คอมพิวเตอรที่ใชในการจัดเก็บขอมูล 2 สวน คือ 1) ขอมูลของผูใช ซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลดิบที่ผูใช

สนใจ และ 2) เมตาดาตา (metadata) หรือขอมูลของขอมูล ซึ่งเปนคําอธิบาย คุณลักษณะ และเซต

ของความสัมพันธที่เช่ือมโยงระหวางขอมูลในฐานขอมูล ในการจัดการขอมูลในฐานขอมูลจะใช

ซอฟตแวรประเภท ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) (ศุภลักษณ  

บาตโพธ์ิ, 2559) 

ระบบจัดการฐานขอมูล 

ระบบจัดการฐานขอมูลเปนกลุมของโปรแกรมที่ชวยจัดการกับขอมูลในฐานขอมูล

และควบคุมการเขาถึงขอมูล  ซึ่งประกอบดวยฟงกช่ันหนาที่ตางๆ ในการจัดการกับขอมูล รวมทั้ง

ภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดย DBMS จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับ

ฐานขอมูล (ศุภลักษณ  บาตโพธ์ิ, 2559) 
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 ประโยชนของการประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูล 

1) พัฒนาการแบงปนขอมูล การประยุกตใช DBMS จะชวยสรางสภาพแวดลอมที่

ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลที่ดีข้ึนและชวยใหสามารถมีการจัดการขอมูลที่ดีข้ึน การเขาถึงดังกลาวทาํ

ใหผูใชสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว 

2) พัฒนาความปลอดภัยของขอมูล การที่มีผูใชขอมูลมากข้ึนจะเปนการเพิ่มความ

เสี่ยงใหกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยองคกรตางๆไดทําการลงทุนในเชิงเวลา ความ

พยายาม และเงินเปนจํานวนมากเพื่อทําใหแนใจไดวาขอมูลของพวกเขามีการใชงานอยางถูกตองและ

เหมาะสม แตสําหรับการประยุกตใช DBMS จะมีการบังคับใชนโยบายเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของ

ขอมูล (data privacy) และมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย  (security policy) ที่สามารถใหแนใจ

ไดวาขอมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานขอมูลมีความปลอดภัย 

3) ความสามารถในการรวมขอมูลที่ดีข้ึน การเขาถึงขอมูลที่หลากหลายจะมีสวนชวย

ใหการรวมขอมูลตางๆขององคกรสามารถทํางานไดดีข้ึนและยังสามารถทําใหเห็นภาพกวางๆของ

ขอมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานขอมูลไดดีข้ึนดวย 

4) ลดความไมสอดคลองกันของขอมูล ความไมสอดคลองของขอมูลจะเกิดข้ึนเมื่อ

ขอมูลถูกจัดเก็บอยูหลายที่และขอมูลเหลาน้ันมีเวอรช่ันที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อทําการ

ประยุกตใชฐานขอมูลและมีการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลที่ดีจะสามารถลดความไมสอดคลองของ

ขอมูลลงได 

5) พัฒนาการเขาถึงขอมูล การเขาถึงขอมูลดวย DBMS จะสามารถทํางานไดอยาง

รวดเร็วผานคิวรี โดยคิวรีจะเปรียบไดกับขอความรองขอการใชขอมูลที่สงไปยัง DBMS 

6) พัฒนาการตัดสินใจ การจัดการขอมูลที่ดีและการพัฒนาการเขาถึงขอมูลจะ

สามารถชวยใหเราสามารถสรางขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพได ซึ่งเมื่อเรามีขอมูลสารสนเทศที่มี

คุณภาพจะชวยใหเราสามารถทําการตัดสินไดดีย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม การประยุกตใช DBMS จะไม

สามารถการันตีไดวาจะทําใหเรามีขอมูลที่มีคุณภาพดี แตจะสามารถชวยจัดเตรียมกรอบความคิดที่จะ

อํานวยความสะดวกในการจัดการกับคุณภาพของขอมูลได 

7) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูใช การที่เรามีขอมูลที่สามารถเรียกใชไดรวม

กับเครื่องมือที่ใชในการแปลงขอมูลใหเปนขอมูลสารสนเทศจะชวยใหผูใชสามารถทําการตัดสินใจได

อยางรวดเร็วและถูกตอง อันนํามาซึ่งความแตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลวในการ

ดําเนินธุรกิจ (ศุภลักษณ  บาตโพธ์ิ, 2559) 

การออกแบบระบบฐานขอมูล 

1) การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Database Design) เปนข้ันตอนในการ

วิเคราะหขอมูลที่จําเปนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ โดยกําหนดกลุมขอมูล (Entity) และ

กําหนดความสัมพันธ (Relationship) ระหวางขอมูลตางๆ จากน้ันจึงระบุรายละเอียด (Attribute) 
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ตางๆ ของขอมูลทั้งหมด และระบุกฎที่จะควบคุมความคงสภาพของขอมูล (Data Integrity) แสดง

แนวคิดการออกแบบโดยใช ER Model แลวพัฒนา ER Diagram 

2) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Database Design) เปนการแปลง ER 

Diagram ใหเปนเคารางรีเลชัน (Relational Schema) ตามทฤษฎีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ นํารีเลชันมา

ปรับบรรทัดฐาน (Normalization) ใหอยูในรูปแบบบรรทัดฐานที่เหมาะสม 

3) การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Database Design) เปนการออกแบบ

โครงสรางขอมูลที่จะนําไปจัดเก็บในฐานขอมูล กําหนดโครงสรางตามคุณสมบัติขอมูลของระบบ

จัดการฐานขอมูล ระบุพจนานุกรมของขอมูล (Data Dictionary) (ศุภลักษณ  บาตโพธ์ิ, 2559) 

Entity Relationship Model 

ER Model เปนการออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิด (Conceptual) ซึ่งผลการ

ออกแบบดวย ER Model สามารถแสดงดวยรูปภาพ หรือ ER Diagram ซึ่งเปนแผนภาพที่ทําหนาที่

แสดงความสัมพันธระวาง Entity หรือกลุมขอมูล รวมทั้งรายละเอียดและความสัมพันธระหวางขอมูล

ในระบบในลักษณะที่เปนภาพรวม โดยออกแบบฐานขอมูลไดอยางอิสระ ไมตองคํานึงถึงวาจะใช 

DBMS ชนิดไหน ย่ีหออะไร ดวยคุณสมบัติเดนน้ีทําให ER Model เปนที่นิยมใชงานกันมากในการ

วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล (ศุภลักษณ บาตโพธ์ิ, 2559) ซึ่ง ER Diagram มีสวนประกอบดังน้ี 

1) เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง สิ่งตางๆ หรือวัตถุที่ถูกรวบรวมเปนขอมูล ที่ใชกับ

ระบบงานที่กําลังพัฒนาอยู อาจเปนรูปธรรม เชน บุคคล สถานที่ วัตถุ และนามธรรม เชนแนวคิดหรือ

เหตุการณ โดยเอนทิต้ีใน ER Diagram หมายถึงตาราง 

2) แอททริบิวต (Attribute) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ใชอธิบาย

รายละเอียดของเอนทิต้ี 

3) ความสัมพันธ (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธที่เช่ือมโยงระหวางแตละ

เอนทิต้ีตามเงื่อนไขของระบบงาน โดยแบงเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

- 1:1 (One-to-One) เปนความสัมพันธที่แตละแถวของขอมูลในเอนทิต้ีแรก 

สามารถจับคูกับขอมูลในเอนทิต้ีที่สองไดเพียงแถวเดียวเทาน้ัน 

- 1:M (One-to-Many) เปนความสัมพันธเปนความสัมพันธที่แตละแถวของ

ขอมูลใน Entity แรก สามารถจับคูกับขอมูลใน Entity ที่สองไดมากกวาหน่ึงแถว 

-M:N (Many-to-Many) เปนความสัมพันธที่แตละแถวของขอมูลใน Entity แรก 

สามารถจับคูกับขอมูลใน Entity ที่สองไดมากกวาหน่ึงแถว และในทางกลับกันขอมูลแตละแถวของฝง 

Entity ที่สองก็สามารถจับคูกับขอมูลใน Entity แรกไดมากกวาหน่ึงแถว 

 สรุปไดวา การออกแบบฐานขอมูลควรมีการออกแบบใหตรงกับความตองการของระบบ

ใหมากที่สุด มีการกําหนดช่ือตาราง ชนิด และขนาดของคอลัมภใหมีความถูกตองและมีความสัมพันธ

กันของขอมูล เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลไดอยางมีระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถทํางานแยกกันได
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อยางมีอิสระ และสามารถเรียกใชประโยชนจากฐานขอมูลเต็มประสิทธิภาพ 

 

การเขารหัสขอมูลและรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ   

 เปนการตรวจสอบในระดับการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภายในระบบ

สารสนเทศ (วิกิพีเดีย, 2559) โดยมีการเขารหัสช่ือผูใชและรหัสผานของผูใชกอนเขาใชงาน ที่เปน

มาตรฐานสากล เชน SSL VPN หรือ XML Encryption เปนตน ในกรณีการรับสงขอมูลสําคัญผาน

ระบบเครือขายสาธารณะ รวมถึงการอนุญาตใหเขาใชงานตามดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล โดยระบบ

เขารหัสสามารถแบงตามวิธีการใชกุญแจไดเปน 2 วิธีดังน้ี nextproject.net, 2559  
1) ระบบเขารหัสแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric-key cryptography) คือ การ

เขารหัสขอมูลดวยกุญแจเด่ียว (Secret Key) ทั้งผูสงและผูรับ โดยวิธีการน้ีผูรับกับผูสงตองตกลงกัน

กอนวาจะใชรูปแบบไหนในการเขารหัสขอมูล เชน ผูสงกับผูรับตกลงจะใชเทคนิดการแทนที่ตัวอักษร

ที่อยูถัดไป 1 ตําแหนง เชน ถาเห็นตัวอักษร A ก็ใหเปลี่ยนไปเปน B หรือเห็นตัวอักษร B ก็ให

เปลี่ยนไปเปน C เปนตน  ลักษณะการทํางาน ดังภาพที่ 2.3  

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  แสดงการเขารหสัแบบกญุแจสมมาตร (Symmetric-key cryptography)   

(ที่มา : https://www.cheapsslshop.com/,  2561) 

 

2) ระบบเขารหัสแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric-key cryptography or Public 

Key Technology) คือ ใชหลักกุญแจคูทําการเขารหัสและถอดรหัส จะประกอบไปดวย กุญแจ

สวนตัว  (private key) และกุญแจสาธารณะ   (public key) โดยหลักการทํางานจะทําดังน้ี ถาใช

กุญแจลูกใดเขารหัส ก็ตองใชกุญแจอีกลูกหน่ึงถอดรหัส สําหรับการเขารหัสและถอดรหัสดวยกุญแจคู

น้ีจะใชฟงกช่ันทางคณิตศาสตรเขามาชวยโดยที่ฟงกช่ันทางคณิตศาสตรที่นํามาใช ไดรับการพิสูจนแลว

วาจะมีเฉพาะกุญแจคูของมันเทาน้ันที่จะสามารถถอดรหัสได ไมสามารถนํากุญแจคูอื่นมาถอดรหัสได

อยางเด็ดขาด ลักษณะการทํางาน ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพท่ี 2.4  แสดงการเขารหสัแบบกญุแจอสมมาตร   

(Asymmetric-key cryptography or Public Key Technology) 

(ที่มา : https://www.cheapsslshop.com/,  2561) 

 

 สรุปไดวา การพัฒนาระบบสารสนเทศในปจจุบันตองคําถึงความปลอดภัยในการเขา

ใชงานระบบใหมากที่สุด  มีการเขารหัสช่ือผูใชและรหัสผานของผูใชกอนเขาใชงาน ที่ เปน

มาตรฐานสากล เชน SSL VPN หรือ XML Encryption โดยใชวิธีเขารหัสแบบกุญแจสมมาตร 

(Symmetric-key cryptography) คือ การเขารหัสขอมูลดวยกุญแจเด่ียว (Secret Key) ทั้งผูสงและ

ผูรับ และการเขารหัสแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric-key cryptography or Public Key 

Technology) คือ ใชหลักกุญแจคูทําการเขารหัสและถอดรหัส จะประกอบไปดวย กุญแจสวนตัว 

(private key) และกุญแจสาธารณะ (public key) เพื่อใหมีความปลอดภัยทั้งตัวระบบและขอมูล

สําคัญภายในระบบ 

 

การทดสอบซอฟตแวร  (Software testing) 

การทดสอบซอฟตแวรมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาขอผิดพลาดที่มีอยูในระบบ ผูที่ทําการทดสอบ

เรียกวาทีมทดสอบประกอบไปดวย นักทดสอบมืออาชีพ นักวิเคราะหระบบ นักออกแบบระบบ 

ผูเช่ียวชาญการจัดโครงแบบ และผูใช การทดสอบความผิดพลาดของซอฟตแวรแบงออกเปน 2 ระดับ

โปรแกรม และระดับระบบ สําหรับระบบขนาดใหญการทดสอบแบงเปน 6 ระยะไดแก การทดสอบ

โมดูลหรือการทดสอบหนวยทดสอบรวม การทดสอบฟงกชันการทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบ

การยอมรับ และการทดสอบการติดต้ัง การทดสอบซอฟตแวรสามารถทําใหผูใชมั่นใจไดวาระบบ

กระทําหนาที่และสามารถแกไขปญหาไดตามขอกําหนดทีร่ะบุในเอกสารกําหนดความตองการไดอยาง

ถูกตอง เครื่องมือที่ใชในการทดสอบไดแก แผนทดสอบ ขอกําหนดการทดสอบและประเมินผล 

รายละเอียดการทดสอบและรายงานการวิเคราะหการทดสอบ (อุไร ทองหัวไผ, 2558: 140 - 153) 
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1. วัตถุประสงคหลักของการทดสอบ 

1) การทดสอบซอฟตแวรเปนกระบวนการ Execute (สั่งใหทํางาน) โปรแกรมดวย

จุดมุงหมายเพื่อคนหาขอผิดพลาด   

2) การทดสอบที่ดีจะตองมีความเปนไปไดสูงที่จะคนพบขอผิดพลาดใหมๆ และการ

ทดสอบที่ประสบความสําเร็จจะตองพบขอผิดพลาด 

3) การทดสอบซอฟตแวรเปนเพียงเทคนิคหน่ึงในบรรดาเทคนิคปรับปรุงคุณภาพอีก

มากมาย 

4) เทคนิคปรับปรุงคุณภาพจะตองมีพื้นฐานอยูบนหลักการดานคุณภาพที่สอดคลอง

กัน 

5) การประยุกตใชเทคนิคปรับปรุงคุณภาพจะตองเปนไปตามกระบวนการที่ชัดเจน 

6) เทคนิคปรับปรุงคุณภาพสามารถไดรับการสนับสนุนจากเครื่องมือหลายประเภท 

2. แนวทางการทดสอบ 

 แนวทางการทดสอบ มีดวยกันหลายวิธีการ แนวทางหน่ึงที่สามารถทําไดดี คือ 

กระบวนการต้ังคําถามตอซอฟตแวร เพื่อดําเนินการทดสอบและประเมินตัวซอฟตแวร วาสามารถ

ตอบคําถามที่ต้ังไวไดอยางถูกตองหรือไม ดังน้ี 

1) คําถาม หมายถึง เหตุการณหรือวิธีการที่จะกระทํากับตัวซอฟตแวร 

2) คําตอบ หมายถึง ผลลัพธที่พฤติกรรมของซอฟตแวรตอคําถามที่เกิดข้ึน 

3) คุณภาพของซอฟตแวรที่สามารถทดสอบได ไดแก 

4) reliability - ความนาเช่ือถือ 

5) efficiency - ประสิทธิภาพ 

6) portability - ความสามารถในการเคลื่อนยาย 

7) maintainability - ความสามารถในการดูแลรักษา 

8) compatibility - ความสามารถเขากันได 

9) usability – สามารถใชไดงายเขาใจไดงาย 

3. ขั้นตอนการทดสอบ 

ข้ันตอนการทดสอบซอฟตแวรน้ันสวนใหญแลวข้ึนอยูกับระเบียบวิธีการทํางานของ 

แตละองคกรหรือทีมงานในแตละแหง ไมไดมีรูปแบบตายตัวแนนอน แตสามารถระบุอยางคราวๆได

ดังน้ี 

1) วิเคราะหความตองการ 

2) จัดทําแผนงานการทดสอบ 

3) จัดทําแนวทางการทดสอบ 

4) ทดสอบจริง 
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5) รายงานผลการทดสอบ 

6) ทดสอบผลจากการแกไข 

 

4. กลยุทธการทดสอบ 

 การทดสอบโปรแกรมน้ัน มีกลยุทธอยู 2 แบบ ไดแก แบบ Black Box และแบบ 

White Box ซึ่งแตละแบบมีแนวทางการทดสอบ ดังน้ี 

1) การทดสอบแบบ Black Box 

  การทดสอบแบบน้ี ผูทดสอบไมตองไปสนใจถึงเน้ือหรือคําสั่งภายใน

โปรแกรม แตตองเขาใจถึง Functional Requirement เทาน้ัน ถา Input เปน a คา Output ที่

คาดหวังจะเปน f(a) ผูทดสอบก็ตองใชขอมูล a แลวประมวลผลดูวา Output ที่ไดเปน f(a) จริง

หรือไม ถาได Output เปน f(a) ก็ถือวาการทดสอบสําหรับขอมูล a ผาน ดังน้ัน ขอมูลใดๆ ที่สมนัย

กับ a ก็ใชไดหมด 

  ปกติแลวการทดสอบแบบ Black Box เปนการทดสอบที่ทํากันทั่วไป แต

ตองเนนวา ขอมูลที่ไดตองเตรียมจาก Functional Requirement จริงๆ ไมใชเตรียมจากสเปคของ

โปรแกรม สําหรับจํานวนขอมูลที่ใชในการทดสอบน้ันจะตองจําแนกเปนกลุมแลวใชตัวแทนกลุมใน

การทดสอบ ไมตองใชทุกคาในกลุมน้ัน การทดสอบน้ันจะตองใช 

 คาตัวแทนของกลุม 

 คาสุดข้ัวทางสูง 

 คาสุดข้ัวทางตํ่า 

 คาเกินพิกัด 

 คาที่ผิดวิสัย 

 

2) การทดสอบแบบ White Box 

การทดสอบแบบ White Box น้ัน ชุดทดสอบตองออกแบบจากขอมูล

โครงสรางของโปรแกรมที่เขียนข้ึนมาจริงๆ ชุดทดสอบแตละชุดจะตองออกแบบมาเพื่อครอบคลุม

เงื่อนไข (Coverage) บางอยาง เชน ทางเดินในโปรแกรม หรือเงื่อนไขตางๆที่เกิดข้ึนไดในคําสั่ง

ประเภท If ชุดทดสอบจะตองประกอบดวยชุดที่สามารถประมวลผลอยางปกติและไมปกติ 

การทดสอบแบบ White Box ทําไดยาก เพราะการสรางชุดทดสอบทําได

ยาก ดังน้ันจึงไมนิยมใชทั่วไป แตอาจใชกับสวนโปรแกรมที่มีความสําคัญอยางมาก ประเภทที่ถาพลาด

แลวจะมีผลเสียอยางใหญหลวง 
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5. แบบตางๆ ในการทดสอบ 

 ประกอบดวยการทดสอบ 11 แบบ ดังน้ี 

1) Unit Test 

 ในปจจุบันโปรแกรมเมอรจะเขียนโปรแกรมทีละหนาจอ แตละหนาจอจึงถือวาเปน

หน่ึงหนวย แตละหนาจออาจจะมีหนาจอยอย หนาจอยอยเหลาน้ีก็อาจถือวาเปนหนวยยอย การ

ทดสอบก็ตองทําจากหนวยยอยไปหาหนวยใหญ ซึ่งก็คือหนาจอหลักที่ไดรับมาใหเขียน 

 การทดสอบแตละหนาจอ เปนหนาที่ของโปรแกรมเมอร ถาฝายออกแบบมีแผนการ

ทดสอบมาดวย โปรแกรมเมอรก็ตองทดสอบตามแผน และเพิ่มเติมการทดสอบอื่นๆ เน่ืองจาก

โปรแกรมเมอรจะเขาใจตรรกของโปรแกรมสวนน้ันมากกวาคนอื่น การทดสอบแตละหนาจอ ตอง

อาศัยกรรมวิธีคิดแบบ Black Box และแบบ White Box ในกรณีที่หนาจอเกี่ยวกับการเก็บ เพิ่ม ลบ 

แกไขขอมูล ก็ตองมีการปอนขอมูล เพื่อทดสอบฟงกชัน (ปุม) ตางๆเหลาน้ันดู ตามแนวทางกรรมวิธี 

Black Box เชน เพิ่มขอมูลตองทดสอบทั้งประเภทของขอมูล ขนาดขอมูล และตัวตารางที่เก็บขอมูล

เองวาจะประมวลผลเมื่อไหร เมื่อประมวลผลแลวดปรแกรมมีพฤติกรรมอยางไร และถาลบขอมูลจาก

ตารางวางเปลา (ตารางที่ไมมีขอมูล) โปรแกรมจะจัดการไดอยางไร 

 โปรแกรมเมอรตองบันทึก การณีทดสอบและบันทึกผลลัพธทุกผลลัพธ ไมวาจะผิด

หรือจะถูก และข้ันตอนที่นําไปสูผลลัพธน้ันก็ตองบันทึกดวย เพราะในกรณีที่ผลลัพธผิดจะไดสามารถ

สรางข้ึนมาใหมเพื่อดูพฤติกรรม แลวจึงหาทางแกไขได 

2) Integration Test 

 เมื่อระบบไดรับการพัฒนา และทุกหนาจอไดรับการพัฒนาและทดสอบ เริ่มตองมี

การรวมหนาจอเปนระบบ การรวมระบบจะพบปญหามาก ถาองคกรไมไดควบคุมการออกแบบต้ังแต

แรก ปญหาสวนใหญจะพบวาระบบรวมกันไมได เน่ืองจากมีการแยกทีมทําและตางคนตางทํา ทําให

ฐานขอมูลไมเปนเอกลักษณเดียวกัน เชน ถามี 5 ระบบ อาจเทากับมี 5 ฐานยอยที่ใชขอมูลเดียวกันใน

ช่ือที่แตกตางกัน ซึ่งเปนปญหาที่ตองแกฐานขอมูลใหตรงกันภายหลัง นอกจากน้ันยังมีการใชช่ือตัว

แปรตางๆ ในลักษณะตัวแปรที่ใชรวมกัน แตใชช่ือตางกันไป ทําใหไมสามารถรวมโปรแกรมได ปญหา

ตางๆเหลาน้ี ทําใหตองมีการออกแบบรวมกัน แตแยกเขียนโปรแกรมกันไดทั้งน้ีจะตองมีกําหนด

มาตรฐานการใชช่ือ ตลอดจนมาตรฐานการใชขอมูลจาก ERD เดียวกัน 

3) Functional Test (Features Test, Acceptance Test) 

  หลังจากที่ซอฟตแวรไดผาน Integration Test แลว ตองสงไปใหทีมงานทดสอบ

ควบคุมคุณภาพโครงการหรือหนวยงานภายนอก หรือตัวแทนผูใชทดสอบวาซอฟตแวรมีคุณลักษณะ

และพฤติกรรมตามที่ตกลงกันไว การทดสอบจะประกอบดวย การทดสอบฟงกชัน (งาน) ทุกงานที่  

ตกลงกันไว การทดสอบจะกระทําแบบ Black Box ดังน้ัน ฝายองคการจะตองจัดทําบัญชีรายการขีด

ความสามารถ (Features) ทุกประการของโปรแกรม บัญชีรายการขีดความสามารถของโปรแกรม
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จะตองสอดคลองกับ Requirement ตางๆที่ตกลงกัน และจะตองเตรียม Test Case ตางๆ ที่สามารถ

ยืนยันถึงการทํางานที่ถูกตองของขีดความสามารถของโปรแกรม 

 ปกติแลวการทดสอบแบบน้ีสามารถใช เปนการทดสอบเพื่ อการตรวจรับ 

(Acceptance Test) ในเชิงบริหารโครงการแลว เมื่อไดผานการทดสอบเพื่อการตรวจรับแลวเทากับ

การสิ้นสุดการพัฒนาโครงการ ยกเวนวาสัญญาจะระบุใหทําการลงระบบ (Implement) หรือจัดทํา

การว่ิงคูขนาน (Parallel Run) ระหวางระบบใหมกับระบบเกา เพื่อเทียบเคียงผลลัพธ 

4) Stress Test 

 เปนการทดสอบโดยทําใหระบบรับขอมูลพรอมกันจากหลายๆที่ ในเวลาที่ใกลเคียง

กัน หรือเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเห็นชัดไดวาระบบ โดยเฉพาะเครื่องแมขายจะจัดการกับ 

Transaction ที่เขามาพรอมกันไดหรือไม นอกจากน้ียังตองทดสอบในสภาวะที่ทรัพยากรระบบ เชน 

พื้นที่หนวยความจําหลักหรือฮารดดิสกเหลือนอยลงจนข้ันตํ่าสุด เพื่อดูผลการประมวลผล ระบบจะ

ทํางานในสภาวะที่มีความเครียดสูง เพราะตองจัดการทรัพยากรอยูตลอดเวลา เชน จะตอง Swap 

ขอมูลหรือโปรแกรมระหวางหนวยความจําหลักกับหนวยความจํารองเพิ่มมากข้ึน หรือระบบไมมีพื้นที่

จัดการกับความยาวของคิวได การทําใหระบบมีความเครียดสูงน้ี จะทําใหระบบแสดงจุดออนการ

ออกแบบออกมา ทางฝายบริหารจะไดขอมูลเพื่อพิจารณาดูวา ซอฟตแวรชุดน้ีสมควรไดรับการจัด

จําหนายไดหรือยัง 

5) Performance Test 

 การทดสอบสมรรถภาพน้ันเปนการทดสอบดูวา ระบบสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามที่ตองการไดหรือไม เชน อาจจะดูถึง Response Time หลังจากที่กดปุม OK แลว 

จะไดผลลัพธภายในไมกี่วินาทีตามที่คาดหมาย การทดสอบสมรรถภาพน้ัน นอกจากดูที่ Response 

Time ของหนาจอแลว ยังดูวารายงานที่ตองการใชน้ันสามารถพิมพออกไดในเวลาที่พอสมควรตาม

ความคาดหมายหรือไม 

6) Qualification Test 

 ในการพัฒนาซอฟตแวรเปนสินคาสําเร็จรูป จะตองมีการทดสอบที่เขมขน และ

ทดสอบถึงวาซอฟตแวร ช้ินน้ัน ทํางานกับขอมูลที่ใชกับซอฟตแวรรุนกอนหนาน้ันไดหรือไม 

(Backward Compatible) ซึ่งมีความสําคัญในการจัดจําหนายซอฟตแวร นอกจากน้ัน ในกรณีที่มี 

Features ที่ตองเช่ือมกับซอฟตแวรบริษัทอื่น ก็ตองมีการทดสอบวา ซอฟตแวรใหมน้ันใชไดกับ

ซอฟตแวรบริษัทอื่นรุนใดบาง 

 การทดสอบ Quantification เปนการทดสอบเพื่อระบุชัดเจนวา ซอฟตแวรน้ันควร

จะจัดจําหนายไดแลว ภายในเงื่อนไขที่ชัดเจน ไมใชการทดสอบแบบผาน/ไมผาน 
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7) Loading Test 

 การทดสอบน้ีเปนการทดสอบวาระบบรับขอมมูลจํานวนมากได และสามารถทํางาน

ไดในชวงเวลาที่ยาว โดยไมมีปญหา ไมวาจะเปนเรื่องกระบวนงานเกิดชาลง (อาจเน่ืองจากมีขยะใน

หนวยความจํามากข้ึน) หรือระบบเกิดหยุดไปเฉยๆ เน่ืองจากมีการแยงใชทรัพยากรที่นําไปสูการรอ

คอยทรัพยากรแบบงูกินหาง ซึ่งทําใหระบบคอยๆทํางานชาลงจนกระทั่งหยุดได 

8) Usability Test 

 การทดสอบแบบน้ีเปนการทดสอบวาโปรแกรมใชไดงายหรือไม หรือโปรแกรมใช

แลวมีปญหาหรือไม การทดสอบแบบน้ีเปนการทดสอบพฤติกรรมการใชโปรแกรมของมนุษย การ

ปราศจากขอผิดพลาด (Error) ก็เปนการชวย Usability ประการสําคัญแตไมใชทั้งหมด 

9) Compatibility Test 

 การทดสอบแบบน้ีเปนการทดสอบที่มีผลตอการคา เพราะตองมีการยืนยันวา

ซอฟตแวรรุนที่จะขายน้ี มีขีดความสามารถแบบ Backward Compatibility หรือใชแทนซอฟตแวร

รุนเกาได นอกจากน้ียังตองทดสอบวาซอฟตแวรน้ีใชรวมกับซอฟตแวรอื่นในทองตลาดไดหรือไม 

10) Installation Test 

 การทดสอบแบบน้ีเปนการนําซอฟตแวรไปทดสอบกับฮารดแวร  เครือขาย 

ฐานขอมูล และระบบปฏิบัติการที่ใชงานจริง เพื่อยืนยันวาสามารถปฏิบัติงานในสภาวะแวดลอมจริง 

การทดสอบ Installation น้ีมีความสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะกับซอฟตแวรลักษณะ Client-Server 

ซึ่งตองอาศัยช้ินสวนซอฟตแวรอื่นๆ อีกประการหน่ึง คําโฆษณาชวนเช่ือ เรื่องการใชรวมกันได หรือทํา

ครั้งเดียวใชงานไดทุกเครื่อง ทุกระบบน้ัน ไมเปนจริงเสมอไป ดังน้ัน องคกรเจาของซอฟตแวรมีหนาที่

จะตองทดสอบกับฮารดแวรจริง สภาวะแวดลอมจริง กอนที่จะปลอยซอฟตแวรสูทองตลาด 

11) Regression Test 

การทดสอบแบบ Regression เปนการทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไข

โปรแกรม ในระหวางที่ทดสอบดปรแกรม อาจจะมีการพบจุดบกพรอง ซึ่งจะตองแกไข หลังแกไขมี

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมก็มีโอกาสเพิ่มจุดบกพรอง ดังน้ัน จําเปนตองมีการทดสอบใหมทั้งระบบ ซึ่ง

ก็จะมีคาใชจายสูงมาก กรรมวิธี Regression จะทดสอบเฉพาะโปรแกรมสวนที่ไดรับการแกไข

ตลอดจนช้ินสวนโปรแกรม หนาจอที่เกี่ยวของโดยตรงกับโปรแกรมที่แกไข หรือถามี Global 

Variables ที่ใชรวมกัน ก็ตองมีการวิเคราะหและทดสอบกับผลกระทบโดยตรงกับสวนอื่นๆ ที่ใชตัว

แปรแบบ Global เหลาน้ัน  (สุชาติ ธนวเสถียร และคณะฯ ,2542) 

สรุปไดวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเมื่อมีการพัฒนาระบบและติดต้ังเปนที่

เรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปคือการทดสอบระบบ เพื่อคนหาขอผิดพลาดที่มีอยูในระบบกอนนําไปใช

งานจริง  ในการทดสอบระบบจะมี 2 แบบดวยกันคือ Black Box และ White Box ซึ่งในปจจุบันการ

ทดสอบระบบจะนิยมใชวิธีการทดสอบแบบ Black Box  คือ ผูทดสอบไมตองไปสนใจถึงเน้ือหรือคําสั่ง
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ภายในโปรแกรม แตตองเขาใจถึง Functional Requirement เทาน้ัน เมื่อมีการทดสอบการนําขอมูล

เขา (Input) การประมวลผล (Process) และแสดงผล (Output) ไดตาม Functional Requirement 

ก็ถือวาระบบทํางานไดถูกตอง   

 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

(พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 หมวด 2) 

มาตรา 26  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปน้ีใหถือวาเปนลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสที่เช่ือถือได 

(1) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสน้ันไดเช่ือมโยงไปยังเจาของลายมือช่ือโดย

ไมเช่ือมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่นํามาใช 

(2) ในขณะสรางลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกสน้ัน ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส

อยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือช่ือโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น 

(3) การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดแกลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางข้ึนสามารถ

จะตรวจพบได 

(4) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพื่อรับรองความ

ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความน้ันสามารถตรวจพบ

ไดนับแตเวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดที่แสดงไดวาเปนลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสที่เช่ือถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเช่ือถือของลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส   

มาตรา 27 ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือช่ือดําเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต 

 (2) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเช่ือวาจะกระทําการใดโดยข้ึนอยูกับ

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ 

  (ก) เจาของลายมือช่ือรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสน้ันสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

  (ข) เจาของลายมือช่ือรูจากสภาพการณที่ปรากฎวากรณีมีความเสี่ยงมาก

พอที่ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ 

หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตุประสงค 
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(3) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองใชความ

ระมังระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่ง

กระทําโดยเจาของลายมือช่ือเกี่ยวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน

ใบรับรอง 

มาตรา 28 ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหมี

ผลทางกฎหมายเสมือนหน่ึงลงลายมือช่ือผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว 

(2) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดง

สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทําเกี่ยวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มกีารกาํหนดใน

ใบรับรอง 

(3) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอเทจ็จรงิ

ในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปน้ี 

(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 

(ข) เจาของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 

(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมืออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนที่มีการออก

ใบรับรอง 

(4) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปน้ี

จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น 

(ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือช่ือ 

(ข) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง 

(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย ถูก

ทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสองคลองกับวัตถุประสงค 

(ง) ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว 

(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือช่ือสงคําบอกกลาวเมื่อมีเหตุตามมาตรา 27 (2) 

(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 

(5) ในกรณีที่มีการบริการตาม (4) (จ) บริการน้ันตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือช่ือสามารถ

แจงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 27 (2) และในกรณีที่มีบริการตาม  (4) (ฉ) บริการน้ันตอง

สามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ 

(6) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เช่ือถือไดในการใหบริการ 
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มาตรา 29 ในการพิจารณาความเช่ือถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา 28 (6) 

ใหคํานึงถึงกรณีดังตอไปน้ี 

(1) สถานภาพการทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยที่มีอยู 

(2) คุณภาพของระบบฮารดแวและซอฟตแวร 

(3) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการน้ัน 

(4) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือช่ือที่ระบุในใบรับรอง  และผูที่อาจ

คาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีที่เกี่ยวของ 

(5) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 

(6) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยูของ

สิ่งที่กลาวมาใน (1) ถึง (5) 

(7) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 30 คูกรณีที่เกี่ยวของตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(1) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส 

(2) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดําเนินการตามสมควร ดังน้ี 

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ  

(ข) ปฏิบัติตามขอจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง 

มาตรา 31 ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฏหมายโดยไมตอง

คํานึงถึง 

(1) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ 

(2) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรังรองหรือเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกบัใบรบัรอง

ที่ออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบที่เช่ือถือไดไมนอยกวาระบบที่เช่ือถือได

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายใน

ประเทศเชนเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใชลายมอืช่ือ

อิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เช่ือถือไดไมนอยกวาระบบที่เช่ือถือไดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใดมีความเช่ือถือไดตาม

วรรคสองหรือวรรคสาม ใหคํานึงถึงมาตราฐานระหวางประเทศและปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีดังน้ี 

ลัดดาวัลน โกควินท และคณะฯ (2553  : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการทดลองใชระบบ

สนับสนุนการฝกงาน ที่ประกอบดวย  การจัดการกิจกรรมการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการวางแผน ทักษะ

การเรียนรูและการแกปญหา ทักษะการนําเสนอ  มีระบบ LMS@PSU และ Facebook เปนชองทาง

ในการเรียนรูและสื่อสาร   มีการประเมินสําหรับกํากับการพั ฒนาใหไปในทิศทางที่ถูกตองและ  4) มี

การจัดการ ซึ่งมีกรรมการและเจาหนาที่สําหรับจัดการระบบใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมการเรียนรู พบวา นักศึกษาฝกงานกลุมทดลองงานมีความพอใจตอกิจกรรมเตรียมความพอใจ

ระดับ  3.63 คะแนน มีความพึงพอใจตอกิจกกรรมการเขียนรายงาน การตรวจ  และใหขอคิดเห็นใน

ระดับ 4.06 คะแนน ทักษะทั้ง 2 ครั้งของนักศึกษาฝกงานกลุมน้ีอยูในระดับมาก 4.01 คะแนน จาก

ผลประเมินของผูเขาฟง ระบบสื่อสาร  พบวา นักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจการสื่อสารผาน 

Facebook ในระดับมาก 4.14 คะแนน สูงกวาความพึงพอใจตอระบบ LMS@PSU 3.82 คะแนน   

การประเมินผล พบวานักศึกษาจํานวนรอยละ 33.9 มีผลการฝกงานดีมากไดคะแนนเกิน 80 คะแนน 

และมีนักศึกษาจํานวน รอยละ 66.1 มีผลการฝกงานอยูในระดับดีไดคะแนนระหวาง 50-80 คะแนน 

การจัดการ  พบวา  นโยบายการพัฒนาประสิท ธิภาพของการฝ กงานในระบบภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มีผลตอกลไกลการทํางานของคนที่รับผิดชอบ การจัดการหลักกลายเปนภาระของ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการฝกงาน กรรมการฝกงานทําหนาที่ในเชิงวิชาการเปนสวนใหญ ดังน้ัน

จําเปนตองมีการพัฒนากรอบการรับผิดชอบและประเมินผล  จึงจะพัฒนาประสิทธิภาพได 

ทรงพล สัตยซื่อ และคณะฯ  (2554 : บทคัดยอ) ไดการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบจัดการ 

นักศึกษาฝกงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร   

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการนักศึกษาฝกงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ 

และประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ โดยไดดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle) ใชภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ในการ

จัดการขอมูลบนระบบปฏิบัติการ Windows XP ทดสอบประสิทธิภาพของระบบดวยวิธี Black Box 

Testing ซึ่งแบงเปน 5 ดานไดแก ดานความสามารถตามความตองการของผูใช ดานความถูกตองใน

การทํางาน ดานความสะดวกงายตอการใชงาน ดานความรวดเร็วในการทํางาน และดานการรักษา

ความปลอดภัยของระบบ  ผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน จากการตอบแบบสอบถาม

มาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ พบวา ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยูในระดับดี สําหรับการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ โดยตอบแบบสอบถาม ไดแก อาจารยแผนกฝกงาน 

นักศึกษา สถานประกอบการ และผูบริหาร จากผลการประเมินพบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากที่สุด สําหรับอาจารยแผนกฝกงาน นักศึกษาฝกงาน และสถานประกอบการมี
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ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สรุปไดวาระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถนาไปใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชงาน 

มนัสนันทน บุญปาลวงศ และไกรสร รวยปอม (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเพื่อ

พัฒนาระบบสารสนเทศการฝกงานภายนอก : กรณีศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในรูปแบบ web Application ที่ใช

งานงาย และประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาข้ึน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยประยุกตโดยการ

พัฒนาระบบสารสนเทศการฝกงานภายนอกโดยใชหลักวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems 

Development Life : SDLC)  เริ่มจากการศึกษาความเปนไปไดของระบบ จากน้ันวิเคราะหพัฒนา

และออกแบบระบบภายใตระบบปฏิบัติการ Window XP โปรแกรม Macromedia Dreamweaver  

ออกแบบหนาเว็บ โปรแกรม PHP ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และโปรแกรม MySQL เปน

เครื่องมือบริหารจัดการฐานขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการประเมินระบบ คือ แบบสอบถามความพึง

พอใจของผูใชระบบแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานความเหมาะสม  ดานการทํางานของระบบ ดาน

ความถูกตองในการทํางานของระบบ  ดานความสะดวกและงายตอการใชระบบ ดานความสะดวก

รวดเร็วในการทํางานของระบบ และดานการรักษาความปลอดภัย  ผูวิจัยนําขอมูลการประเมินมา

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา ระบบสารสนเทศการฝกงาน

ภายนอกที่พัฒนาข้ึนชวยใหไดรับความสะดวกในการสืบคนขอมูลที่ตองการ และสามารถนําไปใช

ประโยชนไดทันที ความพึ่งพอใจเฉลี่ย ดานความปลอดภัยของระบบ รอยละ 4.06 ดานความถูกตอง

ในการทํางานของระบบรอยละ 4.02 ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบรอยละ 3.99  ดาน

ความเหมาะสมดานการทํางานของระบบรอยละ 3.92  และดานความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน

ของระบบรอยละ 3.47 ตามลําดับ โดยความพึงพอใจเฉลี่ยในดานภาพรวมการประเมินอยูในระดับ

พอใจมาก  

เดนชัย สมปอง และคณะฯ  (2557 : บทคัดยอ)  ไดศึกษางานวิจัยเพื่อนําเสนอการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

วัตถุประสงคคือ    

1)  ศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการของการบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ    

2)  ยกรางระบบบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ    

3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร   

4) ทดลองใชและประเมินผลการพัฒนาระบบ  

วิธีดําเนินการวิจัยน้ีแบงออกเปนข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของการ

บริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยการจัดสนทนากลุมยอยกลุมตัวอยางประกอบดวยอาจารย 

นักศึกษาสถานประกอบการข้ันตอนที่ 2 ยกรางระบบโดยใชแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

26 

 

รางระบบโดยผูเช่ียวชาญซึ่งประกอบดวยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนข้ันตอนที่ 3 พัฒนาระบบตามรางระบบที่ผานการประเมิน โดยใชวงจร

ชีวิตการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  และทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการ

พัฒนาโปรแกรม ข้ันตอนที่ 4 ทดลองใช และประเมินผลการใชระบบโดยการทดลองใชนํารอง และ

ทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่ งประกอบดวยนักศึกษา อาจารยนิเทศก  เจาหนาที่ฝาย              

ฝกประสบการณ และพนักงานพี่เลี้ยงประเมินผลการทดลองใชระบบโดยการตอบแบบสอบถามเพื่อ

วัดความพึงพอใจ ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังน้ี 

1) จากการศึกษาพบวา มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการฝก และควรนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนระบบบริหารจัดการ 

2) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอรางระบบที่สังเคราะหข้ึนมีความเหมาะสมอยูในเกณฑ

ดีมาก   

3) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอระบบที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก 

4) ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดีมาก 

 

วิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ 

วิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบตนแบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษา สรุปไดดังน้ี คือ  การพัฒนาระบบสารสนเทศในปจจุบันนิยมดําเนินการพัฒนาระบบการ

ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ใหอยูในรูปแบบ Web 

Application โดยใชภาษา PHP รวมกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และใช Apache เปนเว็บ

เซิฟเวอร  การทดสอบใชวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบดวยวิธี Black Box Testing ซึ่ง

แบงเปน 5 ดานไดแก ดานความสามารถตามความตองการของผูใช ดานความถูกตองในการทํางาน 

ดานความสะดวกงายตอการใชงาน ดานความรวดเร็วในการทํางาน และดานการรักษาความปลอดภัย

ของระบบ การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 5 

ทาน และประเมินความพึงพอใจตอระบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ผูประเมินความพึงพอใจตอ

ระบบไดแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา สถานประกอบการ  และผูบริหาร  เปนตน 

 

 




