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บทคัดย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
โครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก 
และ สวเีดน)  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ ใชโ้ปรแกรมพีเอชพี ในการออกแบบและพฒันาส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้และใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจดัการฐานขอ้มูล 
 ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ยระบบงานยอ่ย  4  ระบบคือ 1) ระบบผูดู้แล
ระบบ  2) ระบบเจา้ของโครงการ   3) ระบบผูดู้แลโครงการ และ 4) ระบบผูป้ฏิบติังานโดย
โปรแกรมเมอร์ 
 ผลจากการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ไดท้  าการทดสอบการท างานของระบบ โดยผูใ้ชง้าน 11 
คนได้แก่ บุคลากรของ หจก.จีเนียสไซเบอร์ และ บุคลากรของ บริษทั สแกนดีไซน์(ประเทศ 
เดนมาร์ก และ สวเีดน) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้
งานระบบ  ผลการประเมินระบบพบว่า มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.64  ซ่ึงอยูใ่นระดบั
เกณฑ์มากท่ีสุด  และลกัษณะการใชง้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ และลกัษณะการใชง้านท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีความถูกตอ้งแม่นย  าในการประมวลผลขอ้มูล  และ สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to develop the Information System for Project 
Management Between Genius Cyber (Thailand) Limited Partnership and Scan Designs (Danish 
and Swedish) Company. 
 The system was developed by using PHP script language and  MySQL database program. 
The PHP was used to design and develop a user interface whereas The MySQL database was used 
as the database server. 
 The developed program consisted of four subsystems. They were: Admin system; An 
owner project ; Project manager ; and Programmers. 
 There were 11 of users for this study. They were: Genius Cyber (Thailand) Limited 
Partnership and Scan Designs (Danish and Swedish) Company Staffs.  
 The sets of questionnaires were prepared to collect data from the users about their level 
of satisfaction in using the system. The findings revealed that the system provided both case of 
use and comfort to users of each group. The result of the users presented that their satisfactions 
were at 4.64. The researcher concluded that the developed system was very suitable for 
implementation at Genius Cyber (Thailand) Limited Partnership and Scan Designs (Danish and 
Swedish) Company. 


