
 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  ผู ศึกษามี
แนวความคิดมาจากปญหาของระบบการลงทะเบียนเรียนเดิม ประกอบกับการไดศึกษาดูงานจาก
หลายสถาบันการศึกษา ผูศึกษาจึงทําการศึกษา คนควาขอมูลเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของ
สถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

2.1 ขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2.3 ฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล 
2.4 โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบ  
2.5 ระบบลงทะเบียนลวงหนา 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ขอมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) ไดอธิบายความหมายของคําตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศไวดังนี้ 

ขอมูล (Data) คือ เหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึนประจําวันในการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน 
รายการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคา รายการสงสินคา ช่ือท่ีอยูลูกคา ยอดขายในแตละวัน เปนตน ขอมูล
อาจเปนไดหลายชนิด เชน ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถาย หรือแมกระท่ังเสียง 

สารสนเทศ (Information) คือ ขอมูลท่ีผานกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อ
เปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูใช เชน การนําเสนอยอดขายรายเดือนตอผูบริหาร ซ่ึงยอดขาย
รายเดือนนั้นไดมาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแตละวัน 
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ท่ีมา : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) 
 

รูปท่ี 2.1 ขอมูลท่ีผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนสารสนเทศ 
 

ระบบ (System) หมายถึง การนําองคประกอบตางๆ อันไดแก คน (People) ทรัพยากร 
(Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทํางานรวมกันเพื่อให
บรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดวางแผนไว ซ่ึงในโลกนี้มีระบบอยูดวยกันมากมายหลาย
ระบบ เชน ระบบการเรียนการสอน ระบบบัญชี ระบบจัดซ้ือ และระบบสารสนเทศ เปนตน โดย
ภายในระบบอาจประกอบไปดวยระบบยอยตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เดียวกัน 

 

 
 

ท่ีมา : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) 
 

รูปท่ี 2.2 ระบบบริหารจัดการส่ือการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บ 
 

จากรูปท่ี 2.2 แสดงระบบบริหารจัดการส่ือการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บท่ีจะตองมี
การผสมผสานทํางานขององคประกอบหลายอยางเชน คน คอมพิวเตอร อุปกรณส่ือสาร เครือขาย
อินเทอรเน็ต เอกสาร ข้ันตอนการทํางานแนวคิด เปนตน นอกจากนี้ภายในยังประกอบไปดวยระบบยอย 
เชน ระบบลงทะเบียน ระบบติดตามความกาวหนา ระบบทดสอบและประเมินผล เปนตน 

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การรวบรวมองคประกอบตางๆ (ขอมูล 
การประมวลผล การเช่ือมโยง เครือขาย) เพื่อนําเขา (Input) สูระบบใดๆ แลวนํามาผานกระบวนการ

 

ขอมูล 
(Data) 

 

สารสนเทศ 
(Information) 

กระบวนการ 
(Process) 
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บางอยาง (Process) ท่ีอาจจะใชคอมพิวเตอรชวยเพื่อเรียบเรียง เปล่ียนแปลง และจัดเก็บ เพื่อให
ผลลัพธ (Output) ท่ีสามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได 

 
 

 
 
 
 

 
ท่ีมา : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) 

รูปท่ี 2.3 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 
 

Input คือ การเก็บรวบรวมสมาชิกหรือองคประกอบของระบบ เชน ขอมูล (Data) หรือ
สารสนเทศ (Information) เพื่อนําไปทําการประมวลผลตอไป เชน การเก็บขอมูลท่ีเปนคะแนนสอบ
ของนักศึกษา เพื่อท่ีจะนําไปสูการคํานวณใหเปนเกรดตอไป 

การ Input ขอมูลอาจจะกระทําไดโดยใชมือหรือเครื่องคอมพิวเตอรก็ได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับ
องคกรนั้นๆ หรืออาจจะเปนอุปกรณนําเขาขอมูล (Input Device) อ่ืนๆ เชน สแกนเนอร เคร่ือง
บันทึกเสียง เปนตน 

Processing คือ การเปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพ ขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ (Input) เพื่อใหได
ผลลัพธ (Output) ท่ีสามารถใชในการตัดสินใจได โดยการเปล่ียนแปลง หรือการแปรสภาพ นั้น
อาจจะเปนการคํานวณ เปรียบเทียบหรือวิธีการอ่ืนๆ ก็ได เชน จากคะแนนสอบของนักศึกษาเม่ือ
นําเขาสูระบบแลวทําการแปรสภาพคะแนนโดยการคํานวณใหเปนเกรด และจัดเก็บเพื่อใชในการ
ออกรายงานผลการเรียนของนักศึกษาตอไป 
 Output คือ ผลลัพธท่ีไดรับเนื่องจากการประมวลผลขอมูลหรือสารสนเทศ ท่ีแสดงอยูใน
รูปแบบของรายงาน (Report) หรือเปนแบบฟอรมตางๆ เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานทางธุรกิจ 
เชน รายงานผลการเรียนของนักศึกษาซ่ึงไดจากการคํานวณเกรดจากคะแนนสอบท้ังหมดของ
นักศึกษา รายงานผลยอดการส่ังซ้ือวัตถุดิบรายเดือน รายงานยอดคาใชจายเบ็ดเตล็ดรายสัปดาห 
(Petty Cash) เปนตน 
 Feedback คือ ผลลัพธท่ีทําใหเกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ในการนําขอมูลเขา หรือ การ
ประมวลผลขอมูล เชน ขอผิดพลาดท่ีพบจากรายงานตางๆ นั้น ทําใหทราบไดวา ในขณะนําขอมูล
เขา หรือการประมวลผลนั้น อาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน ทําใหเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมในการ

Input Output Processing 

Feedback 
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ทํางานขององคกรเพ่ือใหมีความถูกตองมากข้ึน ดังนั้น Feedback จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนท่ีนาพอใจ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผสมผสานการใชงานระหวางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร 
(ฮารดแวร และซอฟตแวร) กับเทคโนโลยีทางการส่ือสาร (ขอมูล ภาพ เสียง และเครือขาย) เพื่อชวย
ใหการติดตอส่ือสาร และการสงผานขอมูลมีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปนระบบท่ีนําสารสนเทศมาชวยในการจัดทํารายงาน
ลักษณะตางๆ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 

 
 

ท่ีมา : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) 
 

รูปท่ี 2.4 องคประกอบโดยรวมของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 
 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต (2542) ไดระบุวา ระบบสารสนเทศประกอบดวย 

1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System) เปนระบบท่ีทําหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานประจํา และทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน และใหสารสนเทศ
สรุปเบ้ืองตนของการปฏิบัติงานประจําวัน โดยมากจะนําระบบคอมพิวเตอรเขามาทํางานแทนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากข้ึน ระบบประมวลผลรายการนี้มักเปนระบบท่ีเช่ือมโยง
กิจการกับลูกคาหรือบุคคลภายนอกมาติดตอกับกิจการ เชน การจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน การฝาก-
ถอนอัตโนมัติ เปนตน 

2) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) เปนระบบสนับสนุนงาน
ธุรการในหนวยงาน เพื่อใหพนักงานระดับธุรการสามารถทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จะ
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เกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร ไดแก การติดตอประสานงานผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic mail) ระบบฝากขอความ (Voice Mail) 

3) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) เปนระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับกลาง เพื่อใชในการวางแผนบริหารจัดการและควบคุมงาน 
โดยท่ัวไประบบนี้จะเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีอยูกับระบบประมวลผลเขาดวยกันเพื่อสรางสารสนเทศท่ี
เหมาะสมและจําเปนตอการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เปนระบบที่ชวยผูบริหาร
ในการตัดสินใจสําหรับปญหาที่อาจมีโครงสรางหรือข้ันตอนในการหาคําตอบท่ีแนนอนตายตัว
เพียงบางสวนหรือเปนกรณีเฉพาะ นอกจากนี้ระบบนี้ยังเสนอทางเลือกตางๆ ใหผูบริหารพิจารณา 
เพื่อเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด หลักการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสรางข้ึนจากแนวคิด
การใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูใชโตตอบโดยตรงกับระบบ ทําให
สามารถวิเคราะห ปรับเปล่ียนเง่ือนไขและกระบวนการพิจารณาไดตลอดเวลา  โดยอาศัย
ประสบการณ วิจารณญาณ และความสามารถของผูบริหารเอง โดยอาจจะใชการจําลองแบบ เพื่อ
ชวยในการตัดสินใจโดยไมตองเส่ียงกระทําในสภาพจริง 
 
2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2542) อธิบายข้ันตอนหลักๆ ของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ไวดังนี้ 

1) Feasibility Study เปนข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับการประเมินตนทุนของทางเลือกตางๆ 
ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อพิจารณาเลือกทางเลือกในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ท่ีมีความคุมคามากท่ีสุด 

2) Requirement Collection and Analysis ในข้ันตอนนี้ นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
จะเก็บรวบรวมความตองการตางๆ จากผูใช (User’s Requirement) มาวิเคราะห เพื่อจําแนกถึงปญหา
และความตองการออกเปนกลุม ซ่ึงจะใชกําหนดขอบเขตใหกับระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

3) Design ในข้ันตอนนี้ นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศจะนําเอาปญหาและความตองการ
ทางดานตางๆ มาใชในการออกแบบระบบงานสารสนเทศ ซ่ึงแบงเปน 2 สวน คือ การออกแบบใน
สวนของโปรแกรม (Application Design) และการออกแบบในสวนของฐานขอมูล (Database 
Design) โดยท่ีการออกแบบใน 2 สวนนี้ ควรที่จะกระทําไปพรอมๆ กัน 

4) Prototyping ในข้ันตอนนี้ สวนตางๆ ท่ีไดออกแบบไว จะถูกนํามาพัฒนาตนแบบของ
ระบบงาน (Prototype) ซ่ึงในปจจุบัน จะมี Tool จํานวนมากท่ีชวยในการพัฒนา เพื่อนําตนแบบนี้ไป
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ใชตรวจสอบความถูกตองของระบบงาน กอนนําไปใชงานจริง ซ่ึงถามีขอผิดพลาดเกิดข้ึน ก็
สามารถไปปรับปรุงขอมูลสําหรับข้ันตอน Requirement Collection and Analysis ไดใหม 

5) Implementation เปนข้ันตอนท่ีนําเอาระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาเสร็จเรียบรอยไป
ทดลองใชงาน 

6) Validation และ Testing เปนข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองของระบบงานสารสนเทศ
ท่ีพัฒนาข้ึน 

7) Operation เปนข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงแนใจแลววา ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง จึงเร่ิมนําขอมูลตางๆ มาใชงานจริง 

อําไพ พรประเสริฐกุล (2544) อธิบายวา การวิเคราะหและออกแบบระบบ คือ วิธีการท่ีใช
ในการสรางระบบสารสนเทศข้ึนมาใหมในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบยอยของธุรกิจ นอกจาก
การสรางระบบสารสนเทศใหมแลว การวิเคราะหระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมี
อยูแลวใหดีข้ึนดวยก็ได การวิเคราะหระบบ ก็คือ การหาความตองการ (Requirements) ของระบบ
สารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการเพ่ิมเติมอะไรเขามาในระบบ และการออกแบบก็คือ การนําเอา
ความตองการของระบบมาเปนแบบแผนหรือเรียกวาพิมพเขียวในการสรางระบบสารสนเทศนั้นให
ใชไดจริง ตัวอยางระบบสารสนเทศ เชน ระบบการขาย ความตองการของระบบคือ สามารถติดตาม
ยอดขายไดเปนระยะ เพื่อฝายบริหารสามารถปรับปรุงการขายไดทันทวงที ตัวอยางรายงานการขาย
ท่ีกลาวมาแลวจะชวยใหเห็นวาเราสามารถติดตามการขายไดอยางไร 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) กลาววา วงจรการพัฒนาระบบ คือ 
กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแกปญหาทาง
ธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใชได โดยภายในวงจรนั้นจะแบงกระบวนการพัฒนา
ออกเปนระยะ (Phase) ไดแก ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห (Analysis 
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสรางและพัฒนา (Implementation Phase) 
โดยแตละระยะจะประกอบไปดวยข้ันตอน (Step) ตางๆ ซ่ึงแตละโครงการพัฒนาระบบจะมีการแบง
ระยะและข้ันตอนในแตละระยะแตกตางกัน ทําใหปจจุบันมีรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบแตก
แขนงออกไปมากมาย 

ข้ันตอนการวิเคราะหระบบเปนข้ันตอนท่ีนักวิเคราะหระบบจะตองทําความเขาใจใน
รายละเอียดของระบบท่ีตองการพัฒนาเปนอยางดี เพื่อใหไดระบบใหมท่ีสามารถแกไขปญหาของ
ระบบเดิมไดอยางตรงจุด  และเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร  ดังนั้น  ในท่ีนี้จะแบง
กระบวนการในการวิเคราะหระบบออกเปน 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 
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1) การกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements Determination) เปน
ข้ันตอนดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและสารสนเทศของระบบโดยอาจใชเทคนิคการเก็บรวบรวม
ขอเท็จจริง (Fact-Finding and Information Gathering) เพื่อนําขอเท็จจริงเหลานั้นมาทําการวิเคราะห
หาปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อไปสูการสรางแนวทางในการแกไขปญหาเหลานั้น 

2) วิเคราะหความตองการของระบบใหม (Requirements Structuring) เปนข้ันตอนใน
การวิเคราะหความตองการของระบบใหม จากปญหาที่พบในการทํางานของระบบเดิม ดวยการใช
แผนภาพในการจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบใหมนั้น เพื่อชวยใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของข้ันตอนการวิเคราะหระบบคือ เพื่อคนหาวาผูใชตองการสารสนเทศ
ใดบางจากระบบ และมีข้ันตอนใดในระบบท่ีประมวลผลขอมูลจนไดสารสนเทศท่ีตองการ หลังจาก
นั้นจึงจําลองขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดโดยใชแผนภาพชนิดตางๆ เพื่อทําใหเขาใจงายข้ึน 

 

 
 

ท่ีมา : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) 
 

รูปท่ี 2.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบ Adapted Waterfall ในวงจรพฒันาระบบ (SDLC) 
 

 การออกแบบระบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทาง Logical มา
พัฒนาเปน Physical Model ใหสอดคลองกัน การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) ซ่ึงข้ันตอนของ
การออกแบบระบบมุงเนนการแกปญหา 
 
2.3 ฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล 

วาสนา สุขกระสานติ (2540) กลาวถึงแนวความคิดของฐานขอมูลวา แนวความคิดเบ้ืองตน
ของฐานขอมูล คือการใชงานฐานขอมูลเดียวสําหรับขอมูลท่ีเกี่ยวของกันท้ังหมด โดยฐานขอมูลดังกลาว
จะถูกควบคุมโดยซอฟตแวรชุดหนึ่ง แทนท่ีจะใชงานแฟมขอมูลคอมพิวเตอรท่ีกระจัดกระจายและมี
การดูแลโดยผูใชกลุมตางๆ กัน เปาหมายสูงสุดของแนวความคิดเกี่ยวกับฐานขอมูลคือการท่ีขอมูล
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แตละชุดถูกปอนและจัดเก็บคร้ังเดียว ผูใชท่ีไดรับสิทธ์ิทุกคนจะสามารถเรียกใชขอมูลท่ีจัดเก็บอยู
ไดอยางงายดายและรวดเร็ว รวมท้ังการท่ีขอมูลเปนอิสระจากโปรแกรมเฉพาะกิจใดๆ 

วิธีเรียกใช เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลท่ีจัดเก็บไวในฐานขอมูลมีวิธีตางๆ ดังนี้ 
1) เช่ือมโยงกับภาษาการโปรแกรม (Programming Language Interfaces) นิยมใชวิธีนี้ใน

การเขียนโปรแกรมท่ีตองมีการเรียกใชหรือแกไขคาของขอมูลในฐานขอมูล ตลอดจนการสราง
รายงานที่มีการคํานวณซับซอน อาจใชภาษา โคบอล (COBOL) ภาษาซี หรือภาษาในระดับสูงหรือ
สูงมากอ่ืนๆ ในการเช่ือมตอเขากับฐานขอมูลก็ได 

2) ภาษาในการจัดการขอมูล (Query languages) เปนภาษาท่ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให
ใชกับฐานขอมูล นิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะใชงายและเรียกดูขอมูลไดอยางรวดเร็ว จัดเปน
ภาษาในยุคท่ีส่ี ไมตองมีการแปลภาษา (Compile) หรือเช่ือมโยง (link) กอนใชงาน 

3) ตัวสรางภาษา (Report Generator) ถูกออกแบบมาใหสรางรายงานท่ีซับซอนและมีขนาด
ใหญหรือยาวมากไดอยางรวดเร็ว 

4) โปรแกรมอรรถประโยชนของระบบ (System utilities) จะเปนโปรแกรมท่ีถูกใชงาน
โดย ผูจัดการระบบ (system manager) หรือท่ีนิยมเรียกวา ผูดูแลระบบฐานขอมูล (database administrator) 
โปรแกรมประเภทนี้นิยมใชในการ เก็บสํารอง (backup) ฐานขอมูล เรียกขอมูลจากฐานขอมูล หรือ
จัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล รวมท้ังการ เรียกคืน (restore) ขอมูลในกรณีท่ีระบบมีปญหา 

ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย (2543) อธิบายวา ฐานขอมูล (Database) มีบทบาทสําคัญมากตองาน
ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับระบบงานท่ีใชคอมพิวเตอร เชน งานดานธุรกิจ วิศวกรรม 
การแพทย การศึกษา วิทยาศาสตร เปนตน  

ฐานขอมูล ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลท่ีเกี่ยวของกัน ท่ีถูกนํามาใชในงานดาน
ตางๆ เชน ดานธนาคาร จะมีฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเงินฝาก ขอมูลการใหสินเช่ือ หรือดาน
โรงพยาบาลจะมีฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลประวัติคนไข ขอมูลแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค 
เปนตน ขอมูลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวอยางมีระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการและเรียกใชขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต (2542) อธิบายวา ระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS) คือ ซอฟตแวร
ท่ีถูกสรางข้ึน วัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชฐานขอมูล ในการสราง ปรับปรุง และใช
ฐานขอมูล เชน DBASE, FOXBASE, FOXPRO, MICROSOFT ACCESS, INFORMIX, ORACLE 
เปนตน 
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การใชงานผูใชไมตองสนใจวาขอมูลจะถูกจัดเก็บอยางไร ผูใชเพียงแตออกคําส่ังงายๆ ใน
การเรียกใชขอมูล เพิ่มขอมูล ปรับปรุงขอมูล หรือ ลบขอมูลผานทางระบบการจัดการฐานขอมูล
แทน 

ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย (2543) ไดอธิบายเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลเพิ่มเติมอีกวา 
ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems : DBMS) คือ โปรแกรมหรือ

ซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีในการจัดการฐานขอมูลโดยจะเปนส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรม
ประยุกตตางๆ ท่ีมีอยูในระบบฐานขอมูล 

หนาท่ีของระบบจัดการฐานขอมูล 
1) ชวยกําหนด และเก็บโครงสรางฐานขอมูล (Define and Store Database Structure) 
2) การบรรจุขอมูลจากฐานขอมูล (Load Database) เม่ือมีการประมวลผลท่ีเกิดจากการ

ทํางานของโปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบจัดการฐานขอมูลจะทําการรับและเก็บขอมูลไวใน
ฐานขอมูล เพื่อใชในการประมวลผลตอไป 

3) เก็บและดูแลขอมูล (Store and Maintain Data) ขอมูลในฐานขอมูลจะถูกเก็บรวบรวม
ไวดวยกัน โดยมีระบบจัดการฐานขอมูลเปนผูดูแลรักษาขอมูลเหลานั้น 

4) ประสานงานกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบปฏิบัติการเปนโปรแกรม
ระบบที่คอยควบคุมการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมตางๆ เปนตน ระบบจัดการ
ฐานขอมูลจะทําการประสานงานกับระบบปฏิบัติการในการเรียกใช แกไขขอมูล หรือออกรายงานท่ี
ตองการ 

5) ชวยควบคุมความปลอดภัย (Security Control) ในระบบจัดการฐานขอมูล จะมีวิธีควบคุม
การเรียกใช หรือแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลของผูใชในระบบ ซ่ึงสามารถเรียกขอมูลมาแกไขได
แตกตางกัน เพื่อเปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับฐานขอมูล 

6) การจัดทําขอมูลสํารองและการเรียกคืนขอมูล (Backup and Recovery) ในระบบจัดการ
ฐานขอมูลจะจัดทําขอมูลสํารองของฐานขอมูลไว และเม่ือมีปญหากับระบบฐานขอมูล เชน 
แฟมขอมูลหาย เนื่องจากดิสกเสีย หรือไฟไหม ฯลฯ ระบบจัดการฐานขอมูลจะใชระบบขอมูล
สํารองนี้ในการฟนสภาพการทํางานของระบบใหสูสภาวะปกติได 

7) ควบคุมการใชขอมูลพรอมกันของผูใชในระบบ (Concurrency Control) ในระบบ
คอมพิวเตอรท่ีผูใชหลายคนสามารถเรียกใชขอมูลไดพรอมกัน ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมี
คุณสมบัตินี้ จะทําการควบคุมการใชขอมูลพรอมกันของผูใชหลายคนในเวลาเดียวได โดยมีการ
ควบคุมอยางถูกตองเหมาะสม เชน ถาการแกไขขอมูลนั้นยังไมเรียบรอย ผูใชอ่ืนๆ ท่ีตองการ
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เรียกใชขอมูลนี้จะตองรอจนกวาการแกเสร็จเรียบรอย เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการเรียกใชขอมูล
ท่ีไมถูกตอง 

8) ควบคุมความบูรณภาพของขอมูล (Integrity Control) ระบบจัดการฐานขอมูล จะทํา
การควบคุมคาของขอมูลในระบบใหถูกตองตามที่ควรจะเปน เชน รหัสพนักงานในการจาย
เงินเดือน จะตองตรงกับรหัสพนักงานในประวัติขอมูลพนักงาน เปนตน 

9) ทําหนาท่ีจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ระบบจัดการฐานขอมูลจะทําการ
สรางพจนานุกรมขอมูลเม่ือการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูลข้ึนมา เพื่อเก็บรายละเอียดตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับฐานขอมูล เชน ช่ือตาราง ช่ือฟลด คียตางๆ เปนตน 
 
2.4 โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ  

2.4.1 โปรแกรม Microsoft Access  
 โปรแกรม Microsoft Access เปนโปรแกรมท่ีนิยมใชในการจัดการฐานขอมูลชนิดหนึ่ง 
ซ่ึงผูศึกษาไดนํามาใชในการพัฒนาระบบลงทะเบียนลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต ในสวนของ
ฐานขอมูล การจัดการฐานขอมูล และสวนติดตอกับผูใช ในสวนของเจาหนาท่ี ท้ังนี้ ผูศึกษาได
ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโปรแกรม Microsoft Access ไวดังนี้ 
 นิภาภรณ คําเจริญ (2543) อธิบายวา สวนประกอบของฐานขอมูลในโปรแกรม Microsoft 
Access ประกอบดวย 

1) Table การเก็บขอมูลในลักษณะตาราง ประกอบดวย Row และ Column ผูใชสามารถ
ออกแบบโครงสรางของ Table เอง หรือจะสรางจาก Table โดยใช Wizard ก็ได 

2) Query การดูหรือคนหาขอมูลท่ีอยูใน Table ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด นอกจากน้ันยัง
สามารถสรางฟลดใหมท่ีเกิดจากการคํานวณได และสามารถสราง Query โดยใช Wizard ได 

3) Form การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูลเพิ่มเติม แกไข ลบและเรียกดูขอมูลเกา 
ซ่ึงอาจจะมีการสรางปุมคําส่ังตางๆ มาชวยใหการทํางานสะดวกข้ึน โดยการออกแบบฟอรมตาม
ความตองการ หรืออาจจะสรางจาก Wizard ก็ได 

4) Report การสรางรายงาน เพื่อนําเสนอขอมูลใน Table หรือ Query ตามรูปแบบท่ี
ตองการ ซ่ึงสามารถออกเองหรือสรางโดยใช Wizard ไดเชนเดียวกัน 

5) Page เปนรูปแบบพิเศษของเว็บเพจท่ีถูกออกแบบสําหรับการดูและการทํางานกับ
ขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 

6) Macro การนํางานตางๆ ท่ีสรางไวมาเขียนใหทํางานเปนลําดับข้ันกอนหรือหลังตาม
ตองการ 
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7) Module คือโปรแกรมหรือชุดคําส่ัง ท่ีออกแบบเปนพิเศษเพื่อใหทํางานโดยอัตโนมัติ 

ปยะพงษ หลักคํา (2543) อธิบายชนิดของขอมูลท่ีใชในฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft 
Access ไวดังสรุปในตามตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 ชนิดของขอมูล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 
 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Text 
ขอมูลท่ีเปน ตัวอักษร ตัวเลข และเคร่ืองหมายตางๆ ในฟลด
ขอมูล สามารถที่จะบรรจุขอมูลไดสูงสุดจํานวน 255 ตัวอักษร 

มหาวิทยาลัย 

Memo 
ขอมูลท่ีเปน ตัวอักษรท่ีมีความยาวมากๆ และมากกวา 255 
ตัวอักษร แตไมเกิน 65,535 ตัวอักษร สวนมากใชในการเก็บ
ขอมูลและรายละเอียดท่ีมีความยาวของขอมูลมากๆ  

มหาวิทยาลัย 

Integer 
ขอมูลท่ีเปน ตัวเลข ขนาดของการเก็บมีขนาดคงท่ี สามารถ
เก็บขอมูลไดต้ังแต -32,768 ถึง 32,768 มีขนาด 2 ไบต 

50 

Long Integer 
ขอมูลท่ีเปน ตัวเลข ขนาดของการเก็บมีขนาดคงท่ี สามารถ
เก็บขอมูลไดต้ังแต -2,147,648 ถึง 2,147,648 มีขนาด 4 ไบต 

100 

Date/Time ขอมูลท่ีเปน วนัท่ีและเวลา 1/5/2551 13:00 
Currency ขอมูลท่ีเปน ตัวเลขท่ีใชในการคํานวณท่ีเกีย่วกับการเงิน 999.99 
Auto Number ขอมูลท่ีเปน การนับอัตโนมัติ (Counter) 1 
 

2.4.2 เอ เอส พี (ASP : Active Server Pages) 
 ไพศาล โมลิสกุลมงคล (2543) อธิบายวา Active Server Pages (ASP) เปนเทคโนโลยีของ
ไมโครซอฟทท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบงานบนอินเทอรเน็ต เอกสาร เอ เอส พี 
เปนเท็กซไฟลท่ีประกอบดวยภาษาสคริปต เชน VBScript หรือ Jscript รวมกับแท็กของ เอช ที เอ็ม แอล 
แลวเก็บไวที่เว็บเซิรฟเวอร  โดยเอกสารที่เปน เอ เอส พี จะมีแท็ก เอ เอส พี กํากับอยู จะใช <%  %> 
ซ่ึงเม่ือใชบราวเซอรท่ีไมสนับสนุนการใชงาน เอ เอส พี ก็จะไมแสดงผล เม่ือบราวเซอรเรียกใชงาน
ก็จะมีตัวแปล (ASP Interpreter) และถูกเอ็กซีคิวตท่ีเว็บเซิรฟเวอรแลวสงผลลัพธในรูปแบบของ
เอกสาร เอช ที เอ็ม แอล ไปแสดงผลท่ีบราวเซอรนั้น อาจจะกลาวไดวา เอ เอส พี จะทํางานใน
ลักษณะไมตายตัว (Dynamic) ซ่ึงจะรับความตองการจากผูใชแลวจึงประเมินผลแลวสรางเปน
เอกสาร เอช ที เอ็ม แอล สงมาแสดงผล ทําใหแสดงผลขอมูลท่ีเปนขอมูลลาสุด ซ่ึงตางจากการ
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ทํางานของเว็บเพจแบบเดิมๆ ท่ีเปนลักษณะตายตัว (Static) นั่นคือผูออกแบบจะตองสรางเอกสาร 
เอช ที เอ็ม แอล ไวทุกกรณีท่ีผูใชลิงคเขามาใชงาน ดังนั้นขอมูลอาจจะไมอัปเดทก็ได 

 พณรังสี สูความดี (2543) อธิบายวา เอ เอส พี เปนรูปแบบการสรางสรรคเว็บรูปแบบ
หนึ่ง ท่ีนิยมใชกันมากในการส่ือสารทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงความสามารถของ เอ เอส พี นั้นทําใหเว็บ
ไมเปนเพียงแตเปนหนาเอกสารใหอานอยางเดียวเทานั้น แตยังสามารถเพ่ิมลูกเลนตางๆ มากมาย 
เชน การ Search หาขอมูล การคํานวณคาใชจายในการซ้ือขายผานอินเทอรเน็ต การใหบริการตางๆ 
เชน ฟรีเมล และอ่ืนๆ อีกมากมายไมจํากัด 

 หลักการทํางานของเอ เอส พี 
 เอ เอส พี จะทํางานอยูบนเซิรฟเวอรและทํางานรวมกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร จะทํา
หนาท่ีประมวลผลขอมูลท่ีไดจากผูมาเยี่ยมชม และแสดงผลออกมาทางโฮมเพจ 
 ยกตัวอยางการใชงาน เอ เอส พี ท่ีเห็นไดชัดๆ เชน เว็บไซต Yahoo (www.yahoo.com) 
ซ่ึงในเว็บไซต Yahoo จะมีชองรับขอความอยูชองหนึ่ง ถาตองการคนหาอะไรก็พิมพลงในชองรับ
ขอความและกดปุม Search สักครู Yahoo ก็จะแสดงรายช่ือเว็บไซตท่ีไดจากการคนหาออกมา 

 ขอดีของ เอ เอส พี 
1) เอ เอส พี ทําใหเว็บเปนแบบไดนามิก นั่นคือ รูปแบบเว็บท่ีแสดงผลน้ันสามารถ

เปล่ียนแปลงไดตามขอมูลท่ี เอ เอส พี ไดรับ เชน ตัวอยางการสืบคนขอมูลในเว็บไซต Yahoo ท่ี
ผลลัพธจะเปล่ียนไปตามคําท่ีเราใชสืบคน 

2) เพิ่มความเร็วในการดูเว็บ เนื่องจากเรามักสูญเสียเวลาสวนใหญกับการรอขอมูลท่ีมา
จากอินเทอรเน็ต ยิ่งขอมูลมากยิ่งตองรอนาน ปรากฏวา เอ เอส พี สามารถชวยแกจุดนี้ได กลาวคือ 
เอ เอส พี จะทําการคํานวณตางๆ จนเสร็จและสงเฉพาะผลลัพธท่ีเราตองการเทานั้น ทําใหการสง
ขอมูลปริมาณนอยลง ทําใหใชเวลารอขอมูลนอยลงและสามารถดูเว็บไซตไดเร็วข้ึน 

3) เพิ่มความปลอดภัยใหระบบ ในการเขียนโปรแกรมตางๆ บางครั้งเราตองอางถึง
ไดเร็กทอร่ีท่ีเก็บฐานขอมูล ซ่ึงการใช เอ เอส พี ไดเร็กทอรี่ตางๆ จะไมปรากฏที่ผูดูเว็บ จะแสดง
เฉพาะท่ีเอามาจากฐานขอมูลเทานั้น ทําใหผูดูไมทราบโครงสรางเว็บของเรา และปองกันผูไมหวังดี
มาเจาะระบบดวย 

4) ลดปญหาความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูดูเว็บ เนื่องจาก เอ เอส พี จะสง
เฉพาะผลลัพธสุดทายมาแสดงเทานั้น ดังนั้นไมวาเคร่ืองคอมพิวเตอรจะทันสมัยหรือไมก็ตาม ก็
สามารถดูเว็บไดไมตางกันมากนัก เพราะการประมวลผลท้ังหมดทําท่ีเซิรฟเวอร 
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2.4.3 ดรีมวีฟเวอร (Dreamweaver) 
 พันจันทร ธนวัฒนเสถียร (2548) อธิบายวา ในยุคเร่ิมแรกนั้น ผูสรางเว็บไซตจะตองมี
ความรูเกี่ยวกับภาษา HTML จึงจะสามารถสรางเว็บเพจเปนของตนเองได โดยจะตองทําการเขียน
โคดเองท้ังหมดในโปรแกรม Notepad แลวทําการบันทึกเปนไฟลนามสกุล .html จากนั้นเปด
บราวเซอรเพื่อมาดูผลลัพธของหนาเว็บท่ีสราง ซ่ึงการทํางานแบบนี้ทําใหเสียเวลา 
 ในปจจุบันจึงไดมีผูผลิตโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีชวยในการสรางงานเว็บไซตไดอยางงายๆ 
โดยเราสามารถนําภาพ และขอความท่ีตองการมาประกอบหนาเว็บเพจไดไมยาก อีกท้ังยังสามารถ
เพิ่มลูกเลนทางดานเสียง ภาพเคลื่อนไหว การติดตอกับฐานขอมูลซ่ึงถือวาเปนเร่ืองท่ียาก แตกลับ
สามารถทําไดงายๆ ผานทางโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทนี้ 
 โปรแกรมท่ีมีความสามารถดังกลาวมีช่ือวาโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ซ่ึง
เปนโปรแกรมแบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG) ท่ีทําใหสามารถจัดวางภาพ หรือ
ขอความแบบตางๆ ไดโดยโปรแกรมจะทําการเขียนโคด HTML ใหโดยอัตโนมัติ และทําให
ผูออกแบบหนาเว็บไซตท่ีเรียกวา Web Designer ไดมีสวนเขามาพัฒนาเว็บไซตไดดวยตนเองมาก
ข้ึน สงผลใหเว็บไซตในปจจุบันมีความสวยงามและนาสนใจมากกวาในยุคเร่ิมแรก 

 ดวงพร เกี๋ยงคํา และวงศประชา จันทรสมวงศ (2549) อธิบายวา โปรแกรม Dreamweaver 
เปนโปรแกรมสําหรับพัฒนาเว็บไซต ท่ีมีคุณสมบัติครอบคลุมต้ังแตการออกแบบและสรางเว็บเพจ 
การบริหารจัดการเว็บไซต ตลอดไปจนถึงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน โปรแกรมนี้ไดรับความนิยม
เปนอยางสูงในบรรดาโปรแกรมประเภทเดียวกันเนื่องจากมีคุณสมบัติเดนคือใชงานงาย มีเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวกในการจัดวางขอความ ภาพกราฟก ตาราง แบบฟอรม มัลติมีเดีย รวมท้ัง
องคประกอบตางๆ ท่ีใชโตตอบกับผูชมลงในเว็บเพจไดอยางงายดาย โดยผูใชไมจําเปนตองรูจัก 
ภาษา HTML CSS JavaScript และภาษาสคริปตอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผูเร่ิมตนและผูใชท่ัวไป 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติข้ันสูงอีกมากมายสําหรับนักพัฒนาเว็บไซตมืออาชีพดวยเชนกนั 
 
2.5 ระบบลงทะเบียนลวงหนา 

ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผูศึกษาไดศึกษา
ระบบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหเขาใจในระบบการลงทะเบียนเรียน
มากยิ่งข้ึน โดยไดศึกษาจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีและเอกสารของระบบลงทะเบียนลวงหนา ของ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2549) ซ่ึงไดสรุประบบการลงทะเบียนเรียน
ลวงหนาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดังนี้ 
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1) ขอมูลดานตารางสอนตารางสอบ ประกอบดวย รายวิชาท่ีเปดสอน เวลาเรียน เวลาสอบ 
ผูสอน  

2) กําหนดการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนลวงหนา  
ภาคการศึกษาที่ 1  สัปดาหท่ี 4 – 5 ของภาคฤดูรอน 
ภาคการศึกษาที่ 2 สัปดาหท่ี 15 – 16 ของภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคฤดูรอน สัปดาหท่ี 21 – 22 ของการการศึกษาท่ี 2 

3) เง่ือนไขการตรวจสอบการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนลวงหนา  
4) สิทธ์ิในการเขาใชระบบการลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาท่ีจะแสดงความจํานงขอ

ลงทะเบียนลวงหนาได ตองขอรับ Password ท่ีอาจารยท่ีปรึกษาในชวงท่ีกําหนดใหแสดงความ
จํานงกอน 

5) รายวิชาท่ีเปดใหแสดงความจํานงมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) รายวิชาท่ีเปดใหแสดงความจํานงโดยอิสระ หมายความวารายวิชาดังกลาวไมได

กําหนดสิทธ์ิใหกับนักศึกษากลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ไดแกรายวิชาเลือกเสรี รายวิชาหมวดศึกษา
ท่ัวไป เปนตน 

(2) รายวิชาท่ีเปดใหแสดงความจํานงเฉพาะนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเทานั้น ไดแก รายวิชา
เฉพาะสาขาวิชา รายวิชาชีพเลือก เปนตน 

(3) ในการแสดงความจํานงนักศึกษาจะสามารถเลือกแสดงความจํานงไดในรายวิชาท่ี
มีสิทธ์ิเทานั้น 

6) ระบบตรวจสอบเฉพาะตารางสอบซํ้าซอน โดยระบบแสดงความจํานงจะตรวจสอบ
เฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาแสดงความจํานงโดยมิใหตารางสอบซํ้าซอนกันเทานั้น สวนตารางสอน
นั้นจะไมตรวจสอบ หากมีปญหาวานักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปโดยที่ตารางสอนซํ้าซอน นักศึกษา
จะตองติดตอผูสอนเพื่อขออนุญาตไมเขาช้ันเรียนเอง โดยสิทธิในการอนุญาตข้ึนอยูกับผูสอน หาก
ผูสอนไมอนุญาตนักศึกษาจะตองลดรายวิชาออก 

7) จํานวนหนวยกิตรวม เปนไปตามขอบังคับ คือ ไมตํ่ากวา 9 แตไมเกิน 22 หนวยกิต 
8) หลังจากท่ีนักศึกษาแสดงความจํานงแลว อาจารยท่ีปรึกษาจะเขาไปตรวจสอบการ

แสดงความจํานงของนักศึกษารวมกับเอกสารการขอลงทะเบียนเรียนซ่ึงนักศึกษาจะสงใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษาไวกอนแลว เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบวาตรงกันหรือไม หากถูกตอง
ตรงกัน อาจารยท่ีปรึกษาจะทําการอนุญาตในระบบใหนักศึกษาแสดงความจํานงได 

9) กระบวนการขออนุมัติ หลังจากอาจารยท่ีปรึกษาอนุญาตเรียบรอยแลว สํานักทะเบียน
และประมวลผลจะทําการสรุปจํานวนนักศึกษาท่ีแสดงความจํานงในแตละรายวิชาใหกับผูสอน โดย
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ผูสอนจะพิจารณาวารับไดหรือไม โดยจะแจงจํานวนท่ีรับไดกลับมายังสํานักทะเบียนฯ และสํานัก
ทะเบียนฯ จะทําการสุมโดยไมมีเง่ือนไข เพื่อหาสิทธ์ิใหกับนักศึกษาในแตละรายวิชา 

10) การประกาศผลการสุม เม่ือสํานักทะเบียนฯ ทําการสุมเรียบรอยแลว จะประกาศผลการสุม
ใหนักศึกษาทราบ เพื่อใหนักศึกษาไปทําการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร หากนักศึกษา
ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนด ผลการแสดงความจํานงจะถูกยกเลิก รวมท้ังสิทธ์ิท่ี
ไดรับจากการสุมดวย ซ่ึงนักศึกษาจะตองทําการลงทะเบียนลาชาผานอินเทอรเน็ตอีกคร้ังในชวงเวลา
ท่ีกําหนด โดยใชวิธีการเขากอนมีสิทธ์ิกอนตามจํานวนท่ีเหลือในแตละรายวิชา 

และจากการศึกษาระบบการลงทะเบียนเรียนลวงหนาจากเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ลวงหนาของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) สรุปไดดังนี้ 

1) กําหนดการลงทะเบียนลวงหนา 
ภาคการศึกษาที่ 1 สัปดาหท่ี 16 ของภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ 
 สัปดาหท่ี 2 ของภาคฤดูรอน 
ภาคการศึกษาที่ 2 สัปดาหท่ี 14 ของภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคฤดูรอน สัปดาหท่ี 18 ของภาคการศึกษาท่ี 2 

2) วิธีดําเนินการ 
(1) สํานักทะเบียนและประมวลผลจะสงเอกสารใหอาจารยท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

รายช่ือนักศึกษาในความดูแล รหัสผานสําหรับนักศึกษาลงทะเบียน และแบบฟอรมสําหรับ
ลงทะเบียน 

(2) อาจารยท่ีปรึกษาแจกเอกสารใหกับนักศึกษา และใหคําปรึกษา โดยใหนักศึกษา
กรอกเลขรหัสกระบวนวิชา และตอน ใหถูกตอง แลวมอบเอกสารในสวนของอาจารยท่ีปรึกษาคืน
ใหกับอาจารยท่ีปรึกษา 

(3) นักศึกษาเขาเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผลท่ี address www.reg.cmu.ac.th 
แลวเขาสูระบบโดยใชรหัสผานท่ีไดรับจากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเขาทํารายการลงทะเบียนลวงหนา 

(4) หลังส้ินสุดกําหนดเวลาการลงทะเบียนลวงหนา อาจารยท่ีปรึกษาสามารถเขาสู
ระบบเพื่อตรวจสอบการทํารายการลงทะเบียนลวงหนาของนักศึกษาไดจนกวาระบบจะปด 

(5) การเพิ่ม เปล่ียนแปลง แกไขรายวิชา สามารถดําเนินการไดตลอดเวลาในขณะท่ี
ระบบเปด โดยนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาสามารถปรึกษาเร่ืองกระบวนรายวิชาผานระบบฝาก
ขอความทางอินเทอรเน็ตได 

(6) เม่ือระบบปดสํานักทะเบียนและประมวลผลจะทําการสุม เพื่อหาสิทธ์ิใหกับ
นักศึกษาในแตละรายวิชา โดยมีการกําหนดเง่ือนไขการสุม เปนลําดับ ดังนี้ 
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(ก) เรียงตามช้ันป โดยใหเลือกช้ันปสูงๆ กอน 
(ข) นักศึกษาตามแผนการศึกษา 

(7) สํานักทะเบียนและประมวลผลประกาศผลการสุมพรอมใหนักศึกษาชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถูกยกเลิกผลการสุมท้ังหมด นักศึกษาจะตองมาขอ
ลงทะเบียนลาชาท่ีมหาวิทยาลัย โดยการยื่นเปนเอกสารใหมท้ังหมด 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ประทีป จันทรคง (2543) ไดวิจัยเร่ือง “พัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาท่ีจะเกิดผลกระทบของปญหา
คอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 และเพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ ขอมูลดานงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาของนักศึกษาทั้งหมด ท่ีมีสถานภาพเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัย
สรุปไดวา จากการดําเนินการวิจัยเร่ืองพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบท่ีจัดทําข้ึนสามารถนํามาใชในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดท้ังระบบ โดยทุกๆ งาน
สามารถใชฐานขอมูลรวมกันทําใหระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานความ
ปลอดภัยของขอมูล มีการกําหนดระบบผูใชงาน โดยผูใชงานแตละบุคคลตองมีรหัสผานของตนเอง
ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการดูแลรักษาระบบฐานขอมูลงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการวิจัยมีขอเสนอแนะ คือระบบงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจะเปนตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 1) ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองใหสามารถใชกับโปรแกรม Windows ไดและมี
หนวยความจําท่ีสูงเพียงพอ 2) จัดหา Software การจัดการระบบฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน เชน Oracle 
หรือ SQL-Server 3) จัดฝกอบรมการใชโปรแกรมใหผูปฏิบัติไดคุนเคยมากยิ่งข้ึน 

 งานการคนควาแบบอิสระของ บุญฤทธ์ิ คิดหงัน (2544) เร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนโรงเรียนเชียงใหมเทคโนโลยี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบงานทะเบียน
และงานรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนเชียงใหมเทคโนโลยี โดยกําหนดวิธีการศึกษาคือ วิเคราะหความ
ตองการของระบบ ออกแบบระบบงานใหม วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ซ่ึงผูศึกษาใชฐานขอมูล
เชิงสัมพันธโดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล และ
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เลือกใช Microsoft Visual Basic 6 ในการพัฒนาโปรแกรมตนแบบ และทดลองโปรแกรมตนแบบ
ไปเสนอตอผูใช และทําการทดสอบ จากการศึกษาพบวาโปรแกรมยังมีขอจํากัดอยูมาก ประกอบกับ
การศึกษาและออกแบบระบบไมไดมีการสัมภาษณผูใชงาน จึงพบวาโปรแกรมยังไมสนองตอบตอ
ความตองการใชงานของผูใชไดอยางเต็มท่ี 

สําหรับ สันติ ชํานาญนิล (2544) ไดทําการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “ปญหาการใชบริการ
การลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการใชบริการการลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษาโดยทําแบบสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป จํานวน 374 ราย 11 คณะ ท่ีทําการลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2543 จากการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญทราบกําหนดการจาก
เพื่อนและไดใชเวลาชวงเชา (08.00–12.00 น.) ในการลงทะเบียนเรียน มีการเปล่ียนแปลงแกไขการ
ลงทะเบียนเรียนจนกวาจะลงทะเบียนไดตามความตองการเฉล่ีย จํานวน 2 คร้ังตอคน และนักศึกษา
ใชคอมพิวเตอรท่ีรานบริการอินเทอรเน็ตในการลงทะเบียนเรียนมากกวาสถานท่ีอ่ืนๆ สําหรับ
สาเหตุของการเลือกใชบริการลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต เนื่องจากสามารถลงทะเบียน
ลวงหนาได แตกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมครบตามจํานวนท่ี
ตองการ และเม่ือประสบปญหาในการลงทะเบียนเรียนก็จะปรึกษากับเพื่อนนักศึกษาหรือนักศึกษา
รุนพี่ 

ตอมา กมล รุงสะอาด (2546) ไดดําเนินงานคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาระบบการ
จัดการฐานขอมูล เพื่อรายงานผลการเรียน และการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายพั ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล การรายงานผลการเรียน
และผลการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการ 
การใหบริการขอมูลท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใช 
เพื่อใหสํานักทะเบียนและบริการการศึกษาเปนแหลงรวบรวมผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา และเปนแหลงขอมูลท่ีมีความถูกตองและเปนปจจุบัน รวมท้ังเพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ฐานขอมูลท่ีใชรวมกับสํานักทะเบียนและบริการการศึกษาใหเอื้อประโยชนในการเช่ือมโยงการใช
ขอมูลผลการเรียนและการลงทะเบียนรวมกัน ระหวางนักศึกษา อาจารย และทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยพายัพไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีดําเนินการประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิม ทํา
การรวบรวมขอมูล วิเคราะหระบบงาน ออกแบบระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรม โดยใช
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6 พัฒนาระบบสําหรับการจัดการฐานขอมูล DB2 ซ่ึงบันทึกและ
จัดเก็บอยูในเคร่ืองมินิคอมพิวเตอร AS/400 และฐานขอมูล MySQL ซ่ึงบันทึกและจัดเก็บในเคร่ือง
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คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรตระกูลคอมพิวเตอรสวนบุคคล และใชโปรแกรมภาษา ASP พัฒนาระบบ
การรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต จากการศึกษาพบวาการพัฒนาดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการขอมูล
สารสนเทศของผูใชท้ังท่ีเปนนักศึกษา อาจารย และผูบริหารของมหาวิทยาลัยพายัพไดเปนอยางดี 
และระบบยังสามารถลดภาระงานดานการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาใหกับเจาหนาท่ี
สํานักทะเบียนและบริการการศึกษาไดอีกดวย 

 สําหรับ ธฤษ เรือนคํา (2547) ไดจัดทําการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียน สถาบันราชภัฎเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงค 5 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการใช
ระบบสารสนเทศงานทะเบียน ของสถาบันราชภัฎเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาความตองการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนของสถาบันราชภัฏเชียงใหม 3) เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียน ของสถาบันราชภัฎเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาอุปสรรค ปญหา ขอจํากัดตางๆ 
ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน ของสถาบันราชภัฎ
เชียงใหม ในรูปแบบการเช่ือมตอแบบ Client/Server และ 5) เพื่อใหสามารถนําประสบการณท่ี
ไดรับจากการทําระบบสารสนเทศท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ ไปประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ 
ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นตอไป โดยระบบสารสนเทศ
งานทะเบียน ของสถาบันราชภัฎเชียงใหม ไดพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานรูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
Client/Server โดยใชสถาปตยกรรม 3 Tier ใชโปรแกรม Oracle Enterprise 9i บริหารจัดขอมูลบน
เคร่ืองเซิรฟเวอร ภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server และโปรแกรมชุด 
Oracle Developer 2000 บนเคร่ืองไคลเอ็นต จากการศึกษาพบวา ระบบสามารถทําการเพิ่มขอมูล
หลักบนฝงเซิรฟเวอร สามารถจัดตารางสอน ตารางสอบ ตารางรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียน ซ่ึง
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในระบบปกติ โดยระบบสามารถใหขอมูลรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียน 
หองเรียน ผูสอน ชนิดของการลงทะเบียน (เพิ่ม ถอน และโอนยายกระบวนวิชา) และขอมูลการ
ชําระเงิน นอกจากนั้นระบบยังจัดทํารายงานตางๆ ใหดวย 

 จากงานการคนควาแบบอิสระของ ชัยวัฒน วงศโทะ (2548) เร่ือง “พัฒนาระบบฐานขอมูล
งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง” ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงควาเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง และเพื่อพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ระยะใกล ใหกับงานตางๆ ท่ีมีการใชขอมูลรวมกับงานทะเบียน โดยการพัฒนาระบบงานทะเบียน
โดยใชโปรแกรม เอส คิว แอล 2000 เซิรฟเวอร ในการบริหารจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรม 
วิชวล เบสิค 6 เปนเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาสวนติดตอกับผูใช จากการศึกษาพบวา 
ระบบสามารถทําการจัดการขอมูลท่ีเก็บอยูท่ีงานทะเบียน ท้ังการเพ่ิม แกไข คนหา และลบขอมูล 
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การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน การบันทึกผลการเรียน การจัดทํา
รายงานตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว ระบบสามารถรับโอนขอมูลจากแฟมขอมูลผลการเรียนจาก
งานวัดผลและประเมินผล สามารถทําการโอนขอมูลนักศึกษาและผลการเรียนไปใหโปรแกรม ศธ 02 
และทําการสํารองขอมูลไดดวย 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามลําดับขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดการ
ดําเนินงานข้ันตอนการพัฒนาและประเมินผลระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน ดังรายละเอียดในบทตอๆ ไป 
ตามลําดับ 


