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การสํารวจระดับความลึกน้าํบาดาลเพือ่สนับสนนุการขุดเจาะน้ําบาดาลของเกษตรกร 

จังหวัดนครราชสีมา 

Case Study Groundwater Level To Support Drilling Groundwater 

For Agriculture, Nakhon Ratchasima province. 

 

กิตติธัช วิชัยรัตน, อํานาจ แสงกุดเลาะ และ ชเนตตี พิมพสวรรค  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

Kittithuch Wichairat, Amnat Sangkudloa  and  Chanettee Pimsawan 

Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham 

 

Abstract 

The purposes of the research were Analyze the depth of groundwater in 

Nakhon Ratchasima area.  2.  Groundwater Geology Modeling in Nakhon Ratchasima. 

and to Analyze the cost of underground water drilling.  

The research findings showed that the Depth analysis of groundwater in Nakhon 

Ratchasima area The depth ranges from 26 -  50 meters, with the largest area being 

10,192.04 square kilometers, 49.12%. The largest area is located in Amphoe Pak Chong. 

The depth is 51 -  75 meters.  Area 5,421. 2 square kilometers, The largest area in Pak 

Chong is 26.13%. The third level is 1 - 25 meters. The area is 2,858.96 square kilometers. 

The largest area in Amphoe Non Sung was 13. 78% , and the lowest depth was 276 - 

300 meters. The area was 0.2 square kilometers. 0.001% of the area was the largest in 

Amphoe Thepharak. The average cost of drilling wells was 768 baht /meter. 

 

Keyword: Geographic Information System, Groundwater Level 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาลในพื้นท่ีจังหวัด

นครราชสีมา 2) จําลองภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําใตผิวดินจังหวัดนครราชสีมา และ 3) คํานวณหาอัตรา

คาใชจายในการขุดเจาะน้ําบาดาล 

ผลการวิจัย การวิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาล เรียงตามพื้นท่ี พบวา ระดับความลึก 

26-50 เมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ 10,192.04 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 49.12 พบ

พื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอปากชอง อันดับท่ี 2 ระดับความลึก 51-75 เมตร มีพื้นท่ี 5,421.20 ตาราง

กิโลเมตร พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอปากชอง คิดเปนรอยละ 26.13 ลําดับท่ี 3 ระดับความลึก 1-25 

เมตร มีพื้นท่ี 2,858.96 ตารางกิโลเมตร พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอโนนสูง คิดเปนรอยละ 13.78 และ

ระดับความลึกท่ีมีพื้นท่ีนอยท่ีสุดคือ ระดับความลึก 276 - 300 เมตร มีพื้นท่ี 0.20 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 0.001 พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอเทพารักษ ผลการวิเคราะหระดับภูมิประเทศช้ันหิน

อุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกออกเปน 9 ระดับ พบวาระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ีมี

พื้นท่ีมากท่ีสุดคือ 120-180 เมตร มีพื้นท่ี 9416.32 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 45.37 อันดับท่ี 2 

ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 180-240 เมตร มีพื้นท่ี 4555.84 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

21.95 อันดับท่ี 3 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 240-300 เมตร มีพื้นท่ี 1802.16 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 8.68 และพื้นท่ีท่ีมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยท่ีสุดคือ 1-60 เมตร มีพื้นท่ี 65.52 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.32 ของพื้นท่ีท้ังหมด และผลจากการคํานวณหาอัตราคาใชจายใน

การขุดเจาะน้ําบาดาล พบวา คาใชจายเฉล่ียในการขุดเจาะบอบาดาล คือ 768 บาท/เมตร 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, ระดับความลึกน้ําบาดาล 

บทนํา 

ปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรในประเทศไทยในปจจุบัน หลายพื้นท่ีโดยเฉพาะ

ภาคเหนือและภาคอีสานประสบภาวะภัยแลงอยางหนัก โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปน

จังหวัดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในประเทศและมีพื้นท่ีทําการเกษตรมาก และมีแหลงกักเก็บน้าํหลายแหงท่ีใช

ทําการเกษตร ประสบปญหาแลงสุดในรอบ 50 ป จากภาวะฝนท้ิงชวง สงผลกระทบตอการทํามาหา

กินของประชาชนและเกิดภาวะขาดแคลนน้ําใชอยางหนักในหลายพื้นท่ี ดังนั้นจึงทําใหน้ําใตผิวดิน

เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีเปนแหลงน้ําสํารองไวใชในยามฉุกเฉินเพื่อทําการเกษตรและแกปญหาขาดแคลน

น้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดฤดูแลง  

การเจาะน้ําบาดาลเปนแนวทางหนึง่ในการแกไขปญหาวิกฤตภัยแลง ซึ่งการจะนําน้ําบาดาล

มาใชก็ตองมีคาใชจายตางๆ รวมถึงการขออนุญาตการใชน้าํบาดาล แตกอนท่ีจะทําการพัฒนาแหลง

น้ําบาดาลหรือขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นท่ีใดๆ ส่ิงสําคัญอันดับแรกจะตองทําคือการตรวจสอบขอมูลน้ํา

บาดาล สํารวจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาโดยละเอียดเสียกอน เพื่อหาแหลงน้ําบาดาล
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาลในพื้นท่ีจังหวัด

นครราชสีมา 2) จําลองภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําใตผิวดินจังหวัดนครราชสีมา และ 3) คํานวณหาอัตรา

คาใชจายในการขุดเจาะน้ําบาดาล 

ผลการวิจัย การวิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาล เรียงตามพื้นท่ี พบวา ระดับความลึก 

26-50 เมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ 10,192.04 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 49.12 พบ

พื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอปากชอง อันดับท่ี 2 ระดับความลึก 51-75 เมตร มีพื้นท่ี 5,421.20 ตาราง

กิโลเมตร พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอปากชอง คิดเปนรอยละ 26.13 ลําดับท่ี 3 ระดับความลึก 1-25 

เมตร มีพื้นท่ี 2,858.96 ตารางกิโลเมตร พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอโนนสูง คิดเปนรอยละ 13.78 และ

ระดับความลึกท่ีมีพื้นท่ีนอยท่ีสุดคือ ระดับความลึก 276 - 300 เมตร มีพื้นท่ี 0.20 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 0.001 พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอเทพารักษ ผลการวิเคราะหระดับภูมิประเทศช้ันหิน

อุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกออกเปน 9 ระดับ พบวาระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ีมี

พื้นท่ีมากท่ีสุดคือ 120-180 เมตร มีพื้นท่ี 9416.32 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 45.37 อันดับท่ี 2 

ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 180-240 เมตร มีพื้นท่ี 4555.84 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

21.95 อันดับท่ี 3 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 240-300 เมตร มีพื้นท่ี 1802.16 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 8.68 และพื้นท่ีท่ีมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยท่ีสุดคือ 1-60 เมตร มีพื้นท่ี 65.52 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.32 ของพื้นท่ีท้ังหมด และผลจากการคํานวณหาอัตราคาใชจายใน

การขุดเจาะน้ําบาดาล พบวา คาใชจายเฉล่ียในการขุดเจาะบอบาดาล คือ 768 บาท/เมตร 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, ระดับความลึกน้ําบาดาล 

บทนํา 

ปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรในประเทศไทยในปจจุบัน หลายพื้นท่ีโดยเฉพาะ

ภาคเหนือและภาคอีสานประสบภาวะภัยแลงอยางหนัก โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปน

จังหวัดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในประเทศและมีพื้นท่ีทําการเกษตรมาก และมีแหลงกักเก็บน้าํหลายแหงท่ีใช

ทําการเกษตร ประสบปญหาแลงสุดในรอบ 50 ป จากภาวะฝนท้ิงชวง สงผลกระทบตอการทํามาหา

กินของประชาชนและเกิดภาวะขาดแคลนน้ําใชอยางหนักในหลายพื้นท่ี ดังนั้นจึงทําใหน้ําใตผิวดิน

เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีเปนแหลงน้ําสํารองไวใชในยามฉุกเฉินเพื่อทําการเกษตรและแกปญหาขาดแคลน

น้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดฤดูแลง  

การเจาะน้ําบาดาลเปนแนวทางหนึง่ในการแกไขปญหาวิกฤตภัยแลง ซึ่งการจะนําน้ําบาดาล

มาใชก็ตองมีคาใชจายตางๆ รวมถึงการขออนุญาตการใชน้าํบาดาล แตกอนท่ีจะทําการพัฒนาแหลง

น้ําบาดาลหรือขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นท่ีใดๆ ส่ิงสําคัญอันดับแรกจะตองทําคือการตรวจสอบขอมูลน้ํา

บาดาล สํารวจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาโดยละเอียดเสียกอน เพื่อหาแหลงน้ําบาดาล

  
 

และระดับความลึกของน้ําบาดาลรวมถึงการเลือกใชลักษณะภูมิประเทศของท่ีนั้นๆ มาเปนปจจัยรวม

พิจารณาดวย ดังนั้นผู ศึกษาจึงไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 

System: GIS) เขามาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนท่ีระดับความลึกของน้ําบาดาลและแผนท่ีภูมิประเทศช้ัน

หินอุมน้ํา เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการขุดเจาะน้ําบาดาลและการคํานวณคาใชจายในการขุด

เจาะน้ําบาดาล การพัฒนาบอบาดาล รวมถึงการต้ังงบประมาณในการขุดเจาะน้ําบาดาลท่ีประหยัด

กวาเดิม ซึ่งการจะนําน้ําบาดาลมาใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดนั้น จะตองมีการวางแผนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําบาดาล โดยเฉพาะภาคการเกษตรใหเหมาะสม สมดุลและเกิดประโยชนคุม

คาสูงสุด เพื่อใหน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อจําลองภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําใตผิวดินในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

3. เพื่อคํานวณหาอัตราคาใชจายในการขุดเจาะน้ําบาดาล 

วิธีดําเนินการวิจัย 

    1.  พื้นท่ีศึกษา และกลุมตัวอยาง 

1.1 พื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อท่ีประมาณ 20,493.97 ตารางกิโลเมตร 

1.2 กลุมตัวอยาง คือ ในการศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลจุดเจาะบอบาดาลในพื้น ท่ีจังหวัด

นครราชสีมา ท้ังหมด 2,126 จุด 

    2.  เคร่ืองมือการวิจัย 

โปรแกรม ArcGis 10.2 จัดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. พิกัดจุดเจาะบอน้ําบาดาล ระดับความลึก รูปแบบตาราง (Excel) ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 2,126 จุด ขอมูลจากเว็บกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดขอมูลเมื่อวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2560 

 2. เสนช้ันความสูง เขตจังหวัดนครราชสีมา รูปแบบ (Shape File) ระบบพิกัด UTM WGS84 

Zone 47 Q ขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทําเมื่อ ป พ.ศ. 2547 

 3. พื้นท่ีศึกษาเปนพื้นท่ีอยูในเขตจังหวัดนครราชสีมา รูปแบบ (Shape File) ระบบพิกัด 

UTM WGS84 Zone 47 Q ซึ่งประกอบไปดวย 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน มีเนื้อท่ีใน

การศึกษาท้ังหมด 20,493.97 ตารางกิโลเมตร ขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทําเมื่อ 

ป พ.ศ. 2547 
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 4. ขอมูลคาขุดเจาะบอบาดาลจากผูรับเหมาในพื้นท่ี รูปแบบตาราง (Excel) จังหวัดในเขต    

นคราชสีมา ไดขอมูลเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 

    4.  การจัดกระทําขอมูล  

            นําเขาขอมูลตําแหนงพิกัดจุดเจาะบอน้ําบาดาล โดยการใชคา X, Y ดวยเครื่องมือ (Display 

XY Data) ไดสรางเปน Shape File ต้ังช่ือ Groundwater.shp ระบบพิกัด UTM WGS84 Zone 47 N   

    5.  การวิเคราะหขอมูล 

         5.1 วิเคราะหความลึกของบอบาดาลเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

    5.1.1 ทําการวิเคราะหขอมูลจุดเจาะบอบาดาลดวยเทคนิคการประมาณคา (Interpolate) 

โดยใชเครื่องมือ 3D Analyst วิเคราะหคาความลึกของจุดเจาะน้ําบาดาล จะไดขอมูลแบบจําลอง

ระดับความลึกของน้ํ าบาดาล (Digital Elevation Model :  DEM)  ทําการ จัดเก็บ ต้ัง ช่ือว า 

Groundwater_Deep.img 

    5.1.2 ทําการจําแนกชวงช้ันระดับความลึกออกเปน 12 ระดับ ดังนี ้

 

ตารางท่ี 1 การจําแนกระดับความลึกของบอบาดาลจังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ สี ระดับความลึก (เมตร) 

1  1 - 25 

2  26 - 50 

3  51 - 75 

4  76  - 100 

5  101 - 125 

6  126 - 150 

7  151 - 175 

8  176 - 200 

9  201 - 225 

10  226 - 250 

11  251 - 275 

12  276 - 300 

 

5.2  วิเคราะหภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ํา 

                 5.2.1  ทําการวิเคราะหภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ํา โดยการประมาณคา (Interpolate) 

โดยใชสมการหาคา Gn ดังภาพท่ี 1 ไดขอมูลแบบจําลองระดับภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ํา (Digital 

Elevation Model : DEM) ทําการจัดเก็บต้ังช่ือวา Groundwater_Topography.img 
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Gn =  En −  Dn 

 เมื่อ 

G  คือ  ความสูงของช้ันหินอุมน้ําจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

E  คือ  ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

D  คือ  ความลึกของจุดเจาะจากผิวดิน 

n  คือ  ลําดับของจุดเจาะ มีคาต้ังแต 1 - 2,126 จุด 

      

 

ภาพท่ี 1 จําลองสมการการคํานวณหาคาช้ันหินอุมน้ํา 

ตารางท่ี 2 การจําแนกระดับภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ ส ี ระดับความสูงจาก  

ระดับน้าํทะเลปานกลาง (เมตร) 

1  1 - 60 

2  61 - 120 

3  121 - 180 

4  181 - 240 

5  241 - 300 

6  301 - 360 

7  361 - 420 

8  421 - 480 

9  481 - 540 
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5.3  อัตราคาใชจายในการเจาะบอบาดาลจากผูรับเหมา 4 ราย เฉล่ียราคาประมาณ 768 

บาทตอ 1 เมตร 

      5.3.1  ทําการจําแนกชวงช้ันราคาในการขุดเจาะออกเปน 12 ระดับ ดังนี ้

 

ตารางท่ี 3 การจําแนกอัตราคาใชจายในการขุดเจาะจังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ สี ระดับความลึก (เมตร) ราคาในการขุดเจาะ (บาท) 

1  1 - 25 10,00 - 19,200 

2  26 - 50 19,968 - 38,400 

3  51 - 75 39,168 - 57,600 

4  76  - 100 58,368 - 76,800 

5  101 - 125 77,568 - 96,000 

6  126 - 150 96,768 - 115,200 

7  151 - 175 115,968 - 134,400 

8  176 - 200 135,168 - 153,600 

9  201 - 225 154,368 - 172,800 

10  226 - 250 173,568 - 192,000 

11  251 - 275 192,768 - 211,200 

12  276 - 300 211,968 - 230,400 

 

          6. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแกคาเฉล่ีย คารอยละ  

  

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
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5.3  อัตราคาใชจายในการเจาะบอบาดาลจากผูรับเหมา 4 ราย เฉล่ียราคาประมาณ 768 
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6  126 - 150 96,768 - 115,200 

7  151 - 175 115,968 - 134,400 

8  176 - 200 135,168 - 153,600 

9  201 - 225 154,368 - 172,800 

10  226 - 250 173,568 - 192,000 

11  251 - 275 192,768 - 211,200 

12  276 - 300 211,968 - 230,400 

 

          6. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแกคาเฉล่ีย คารอยละ  

  

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา  

 

 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงจุดเจาะบอบาดาลจังหวัดนครราชสีมา  ภาพท่ี 3 แผนท่ีระดับความลึก 

                                                                            น้ําบาดาลจังหวัดนครราชสีมา 

 

จากภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจุดเจาะบอบาดาลจํานวน จํานวน 2,126 จุด โดยการ

นําเขาขอมูลตําแหนงพิกัด X,Y ดวยเครื่องมือ Display XY Data พบวาอําเภอท่ีมีจุดเจาะมากท่ีสุดคือ

อําเภอปากชอง มีจํานวน 248 จุด คิดเปนรอยละ 11.67 ลําดับท่ี 2 คืออําเภอเมืองนครราชสีมา มี

จํานวน 178 จุด คิดเปนรอยละ 8.37 ลําดับท่ี 3 คืออําเภอหนองบุญมาก มีจํานวน 166 จุด คิดเปน

รอยละ 7.81 และอําเภอท่ีมีจุดเจาะนอยท่ีสุดคืออําเภอโนนสูง จํานวน 3 จุด คิดเปนรอยละ 0.14     
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความลึกของบอบาดาลจังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ ระดับความลึก (เมตร) พื้นท่ี (ตร.กม.)  รอยละ 

1 26 - 50 10192.04 49.116 

2 1 - 25 2858.96 13.778 

3 51 - 75 5421.2 26.125 

4 76 - 100 1627.92 7.845 

5 101 - 125 341.16 1.644 

6 126 - 150 203.36 0.980 

7 151 -175 53.92 0.260 

8 176 - 200 32.68 0.157 

9 201 - 225 14.12 0.068 

10 226 - 250 4.56 0.022 

11 251 -275 0.64 0.003 

12 276 - 300 0.2 0.001 

 รวม 20750.76 100 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความลึกของบอบาดาลจังหวัดนครราชสีมา โดยการ

จําแนกออกเปน 12 ระดับ เรียงตามพื้นท่ี พบวาระดับความลึกท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ระดับ

ความลึก 26-50 เมตร มีพื้นท่ี 10,192.04 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 49.12 พบพื้นท่ีมากท่ีสุดใน

อําเภอปากชอง อันดับท่ี 2 คือ ระดับความลึก 51-75 เมตร มีพื้นท่ี 5,421.2 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 26.13 พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอปากชอง อันดับท่ี 3 คือ ระดับความลึก 1-25 เมตร มีพื้นท่ี 

2,858.96 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.78 พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอโนนสูง และระดับความ

ลึกท่ีมีพื้นท่ีนอยท่ีสุดคือ 276 - 300 เมตร มีพื้นท่ี 0.2 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.001 ของ

พื้นท่ีท้ังหมด พบพื้นท่ีมากท่ีสุดในอําเภอเทพารักษ 

 

 

 

2. ผลการทําแบบจําลองภูมิประเทศช้ันหินอ ้าํใตผิวดินจังหวัดนครราชสีมา  
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2. ผลการทําแบบจําลองภูมิประเทศช้ันหินอ ้าํใตผิวดินจังหวัดนครราชสีมา  

 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล (เมตร) พื้นท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

1 120 - 180 เมตร 9416.32 45.37 

2 180 - 240 เมตร 4555.84 21.95 

3 240 - 300 เมตร 1802.16 8.68 

4 60 - 120 เมตร 1714.88 8.26 

5 360 - 420 เมตร 1265.6 6.10 

6 300 - 360 เมตร 1220.12 5.88 

7 420 - 480 เมตร 510.64 2.46 

8 481 - 540 เมตร 204.68 0.99 

9 1 - 60 เมตร 65.52 0.32 

 รวม 20,755.76 100 

  

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา ไดจําแนก

ออกเปน 9 ระดับ โดยระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดคือ 120-180 เมตร มีพื้นท่ี 

9416.32 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 45.37 อันดับท่ี 2 ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 180-

240 เมตร มีพื้นท่ี 4555.84 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 21.95 อันดับท่ี 3 ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 240-300 เมตร มีพื้นท่ี 1802.16 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 8.68 และพื้นท่ีท่ีมี

ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยท่ีสุดคือ 1-60 เมตร มีพื้นท่ี 65.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย

ละ 0.32 ของพื้นท่ีท้ังหมด  
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3. ผลการวิเคราะหหาอัตราคาใชจายในการขุดเจาะน้ําบาดาล  

ตารางท่ี 5 คาใชจายในการขุดเจาะบอบาดาล  

ลําดับ ช่ือผูรับเหมา 
ขนาดทอ 

(นิ้ว) 

ความลึก 

(เมตร) 

ราคา 

(บาท) 

ราคาเฉลี่ยความ

ลึก 1 เมตร (บาท) 

1 รับเจาะน้ําบาดาลภาคอีสาน 4 36 12,000 333.33 

2 รับเจาะน้ําบาดาลภาคอีสาน 4 40 15,000 375 

3 

รับเจาะน้ําบาดาล               

จ.นครราชสีมา - โคราชชาง

พงษ 

4 100 120,000 1200 

4 

รับเจาะน้ําบาดาล                

จ.นครราชสีมา - โคราชชาง

พงษ 

4 60 70,000 1166.67 

 ราคาเฉลี่ยรวม 768.75 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหหาอัตราคาใชจายในการขุดเจาะน้ําบาดาลจากผูรับเหมาใน

พื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 ราย พบวา ราคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 768.75 บาท ตอ 1 เมตร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหระดับความลึกของน้ําบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา     โดยจําแนก 

ชวงช้ันระดับความลึกออกเปน 12 ระดับ พบวาพื้นท่ีเฉล่ียระดับความลึกเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 26 - 50 

เมตรพบมีพื้นท่ีมากในเขตอําเภอปากชอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสํานักวิชาการ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558) พบวา การใชน้ําในภาคเกษตรกรรมของภาคเหนือตอนลางตอ

ภาคกลางโดยเฉพาะแถบลุมเจาพระยาตอนบน ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย 

คิดเปนพื้นท่ีกวา กวา 13 ลานไร โดยพบวา 6.5 ลานไร มี ปญหาอุทกธรณีหรือปญหาการลดระดับ

ของน้ําบาดาลอยางรวดเร็ว เพราะในบริเวณพืน้ท่ีดังกลาวมีการสูบน้ําบาดาลระดับต้ืน คือ ประมาณ 

8–30 เมตรจากหนาดินข้ึนมาใชเพื่อการเกษตรตลอดท้ังป  

2. ผลการวิเคราะหระดับภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา พบวารับความสูงจาก 

ระดับน้ําทะเล 120-180 เมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดคือ 9416.32 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 45.37 

อันดับท่ี 2 คือระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 180-240 เมตร มีพื้นท่ี 4555.84 ตารางกิโลเมตร     

คิดเปนรอยละ 21.95 อันดับท่ี 3 คือรับความสูงจากระดับน้ําทะเล 240-300 เมตร มีพื้นท่ี 1802.16 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 8.68 และพื้นท่ีท่ีมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยท่ีสุดคือ 1-60 

เมตร มีพื้นท่ี 65.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.32 ของพื้นท่ีท้ังหมด  
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2. ผลการวิเคราะหระดับภูมิประเทศช้ันหินอุมน้ําจังหวัดนครราชสีมา พบวารับความสูงจาก 

ระดับน้ําทะเล 120-180 เมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดคือ 9416.32 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 45.37 

อันดับท่ี 2 คือระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 180-240 เมตร มีพื้นท่ี 4555.84 ตารางกิโลเมตร     
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ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 8.68 และพื้นท่ีท่ีมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยท่ีสุดคือ 1-60 

เมตร มีพื้นท่ี 65.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.32 ของพื้นท่ีท้ังหมด  

 
 

 

3. การหาคาใชจายในการขุดเจาะบอบาดาลในจังหวัดนครราชสีมา พบวาราคาใชจายในการ

ขุดเจาะเริ่มตนอยูท่ีประมาณ 768 บาท/1 เมตร ซึ่งไมสอดคลองกับสํานักมาตรฐานงบประมาณ

(2559) ราคาคากลางการขุดเจาะอยูท่ี 1,540 บาท/1 เมตร 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.  การศึกษาโครงงานการสํารวจระดับน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบอบาดาลสําหรับ

การทําเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ขอมูลขุดเจาะบอบาดาลในบางพื้นท่ีนอยจึงอาจจะทํา

ใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการคํานวณการวิเคราะห ถาหากขอมูลขุดเจาะบอบาดาลในบางพื้นท่ีมี

มากก็จะทําใหการทําการวิเคราะหแมนยํามากยิ่งข้ึน และจะสามารถนําไปใชงานไดใหเกิดประโยชน

แกเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.  การวิเคราะหคาใชจายจะมีความคลาดเคล่ือนตามพื้นท่ีและผูรับเหมา ซึ่งอาจเพิ่ม

คาใชจายในบางสวนข้ึนอยูกับการตกลงกับผูรับเหมา และการทําการขุดเจาะใหเกิดประโยชนสูงสุด

โดยการศึกษาดินในพื้นท่ีทําการเกษตรวาเหมาะกับพืชชนิดใดท่ีจะทําการเพาะปลูก 

 3.  การศึกษาระดับน้าํบาดาลเพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบอบาดาลสําหรับการเกษตรกรอาจ

นําเอาปจจัยอื่นมาวิเคราะหเพิ่มทําใหรูรายละเอียดมาข้ึน อาจนําเอาปริมาณน้ําฝนรายป ขอมูลชุดหิน 

ภูมิอากาศของพื้นท่ีมาวิเคราะหศักยภาพน้ําบาดาลในพื้นท่ีตอไป 

 4.  อาจจะนําปจจัยปริมาณความเค็มของน้ํามาวิเคราะหกับพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการเกษตร

วาเหมาะกับพืชชนิดไหนมากท่ีสุดและจะทําใหไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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       The article Information System for mange Inventory. The Purposes of Research  was to 
develop   Information System of Mange Inventory.The document and data used to verify 
this information system  in Dean office Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala 
university of Technology Krungthep The database was designed to 
facilitate  data  entry,  searching,  and  reporting  tasks  at  the  documents  collection  Cent
er.  The database, designed under Microsoft Access 2007 database program, consists of 11 
tables, covering name, date, amount received, Code, Year, Unit. The Black Box Testing 
evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the Information 
System for Mange Inventory. The overall evaluation result for rating mean of 7.37, 
suggestingthat the Information System for Mange Inventory may be applied in actual work 
settings. 
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บทคัดย่อ 
บทควำม เรื่อง ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพ่ือ เพ่ือพัฒนำ

พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำให้
สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย  11  ตำรำง ครอบคลุม ชื่อ วันที่  จ ำนวนรับ รหัส 
ปีกำรศึกษำ หน่วย กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง 
สนับสนุนติดตั้งกำรท ำงำนได้จริง 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 

บทน า  
ในปัจจุบันกำรใช้วัสดุสื้นเปลืองของหน่วยงำนรำชกำรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ เนื่องจำก

มีกำรใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองในของหน่วยงำนจะจัดเก็บแฟ้มในรูปปแบบแฟ้ม 
ซึ่งมีจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร  หำกเป็นวัสดุที่ส ำคัญซึ่งเอกสำรที่เกี่ยวกับจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้
เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพ่ิมขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำใน
กำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญ
หำยของข้อมูล 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนั กงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพมีระบบกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสำร กำรลงข้อมูลลงในแบบฟอร์ม กำรด ำเนินงำน กำรเก็บข้อมูลอำจท ำให้เกิดกำรสูญหำย กำร
จัดท ำฐำนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ตำมหลักทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมี 
ควำมจ ำเป็น เช่น ชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย  รวมถึงสถิติกำรใช้งำนวัสดุ
สิ้นเปลืองแต่ละปี (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนพัสดุ เพ่ือกำรสืบค้นหำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำง
รวดเร็วรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวัสดุให้กับมหำวิทยำลัย และช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของข้อมูลกำรใช้งำน
วัสดุ ตลอดจนลดพ้ืนที่ใช้งำนในกำรจัดเก็บเป็นกำรลดขึ้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุท ำให้กำรบริหำร
วัสดุสิ้นเปลืองของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ  
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ในปัจจุบันกำรใช้วัสดุสื้นเปลืองของหน่วยงำนรำชกำรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ เนื่องจำก

มีกำรใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองในของหน่วยงำนจะจัดเก็บแฟ้มในรูปปแบบแฟ้ม 
ซึ่งมีจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร  หำกเป็นวัสดุที่ส ำคัญซึ่งเอกสำรที่เกี่ยวกับจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้
เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพ่ิมขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำใน
กำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญ
หำยของข้อมูล 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนั กงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพมีระบบกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสำร กำรลงข้อมูลลงในแบบฟอร์ม กำรด ำเนินงำน กำรเก็บข้อมูลอำจท ำให้เกิดกำรสูญหำย กำร
จัดท ำฐำนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ตำมหลักทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมี 
ควำมจ ำเป็น เช่น ชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย  รวมถึงสถิติกำรใช้งำนวัสดุ
สิ้นเปลืองแต่ละปี (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนพัสดุ เพ่ือกำรสืบค้นหำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำง
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วัสดุสิ้นเปลืองของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ  
 

 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย รวมถึงสถิติ

กำรใช้งำนวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละปี    ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง อยู่ในระดับดี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
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5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง        
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อ มูล  (Entity 
Relationship Modeling)   

6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows 7 
และ Microsoft Access 2007 

7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำน และให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมใน
หน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำย
ต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน  ผู้ใช้งำน จ ำนวน 2 คน เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน รวมผู้เชี่ยวชำญ  5 คน  ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำ
สรุปผลเพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำน
ของระบบ คือ ผู้ประเมินต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองโดยให้ผู้เชี่ยวชำญท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ
แล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (Standard Deviation)  โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้   
(อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; อรรถพล จันทร์สมุด และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2559 ;
อรรถพล จันทร์สมุด, 2559 ; John McDonagh, 2002) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถ
จัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม 
ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำ ล อ ง โ ม เด ล ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง ข้ อ มู ล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังภำพที่ 1 ถึงภำพที่ 3 
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 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถ
จัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม 
ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำ ล อ ง โ ม เด ล ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง ข้ อ มู ล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังภำพที่ 1 ถึงภำพที ่3 

 

 

ud Primary Use Cases

ระบบสารสนเทศการจดัการวสัดุสิน้เปลือง :  กรณีศึกษา ส านกังานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบสิทธ์ิ

ผูใ้ช้งาน รบัเข้าพสัดุ

ลงทะเบียนพสัดส้ิุนเปลือง

รายงาน

ผูบ้ริหาร

 
            

ภาพที่ 1   Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 
     

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

18

 

 

ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด ก า รว ัส ดุ สิ้ น เ ป ลือ ง  :   ก รณีศึ ก ษา  ส า นัก ง านคณบดี  คณะเทค โนโ ลยี ค หก รรมศ าส ต ร์  ud

เริม่ต้น

ก รอ ก ชื่ อ เ เ ละรห ัส ค้ นหาข้ อ มู ล

พบ

เ เ ส ด ง เ ม นูก า รท า ง าน

ลงทะ เบี ย นก า รร ับพ ั ส ดุ

ลง ท ะ เ บี ย นพ ัส ดุ สิ้ น เ ป ลือ ง

รา ย ง าน

จบขัน้ตอน

 
 

ภาพที่ 2  Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

19

 

 

ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด ก า รว ัส ดุ สิ้ น เ ป ลือ ง  :   ก รณีศึ ก ษา  ส า นัก ง านคณบดี  คณะเทค โนโ ลยี ค หก รรมศ าส ต ร์  ud

เริม่ต้น

ก รอ ก ชื่ อ เ เ ละรห ัส ค้ นหาข้ อ มู ล

พบ

เ เ ส ด ง เ ม นูก า รท า ง าน

ลงทะ เบี ย นก า รร ับพ ั ส ดุ

ลง ท ะ เ บี ย นพ ัส ดุ สิ้ น เ ป ลือ ง

รา ย ง าน

จบขัน้ตอน

 
 

ภาพที่ 2  Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 
 

การด าเนินการวิจัย 
        หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำนระบบโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบ ใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง  ให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้
ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนโดยเลือกรำยกำรแต่ละหมวดได้ รำยละเอียดกำรท ำงำน
ทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพท่ี 11  
            

 
 

ภาพที ่4  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
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ภาพที่ 5  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอลงทะเบียนการรับเข้าพัสดุ 
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ภาพที่ 5  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอลงทะเบียนการรับเข้าพัสดุ 

 

 

    

 
 

ภาพที่ 7  หน้าจอลงทะเบียนการลงทะเบียนพัสดุสิ้นเปลือง                 
         

 
 

ภาพที่ 8  หน้าจอรายงานการตรวจสอบพัสดุสิ้นเปลือง คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์  
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ภาพที่ 9  รายงานการตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
 

ภาพที่ 10  รายงานแผนภูมิการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 9  รายงานการตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
 

ภาพที่ 10  รายงานแผนภูมิการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 11  รายงานสรุปการตรวจสอบการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แยกตามปี            
 
สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน  ผู้ใช้งำน  
จ ำนวน 2 คน เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญ  5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1  

         จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองจำกผู้เชี่ยวชำญ
ในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ดี 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

   1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ด ี

   1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

2. ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 5.8 0.44 ปรับปรุง 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล 5.8 0.44 ปรับปรุง 

รวม 6.32 0.44 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

   1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ด ี

   1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

2. ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 5.8 0.44 ปรับปรุง 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล 5.8 0.44 ปรับปรุง 

รวม 6.32 0.44 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ดี 

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 8.0 0.4 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.37 0.62 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ   เพ่ือให้
กำรจัดเก็บ ข้อมลูชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย รวมถึงสถิติกำรใช้งำนวัสดุสิ้นเปลือง
แต่ละปี จัดกำรข้อมูลอย่ำงมีระบบตลอดจนรำยงำนสถติถิแยกตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถจัดเก็บเอกสำร
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ    
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลโดยกำรพัฒนำระบบในรูปแบบเครือข่ำย ก ำหนดสิทธิ์  

กำรใช้งำนระบบเพ่ือให้ระบบมีควำมปลอดภัย 
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Abstract 
 The objectives of this research are 1) to develop a classroom attendance 
checking system using QR Code, 2) to shorten duration of student checking in class, 
and 3) to reduce the risk of data loss and facilitate teacher for searching, processing 
and managing information. The system is implemented with PHP using XMAAP and 
having MySQL as a database management system. It supports three types of users. The 
first is called administrator, who takes a role of maintaining databases and is able to 
insert/update/delete data of courses teachers and students. The second is called 
teacher, who is able to insert/update/delete students in the course, manages student 
checking, views information of class attendances and views present/absent statistics 
of students in the class. The third is called student, who is able to input student’s ID 
into the system while doing checking process in class. The efficiency of the system is 
evaluated by users from each group in terms of functionality and facilitation. The 
average satisfied value of the whole system is at the good level (𝑥𝑥 ̅ = 4.39 S.D. = 0.37). 
 
Keyword: Student Checking System, Management Student Checking Information, QR 
Technology, Student Checking using QR Code, Web-Application 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด 2)เพ่ืลด
ระยะเวลาการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา และ 3)เพ่ือลดความเสี่ยงการสูญ
หายของข้อมูลและเพ่ือง่ายต่อการค้นหา ประมวลผล จัดท าสถิติ ระบบถูกพัฒนาด้วย PHP โดยใช้ 
XMAPP และ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล รองรับกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ 
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ในภาควิชาและข้อมูลนักศึกษา ในภาควิชา กลุ่ม
อาจารย์ สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา สามารถจัดการการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน 
สามารถดูข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและดูสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และกลุ่ม
นักศึกษา สามารถน าเข้าข้อมูลรหัสนักศึกษาส าหรับการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนลงในระบบ ผู้วิจัยได้ท า
การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบที่พัฒนาจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบในแง่ฟังก์ชันการใช้งานและความสะดวกรวดเร็ว ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก (x ̅ = 4.39 S.D.= 0.37) 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน, การจัดการสารสนเทศเข้าชั้นเรียน, เทคโนโลยีคิวอาร์, การเช็ค
ชื่อด้วยคิวอาร์โค้ด  เว็บแอปพลิเคชัน 
 
1. บทน า  
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน มีการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพ่ือ
เก็บประวัติการเข้าชั้นเรียนในแต่ละคาบเรียนของนักศึกษา  การบันทึกชื่อแต่ละครั้งอาจารย์ผู้สอนจะ
ท าบันทึกชื่อโดยการเรียกขานชื่อของนักศึกษาแต่ละคนแล้วท าการบันทึกลงในกระดาษรายชื่อ ซึ่งเกิด
ปัญหา คือ การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาอาจารย์จะต้องแบ่งเวลาส าหรับการบันทึกชื่อนักศึกษา 
ซึ่งบางคร้ังอาจท าให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้าและการเช็คชื่อลงในกระดาษอาจเกิดการสูญ
หายหรือยากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะแต่ละครั้งของการเรียนอาจารย์ต้องพิมพ์กระดาษเช็ค
ชื่อส าหรับการเรียนในครั้งนั้น  
 จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน โดยการ
น าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มาร่วมพัฒนา คิวอาร์โค้ด คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ซึ่งย่อมาจาก Quick 
Response Code (7 วิธีประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดกับธุรกิจ) สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและ
โปรแกรมอ่านคิวอาร์โค้ด ท าการสแกนบนคิวอาร์โค้ด เพ่ือน าเข้าสู่ที่อยู่ของเว็บไซต์ระบบบันทึกชื่อเข้า
ชั้นเรียนในวัน เวลา ที่ระบุตามข้อมูลในคิวอาร์โค้ดนั้นๆ ดังพบในงานวิจัยตัวอย่างเรื่อง  “การสร้าง
ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วย QR Code ในรายวิชาทั่วไป”(ประทีป พืชทองหลาง และคณะฯ) 
หรือ “ระบบการตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตโดยใช้ QR-Code: กรณีศึกษาคณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์”(โป่งลาง เพชรรุ่ง และประเสริฐ อู่อรุณ)  
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หรือ “ระบบการตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตโดยใช้ QR-Code: กรณีศึกษาคณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์”(โป่งลาง เพชรรุ่ง และประเสริฐ อู่อรุณ)  

 
 

 ระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดจะช่วยลดระยะเวลาการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชา ลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลและเพ่ิมความง่ายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกรายชื่อนักศึกษาที่มาเรียนในแต่ละคร้ังลงในระบบ และระบบสามารถ
เก็บสถิติการเข้าชั้นเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประกอบการรายงานพฤติกรรม
การเข้าเรียนของนักศึกษาแก่ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งระบบที่ได้จัดเป็นนวัตกรรมที่มี
ส่วนในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการกับข้อมูลหลังเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าสู่คลังข้อมูล
ของระบบอื่นๆต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด 
 เพ่ือลดระยะเวลาการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา 
 เพ่ือลดความเสี่ยงการสูญหายของข้อมูลและเพ่ือง่ายต่อการค้นหา ประมวลผล จัดท าสถิติ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยด าเนินการตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยด าเนินตามขั้นตอนทฤษฎีแบบจ าลอง
น้ าตก (Waterfall Model) (Girdhari Singh and  Shalini Puri, 2014) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ระบบ ข้ันตอนการออกแบบระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ขั้นตอนทดสอบระบบ ขั้นตอน
น าไปใช้ และขั้นตอนบ ารุงรักษา 

 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ระบบ 
จากการส ารวจระบบการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด พบงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ระบบเช็คชื่อออนไลน์ โรงเรียนบุญวัฒนา (โรงเรียนบุญวัฒนา, 2562) 
2. ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ (โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร
รังสรรค์, 2562) 
3. ระบบเช็คชื่อออนไลน์ www.mse-exam.net/qr/login.php (เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และ.รัตนา
วดี สนธิประสาท, 2562) 
จากระบบงานข้างต้นสามารถสรุปขอบเขตฟังก์ชันการท างานของแต่ละระบบและฟังก์ชันของระบบที่
น าเสนอในงานวิจัยนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบขอบเขตฟังก์ชันระบบที่มีอยู่เดิม และระบบที่น าเสนอ 

ชื่อระบบงาน 

ฟังก์ชันของระบบ 

เช็คชื่อผ่าน
ระบบ 

เช็คชื่อผ่าน 

คิวอาร์โค้ด 
ตรวจสอบข้อมูล
การเข้าชั้นเรียน 

สถิติการเข้า
ชั้นเรียน 

พิมพ์รายงาน
การเข้าชั้นเรียน 

ตรวจสอบ
ต าแหน่งที่ 
สแกนคิว
อาร์โค้ด 

ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ โรงเรียน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

✔  ✔  ✔  

ระบบเช็คชื่อออนไลน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ✔  ✔ ✔   

ระบบเช็คชื่อออนไลน์ www.mse-
exam.net/qr/login.php 

 ✔ ✔  ✔ ✔ 

ระบบการบันทกึชื่อเข้าชั้นเรียนดว้ยคิว
อาร์โค้ด (ระบบที่น าเสนอ) 

 ✔ ✔ ✔ ✔  

 
 ระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ที่น าเสนอในการวิจัยนี้ด าเนินการผ่าน
คอมพิวเตอร์ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขตการท างานของกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
o ผู้ดูแลระบบ 
- สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลรายวิชา 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลอาจารย์ในภาควิชา 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลนักศึกษาในภาควิชา 
o อาจารย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของระบบ 
- สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา 
- สามารถน า ที่อยู่หน้าฟอร์มการบันทึกชื่อไปสร้างเป็นคิวอาร์โค้ด โดยใช้เว็บไซต์ www.the-qrcode-
generator.com เพ่ือน าไปใช้บันทึกชื่อการเข้าชั้นเรียน 
- สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
- สามารถดูสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
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ระบบเช็คชื่อออนไลน์ www.mse-
exam.net/qr/login.php 

 ✔ ✔  ✔ ✔ 

ระบบการบันทกึชื่อเข้าชั้นเรียนดว้ยคิว
อาร์โค้ด (ระบบที่น าเสนอ) 

 ✔ ✔ ✔ ✔  

 
 ระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ที่น าเสนอในการวิจัยนี้ด าเนินการผ่าน
คอมพิวเตอร์ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขตการท างานของกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
o ผู้ดูแลระบบ 
- สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลรายวิชา 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลอาจารย์ในภาควิชา 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลนักศึกษาในภาควิชา 
o อาจารย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของระบบ 
- สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา 
- สามารถน า ที่อยู่หน้าฟอร์มการบันทึกชื่อไปสร้างเป็นคิวอาร์โค้ด โดยใช้เว็บไซต์ www.the-qrcode-
generator.com เพ่ือน าไปใช้บันทึกชื่อการเข้าชั้นเรียน 
- สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
- สามารถดูสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

 
 

- สามารถพิมพ์รายงานการเข้าชั้นเรียนประจ าวันของนักศึกษา 
- สามารถพิมพ์รายงานสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
o นักศึกษา 
- น าเข้าข้อมูลรหัสนักศึกษาลงระบบเพ่ือบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน 
 ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ 
o การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ได้รับการออกแบบการท างานในลักษณะ Client/ Sever 

โดยมีผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1  สถาปัตยกรรมของระบบบันทึกชื่อเข้าเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด 
 

o การออกแบบฟังก์ชันการท างานของระบบ 
ระบบได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชันการท างานโดยจ าแนกตามประเภทผู้ใช้งาน ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  สรุปขอบเขตการท างานของระบบที่น าเสนอ 

ขอบเขตการท างาน 

ประเภทผู้ใช ้

ผู้ดูแล
ระบบ 

อาจารย ์ นักศึกษา 

การสมัครสมาชิก  ✔  

การเข้าสู่ระบบ ✔ ✔  

การจัดการรายวิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔   

การจัดการอาจารย์ในภาควิชา (เพิ่ม แกไ้ข ลบ) ✔   

การจัดการนักศึกษาในภาควิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔   

การจัดการนักศึกษาในรายวิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ)  ✔  

การน า URL หน้าฟอร์มการบันทึกชื่อ ไป Generator เป็นคิวอาร์โค้ด เพื่อน าไปใช้บันทึกชื่อการ
เข้าเรียน  

 ✔  

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรียน  ✔  

ดูสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  ✔  

พิมพ์รายงานการเข้าชั้นเรียนประจ าวันของนักศึกษา  ✔  

พิมพ์รายงานสถิตกิารเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  ✔  

น าเข้าข้อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อบันทึกชื่อเข้าเรียน   ✔ 

 
o การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
การออกแบบกระบวนการท างานสามารถแสดงการจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ โดยอาศัย 
Context Diagram ดังแสดงในภาพที่ 2 และ Data Flow Diagram Level 1 ดังแสดงในภาพที่ 3 ซ่ึง
ประกอบไปด้วย Process , Data Flows, External Agents และ Data Store ซึ่งเป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูล 
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ตารางท่ี 2  สรุปขอบเขตการท างานของระบบที่น าเสนอ 

ขอบเขตการท างาน 

ประเภทผู้ใช ้

ผู้ดูแล
ระบบ 

อาจารย ์ นักศึกษา 

การสมัครสมาชิก  ✔  

การเข้าสู่ระบบ ✔ ✔  

การจัดการรายวิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔   

การจัดการอาจารย์ในภาควิชา (เพิ่ม แกไ้ข ลบ) ✔   

การจัดการนักศึกษาในภาควิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔   

การจัดการนักศึกษาในรายวิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ)  ✔  

การน า URL หน้าฟอร์มการบันทึกชื่อ ไป Generator เป็นคิวอาร์โค้ด เพื่อน าไปใช้บันทึกชื่อการ
เข้าเรียน  

 ✔  

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรียน  ✔  

ดูสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  ✔  

พิมพ์รายงานการเข้าชั้นเรียนประจ าวันของนักศึกษา  ✔  

พิมพ์รายงานสถิตกิารเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  ✔  

น าเข้าข้อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อบันทึกชื่อเข้าเรียน   ✔ 

 
o การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
การออกแบบกระบวนการท างานสามารถแสดงการจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ โดยอาศัย 
Context Diagram ดังแสดงในภาพที่ 2 และ Data Flow Diagram Level 1 ดังแสดงในภาพที่ 3 ซ่ึง
ประกอบไปด้วย Process , Data Flows, External Agents และ Data Store ซึ่งเป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูล 

 
 

 

ภาพที่ 2  Context Diagram ระบบบันทึกชื่อเข้าเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด 
 

o การออกแบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ได้รับการออกแบบด้วย Entity 
Relationship Model โดยแสดงข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ที่มีต่อกัน ประกอบด้วย 6  
เอนทิตี้ ดังนี้ 

1. ตารางสมาชิก (member)  
2. ตารางนักศึกษาทั้งหมดในภาควิชา (student) 
3. ตารางวิชา (subject)  
4. ตารางอาจารย์ทั้งหมดในภาควิชา (teacher)  
5. ตารางนักศึกษาในรายวิชา (student_class) 
6. ตารางบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน (check_st)  
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ภาพที่ 3  Data Flow Diagram Level 1 
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ภาพที่ 3  Data Flow Diagram Level 1 
 

 
 

 
ภาพที่ 4  Entity Relationship Diagram 

 
ความสัมพันธ์ของแต่ละเอ็นทิตี้ในระบบนี้ แสดงดังแผนภาพ Entity Relationship Diagram 
(ER-Diagram) ดังภาพที่ 4 

 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ 
เครื่องมือวิจัย  
ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 
o คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
Computer name : Dell   Processor : Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 
1.70 GHz RAM : 4.00 GB  VGA card : Intel  HD Graphics Family 
o คอมพิวเตอร์ PC ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
Computer name : Dell  Processor : Intel(R) Core(TM) i5-6500 
RAM : 4.00 GB  Monitors : Dell  VGA card : Intel  HD Graphics 530 
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 
o โปรแกรม Codelobste PHP Edition  
o โปรแกรม Xampp 
o Front-end Framework : Bootstrap 
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4. ผลการวิจัย 
 ระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จตามฟังก์ชันงานที่
ได้รับการออกแบบและท าการทดสอบการใช้งานในทุกฟังก์ชันโดยผู้ใช้งานในแต่ละบทบาทที่ได้จ าแนก
ไว้ ดังข้อมูลสรุปผลการวิจัยในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชันงานจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 

ชื่อฟังก์ชันงาน 
ผลการพัฒนา ผลการทดสอบการใช้งาน 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การเข้าสู่ระบบ ✔  ✔  

การจัดการรายวิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔  ✔  

การจัดการอาจารย์ในภาควิชา (เพิ่ม แกไ้ข ลบ) ✔  ✔  

การจัดการนักศึกษาในภาควิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔  ✔  

อำจำรย์ซึ่งสมัครสมำชิก 

ชื่อฟังก์ชันงาน 
ผลการพัฒนา ผลการทดสอบการใช้งาน 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การสมัครสมาชิก ✔  ✔  

การเข้าสู่ระบบ ✔  ✔  

การจัดการนักศึกษาในรายวิชา (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ✔  ✔  

การน าที่อยู่หน้าฟอร์มการบันทึกชื่อ ไปสร้างเป็นคิวอาร์โค้ด เพื่อน าไปใช้บันทึกชื่อการเข้าเรียน  ✔  ✔  

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรียน ✔  ✔  

ดูสถิติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ✔  ✔  

พิมพ์รายงานการเข้าชั้นเรียนประจ าวันของนักศึกษา ✔  ✔  

พิมพ์รายงานสถิตกิารเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ✔  ✔  
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชันงานจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน (ต่อ) 

นักศึกษำ 

ชื่อฟังก์ชันงาน 
ผลการพัฒนา ผลการทดสอบการใช้งาน 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

น าเข้าข้อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อบันทึกชื่อเข้าเรียน ✔  ✔  

  
 ในบทความนี้ใคร่น าเสนอตัวอย่างส่วนงานการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน ซึ่ง เป็นฟังก์ชันของ
อาจารย์ที่สมัครเป็นสมาชิกของระบบแล้ว โดยอาจารย์สามารถบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนและตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยคลิกที่ปุ่มเมนูบันทึกชื่อเข้าเรียน ซึ่งจะปรากฏ Interface การบันทึก
ชื่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์เลือกรายวิชาที่ต้องการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน ดังภาพที่ 
5 เมื่อคลิกปุ่มเช็คชื่อในรายวิชาที่ต้องการจะปรากฏ Interface ฟอร์มการบันทึกชื่อเข้าเรียนของ
รายวิชาที่เลือก ดังภาพที่ 6  ซึ่งอาจารย์จะต้องน า URL หน้าฟอร์มนี้ไปจัดท าคิวอาร์โค้ด จากเว็บไซต์ 
www.the-qrcode-generator.com (QR Code Generator, 2562) ดังภาพที่ 7 หลังจากได้ คิวอาร์
โค้ด ในภาพที่ 8 อาจารย์น าคิวอาร์โค้ดดังกล่าวไปใช้ในการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนในเวลาเรียนโดย
นักศึกษาแต่ละคนสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือท าการบันทึกการเข้าชั้นเรียนโดยป้อน
รหัสนักศึกษาเข้าสู่ระบบ  หลังเวลาเรียนอาจารย์สามารถตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเมื่อ
คลิกที่ปุ่มดูการเช็คชื่อในรายวิชาที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอ การเรียกดูการเช็คชื่อซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาได้โดยเลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการแล้วกดปุ่มค้นหา ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 5  Interface แสดงการบันทึกชื่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
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ภาพที่ 6  Interface ฟอร์มรายวิชาส าหรับบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน 

 
ภาพที่ 7  เว็บไซต์ในการจัดท าคิวอาร์โค้ด 

 
ภาพที่ 8  คิวอาร์โค้ดฟอร์มรายวิชาส าหรับน าไปใช้บันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน 

 
ภาพที่ 9  จอภาพแสดงการเรียกดูการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

 ระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานใน
รายวิชา 344-281 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจ านวน 51 คน อาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน และผู้ดูแลระบบ 1 ท่าน โดย
ระบบได้รับการประเมินท้ังส่วนฟังก์ชันการท างานและความสะดวกในการใช้งานตามบทบาทของแต่
ละกลุ่มผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้ทั้ง 3 กลุ่มสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันอย่างถูกต้อง สะดวก และเร็วกว่าการ
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บันทึกชื่อแบบเดิมถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ในทุกระดับโดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ทั้งระบบอยู่ที่ 4.39 จากคะแนนเต็ม 5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 
 
5 ผลสรุป และอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด จนแล้วเสร็จตาม
หลักการวิศวกรรมซอฟแวร์ โดยระบบสามารถลดเวลาการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน 
ลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล เพ่ิมความง่ายต่อการค้นหา ประมวลผล จัดท าสถิติ ผ่าน
ระบบเว็บแอปพลิเคชัน ผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นจัดเป็นนวัตกรรมที่ประยุกต์กับการเรียนการสอน เพ่ือ
ลดระยะเวลาการเช็คชื่อเข้าเรียนและการจัดการข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาอาจารย์ได้มาก อย่างไรก็ตามมีประเด็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1.การน าระบบไปใช้จริงควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบกับฐานข้อมูลนั กศึกษาของกอง
ทะเบียนและประมวลผล 
2 สามารถน าระบบไปเป็นต้นแบบของภาควิชาอ่ืน หรือเพ่ือขยายการรองรับการบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียน
ของนักศึกษาในคณะหรือทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป 
3. สามารถน าสถิติการเข้าเรียนที่ได้ไปต่อยอดโดยน ามาเปรียบเทียบกับผลการเรียนในแต่ละวิชาเพ่ือ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติ 
4. ควรศึกษาและพัฒนาส่วนการสร้างคิวอาร์โค้ดภายในระบบ เพ่ือลดความยุ่งยากในการใช้งาน 
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Abstract 
       The academic article   about The Application of Information System for concept in 
supply chain management for Curriculum Management according to Career Standards 
case study Fashion Design program aims to study Information System for concept in 
supply chain management for Curriculum Management according to Career Standards 
case study Fashion Design program education effectively. The education management 
needs to appropriate to changes of globalized economy and society. The processes 
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บทคัดย่อ 
บทควำมวิชำกำร เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศกับแนวคิดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนใน

กำรจัดกำรหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ กรณีศึกษำ หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่น
วัตถุประสงค์ศึกษำระบบสำรสนเทศกับแนวคิดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ กรณีศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นให้มีประสิทธิภำพ กำรจัดกำร
ศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ ผู้ส่งมอบ มหำวิทยำลัยผู้ผลิตบัณฑิต ลูกค้ำกำรศึกษำ และ ผู้บริโภค เชื่อมโยงผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำและเครือข่ำยของห่วงโซ่อุปทำน  เพ่ือให้เป็นไปอย่ำง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตัดสินใจได้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สถำนศึกษำให้เกิดผลผลิต
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค  
 
ค ำส ำคัญ: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน , การจัดการหลักสูตร,
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
 
บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบโซ่อุปทำนได้มีบทบำทในภำครัฐและเอกชนประกอบ
กับได้เข้ำมำในชวิตของสังคมมนุษย์ในด้ำน กำรพัฒนำทำงด้ำนควำมคิด กำรตัดสินใจด้วยกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในหน่วยงำนซึ่งนับวันจะรุนแรงมำกซึ่งรัฐบำลให้ควำมส ำคัญมำก หน่ำยงำน
ภำครัฐจ ำเป็นต้องปรับตัวให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศได้  ประกอบกับกำรพัฒนำที่
ท ำให้สถำบันศึกษำมีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพของตนเอง ในปัจจุบันสถำบันศึกษำมีจ ำนวนมำกข้ึน 
กำรแข่งขันกันสร้ำงแรงจูงใจให้นักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ  ในแต่ละองค์กรต่ำงมีกลยุทธ์ตำมแนวนโยบำยของ
แต่ละสถำบัน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องมีข้อมูล ทรัพยำกรที่เพียงพอในกำร
น ำมำใช้อย่ำงไม่มีขีดจ ำกัด เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำ ฉะนั้นระบบสำรสนเทศและโซ่อุปทำนจึง
เป็นเลือกใหม่ที่น ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกลยุทธ์  เพ่ือให้เกิดควำมต้องกำรของประเทศซึ่ง
เป็นก ำลังที่ประเทศต้องกำรผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำชีพและที่ส ำคัญ คือ กำรผลิตบัณฑิต ให้ตรงกับมำตรฐำน
วิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นให้มีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ด้วยเหตุนี้ 
ผู้บริหำรจึงต้องวำงแผนจัดหลักสูตรวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นผู้มีควำมรู้  เมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำไปสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดกำรประยุกต์ใช้ระบบ
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สำรสนเทศกับแนวคิดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในกำรจัดกำรหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
กรณีศึกษำ หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นเป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถช่วย วิเครำะห์ เก็บข้อมูล 
ตัดสินใจในระยะเวลำรวดเร็ว เริ่มต้นด้วย กำรวำงแผน กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่ง และกำรคืนกลับ
ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทำนเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำควำมพอใจให้กับผู้บริโภค 
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานในการจัดการหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ 

ปัจจุบันได้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำนด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่ำสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรโซ่อุปทำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่น มีประโยชน์ ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ เนื่องจำก
ข้อมูล ถูกจัดเก็บและบริหำรอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ผู้บริหำรสำมรถจะเข้ำถึงข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็วใน
รูปแบบที่เหมำะสม และสำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ได้ทันต่อควำมต้องกำร 

2. ช่วยผู้ใช้ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์และกำรวำงแผนปฏิบัติกำร โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำ
ข้อมูลที่ได้จำก ระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรวำงแผน และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำก
สำรสนเทศถูกเก็บ รวบรวม และจัดกำรอย่ำงเป็นระบบท ำให้มีกำรทรำบประวัติของข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
สำมำรถทีจ่ะบ่งชี้แนวโน้มของกำรด ำเนินงำน ว่ำน่ำจะเป็นไปในลักษณะใด 

3. ช่วยให้ผู้ใช้งำนได้ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน เมื่อแผนงำนถูกน ำไปปฏิบัติในช่วงระยะเวลำ
หนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโดยน ำข้อมูลบำงส่วนมำประมวล เพ่ือประกอบกำร
ประเมิน สำรสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ต้องกำรเพียงไร 

4. ช่วยผู้ใช้ในกำรศึกษำและวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ ผู้บริหำรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศ 
ประกอบกำร ศึกษำ และกำรค้นหำสำเหตุ หรือข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน ถ้ำกำรด ำเนินงำน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงเอำไว้ โดยอำจจะเรียกข้อมูลเพ่ิมเติมออกมำจำกระบบ เพ่ือให้ทรำบว่ำควำม
ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนเกิดข้ึนจำกสำเหตุใด หรือจัดรูปแบบสำรสนเทศ ในกำรวิเครำะห์ปัญหำใหม่ 

5. ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือหำวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไข 
สำรสนเทศท่ีได้จำกกำรประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหำรวิเครำะห์ว่ำกำรด ำเนินงำนในแต่ละทำงเลือกจะช่วย
แก้ไข หรือควบคุมปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร ธุรกิจต้องท ำอย่ำงไรเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือพัฒนำ ให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนหรือเป้ำหมำย 

6. ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย ระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพช่วยให้ธุรกิจลดเวลำงำน และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท ำงำนลง เนื่องจำก ระบบสำรสนเทศสำมำรถรับภำระงำนที่ต้องใช้แรงงำนจ ำนวนมำก ตลอดจนช่วย
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ลดขั้นตอน ในกำรท ำงำน ส่งผลให้ธุรกิจสำมำรถลดจ ำนวนคนและระยะเวลำในกำรประสำนงำนให้น้อยลง 
โดยผลงำนที่ออกมำอำจจะเท่ำเดิมหรือดีกว่ำเดิม ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และศักยภำพในกำร
แข่งขันของธุรกิจ (ไพฑูรย์ ก ำลังดี, 2553) 

 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้แพร่ขยำยอย่ำงมำกในธุรกิจต่ำง ๆ  กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในกำรบริหำร โซ่อุปทำน ต้องค ำนึงถึง 4 ส่วนคือ 1) ฮำร์ดแวร์ 2) ซอฟต์แวร์ 3) กำรลงทุนด้ำนเครือข่ำย 
และ 4) กำรออกแบบระบบ ทั้งกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดีจะท ำให้สำมำรถเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือ 
ใช้ในสถำนกำรณ์และสถำนที่ที่ถูกต้องได้ และยังเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรท ำงำนของ โซ่อุปทำน 
เป็นไปอย่ำงโดยรวมได้ดี ตัวอย่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในโซ่อุปทำน ที่ชัดเจนคือกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange :EDI) ซึ่งเป็นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ส ำคัญที่ท ำให้ระบบเชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน องค์กรที่ใช้ EDI จะสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีต้องค ำนึงถึงกลยุทธ์ของ 
องค์กร ทั้งนี้ต้องพิจำรณำไปถึงควำมสำมำรถของเทคโนโลยีสำรสนเทศในแต่ละองค์กรอีกด้วย 

หลักกำรกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนต้องค ำนึงถึง  ลักษณะ
ขององค์กรตั้งแต่กลยุทธ์ในกำรบริหำร จนถึงกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนและสิ่งแวดล้อมในกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้ ในระบบ นอกจำกนี้บทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะท ำให้ห่วงโซ่อุปทำนออก
ไปสู่ระดับ โลก (Global Supply Chain) ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำร คือ 
           - ต้องสำมำรถสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรระดับสูงได้ 
           - เทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องช่วยในกำรแปลวิสัยทัศน์มำเป็นหลักกำรที่ท ำให้เกิดขึ้นจริงได้ 
           - เทคโนโลยีสำรสนเทศต้องช่วยในกำรท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถให้ข้อมูลเพ่ือช่วยกำรตัดสิน
และประมวลควำมสำมำรถของระบบได้ 
           - เทคโนโลยีสำรสนเทศต้องสำมำรถมีส่วนช่วยในกำรวำงแผนและควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร  ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพถึงแม้ว่ำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศจะมีประโยชน์อย่ำง มำกในกำรจัดกำรโซ่อุปทำน
สิ่งที่ต้องค ำนึงถึง และต้องกำรศึกษำวิจัยต่อเนื่อง 
           - กำรศึกษำถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมคลำดเคลื่อนของเวลำระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในโซ่อุปทำน 
           - กำรศึกษำถึงจุดเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในโซ่อุปทำน และบทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะ
เข้ำมำแก้ปัญหำ 
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ลดขั้นตอน ในกำรท ำงำน ส่งผลให้ธุรกิจสำมำรถลดจ ำนวนคนและระยะเวลำในกำรประสำนงำนให้น้อยลง 
โดยผลงำนที่ออกมำอำจจะเท่ำเดิมหรือดีกว่ำเดิม ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และศักยภำพในกำร
แข่งขันของธุรกิจ (ไพฑูรย์ ก ำลังดี, 2553) 

 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้แพร่ขยำยอย่ำงมำกในธุรกิจต่ำง ๆ  กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในกำรบริหำร โซ่อุปทำน ต้องค ำนึงถึง 4 ส่วนคือ 1) ฮำร์ดแวร์ 2) ซอฟต์แวร์ 3) กำรลงทุนด้ำนเครือข่ำย 
และ 4) กำรออกแบบระบบ ทั้งกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดีจะท ำให้สำมำรถเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือ 
ใช้ในสถำนกำรณ์และสถำนที่ที่ถูกต้องได้ และยังเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรท ำงำนของ โซ่อุปทำน 
เป็นไปอย่ำงโดยรวมได้ดี ตัวอย่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในโซ่อุปทำน ที่ชัดเจนคือกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange :EDI) ซึ่งเป็นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ส ำคัญที่ท ำให้ระบบเชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน องค์กรที่ใช้ EDI จะสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีต้องค ำนึงถึงกลยุทธ์ของ 
องค์กร ทั้งนี้ต้องพิจำรณำไปถึงควำมสำมำรถของเทคโนโลยีสำรสนเทศในแต่ละองค์กรอีกด้วย 

หลักกำรกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนต้องค ำนึงถึง  ลักษณะ
ขององค์กรตั้งแต่กลยุทธ์ในกำรบริหำร จนถึงกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนและสิ่งแวดล้อมในกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้ ในระบบ นอกจำกนี้บทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะท ำให้ห่วงโซ่อุปทำนออก
ไปสู่ระดับ โลก (Global Supply Chain) ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำร คือ 
           - ต้องสำมำรถสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรระดับสูงได้ 
           - เทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องช่วยในกำรแปลวิสัยทัศน์มำเป็นหลักกำรที่ท ำให้เกิดขึ้นจริงได้ 
           - เทคโนโลยีสำรสนเทศต้องช่วยในกำรท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถให้ข้อมูลเพ่ือช่วยกำรตัดสิน
และประมวลควำมสำมำรถของระบบได้ 
           - เทคโนโลยีสำรสนเทศต้องสำมำรถมีส่วนช่วยในกำรวำงแผนและควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร  ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพถึงแม้ว่ำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศจะมีประโยชน์อย่ำง มำกในกำรจัดกำรโซ่อุปทำน
สิ่งที่ต้องค ำนึงถึง และต้องกำรศึกษำวิจัยต่อเนื่อง 
           - กำรศึกษำถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมคลำดเคล่ือนของเวลำระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในโซ่อุปทำน 
           - กำรศึกษำถึงจุดเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในโซ่อุปทำน และบทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะ
เข้ำมำแก้ปัญหำ 

 

           - กำรศึกษำกำรวัดควำมสำมำรถของกำรเชื่อมโยงข้อมูลโดยเทคโนโลยีสำรสนเทศรวมถึง กำร
พัฒนำตัววัดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีสำรสนเทศใน โซ่อุปทำน 
           - กำรศึกษำถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   ช่วยในกำรตัดสินใจใน
โซ่อุปทำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกำรจัดกำรโซ่อุปทำนนั้น หนึ่งในหลักกำรที่ส ำคัญที่สุดนั้น คือ กำรเชื่อมโยงกระบวนกำรใน
องค์กรหรือระหว่ำงองค์กรเข้ำด้วยกัน กำรเชื่อมโยงกระบวนกำรนั้นท ำได้โดยกำรเป็นพันธมิตรซึ่งกันและ
กัน ไม่มีกำรปกปิดกำรท ำงำนระหว่ำงกัน กำรท ำให้กระบวนกำรแต่ละฝ่ำยหรือแต่ละองค์กรเชื่อมโยงกัน
ได้นั้น แต่ละฝ่ำยต้องรับรู้สถำนะกำรท ำงำนของอีกฝ่ำยเสมอ นั่นก็คือกำรมองเห็นข้อมูลซึ่งแสดงสถำนะ
ของอีกฝ่ำยได้ เรียกว่ำ กำรเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Data Interchange) ในกำร
กระท ำดังนี้จ ำต้องอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่กำรจัดกำร
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันได้ มีเครื่องมืออุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลำย ๆ แบบ ถือก ำเนิด
ขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ ยิ่งอุปกรณ์หรือโปรแกรมจ ำพวกนี้สร้ำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ มำก
เท่ำไร ประสิทธิภำพของโซ่อุปทำนก็ยิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น เพรำะข้อมูลจะถูกส่งผ่ำนและไหลเวียนให้ทุกฝ่ำยรู้
สถำนะของตน และฝ่ำยอ่ืน ๆ โดยภำพรวมในโซ่อุปทำนได้ (ดวงพรรณ กริชชำญชัย ศฤงคำรินทร์ และ
เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์, 2553)          
 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  

กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรจัดกำรหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพกำรออกแบบ
แฟชั่นเป้ำหมำยมุ่งไปสู่กระบวนกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและมีควำมชัดเจนทำง
วิชำกำรเพ่ือให้ได้มำตรฐำนในระดับประเทศ และระดับภูมิภำคโดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม  
กำรผลิตบัณฑิตเกี่ยวข้องกับหลักสูตรตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นซึ่งเป็นแผนกำรจัดวิชำ
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ กำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรีใน
มำตรฐำนวิชำชีพ ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบกำรศึกษำ คุณสมบัติของนักศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน 
กำรวัดประเมินผลกำรศึกษำ กำรรักษำสภำพนักศึกษำ ระยะเวลำกำรศึกษำ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น 

 
สารสนเทศกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานในหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น 

สำรสนเทศกับห่วงโซ่อุปทำนในหลักสูตรวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่น คือ กำรไหลของสินค้ำ ซึ่ง
ไหลจำกฝั่งต้นน้ ำ กำรผลิตไปยังฝั่งกิจกรรมปลำยทำงของห่วงโซ่อุปทำน เป็นจุดที่สินค้ำจะถูกใช้ เพื่อสร้ำง
ประโยชน์ให้กับประเทศ แตกต่ำงจำกกำรจัดกำรของห่วงโซ่อุปทำนซึ่งเป็นกำรไหลของสำรสนเทศซึ่งเป็น
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ข้อมูลย้อนกลับหลังจำกมีรับข้อมูลจำกผู้บริโภคในแต่ละช่วง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน ซึ่ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห่วงโซ่อุปทำนในภำพที่ 1   พบว่ำ ด ำเนินงำนทุกกิจกรรม ต้องประสำนงำน
สอดคล้องกัน ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่ง  คือ  บัณฑิตในวิชำชีพกำร
ออกแบบแฟชั่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่อเมื่อมีกำรน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มำประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมทั้งภำยในองค์กรและเชื่อมต่อกับหน่วยงำน
เพ่ือสร้ำงควำมถูกต้องและรวดเร็ว เรียกว่ำ กำรจัดกำรสำรสนเทศด้วยห่วงโซ่อุปทำนหลักสูตร ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่น (ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล, 2553) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  
           ในห่วงโซ่อุปทานในมหาวิทยาลัย (Artaphon Chansamut and Pallop 
           Piriyasurawong, 2014, 2019; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, and  
           Pallop Piriyasurawong, 2019) 
 
1. องค์ประกอบของผู้ส่งมอบ (Suppliers) 

ผู้ส่งมอบ หมำยถึง ผู้ที่ส่งวัตถุดิบ ให้กับผู้ให้บริกำร หรือมหำวิทยำลัย เช่น นักเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกวิทยำลัย ทีจ่ะไปสมัครเข้ำศึกษำมหำวิทยำลัย สำมำรถสมัครเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย 

 
2. องค์ประกอบของผู้ผลิตบัณฑิต (Manufacture) 
 มหำวิทยำลัยผู้ผลิตบัณฑิต หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำร ถือเป็นผู้ประกอบกำร โดยมีปัจจัย
ส ำคัญสองประกำร คือ  กำรพัฒนำและกำรประเมินผลในภำพที่ 1 เมื่อมีกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม 

ผู้ประกอบกำร 
- นกัเรียน
- วิทยาลยั
- ครอบครัว
- องค์กรภาครัฐและ
เอกชน

 

การพมันาและการประเมินผล 
                                         
     
  
                                                                  
                                                                                                                                        
                   
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

กำร
วำงแผน 

กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่ง 

 
วัสดุส ำเร็จรุป 

ผู้ส่งมอบ ลูกค้ำกำรศึกษำ ผู้บริโภค 
ผู้ให้บริกำร 
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ข้อมูลย้อนกลับหลังจำกมีรับข้อมูลจำกผู้บริโภคในแต่ละช่วง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน ซึ่ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห่วงโซ่ อุปทำนในภำพที่ 1   พบว่ำ ด ำเนินงำนทุกกิจกรรม ต้องประสำนงำน
สอดคล้องกัน ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่ง  คือ  บัณฑิตในวิชำชีพกำร
ออกแบบแฟชั่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่อเมื่อมีกำรน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มำประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมทั้งภำยในองค์กรและเชื่อมต่อกับหน่วยงำน
เพ่ือสร้ำงควำมถูกต้องและรวดเร็ว เรียกว่ำ กำรจัดกำรสำรสนเทศด้วยห่วงโซ่อุปทำนหลักสูตร ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่น (ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล, 2553) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  
           ในห่วงโซ่อุปทานในมหาวิทยาลัย (Artaphon Chansamut and Pallop 
           Piriyasurawong, 2014, 2019; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, and  
           Pallop Piriyasurawong, 2019) 
 
1. องค์ประกอบของผู้ส่งมอบ (Suppliers) 

ผู้ส่งมอบ หมำยถึง ผู้ที่ส่งวัตถุดิบ ให้กับผู้ให้บริกำร หรือมหำวิทยำลัย เช่น นักเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกวิทยำลัย ทีจ่ะไปสมัครเข้ำศึกษำมหำวิทยำลัย สำมำรถสมัครเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย 

 
2. องค์ประกอบของผู้ผลิตบัณฑิต (Manufacture) 
 มหำวิทยำลัยผู้ผลิตบัณฑิต หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำร ถือเป็นผู้ประกอบกำร โดยมีปัจจัย
ส ำคัญสองประกำร คือ  กำรพัฒนำและกำรประเมินผลในภำพที่ 1 เมื่อมีกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม 

ผู้ประกอบกำร 
- นกัเรียน
- วิทยาลยั
- ครอบครัว
- องค์กรภาครัฐและ
เอกชน

 

การพมันาและการประเมินผล 
                                         
     
  
                                                                  
                                                                                                                                        
                   
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

กำร
วำงแผน 

กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่ง 

 
วัสดุส ำเร็จรุป 

ผู้ส่งมอบ ลูกค้ำกำรศึกษำ ผู้บริโภค 
ผู้ให้บริกำร 

 

มหำวิทยำลัยจะผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภำพออกสู่สังคมได้ ด้วยกำรน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
หลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นในห่วงโซ่อุปทำนในมหำวิทยำลัย ท ำกำรกรอก
ข้อมูล คะแนนเก็บ คะแนนสอบ งำนมอบหมำย ฯลฯ  เป็นต้น ซึ่งครอบคลุม กำรวำงแผน กำรจัดหำ กำร
ผลิต กำรจัดส่ง ของหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นข้อมูลทั้งหมดสำมำรถ 
รำยงำนภำพรวมให้กับมหำวิทยำลัย ผลลัพธ์ คือ บัณฑิตวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นมีคุณภำพส่งออกสู่
สังคม  
 
3. องค์ประกอบของลูกค้าทางการศึกษา (Education Customers) 
  ลูกค้ำทำงกำรศึกษำ (Education Customers) คือ บัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ครบที่
พร้อมส่งออกสู่สังคม 
 
4. องคป์ระกอบของผู้บริโภค (Consumer) 

สังคม เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้ำ หรือผู้บริโภค ในห่วงโซ่อุปทำนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเป็นส่วน
หนึ่งของ สังคมผลิตบัณฑิตวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่นที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้
สังคม  (อรรถพล  จันทร์สมุด ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ , 2559; อรรถพล จันทร์สมุด , 2562, 2559; 
Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong,2014, 2019 ; Mamun Habib, 2010)       

   
สรุป 

กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศกับแนวคิดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ กรณีศึกษำ หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นจะเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
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This research aimed to develop the item pools strategies by using interval a-

parameter stratification with content balancing and development of Multidimensional 

Computerized Adaptive Testing (MCAT) program for grade 12 O-NET mathematics. Using 

the O-NET mathematics exam form the National Institute of Educational Testing Service 

(public organization) and selecting the O-NET mathematics items from 2008-2010 and 

2012- 2016 with the 3- PL item response model, which resulted in 193 items.  These 

results indicated that the items in the O-NET item pools were in a difficult level.  The 

Java-based MCAT system with SQL was developed based on the framework published 

by Reckase and Thompson and Weiss. The MCAT website system was completed and 

was evaluated in December, 2017 by three experts selected by Purposive sampling 

and 30 students selected by Convenient sampling using the Black-Box Testing method. 

The MCAT system was found to perform well and the feedback from the experts and 

students was satisfactory and positive. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปน

ชวงของแตละระดับชั้นรวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ

ดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดย

ใชขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ระหวางปการศึกษา 2551–2553 และปการศึกษา 2555–2559 มีขอสอบท่ีผานเกณฑการวิเคราะห

คุณภาพขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร จํานวน 193 ขอ ขอสอบ

มีคาความยากในระดับยาก และพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใชภาษา 

Java พัฒนาโปรแกรมและใชภาษา SQL เปนคําสั่งในการเชื่อมโยงในฐานขอมูล พัฒนาโปรแกรมการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติตามแนวคิดของ Reckase และ Thompson 

and Weiss ระบบมีเว็บไซตท่ีเสร็จสมบูรณแลว และประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และ

นักเรียนจํานวน 30 คน เลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก โดยใชวิธี Black-Box Testing ปรากฏวา การ

ใชงานของโปรแกรมการทดสอบดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชา

คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความเหมาะสมของโปรแกรมอยูในเกณฑดี เปนท่ีพึงพอใจของ

ผูเชี่ยวชาญและนักเรียน 
 

คําสําคัญ : การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ, ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 

              แบบพหุมิติ, การทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร 

 

1. บทนํา  

การทดสอบแบบปรับ เหมาะดวยคอมพิวเตอร แบบพหุ มิติ  (Multidimensional 

Computerized Adaptive Testing: MCAT) หมายถึง การผสมผสานแนวคิดของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional item response theory: MIRT) กับการทดสอบ

แบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร (Computerized Adaptive Testing: CAT) ซ่ึงเปนการทดสอบท่ี

ลดความยาวของขอสอบและเพ่ิมความแมนยําในการประมาณคาความสามารถของผูสอบ ซ่ึงหลักการ

คลายกับการทดสอบแบบปรับเหมาะแบบเอกมิติ โดยมีความแตกตางเพียงคาพารามิเตอรอํานาจ

จําแนกจะมีหลายคาตามมิติท่ีมุง เปนการขยายแนวคิดจากการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอร จากการวัดดวยขอสอบท่ีวัดไดเพียงหนึ่งคุณลักษณะ ไปเปนการวัดดวยขอสอบท่ีสามารถ

วัดคุณลักษณะไดมากกวาหนึ่งคุณลักษณะ แนวคิดนี้ ถาใชจํานวนขอสอบท่ีเทากัน การทดสอบแบบ

ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติจะเปนการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาการทดสอบแบบ

ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรและการทดสอบแบบดั้งเดิม เชน การทดสอบดวยการทดสอบแบบปรับ
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เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติสามารถลดจํานวนขอสอบลงไดมากกวาการทดสอบดวยการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรประมาณ 30-50% และลดจํานวนขอสอบไดมากกวาการ

ทดสอบแบบดั้งเดิมประมาณ 70% โดยไมสูญเสียความแมนยําในการทดสอบ (Frey & Seitz, 2009) 

การดําเนินการทดสอบการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ มีท้ังหมด 

5 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางคลังขอสอบ (Develop Item Bank and CAT System) เปนข้ันตอนท่ี

ตองการพิจารณาขนาดของคลังขอสอบและเง่ือนไขตางๆ ท่ีสอดคลองกับหลักการของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบ เพ่ือคัดเลือกขอสอบท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดมาจัดเก็บในคลังขอสอบ 2) การ

คัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน (Staring Point and Start Test) เปนการคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน ซ่ึง

เปนขอสอบท่ีมีความยากของขอสอบระดับปานกลาง กลาวคือ การเลือกขอสอบท่ีมีระดับ

ความสามารถท่ีมีระดับยากของขอสอบใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของ คาความยากของขอสอบท้ังหมดหรือ

การคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตนจากการสุมในชวงระดับความยากของขอสอบท่ีกําหนดหรือการคัดเลือก

ขอสอบขอเริ่มตนตามกฎเกณฑท่ีกําหนด 3) การคัดเลือกขอสอบขอถัดไป (Select Item and 

Delliver to Examinee) เปนข้ันตอนท่ีตองพิจารณาคัดเลือกขอสอบตามเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยอาศัย

ผลการตอบขอสอบขอกอนหนามารวมพิจารณาดวย 4) การประมาณคาความสามารถ (Score Item, 

Updata Examinee Score Estimate) เปนการประมาณคาความสามารถของผูสอบหลังจากตอบ

ขอสอบแลว และ 5) การยุติการทดสอบ (Conclude Test) คือ การสรุปผลการทดสอบหรือกลาวอีก

นัยหนึ่งวาเปนการสิ้นสุดการทดสอบ เม่ือผูสอบไดทดสอบตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ีกําหนด (Reckase, 

2009; Thompson & Weiss, 2011) 

การพัฒนาคลังขอสอบสําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะมีความคลายคลึงกับคลังขอสอบ

แบบดั้งเดิม ขอสอบจะตองสรางตามตารางกําหนดเนื้อหาและควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา

และความไวของแบบทดสอบ และมีการทดลองใชเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Wainer, et 

al., 2001) และ Thompson & Weiss (2011) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาคลังขอสอบสําหรับการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ดังนี้ 1) สรางขอสอบใหมีจํานวนมากพอท่ีจะครอบคลุม

เนื้อหาท้ังหมดตามกฎเบื้องตนในการเขียนขอสอบ 2) ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเพ่ือใหขอสอบมี

คุณภาพสูงสุด 3) นําขอสอบท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช 4) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพดวยการวิเคราะห

ตามหลักสถิติจากการทดลองใช 5) ตรวจสอบสัดสวนของขอสอบในแตละเนื้อหา และประเมิน

กระบวนการทดสอบดวยการจําลองสถานการณการทดสอบ (Simulation) เพ่ือพิจารณาวาขอสอบ

ครอบคลุมชวงของคุณลักษณะแฝงท่ีตองการวัดหรือไม และ 6) ดําเนินการปรับขอสอบท่ีเหมาะสม

ท้ังหมดใหอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรตามแนวทางการจัดการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอร 
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เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติสามารถลดจํานวนขอสอบลงไดมากกวาการทดสอบดวยการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรประมาณ 30-50% และลดจํานวนขอสอบไดมากกวาการ

ทดสอบแบบดั้งเดิมประมาณ 70% โดยไมสูญเสียความแมนยําในการทดสอบ (Frey & Seitz, 2009) 

การดําเนินการทดสอบการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ มีท้ังหมด 

5 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางคลังขอสอบ (Develop Item Bank and CAT System) เปนข้ันตอนท่ี

ตองการพิจารณาขนาดของคลังขอสอบและเง่ือนไขตางๆ ท่ีสอดคลองกับหลักการของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบ เพ่ือคัดเลือกขอสอบท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดมาจัดเก็บในคลังขอสอบ 2) การ

คัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน (Staring Point and Start Test) เปนการคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน ซ่ึง

เปนขอสอบท่ีมีความยากของขอสอบระดับปานกลาง กลาวคือ การเลือกขอสอบท่ีมีระดับ

ความสามารถท่ีมีระดับยากของขอสอบใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของ คาความยากของขอสอบท้ังหมดหรือ

การคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตนจากการสุมในชวงระดับความยากของขอสอบท่ีกําหนดหรือการคัดเลือก

ขอสอบขอเริ่มตนตามกฎเกณฑท่ีกําหนด 3) การคัดเลือกขอสอบขอถัดไป (Select Item and 

Delliver to Examinee) เปนข้ันตอนท่ีตองพิจารณาคัดเลือกขอสอบตามเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยอาศัย

ผลการตอบขอสอบขอกอนหนามารวมพิจารณาดวย 4) การประมาณคาความสามารถ (Score Item, 

Updata Examinee Score Estimate) เปนการประมาณคาความสามารถของผูสอบหลังจากตอบ

ขอสอบแลว และ 5) การยุติการทดสอบ (Conclude Test) คือ การสรุปผลการทดสอบหรือกลาวอีก

นัยหนึ่งวาเปนการสิ้นสุดการทดสอบ เม่ือผูสอบไดทดสอบตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ีกําหนด (Reckase, 

2009; Thompson & Weiss, 2011) 

การพัฒนาคลังขอสอบสําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะมีความคลายคลึงกับคลังขอสอบ

แบบดั้งเดิม ขอสอบจะตองสรางตามตารางกําหนดเนื้อหาและควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา

และความไวของแบบทดสอบ และมีการทดลองใชเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Wainer, et 

al., 2001) และ Thompson & Weiss (2011) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาคลังขอสอบสําหรับการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ดังนี้ 1) สรางขอสอบใหมีจํานวนมากพอท่ีจะครอบคลุม

เนื้อหาท้ังหมดตามกฎเบื้องตนในการเขียนขอสอบ 2) ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเพ่ือใหขอสอบมี

คุณภาพสูงสุด 3) นําขอสอบท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช 4) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพดวยการวิเคราะห

ตามหลักสถิติจากการทดลองใช 5) ตรวจสอบสัดสวนของขอสอบในแตละเนื้อหา และประเมิน

กระบวนการทดสอบดวยการจําลองสถานการณการทดสอบ (Simulation) เพ่ือพิจารณาวาขอสอบ

ครอบคลุมชวงของคุณลักษณะแฝงท่ีตองการวัดหรือไม และ 6) ดําเนินการปรับขอสอบท่ีเหมาะสม

ท้ังหมดใหอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรตามแนวทางการจัดการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอร 

 

 

 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการของวงจรการพัฒนาซอฟแวร (Software 

Development Lift Circle: SDLC) (Elliott, 2004) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1) การวิเคราะหและออกแบบ

โปรแกรม 2) การออกแบบฐานขอมูล 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การทดสอบระบบ และ 5) การ

นําไปใชงาน โดยในสวนของการพัฒนาโปรแกรม จะประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ 1) ภาษาท่ีใชในการ

พัฒนาโปรแกรม 2) ฐานขอมูลของโปรแกรม 3) Web Server ของโปรแกรม (ใชในการรันโปรแกรม) 

จากการวิเคราะหถึงตนทุนคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมแลวนั้น เลือกท่ีจะใชภาษา JAVA ในการ

พัฒนาโปรแกรม ซ่ึงมีการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL แลวรันโปรแกรมผานทาง Glassfish ซ่ึงท้ัง

สามโปรแกรมนี้ไมมีคาใชจายทางดานลิขสิทธิ์ในการใชงาน (Freeware) หลักการพัฒนาโปรแกรม

สามารถอธิบายได ดังนี้ เรียกใชงานโปรแกรมผาน Web Browser (Chrome, Internet Explorer 

เปนตน) เม่ือมีการใสขอมูลท่ีหนาจอ แลวกดบันทึก สิ่งท่ีผูใชงานไดกรอกลงไป จะถูกเก็บไวท่ี MySQL 

โดย JAVA เปนสื่อกลางในการเชื่อมตอ โปรแกรมกับฐานขอมูลไวดวยกัน หลังจากพัฒนาโปรแกรม

เสร็จแลวตองนําโปรแกรมไปใชงานจริง จะเรียกวาการ Deploy โปรแกรมบน Web Server ซ่ึงในท่ีนี้

ไดใช โปรแกรม Glassfish เปนตัวรันระบบท่ีเราไดพัฒนาข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาการทดสอบแบบปรับเหมาะแบบพหุมิติตามระดับ

ความสามารถของผูเขาสอบดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนการทดสอบท่ีผูเขาสอบแตละคนใชแบบทดสอบ

แตกตางกัน โดยมีการคัดเลือกขอสอบท่ีมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเขาสอบ 

(Weiss, 1974) เพ่ือประมาณคาความสามารถของผูเขาสอบไดอยางแมนยําและมีความคลาดเคลื่อน

ต่ํามีคานอยกวา 0.3 จึงยุติการทดสอบ ทําใหจํานวนขอสอบท่ีใชนอยลงประหยัดเวลาในการทดสอบ 

ยังชวยผอนคลายความเครียดของผูเขาสอบ (Sakolkijrungroj, Chadcham & Sudhasani, 2015) 

โดยการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ 

O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา ท่ีใชสําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติท่ีใชวิธีการ

จัดคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้นรวมกับการจัดสมดลุ

เนื้อหา สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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กรอบแนวทางการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการ

ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใชขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2551–2553 และปการศึกษา 2555–2559 ซ่ึงเปนขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดย

นํามาวิเคราะหขอสอบตามแนวคิดของ Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl. (1956) และ 

(Anderson, et al., 2001; Krathwohl, 2002) แลวนํามาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบโดยใช

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (MIRT) แบบ 3 พารามิเตอร ประกอบดวยคาความยากของ

ขอสอบ คาอํานาจจําแนกของขอสอบ และคาโอกาสในการเดาของขอสอบ 

การจัดทําคลังขอสอบตามระดับชั้นของคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a-Stratified Method: 

a-STR) โดยประยุกตวิธีการของ Chang & Ying (1996) แบงคลังขอสอบออกเปน 4 ชั้น ตามชวงของ

คาอํานาจจําแนกขอสอบ (a) ดังนี้ ชั้นท่ี 1 (a อยูระหวาง 0.50 ถึง 0.99) ชั้นท่ี 2 (a อยูระหวาง 1.00 

ถึง 1.49) ชั้นท่ี 3 (a อยูระหวาง 1.50 ถึง 1.99) และ ชั้นท่ี 4 (a อยูระหวาง 2.00 ถึง 2.50) รวมกับ

การจัดสมดุลเนื้อหา (Content Balancing) ภายในชั้นของคาอํานาจจําแนก ไดแบงเปน 4 กลุม ตาม

สาระการเรียนรูท่ีออกขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแก 1) จํานวนและ

การดําเนินการ 2) การวัด 3) พีชคณิต และ 4) การวิเคราะหและความนาจะเปน ดังนั้นวิธีการควบคุม

การแสดงขอสอบ (Controlling Item Exposure) จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยใหกลุมสาระการเรียนรูเนื้อหาการออกขอสอบเปนชั้นภูมิ และใหคาความ

ยากของขอสอบ (b) ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) เปนหนวยการสุม  

ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการทดสอบตามแนวคิดของ Reckase (2009) และ Thompson & 

Weiss (2011) ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอน ดังภาพท่ี 1 
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กรอบแนวทางการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการ

ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใชขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2551–2553 และปการศึกษา 2555–2559 ซ่ึงเปนขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดย

นํามาวิเคราะหขอสอบตามแนวคิดของ Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl. (1956) และ 

(Anderson, et al., 2001; Krathwohl, 2002) แลวนํามาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบโดยใช

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (MIRT) แบบ 3 พารามิเตอร ประกอบดวยคาความยากของ

ขอสอบ คาอํานาจจําแนกของขอสอบ และคาโอกาสในการเดาของขอสอบ 

การจัดทําคลังขอสอบตามระดับชั้นของคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a-Stratified Method: 

a-STR) โดยประยุกตวิธีการของ Chang & Ying (1996) แบงคลังขอสอบออกเปน 4 ชั้น ตามชวงของ

คาอํานาจจําแนกขอสอบ (a) ดังนี้ ชั้นท่ี 1 (a อยูระหวาง 0.50 ถึง 0.99) ชั้นท่ี 2 (a อยูระหวาง 1.00 

ถึง 1.49) ชั้นท่ี 3 (a อยูระหวาง 1.50 ถึง 1.99) และ ชั้นท่ี 4 (a อยูระหวาง 2.00 ถึง 2.50) รวมกับ

การจัดสมดุลเนื้อหา (Content Balancing) ภายในชั้นของคาอํานาจจําแนก ไดแบงเปน 4 กลุม ตาม

สาระการเรียนรูท่ีออกขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแก 1) จํานวนและ

การดําเนินการ 2) การวัด 3) พีชคณิต และ 4) การวิเคราะหและความนาจะเปน ดังนั้นวิธีการควบคุม

การแสดงขอสอบ (Controlling Item Exposure) จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยใหกลุมสาระการเรียนรูเนื้อหาการออกขอสอบเปนชั้นภูมิ และใหคาความ

ยากของขอสอบ (b) ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) เปนหนวยการสุม  

ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการทดสอบตามแนวคิดของ Reckase (2009) และ Thompson & 

Weiss (2011) ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอน ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

การจัดทําคลังขอสอบ

รวบรวมขอสอบ และวิเคราะหขอสอบตาม
แนวคิดของ Bloom et al.แบบปรับใหม

วิเคราะหคุณภาพขอสอบตามทฤษฎี MIRT 
โดยใชโปรแกรม Multilog และคัดเลือก

ขอสอบท่ีผานเกณฑ

การจัดคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับช้ัน

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา

คลังขอสอบ IACB
(IACB Item Pools)

ขอสอบขอเร่ิมตน
(Initial ability=0)

การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ (MCAT)

คัดเลือกขอสอบขอแรก

ประมาณคาความสามารถ (Bayesian 
Estimation) และความคลาดเคล่ือน

เกณฑการเล่ือนช้ัน
N=4 หรือ SE≤0.3

ยุติการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ

เล่ือนช้ันคลังขอสอบ/ครบทุกช้ัน

เกณฑการยุติการทดสอบ
N=16 หรือ SE≤0.3

คัดเลือกขอสอบขอถัดไป

ใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการวิจัย 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบ

พหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีข้ันตอนการดําเนินการ 

ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 การจัดทําคลังขอสอบวิธี IACB  

1. การรวบรวมขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั ้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ระหวางป

การศึกษา 2551-2553 และปการศึกษา 2555–2559 ที่ไดจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) จํานวน 256 ขอ มาวิเคราะหตามจุดประสงคทางการศึกษาใหมตาม
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แนวคิดของ Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl. (1956); Anderson, et al., (2001) 

และ Krathwohl (2002)  เปลี่ยนโครงสรางจากมิติเดียวเปนสองมิติ โดยไดเพ่ิมโครงสรางในมิติดาน

ความรู (Knowledge Dimension) เขามาในโครงสรางของจุดประสงคทางการศึกษา ดานพุทธิ

ปญญา ทําใหโครงสรางใหมมีลักษณะเปนสองมิติประกอบดวยมิติดานกระบวนการพุทธิปญญาและมิติ

ดานความรู รวมท้ังอธิบายความหมายของมิติดานความรู โดยมิติดานความรู แบงเปน 4 สวน คือ 

ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูเก่ียวกับมโนทัศน ความรูเก่ียวกับวิธีดําเนินการ และความรูเก่ียวกับ

อภิปญญา และมิติดานกระบวนการพุทธิปญญา แบงเปน 6 กระบวนการ คือ จํา เขาใจ ประยุกต 

วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค  

2. การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบโดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ มี

ข้ันตอน ดังนี้   

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณของขอสอบ O-NET ท้ังขอคําถาม ตัวเลือก และเฉลย ถา

ขอสอบขอใดไมสมบูรณ จะคัดขอสอบขอนั้นออก 

2.2 จัดเตรียมขอมูลจากผลการตอบขอสอบ พรอมกําหนดเง่ือนไขของการวิเคราะห

คุณภาพของขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร 

2.3 วิเคราะหคุณภาพของขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบ

พหุมิติ โดยใชโปรแกรม Multilog 

3. การคัดเลือกขอสอบ โดยคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกขอสอบของ Urry (1977) ดังนี้ 

1) คาอํานาจจําแนกของขอสอบ มีคาตั้งแต 0.50 ถึง 2.50 2) คาความยากของขอสอบ มีคาต้ังแต -

2.50 ถึง 2.50 และ 3) คาโอกาสการเดาของขอสอบ มีคาไมเกิน 0.30 

4. การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา  

4.1 การพัฒนาคลังขอสอบเริ ่มจากแบงคลังขอสอบเปน 4 ชั ้น ตามระดับของคา

อํานาจจําแนกของขอสอบดังนี้ 1) ชั้นที่1 0.50–0.99 2) ชั ้นที่ 2 1.00–1.49 3) ชั ้นที่ 3 1.50–

1.99 และ 4) ชั้นท่ี 4 2.00–2.50  

4.2 การพัฒนาคลังขอสอบเริ่มจากแบงชั้นคลังขอสอบเปน 4 ชั้นตามระดับคาอํานาจ

จําแนกของขอสอบรวมกับการจัดสมดุลเนื ้อหาในแตละชั ้น โดยในแตละชั ้นไดจัดกลุ มเนื ้อหา

ขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร โดยจําแนกเปน 4 กลุมสาระการเรียนรูที่ออกขอสอบ ไดแก 1) 

จํานวนและการดาํเนินการ 2) การวัด 3) พีชคณิต และ 4) การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  

4.3 วิธีการควบคุมการแสดงขอสอบดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยใหกลุมสาระการเรียนรูเปนชั้นภูมิ และใหคาความยากของขอสอบ ที่มี

ลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) เปนหนวยการสุม  
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แนวคิดของ Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl. (1956); Anderson, et al., (2001) 

และ Krathwohl (2002)  เปลี่ยนโครงสรางจากมิติเดียวเปนสองมิติ โดยไดเพ่ิมโครงสรางในมิติดาน

ความรู (Knowledge Dimension) เขามาในโครงสรางของจุดประสงคทางการศึกษา ดานพุทธิ

ปญญา ทําใหโครงสรางใหมมีลักษณะเปนสองมิติประกอบดวยมิติดานกระบวนการพุทธิปญญาและมิติ

ดานความรู รวมท้ังอธิบายความหมายของมิติดานความรู โดยมิติดานความรู แบงเปน 4 สวน คือ 

ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูเก่ียวกับมโนทัศน ความรูเก่ียวกับวิธีดําเนินการ และความรูเก่ียวกับ

อภิปญญา และมิติดานกระบวนการพุทธิปญญา แบงเปน 6 กระบวนการ คือ จํา เขาใจ ประยุกต 

วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค  

2. การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบโดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ มี

ข้ันตอน ดังนี้   

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณของขอสอบ O-NET ท้ังขอคําถาม ตัวเลือก และเฉลย ถา

ขอสอบขอใดไมสมบูรณ จะคัดขอสอบขอนั้นออก 

2.2 จัดเตรียมขอมูลจากผลการตอบขอสอบ พรอมกําหนดเง่ือนไขของการวิเคราะห

คุณภาพของขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร 

2.3 วิเคราะหคุณภาพของขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบ

พหุมิติ โดยใชโปรแกรม Multilog 

3. การคัดเลือกขอสอบ โดยคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกขอสอบของ Urry (1977) ดังนี้ 

1) คาอํานาจจําแนกของขอสอบ มีคาตั้งแต 0.50 ถึง 2.50 2) คาความยากของขอสอบ มีคาต้ังแต -

2.50 ถึง 2.50 และ 3) คาโอกาสการเดาของขอสอบ มีคาไมเกิน 0.30 

4. การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา  

4.1 การพัฒนาคลังขอสอบเริ ่มจากแบงคลังขอสอบเปน 4 ชั ้น ตามระดับของคา

อํานาจจําแนกของขอสอบดังนี้ 1) ชั้นที่1 0.50–0.99 2) ชั ้นที่ 2 1.00–1.49 3) ชั ้นที่ 3 1.50–

1.99 และ 4) ชั้นท่ี 4 2.00–2.50  

4.2 การพัฒนาคลังขอสอบเริ่มจากแบงชั้นคลังขอสอบเปน 4 ชั้นตามระดับคาอํานาจ

จําแนกของขอสอบรวมกับการจัดสมดุลเนื ้อหาในแตละชั ้น โดยในแตละชั ้นไดจัดกลุ มเนื ้อหา

ขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร โดยจําแนกเปน 4 กลุมสาระการเรียนรูที่ออกขอสอบ ไดแก 1) 

จํานวนและการดาํเนินการ 2) การวัด 3) พีชคณิต และ 4) การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  

4.3 วิธีการควบคุมการแสดงขอสอบดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยใหกลุมสาระการเรียนรูเปนชั้นภูมิ และใหคาความยากของขอสอบ ที่มี

ลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) เปนหนวยการสุม  

 

 

 

จากนั้นนําขอคําถาม ตัวเลือก เฉลย คาความยากของขอสอบ คาความยากของขอสอบ 

และคาโอกาสการเดาของขอสอบ คลังขอสอบชั้นท่ีชุดของขอสอบ เนื้อหาท่ีออกขอสอบ ระดับความ

ยาก บันทึกลงในคลังขอสอบท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชฐานขอมูล MySQL  

 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรม MCAT 

1. การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมการทดสอบ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 วิเคราะหแผนผังบริบท (Context Diagram) เปนการวิเคราะหเพ่ือหา Source 

Destination ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมการทดสอบ 

1.2 การจัดทําผังการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนการวิเคราะหให

เห็นภาพรวมในการทํางานของโปรแกรม ซ่ึงทําใหงายตอการศึกษาของผูท่ีสนใจ 

2. การออกแบบฐานขอมูลของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบ

พหุมิติ ในการวิจัยครั้งนี้ มี 8 แฟมขอมูล คือ 1) แฟมขอมูลขอสอบ 2) แฟมขอมูลผูสอบ 3) แฟมขอมูล

วันท่ีทดสอบของนักเรียน 4) แฟมขอมูลผลการทดสอบของนักเรียน 5) แฟมขอมูลตารางคา Theta 6) 

แฟมขอมูลแบบประเมิน (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 7) แฟมขอมูลแบบประเมิน (สําหรับผูใชงาน) และ 8) 

แฟมขอมูลผูดูแลระบบ  

3. การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบโดยใชภาษา Java พัฒนาโปรแกรมและใชภาษา SQL 

เปนคําสั่งเชื่อมโยงขอมูลในฐานขอมูล พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการของวงจรการพัฒนา

ซอฟแวร (Software Development Lift Circle: SDLC) (Elliott, 2004) และข้ันตอนการดําเนินการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติตามแนวคิดของ Reckase (2009) และ 

Thompson & Weiss (2011) ท่ีใชกับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร 

4. ทดสอบและแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป โดยนําไป

ทดสอบกับอาจารยและนักเรียน 

5. จัดทําคูมือการใชโปรแกรมการทดสอบ เพ่ือเปนแนวทางการนําไปใชจริง 

6. การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  

6.1. การประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญตองมีความรูทางดานการวัดผล 

คณิตศาสตร หรือดานคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 10 ป และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานความตองการของ

ผูใชโปรแกรม 2) ดานการทํางานของโปรแกรม 3) ดานการใชงาน 4) ดานการรักษาความปลอดภัย

ของการเขาถึงขอมูล และ 5) ดานความชัดเจนของคูมือการใชงาน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

โปรแกรม โดยใชแบบประเมินดวยวิธี Black-Box Testing ลักษณะมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับ 
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6.2. การประเมินความเหมาะสมโดยผูใชงาน 

เปนการประเมินความคิดเห็นของผูใชงานโปรแกรมท้ัง 2 ดาน ไดแก 1) ดานการใชงาน และ 2) ดาน

ความชัดเจนของคูมือการใชงาน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโปรแกรม โดยกลุมตัวอยางท่ีทดลอง

ใชเปนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 โรงเรียนบางกะป จํานวน 30 คน คัดเลือกดวยวิธีการเลือก

ตัวอยางตามสะดวก โดยใชแบบประเมินดวยวิธี Black-Box Testing ลักษณะมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ 

 

การเก็บรวบรวบขอมูล 

1. จัดเตรียมเอกสารชี้แจงการใชงานโปรแกรมการทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน  

2. เก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 

3. อธิบายหลักการของการทดสอบกับผูเชี่ยวชาญและนักเรียน และวิธีการดําเนินการ

ทดสอบใหกับผูเชี่ยวชาญและนักเรียน 

4. ดําเนินการทดสอบโปรแกรม ผานทาง 

http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp/ หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบและ

ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  

5. ทดสอบโปรแกรมและประเมินโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ ในระหวางวันท่ี 1–10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 และนักเรยีน ในระหวางวันท่ี 15–29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ผลการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับ

การทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ผลการจัดทําคลังขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร  

ผลการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนขอสอบท่ีผาน

เกณฑ 193 ขอจากขอสอบท้ังหมด 256 ขอ รอยละ 75.39 (ตารางท่ี 1)
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ตัวอยางตามสะดวก โดยใชแบบประเมินดวยวิธี Black-Box Testing ลักษณะมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ 

 

การเก็บรวบรวบขอมูล 

1. จัดเตรียมเอกสารชี้แจงการใชงานโปรแกรมการทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน  

2. เก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 

3. อธิบายหลักการของการทดสอบกับผูเชี่ยวชาญและนักเรียน และวิธีการดําเนินการ

ทดสอบใหกับผูเชี่ยวชาญและนักเรียน 

4. ดําเนินการทดสอบโปรแกรม ผานทาง 

http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp/ หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบและ

ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  

5. ทดสอบโปรแกรมและประเมินโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ ในระหวางวันท่ี 1–10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 และนักเรยีน ในระหวางวันท่ี 15–29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ผลการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับ

การทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ผลการจัดทําคลังขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร  

ผลการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนขอสอบท่ีผาน

เกณฑ 193 ขอจากขอสอบท้ังหมด 256 ขอ รอยละ 75.39 (ตารางท่ี 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผาน 

             เกณฑ 

 

ชั้น สาระการออก

ขอสอบ 

จํานวน

ขอสอบ 

คาความ

ยากเฉลี่ย 

คาอํานาจ

จําแนก

เฉลี่ย 

คาโอกาส

การเดา

เฉลี่ย 

ความหมาย 

 

ช้ันท่ี 1  คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 0.50–0.99 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

3 1.33 0.93 0.09 ยาก 

การวัด 1 -0.36 0.61 0.00 ปานกลาง 

พีชคณิต 9 0.87 0.83 0.13 คอนขางยาก 

การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

5 1.17 0.73 0.11 ยาก 

 

ช้ันท่ี 2  คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 1.00–1.49  

 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

5 1.32 1.27 0.22 ยาก 

การวัด 2 1.56 1.47 0.20 ยาก 

พีชคณิต 22 1.19 1.31 0.20 ยาก 

 การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

20 1.11 1.23 0.17 ยาก 

ช้ันท่ี 3  คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 1.50–1.99 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

16 1.34 1.71 0.16 ยาก 

การวัด 4 1.00 1.73 0.19 คอนขางยาก 

พีชคณิต 24 1.24 1.74 0.18 ยาก 

การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

20 1.29 1.72 0.18 ยาก 

 ช้ันท่ี 4 คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 2.00–2.50 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

11 1.25 2.32 0.18 ยาก 

การวัด 8 1.33 2.22 0.22 ยาก 

พีชคณิต 33 1.33 2.22 0.18 ยาก 

การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

10 1.00 2.26 0.21 คอนขางยาก 

รวม 193 1.21 1.69 0.18 ยาก 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนขอสอบผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 193 ขอ มีคาความยากของขอสอบ
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เฉลี่ยเทากับ 1.21 คาอํานาจจําแนกของขอสอบเฉลี่ยเทากับ 1.69 และคาโอกาสการเดาของขอสอบ

เฉลี่ยเทากับ 0.18 แสดงใหเห็นวาขอสอบ  O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาความ

ยากเฉลี่ยของขอสอบอยูในระดับยาก (Pluemjai, Tinnaworn & Sukhanonsawat, 2015) 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาโปรแกรม 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติในรูปแบบ

Web application (http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp) สําหรับการทดสอบ 

O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการพัฒนาโปรแกรม มีดังนี้ 

1. รูปแบบโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ 

1.1 หนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ 
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เฉลี่ยเทากับ 1.21 คาอํานาจจําแนกของขอสอบเฉลี่ยเทากับ 1.69 และคาโอกาสการเดาของขอสอบ

เฉลี่ยเทากับ 0.18 แสดงใหเห็นวาขอสอบ  O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาความ

ยากเฉลี่ยของขอสอบอยูในระดับยาก (Pluemjai, Tinnaworn & Sukhanonsawat, 2015) 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาโปรแกรม 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติในรูปแบบ

Web application (http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp) สําหรับการทดสอบ 

O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการพัฒนาโปรแกรม มีดังนี้ 

1. รูปแบบโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ 

1.1 หนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงหนาจอหลักของโปรแกรมประกอบดวยเมนูหลัก 5 เมนู ดังนี้  

1) หนาจอหลัก เปนเมนูท่ีแสดงหนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ ซ่ึงแบงเนื้อหา

เปน 4 สวนยอย ไดแก IACB-MCAT คือ อะไร คําแนะนําการใชโปรแกรม เริ่มตนทดสอบ และคูมือ

การใชงานโปรแกรม  

2) คลังขอสอบ เปนเมนูแสดงหนาคลังขอสอบ ซ่ึงแบงเนื้อหาเปน 3 สวนยอย ไดแก 

ความหมายคลังขอสอบ รูปแบบการจัดคลังขอสอบ และเกณฑการประเมินความสามารถของผูสอบ  

3) ผลการทดสอบ เปนเมนูสําหรับการคนหาผลการทดสอบท่ีผานมาของผูใชงาน ซ่ึง

ผูใชงานตองใสขอมูลเลขประจําตัวประชาชน กับ รหัสผาน เพ่ือคนหาผลการทดสอบ 

4) ติดตอเรา เปนเมนูสําหรับแสดงขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูวิจัย  

5) ผูดูแลระบบ เปนเมนูสําหรับเขาสูระบบของผูดูแลระบบ  

1.2 รายละเอียดของโปรแกรม แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) การจัดสอบ 2) การ

ดําเนินการสอบ และ 3) การรายงานผลการทดสอบ โดยยกตัวอยางหนาจอบางสวนดังภาพท่ี 3-8 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานในระบบ 
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ภาพท่ี 4 หนาจอขอสอบขอแรก 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอรายงานผลการทดสอบ 
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ภาพท่ี 4 หนาจอขอสอบขอแรก 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอรายงานผลการทดสอบ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6 หนาจอพิมพรายงาน 

 
 

ภาพท่ี 7 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 
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ภาพท่ี 8 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม (สําหรับผูใชงาน) 

 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม นําเสนอเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดประเมินความ

เหมาะสมของโปรแกรมใน 5 ดาน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผูเช่ียวชาญ  

 

ดานการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม 4.73 0.23 มากท่ีสุด 

2. การทํางานของโปรแกรม 4.17 0.87 มาก 

3. การใชงาน 4.23 0.35 มาก 

4. การรักษาความปลอดภยัของการเขาถึงขอมูล 3.67 0.42 มาก 

5. ความชัดเจนของคูมือการใชงาน 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

สรุป 4.27 0.41 มาก 

หมายเหตุ: Mean คือ คาเฉลี่ย, S.D. คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ภาพท่ี 8 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม (สําหรับผูใชงาน) 

 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม นําเสนอเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดประเมินความ

เหมาะสมของโปรแกรมใน 5 ดาน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผูเช่ียวชาญ  

 

ดานการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม 4.73 0.23 มากท่ีสุด 

2. การทํางานของโปรแกรม 4.17 0.87 มาก 

3. การใชงาน 4.23 0.35 มาก 

4. การรักษาความปลอดภยัของการเขาถึงขอมูล 3.67 0.42 มาก 

5. ความชัดเจนของคูมือการใชงาน 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

สรุป 4.27 0.41 มาก 

หมายเหตุ: Mean คือ คาเฉลี่ย, S.D. คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ

เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงใหเห็นวา โปรแกรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (Mean=4.27)  

2.2 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบโดยผูใชงาน เปนการประเมินความ

คิดเห็นของผูใชงานโปรแกรมท้ัง 2 ดาน กลุมตัวอยางท่ีทดลองใชเปนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 

โรงเรียนบางกะป จํานวน 30 คน คัดเลือกดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (ตารางท่ี 3)

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม โดยผูใชงาน  

 

ดานการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. การใชงาน 4.17 0.46 มาก 

2. ความชัดเจนของคูมือการใชงาน 4.47 0.51 มาก 

สรุป 4.27 0.38 มาก 

หมายเหตุ: Mean คือ คาเฉลี่ย, S.D. คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ

เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โดยผูใชงาน แสดงใหเห็นวา โปรแกรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (Mean=4.27)  

 

การอภิปรายผล 

การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  เปน

ข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากคลังขอสอบจะสงผลตอการจัดการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอรแบบพหุมิติ ดังนั้น ควรจัดทําคลังขอสอบใหมีคุณภาพ ซ่ึงขอสอบท่ีนํามาบรรจุในคลัง

ขอสอบตองผานการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (Khumyoo, Chadcham & Chinnasarn, 2013) ตามหลักการของ

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ สําหรับขอสอบท่ีนํามาใชกับคลังขอสอบในการทดสอบแบบ

ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ ควรมีความละเอียดมากท่ีสุด (Mejang, Wongdee & 

Konta, 2010) โดยใชโมเดลของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ แบบ 3 พารามิเตอร 

เนื่องจากโมเดลของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ แบบ 3 พารามิเตอร สามารถวิเคราะห
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คุณภาพของขอสอบไดท้ังคาอํานาจจําแนกของขอสอบ คาความยากของขอสอบ และคาโอกาสการ

เดาของขอสอบ  

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการ

ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web 

Application โดยใชภาษา Java ในการพัฒนาโปรแกรม ใช MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล และ

ใชภาษา SQL เปนคําสั่ง ในการเชื่อมโยงขอมูลในฐานขอมูล (Sukhanonsawat, Chadcham, & 

Chinnasarn, 2013) ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการของวงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร (Software Development Life Cycle: SDLC) (Elliott, 2004) ในแตละข้ันตอนในการ

พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ มีจุดเดน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 

การสรางคลังขอสอบ โปรแกรมนี้รองรับขอสอบท่ีมีลักษณะการตรวจใหคะแนน 2 คา คือถูก-ผิด หรือ 

0-1 และมีรายการคําตอบอยางนอย 4 รายการ จึงสามารถนําโปรแกรมไปปรับใชวัดความรูทาง

การศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ ได ท่ีขอสอบมีลักษณะเดียวกัน ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกขอแรก โดยสุม

ขอสอบในคลังขอสอบท่ีมีคาความยากของขอสอบอยูระหวาง -1.0 ถึง 1.0 ซ่ึงวิธีการนี้มีประสิทธิภาพ

สูงกวาวิธีการเลือกขอสอบใดขอหนึ่ง ท่ีมีคาความยากของขอสอบปานกลาง มาเปนขอสอบขอแรก 

เพราะสามารถลดปญหาขอสอบขอแรกถูกเลือกใชบอยครั้งเกินไปได ข้ันตอนท่ี 3 การคัดเลือกขอสอบ

ขอถัดไปพิจารณาจากคาความยากขอสอบ ขอกอนหนาโดยใชวิธีควบคุมการแสดงขอสอบดวยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิท่ีคํานึงถึงการจัดสมดุลเนื้อหาขอสอบ โดยจะใหกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรเปนชั้นภูมิ และใหคาความยาดของขอสอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันเปนหนวยการสุม โดย

บังคับกลุมสาระการเรียนรู ท่ีถูกเลือกไปใหผูสอบแลวมใหถูกเลือกข้ึนมาซํ้า ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบไดแมนยํา ข้ันตอนท่ี 4 การประมาณคา

ความสามารถของผูสอบ เลือกใชวิธีการประมาณแบบเบส (Bayesian Estimation) ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลาย และเปนวิธีท่ีสามารถคํานวณคาไดและข้ันตอนท่ี 5 เกณฑการยุติการ

ทดสอบ เลือกใชเกณฑท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน นอยกวา 0.3 ซ่ึงเปนเกณฑท่ีมีความ

นาเชื่อถือ และลดความยาวของแบบทดสอบไดมาก (Lilley et al., 2004; Thompson & Weiss, 

2011) และการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน โปรแกรมมีความเหมาะสม อยูใน

ระดับมาก ถึง มากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Premthongsuk, Chadcham and Praduiprom. 

(2017); Pluemjai, Tinnaworn and Sukhanonsawat.  (2015); Sukhanonsawat, Chadcham 

and Chinnasarn. (2013) 
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คุณภาพของขอสอบไดท้ังคาอํานาจจําแนกของขอสอบ คาความยากของขอสอบ และคาโอกาสการ

เดาของขอสอบ  

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการ

ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web 

Application โดยใชภาษา Java ในการพัฒนาโปรแกรม ใช MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล และ
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สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิท่ีคํานึงถึงการจัดสมดุลเนื้อหาขอสอบ โดยจะใหกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรเปนชั้นภูมิ และใหคาความยาดของขอสอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันเปนหนวยการสุม โดย

บังคับกลุมสาระการเรียนรู ท่ีถูกเลือกไปใหผูสอบแลวมใหถูกเลือกข้ึนมาซํ้า ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบไดแมนยํา ข้ันตอนท่ี 4 การประมาณคา

ความสามารถของผูสอบ เลือกใชวิธีการประมาณแบบเบส (Bayesian Estimation) ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลาย และเปนวิธีท่ีสามารถคํานวณคาไดและข้ันตอนท่ี 5 เกณฑการยุติการ

ทดสอบ เลือกใชเกณฑท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน นอยกวา 0.3 ซ่ึงเปนเกณฑท่ีมีความ

นาเชื่อถือ และลดความยาวของแบบทดสอบไดมาก (Lilley et al., 2004; Thompson & Weiss, 

2011) และการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน โปรแกรมมีความเหมาะสม อยูใน

ระดับมาก ถึง มากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Premthongsuk, Chadcham and Praduiprom. 

(2017); Pluemjai, Tinnaworn and Sukhanonsawat.  (2015); Sukhanonsawat, Chadcham 

and Chinnasarn. (2013) 

 

 

 

 

 

 

สรุป 

จากผลการประเมินความเหมาะสมในการใชงานของโปรแกรม ปรากฎวา การใชงานอยูใน

เกณฑดี เปนท่ีพึงพอใจของผูใชงาน ดังนั้น โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร

แบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สามารถนําไปใชงาน

จริงได 

 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ขอสอบในคลังขอสอบ มีจํานวนขอสอบนอยเกินไป ควรมีการบรรจุขอสอบเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือใหมีจํานวนขอสอบเหมาะสมสําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ 

2. ขอสอบท่ีผานเกณฑ มีจํานวนคอนขางนอย จึงควรมีการวิเคราะหขอสอบ O-NET เก็บ

ไวในคลังขอสอบใหมีจํานวนมาก ๆ เนื่องจากคลังขอสอบท่ีจะนํามาใชกับโปรแกรม MCAT จะตองมี

ขนาดใหญคือมีขอสอบจํานวนมาก โดยขอสอบตองครอบคลุมคุณลักษณะและเนื้อหาท่ีตองการวัด

ความสามารถของผูเรียน (Weiss, 1988) คลังขอสอบท่ีมีความเหมาะสมนั้น จะตองมีจํานวนขอสอบ

เทากับ 2n ขอ โดยท่ี n คือจํานวนขอสอบท่ีตองการใชในการทดสอบ เชน ถาตองการใชขอสอบ

ประมาณ 10 ขอ ขอสอบในคลังขอสอบควรมีจํานวน 210 ขอ หรือประมาณ 1,024 ขอ 

3.  ผูสนใจพัฒนาวิธีการจัดคลังขอสอบ สามารถนําวิธีการ IACB ไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ 

ได ซ่ึงวิธีการนี้มีความเหมาะสมกับขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกของขอสอบอยูในระดับปานกลางและ

ระดับสูง 

4. ครู อาจารย ศึกษานิเทศก หรือผูท่ีเก่ียวของสามารถวิเคราะหคุณภาพขอสอบตาม

ทฤษฎีการตอบสนองของสอบแบบพหุมิติ นํามาจัดเก็บในคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของ

ขอสอบ ท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปใชกับโปรแกรม MCAT หรือนําไปประยุกตกับการวัดผล

การศึกษาในรายวิชาและในระดับอ่ืน ๆ ได 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

1. ควรสรางคลังขอสอบท่ีมีการแบงมิติตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม

สาระและมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ควรวิจัยเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกขอสอบเริ่มตน การคัดเลือกขอสอบขอตอไป และเกณฑ

การหยุดท่ีเหมาะสมในการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิต ิ

3. ควรพัฒนาโปรแกรมใหมีการแจงเตือนทันทีวาถูกหรือผิดกอนไปขอถัดไป และควรมี

ชองทางสําหรับ Reset Password ของผูใช กรณีท่ีจํา Password ไมได ใหใช Email โดย User กรอก 

Mail แลวใหระบบสง Password แลวคอยไปแก Password 
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Abstract  
The research aims were to design the digital  system  Model for Research 

Management  in  supply chain   for  higher education institute and evaluate the 
digital  system  Model for Research Management  in  supply chain   for  higher 
education institute. Then, developed a servey research, which used the sample 
group consisted of 5 experts in the supply chain, 5 experts in digital and 5 experts in 
research. All totaling 15 experts. Data analysis was the average mean and standard 
deviation. The research tool was questionnaires the digital system Model for Research 
Management in supply chain for higher education institute. The model consists of 7 
main components, namely suppliers, research manufacturer, research customers 
consumer, satisfaction and return. The results from experts agreement of digital 
system Model for Research Management in supply chain for higher education 
institute was high level. It show that digital system Model for Research Management 
in supply chain  could be appropriately applied in actual work settings. 
  
Keywords: Digital system Model, Research Management in supply chain                
               for higher education institute              
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The research aims were to design the digital  system  Model for Research 

Management  in  supply chain   for  higher education institute and evaluate the 
digital  system  Model for Research Management  in  supply chain   for  higher 
education institute. Then, developed a servey research, which used the sample 
group consisted of 5 experts in the supply chain, 5 experts in digital and 5 experts in 
research. All totaling 15 experts. Data analysis was the average mean and standard 
deviation. The research tool was questionnaires the digital system Model for Research 
Management in supply chain for higher education institute. The model consists of 7 
main components, namely suppliers, research manufacturer, research customers 
consumer, satisfaction and return. The results from experts agreement of digital 
system Model for Research Management in supply chain for higher education 
institute was high level. It show that digital system Model for Research Management 
in supply chain  could be appropriately applied in actual work settings. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของบทความ  เพื่อออกเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัย         

ในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และประเมินระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา จากนั้นนำไปพัฒนาเครื่องมืองานวิจัยโดยการสำรวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทาน จำนวน 5 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล จำนวน 5 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 15 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลข
คณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของ
เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยพบว่า 
เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ  ได้แก่  ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต
งานวิจัย ลูกค้างานวิจัย ผู้บริโภค ความพอใจ และการย้อนกลับ  ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ยอมรับเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาพบว่ามี
ความเหมาะสมในระดับสูง  แสดงให้เห็นว่าเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่
อุปทานสามารถประยุกต์ติดต้ังใช้งานได้จริง 
 
คำสำคัญ :  แบบจำลองระบบดิจทัล, การจดัการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ               
               สถาบันอุดมศึกษา 
บทนำ  

ในปัจจุบันโซ่อุปทานและดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับได้
เข้ามาในชีวิตของสังคมมนุษย์ในด้านการพัฒนาทางด้านความคิด การตัดสินใจ ด้วยหลักของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และโซ่อุปทาน นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น   ระบบการศึกษาภาครัฐจำเป็นต้อง
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเข้ามาเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนา  ซึ่ง
ในส่วนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ได้ก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้
มีความสามารถแข่งขันกันในระดับประเทศ หน่วยงานต้องใช้ข้อมูล ตรวจสอบการทำงานของตนเอง
ตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ก้าว
ไปสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน เพราะต้องมีการแข่งขันกันอย่างสูง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ          
ซึ่งนับวันจะรุนแรงย่ิงขึน้   ภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ จึงมีต้องการผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
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ความสามารถ มีทักษะกับการทำงานในแต่ละองค์กรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตมูลค่าให้กับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัย รวมถึงทรัพยากรเพียงพอ เพื่อ
นำมาใช้ในการตัดสินใจอย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้า  ฉะนั้น ระบบโซ่อุปทาน
แบบดิจิทัล (Digital Supply Chain System  ) เป็นทางเลือกใหม่ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานให้
เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการ
งานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษามาใช้เพิ่มมูลค่า (Value Add)  แก่สถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษา และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, Pallop Piriyasurawong (2019) ได้
ศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสำหรับการประกันคุณภาพเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบจำลองการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสำหรับเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (AUN - QA) 
และ 2) ประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบ   กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการศึกษาและ
การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน  การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย  6 
องค์ประกอบ: 1. ผู้สมัคร 2. มหาวิทยาลัย 3. บัณฑิต 4. นายจ้าง 5. ความพึงพอใจและ 6. การ
ย้อนกลับ   2) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  พบว่าอยู่ใน
ระดับสูง   แสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานรูปแบบการจัดการสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพดิจิทัลสำหรับ (AUN - QA) ได ้

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
   + 
 
      + 
 
 

       
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

   โซ่อุปทาน 

  งานวิจัย 

เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัย
ในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

แบบประเมินความ
เหมาะสมของ

แบบจำลองระบบดจิิทัล
ในโซ่อุปทาน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่ อออกเเบบจำลองระบบดิจิทั ล เพื่ อการจัดการงานวิจัย ในโซ่อุปทานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 
2. เพื่อประเมินเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย  
ผลการประเมินเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษามีความเหมาะสมในระดับดี 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากร 

ประชากร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน 5 คน ด้านดิจิทัล จำนวน 5 คน และ
ด้านงานวิจัย จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 15 คน ประเมินความคิดเห็นของเเบบจำลอง
ระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 

 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 
วิธีการวิจัย 
วิธีการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานแบบดิจิทัล 
2. กำหนดกรอบแนวคิดของเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 
3. ออกแบบ และสร้างเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 
4. กำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยกำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังนี้ เป็นผู้มีความรู้ด้านห่วงโซ่

อุปทาน ดิจิทัล และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี 
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         5. สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการ
งานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในด้านความเหมาะสมต่าง ๆ ดังนี ้

5.1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก  
5.2 ความเหมาะสมของผู้ส่งมอบ 
5.3 ความเหมาะสมของผู้ผลิตงานวิจัย 
5.4 ความเหมาะสมของลูกค้างานวิจัย 
5.5 ความเหมาะสมของผู้บริโภค  
5.6 ความเหมาะสมความพอใจ 
5.7 ความเหมาะสมการย้อนกลับ 

6. เก็บรวบรวมข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนำไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านห่วง    

โซ่อุปทาน จำนวน 5 คน ด้านดิจิทัล จำนวน 5 คน และด้านงานวิจัย จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด 15 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่
อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา 7 องค์ประกอบ ได้แก่  ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิตงาวิจัย ลูกค้างานวิจัย ผู้บริโภค ความพอใจ การย้อนกลับ และ
พิจารณาความเหมาะสมของเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษา  

7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
                     วิเคราะห์ข้อมูลของแบบประเมินเเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน
โซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สร้างแบบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมเเบบจำลองระบบดิจิทัล
เพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยกำหนดน้ำหนักคะแนนมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของแบบจำลอง ได้แก่ 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิตงานวิจัย ลูกค้างานวิจัย 
ผู้บริโภค ความพอใจ การย้อนกลับ ดังนี้ (Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 
2014) 
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มากที่สุด  ให้คะแนน    5  คะแนน 
มาก ให้คะแนน            4  คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน   3  คะแนน 
น้อย ให้คะแนน   2  คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 

 
7.2 กำหนดเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

โครงการวิจัยภายใน และทุนวิจัยภายนอกของภาครัฐ ภาคเอกชนของผู้ส่งมอบจะเข้าสู่
กระบวนการผลิต คือ ผู้ผลิตงานวิจัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อให้ได้งานวิจัยสำเร็จรูปให้กับ
ลูกค้างานวิจัยหรือผู้บริโภค รวมถึงนายจ้างเมื่อมีการถูกนำไปใช้ประโยชน์จะมีการประเมินความพอใจ
ที่นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์แล้วเกิดการคืนกลับสู่สังคม กระบวนการทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ภาพที่ 2  แสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้
 
 
            
  

     
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา       

   ผู้ส่งมอบ 
- โรงเรียน 
- วิทยาลัย 
- ครอบครัว 
- องค์กรภาครัฐ 
  และภาคเอกชน 
 

การพัฒนาและการประเมินผล 

    
   

                                                                  

                                                                                                                                        

                   

                                                                   

 

 

 

 

ผู้ผลิตงานวิจัย ลูกค้างานวิจัย 

- งานวิจัย
สำเร็จรูป 

 

ผู้บริโภค 
สังคม 

ความพอใจ การย้อนกลับ 

การ
วางแผน 

การ
จัดหา 

การ
ผลิต 

การ
จัดส่ง 
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คำอธิบายแต่ละองค์ประกอบ 
1. ผู้ส่งมอบ หมายถึง โครงการทุนวิจัยภายใน และทุนวิจัยภายนอกจากโรงเรียน วิทยาลัย 

ครอบครัว องค์กรภาครัฐ และเอกชนหรืออื่นๆ หน่วยงานจะประกาศแหล่งทุนวิจัยให้กับนักวิจัยแล้ว
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยส่งหัวข้อวิจัยให้กับภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถ
ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบ เป็นต้น 

2. ผู้ผลิตงานวิจัย  หมายถึง นักวิจัยที่ทำหน้าที่ผลิตงานวิจัยจะดำเนินการพัฒนางานวิจัยและ
ประเมินผลงานเนื้อหาของนักวิจัยในระบบ เพื่อให้เป็นวัสดุสำเร็จรูป การประเมินผลงานของงานวิจัย
สำเร็จรูปในแต่ละกิจกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาทิ คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 
แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์หรือ ซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ใช้กับการวางแผน การ
จัดหา การผลิต การจัดส่ง ทุกกิจกรรมทั้งภายในองค์กร ที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานเพื่อสร้างความถูกต้อง 
รวดเร็ว และให้มีคำตอบออกมาตามระยะเวลาของแต่ละช่วงแผนชัดเจน 

3. ลูกค้างานวิจัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
4. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ประเมินความพึงพอใจจากการนำงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน ์
5. ความพอใจ หมายถึง การสร้างความพึอพอใจให้กับนายจ้างหรือผู้ประกอบการเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของงานวิจัย 
          6. การย้อนกลับ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิต และลูกค้าซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนา สร้างประโยชน์ให้กับประเทศให้กับผู้ประกอบการ
ห รื อ น า ย จ้ า ง เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง สั ง ค ม  ( อ ร ร ถ พ ล  จั น ท ร์ ส มุ ด , 2561, 2562; 
Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya surawong, 2014 ; Attiyaporn Kaewngam, 
Pinanta Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong, 2019) 
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ประเมินผลงานเนื้อหาของนักวิจัยในระบบ เพื่อให้เป็นวัสดุสำเร็จรูป การประเมินผลงานของงานวิจัย
สำเร็จรูปในแต่ละกิจกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาทิ คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 
แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์หรือ ซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ใช้กับการวางแผน การ
จัดหา การผลิต การจัดส่ง ทุกกิจกรรมทั้งภายในองค์กร ที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานเพื่อสร้างความถูกต้อง 
รวดเร็ว และให้มีคำตอบออกมาตามระยะเวลาของแต่ละช่วงแผนชัดเจน 

3. ลูกค้างานวิจัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
4. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ประเมินความพึงพอใจจากการนำงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน ์
5. ความพอใจ หมายถึง การสร้างความพึอพอใจให้กับนายจ้างหรือผู้ประกอบการเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของงานวิจัย 
          6. การย้อนกลับ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิต และลูกค้าซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนา สร้างประโยชน์ให้กับประเทศให้กับผู้ประกอบการ
ห รื อ น า ย จ้ า ง เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง สั ง ค ม  ( อ ร ร ถ พ ล  จั น ท ร์ ส มุ ด , 2561, 2562; 
Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya surawong, 2014 ; Attiyaporn Kaewngam, 
Pinanta Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบจำลองระบบดิจทลัเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อปุทานสำหรับ 

                สถาบันอุดมศกึษา             

 
     จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมความเหมาะสมในระดับมาก  ( X = 3.58, S.D. =1.04 ) เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบหลักของแบบจำลองพบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก ( X = 3.68, 
S.D= 1.05) พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมรายด้านพบว่า ผู้ส่งมอบ 
( X = 3.58, S.D= 0.77) ผู้ผลิตงานวิจัย ( X = 3.53, S.D= 0.1.45)  ลูกค้างานวิจัย ( X = 3.53, S.D= 
1.06)  ผู้บริโภค   ( X = 3.66, S.D= 1.34)  ความพึงพอใจ  ( X = 3.60, S.D= 0.82) การย้อนกลับ 
( X = 3.53, S.D= 0.83)  อยูใ่นระดับมาก    

 
 

ลำดับ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก 3.68 1.05 มาก 

2 ผู้ส่งมอบ 3.58 0.77 มาก 

3 ผู้ผลิตงานวิจัย 3.53 1.45 มาก 

4 ลูกค้างานวิจัย 3.53 1.06 มาก 

5 ผู้บริโภค 3.66 1.34 มาก 

6 ความพอใจ 3.60 0.82 มาก 

7 การย้อนกลับ 3.53 0.83 มาก 

 ผลรวม 3.58 1.04 มาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการประเมินแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้
1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน      

โซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์ประกอบหลักจัดอยู่ในกลุ่มระบบห่วงโซ่อุปทาน
เริ่มจากผู้ส่งมอบ ขับเคลื่อนไปที่สังคม คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

2. ความเหมาะสมของผู้ส่งมอบแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการโซ่อุปทานจะเริ่มจากผู้ส่งมอบเคลื่อนที่ไปสู่ผู้บริโภค
ท้ายสุด คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นกระบวนการลำดับสุดท้าย 

3. ความเหมาะสมของผู้ผลิตงานวิจัยของแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน
โซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.06 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการดำเนินงานและการประเมินผลงานวิจัยส่งผลให้
งานวิจัยได้รับการพัฒนาทุกกิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของลูกค้างานวิจัยแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่
อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  1.15 มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก  เนื่องจากเป็นงานวิจัยได้รับการพัฒนาจาก
องค์ประกอบย่อยของแบบจำลองทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

5. ความเหมาะสมของผู้บริโภคแบบจำลองระบบดิจทัลเพ่ือการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.34 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน เป็นจุดที่สินค้าจะ
ถูกใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตงานวิจัย ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท้ายสุด
จะเพ่ิมมูลค่าของโซ่อุปทานด้วยการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

6. ความเหมาะสมของความพอใจแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่
อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นงานวิจัยได้รับการพัฒนาจากองค์ประกอบย่อยของ
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการประเมินแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้
1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน      

โซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์ประกอบหลักจัดอยู่ในกลุ่มระบบห่วงโซ่อุปทาน
เริ่มจากผู้ส่งมอบ ขับเคลื่อนไปที่สังคม คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

2. ความเหมาะสมของผู้ส่งมอบแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการโซ่อุปทานจะเริ่มจากผู้ส่งมอบเคลื่อนที่ไปสู่ผู้บริโภค
ท้ายสุด คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นกระบวนการลำดับสุดท้าย 

3. ความเหมาะสมของผู้ผลิตงานวิจัยของแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน
โซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.06 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการดำเนินงานและการประเมินผลงานวิจัยส่งผลให้
งานวิจัยได้รับการพัฒนาทุกกิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของลูกค้างานวิจัยแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่
อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  1.15 มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก  เนื่องจากเป็นงานวิจัยได้รับการพัฒนาจาก
องค์ประกอบย่อยของแบบจำลองทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

5. ความเหมาะสมของผู้บริโภคแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.34 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน เป็นจุดที่สินค้าจะ
ถูกใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตงานวิจัย ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท้ายสุด
จะเพ่ิมมูลค่าของโซ่อุปทานด้วยการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

6. ความเหมาะสมของความพอใจแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่
อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นงานวิจัยได้รับการพัฒนาจากองค์ประกอบย่อยของ

 

 

 

แบบจำลองด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
7. ความเหมาะสมของการย้อนกลับแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่

อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.53 และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.83 มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก  เนื่องจากเป็นงานวิจัยได้รับการพัฒนาจาก
องค์ประกอบย่อยของแบบจำลองและเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ  

ผลการวิจัย พบว่าแบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านการประเมินการจากผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทาน 
ดิจิทัล และงานวิจัยรวมถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ ผู้วิจัยได้
ดำเนินการอย่างมีระเบียบวิจัยเป็นขั้นตอนกระบวนการอยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ออกเเบบจำลอง
ระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (2) ประเมินเพื่อเเบบ
จำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อรรถพล จันทร์สมุด ,2559  ; Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009 , 2010; 
Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya surawong, 2014; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 
Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong, 2019) พบว่า เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการ
จัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา จะประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ผู้ส่งมอบ 
ผู้ผลิตงานวิจัย ลูกค้างานวิจัยผู้บริโภค ความพอใจ และการย้อนกลับ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
จริง  
 
ข้อจำกัดงานวิจัย 

ข้อจำกัดบทความวิจัย เรื่อง เเบบจำลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงในมหาวิทยาลัย หากเป็นไปได้ควรพัฒนาเพิ่มเติม 
ปรับปรุงแบบจำลองหรือสร้างฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นในอนาคต 
         
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
        - ควรสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาแบบจำลอง 

    - ควรศึกษางานวิจัยห่วงโซ่อุปทานแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพ   
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Abstract  

This objective of research is to develop the academic position database 

system of Maejo University. It was web application platform and information system 

for applying information technology to manage the academic position requests of 

academic staffs. It could provide information query services, preparing self-made 

requests, follow up on the application process by the division of personnel in 

university office. It was developed by using ASP.NET programming language and 

Microsoft SQL Server database management, It was analyzed and designed by using 

the system development cycle (System Development Life Circle: SDLC). 

The result of this system development was as follows. The web application 

consists of 2 parts as follows: 1) The front-end section for the academic staff to study 

the condition, regulation, and procedures for the academic position request 

preparation including query involved information, process for academic position 

requirement, list of experts for evaluation, committee board about academic position 

management, meeting schedule, progress monitoring, follow up process of requests 
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etc., and 2) the back-end for data management for staffs. They manage setup data 

into database and website structure that URL access https://apds.mju.ac.th. It was 

evaluated the satisfaction for usage this system by using questionnaires. The data 

was collected from 12 executives, 60 staffs of Maejo University, 8 external academic 

staffs, total of 80. There was average score of 3.70 and standard deviation of 0.51 It 

can be shown that the implementation of this developed system in the operation of 

the division of personnel can increase the efficiency of the management of academic 

position requests efficiently. 

 

Keywords: Academic Position, Database System, Information System 

 

บทคัดยอ 

 ระบบงานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยแมโจในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาในการบริหารจัดการการขอตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ระบบ

สามารถใหบริการสืบคนขอมูลการเตรียมตัวจัดทําคําขอดวยตนเอง ติดตามข้ันตอนการยื่นขอผานกอง

การเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาข้ึนเขียนโปรแกรมดวยภาษา ASP.NET โดยใช

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server วิเคราะหและออกแบบเพ่ือหารูปแบบเก่ียวกับสารสนเทศ ใหตรง

กับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Circle: SDLC)  

ผลของการพัฒนาระบบงาน พบวา ไดเว็บแอพลิเคชั่นประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1) สวน

แสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Front End) เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการท่ีสนใจเขามาศึกษาหลักเกณฑ 

กฎระเบียบข้ันตอน วิธีการจัดทําคําขอตําแหนงทางวิชาการ ไดแก การตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง 

วิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และกําหนดการประชุมของคณะกรรมการ ติดตามความกาวหนาการ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน  และ 2) สวนการจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Back 

End) เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล จัดการขอมูลลงในฐานขอมูลและโครงสราง

เว็บไซต การเขาถึงเว็บไซต https://apds.mju.ac.th  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใช

เว็บไซต โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 12 คน บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 60 คน บุคลากรสายวิชาการภายนอก จํานวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน มี

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยรวม 3.70 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 แสดงไดวาการนําระบบงานท่ีพัฒนานี้มาใชในการดําเนินงานของกองการเจาหนาท่ี
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สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ 

 

1. บทนํา 

ระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ   (Academic 

Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป นระบบงาน ท่ีทางกองการเจ าหน า ท่ี 

สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ   ไดมีโครงการท่ีจะดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิด ท่ีจะนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ จัดทําระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ กับภาระงานดังกลาว 

เพ่ือลดระยะเวลาการใหบริการในการสืบคน ติดตาม ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ   ประกอบกับไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2558  มีมติใหจัดทําระบบฐานขอมูลดังกลาว 

ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาว ทางกองการเจาหนาท่ีฯ  ไดจัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบ

ข้ึนมา ประกอบไปดวยนายสมวงค ทิพยประจักษ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  นางสาวอารัทรา 

พิเชษฐพันธ บุคลากร ปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบัติการ และนางสาวละออศิริ 

พรหมศร ในฐานะ นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบฐานขอมูลบุคลากรของ

กองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหระบบฐานขอมูลดังกลาวมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  โดยไดมีสวน

รวมในการออกแบบ field ขอมูล การแสดงผล การคํานวณ และการออกรายงาน และไดรับความ 

อนุเคราะหจากกองเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมอบหมายใหนายสมชาย อารยพิทยา ตําแหนงนักวิชาการ

คอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สังกัดงานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล เปนผูรวมในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว ซ่ึงทางทีมงานไดมีการจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการ

พัฒนาระบบรวมกัน และทางทีมงาน ไดดําเนินการพัฒนาระบบแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยได

ทํ า ก า ร ติ ด ตั้ ง  banner ไ ว ท่ี ห น า homepage ข อ ง ก อ ง ก า ร เจ า ห น า ท่ี ต า ม เว็ บ ไซ ต 

https://apds.mju.ac.th  (สมวงค ทิพยประจักษ, 2558) 

ประกอบกับการปรับเกณฑใหมสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาโดย ก.พ.อ. ไดจัดทําประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแต

วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 และตอมา ก.พ.อ. ไดมีการประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกลาว ประกาศ ก.พ.อ. ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของ

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

85

 
 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ 

 

1. บทนํา 

ระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ   (Academic 

Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป นระบบงาน ท่ีทางกองการเจ าหน า ท่ี 

สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ   ไดมีโครงการท่ีจะดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิด ท่ีจะนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ จัดทําระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ กับภาระงานดังกลาว 

เพ่ือลดระยะเวลาการใหบริการในการสืบคน ติดตาม ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ   ประกอบกับไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2558  มีมติใหจัดทําระบบฐานขอมูลดังกลาว 

ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาว ทางกองการเจาหนาท่ีฯ  ไดจัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบ

ข้ึนมา ประกอบไปดวยนายสมวงค ทิพยประจักษ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  นางสาวอารัทรา 

พิเชษฐพันธ บุคลากร ปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบัติการ และนางสาวละออศิริ 

พรหมศร ในฐานะ นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบฐานขอมูลบุคลากรของ

กองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหระบบฐานขอมูลดังกลาวมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  โดยไดมีสวน

รวมในการออกแบบ field ขอมูล การแสดงผล การคํานวณ และการออกรายงาน และไดรับความ 

อนุเคราะหจากกองเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมอบหมายใหนายสมชาย อารยพิทยา ตําแหนงนักวิชาการ

คอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สังกัดงานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล เปนผูรวมในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว ซ่ึงทางทีมงานไดมีการจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการ

พัฒนาระบบรวมกัน และทางทีมงาน ไดดําเนินการพัฒนาระบบแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยได

ทํ า ก า ร ติ ด ตั้ ง  banner ไ ว ท่ี ห น า homepage ข อ ง ก อ ง ก า ร เจ า ห น า ท่ี ต า ม เว็ บ ไซ ต 

https://apds.mju.ac.th  (สมวงค ทิพยประจักษ, 2558) 

ประกอบกับการปรับเกณฑใหมสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาโดย ก.พ.อ. ไดจัดทําประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแต

วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 และตอมา ก.พ.อ. ไดมีการประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกลาว ประกาศ ก.พ.อ. ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของ

 

 
 

ประกาศ ก .พ .อ . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน 

"การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่อง 

ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการอยูในวันกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ใหพิจารณา

กําหนดตําแหนงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  ตอไปจนแลวเสร็จ  

ในวาระเริ่มแรก อาจนําประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ตํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกโข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 หรือหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ฉบับนี้ มาใชบังคับแกการยื่นเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการท่ียื่นขอระหวางวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ได แลวแตความ

ประสงคของผูยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ และเม่ือพนกําหนดดังกลาวแลว ใหถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามประกาศ ก.พ.อ. นี้" 

          ในการนี้ จึงขอนําเสนอหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑป 

2563 โดยมีสาระสําคัญสรุป ดังนี้ 

1) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับปริญญาตรี 6 ป ปริญญาโท 

4 ป และปริญญาเอก 1 ป และพนระยะทดลองการปฏิบัติงาน สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย ตอง

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป และ

ตําแหนงศาสตราจารย ตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาว

มาแลว ไมนอยกวา 2 ป  

2) การประเมินผลการสอน ผูขอมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค โดยผูขอตองจัดทําเอกสารแบบท่ี 

1 (เอกสารประกอบการสอน) และเอกสารแบบท่ี 2 (เอกสารคําสอน) ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดรวมกับชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งเดิมแลวไมนอยกวาสาม 

หนวยกิตระบบทวิภาค โดยการประเมินผลการสอนของตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองมีความ

ชํานาญในการสอน และการประเมินผลการสอนของตําแหนงรองศาสตราจารย ตองมีความ

ชํานาญพิเศษในการสอน การประเมินผลการสอนของตําแหนงศาสตราจารย ผูขอตองมีช่ัวโมง

สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3) วิธีในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ศาตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, 

2563 ไดนําเสนอหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในแตละตําแหนงมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ระดบัผูชวยศาสตราจารย 

 

ภาพท่ี 2 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ระดบัรองศาสตราจารย 
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ภาพท่ี 1 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ระดบัผูชวยศาสตราจารย 

 

ภาพท่ี 2 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ระดบัรองศาสตราจารย 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

4) การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ

ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 3-5 คน โดยการตัดสินของท่ี

ประชุมใหถือเสียงขางมาก และการแตงตั้งโดยวิธีปกติ ในตําแหนงศาสตราจารย โดยแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 3-5 คน โดยการตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก แตตองจัดใหมีการ

ประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด 

และการแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ  ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหเสนอผลงานและใหดําเนินการ

ตามวิธีการเชนเดียวกับวิธีปกติโดยอนุโลม และตําแหนงรองศาสตราจารยใหเสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 

ภาพท่ี 3 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ระดบัศาสตราจารย 
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เทานั้น และตําแหนงศาสตราจารยใหเสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 เทานั้น โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไม

นอยกวา 3 คน โดยการตัดสินของท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

5) ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ใหยกเลิกการระบุสัดสวนการมีสวนรวม

เปนรอยละ โดยกําหนดใหผูขอตองเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูมีสวนสําคัญทาง

ปญญา (Essentially Intellectual contributor)  หรือผูประพันธบรรณ กิจ  (Corresponding 

author) และกําหนดเพ่ือรองรับบทบาทหนาท่ี การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการสรางสรรค

ผลงานของผูรวมงานทุกคนวาทําในสวนไหนอยางไร 

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

3. วิธดีําเนินการ 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการทํางานจากกองการเจาหนาท่ี สํานักงาน

มหาวิทยาลัย และขอมูลการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ จากบุคลากรสายวิชาการของหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ  อาทิเชน บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงาน  ขอมูล

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย 

ประกาศ ก.พ.อ/ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ขอหารือ ภาะงานข้ันต่ําของสายวิชาการ เงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนของบุคลากร บทความเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ

เว็บไซตการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเก่ียวของ เปนตน 

3.2 ปรับปรุงขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของบุคลากรสาย

วิชาการ 

3.3 สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ีจากกองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตาง ๆ  

3.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได 

3.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ  โดยทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบเพ่ือหารูปแบบเก่ียวกับสารสนเทศ ใหตรงกับความ

ตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: 

SDLC)  ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับระบบงานท่ีจะพัฒนา 
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เทานั้น และตําแหนงศาสตราจารยใหเสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 เทานั้น โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไม

นอยกวา 3 คน โดยการตัดสินของท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

5) ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ใหยกเลิกการระบุสัดสวนการมีสวนรวม

เปนรอยละ โดยกําหนดใหผูขอตองเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูมีสวนสําคัญทาง

ปญญา (Essentially Intellectual contributor)  หรือผูประพันธบรรณ กิจ  (Corresponding 

author) และกําหนดเพ่ือรองรับบทบาทหนาท่ี การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการสรางสรรค

ผลงานของผูรวมงานทุกคนวาทําในสวนไหนอยางไร 

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

3. วิธดีําเนินการ 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการทํางานจากกองการเจาหนาท่ี สํานักงาน

มหาวิทยาลัย และขอมูลการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ จากบุคลากรสายวิชาการของหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ  อาทิเชน บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงาน  ขอมูล

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย 

ประกาศ ก.พ.อ/ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ขอหารือ ภาะงานข้ันต่ําของสายวิชาการ เงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนของบุคลากร บทความเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ

เว็บไซตการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเก่ียวของ เปนตน 

3.2 ปรับปรุงขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของบุคลากรสาย

วิชาการ 

3.3 สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ีจากกองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตาง ๆ  

3.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได 

3.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ  โดยทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบเพ่ือหารูปแบบเก่ียวกับสารสนเทศ ใหตรงกับความ

ตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: 

SDLC)  ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับระบบงานท่ีจะพัฒนา 

 

 
 

3.6  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  โดย

นําระบบท่ีได  วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่น (Web 

Application) เพ่ือใชเผยแพรขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต  โดยจะแบงการทํางานออกเปนสวนหลัก ๆ   

 ได 2 สวน ดังนี้ 

3.6.1 Front End เปนสวนท่ีแสดงผลขอมูลท่ีเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทํา

หนาท่ีประเมินผลงาน, ขอมูลคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ขาว/บทความ และเว็บไซต

ท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหกับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจและ

ผูเยี่ยมชมเว็บไซตท่ัว ๆ ไป 

3.6.2 Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลและโครงสราง 

เว็บไซต ซ่ึงสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

3.7  ทําการติดตั้งระบบในเครื่องแมขายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.8  ทําการทดสอบระบบโดยมีการนําเขาขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ เชน 

รายละเอียดเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงาน  ขอมูลคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย ขาว/บทความ 

หรือเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเปนขอมูลเบื้องตนในการทดสอบ

ระบบและการสืบคนฐานขอมูล 

3.9  ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโจและ 

 ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search 

การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูล

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ เก็บตัวอยางขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 12 

คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 60 คน บุคลากรภายนอกสายวิชาการ จํานวน 8 คน 

รวมท้ังสิ้น 80 คน การใหคะแนนเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert Rating Scale) ของ Likert (1932 อางถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ใหคะแนน

ตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ ดังนี้ 

5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 = มีความพึงพอใจมาก 

3 = มีความพึงพอใจปานกลาง  

2 = มีความพึงพอใจนอย 

1 = มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใช

บริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ ใชสถิติคาเฉลี่ย 

(Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉลี่ย
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ความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีใชคาเฉลี่ยกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535: 100) โดยกําหนดคาเฉลี่ยกลางไว ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

4. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 

มหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น   มีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยมีการนําเขาขอมูลบุคลากร

สายวิชาการจริงท่ีเปนขอมูลเบื้องตนในการทดสอบระบบการสืบคนฐานขอมูล  โดยทําการติดต้ัง

ระบบใหม อัพโหลดไฟลเว็บตาง ๆ พรอมขอมูลและรูปภาพของบุคลากรสายวิชาการไปเก็บไวท่ี  

Web Hosting ท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแมโจ  เพ่ือเผยแพรผาน

ทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป 

 

5. ผลการดําเนินงาน 

5.1 ดานการออกแบบระบบการทํางาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการ

ทํางาน  โดยทําการศึกษาความตองการตาง ๆ ของระบบ ปญหาขอบเขตความตองการของผูใชจาก

ข้ันตอนการทํางานและเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน โดยนํา

เครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบ ดังนี้ 
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คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป 
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5.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด  เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงขอบเขตของ

สารสนเทศนั้น  โดยจะเปนมุมมองในระดับสูงจะแสดงใหเห็นวามีหนวยงานหรือกลุมบุคคลใด

เก่ียวของ/ติดตอกับระบบ  มีการรับและสงขอมูลใดกับระบบบาง   ซ่ึงแผนภาพระดับนี้จะยังไม

กลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล(Data Store Symbol) (ภาพท่ี 5) (ศิริรัตน ตรงวัฒนาวุฒิ.(.ม.ป.ป.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Data Flow Diagram 

แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา แผนภาพการไหลของขอมูล   เปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ือแสดงการไหลของขอมูลและการ

ประมวลผลตาง ๆในระบบสัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลท่ีใชเปนสื่อ ท่ีชวยใหการวิเคราะหเปนไปได

โดยงาย  และมีความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับ

โปรแกรมเมอร หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (ภาพท่ี 6) (ศิริรัตน ตรงวัฒนาวุฒิ .          

(.ม.ป.ป.).)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 6  แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 

ภาพท่ี 5  แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5.2 ดานการออกแบบระบบฐานขอมูล 

การออกแบบระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน 

1. Entity-Relationship Model 

E-R โมเดล (Entity-Relationship Model) ใชในการออกแบบฐานขอมล

ในระดับแนวคิด (High-Level Conceptual Data Model) เพ่ืออธิบายถึงเคารางของฐานขอมูล 

(Conceptual Database Schema) ท่ีประกอบดวยความหมายของเอนทิตี้ (Entity) คุณลกัษณะของ

เอนทิตี้ (Entity) หรือแอททริบิวตและความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (Relationship) โดยการออกแบบ

โมเดลขอมูลดวย E-R โมเดลท่ีชวยในการออกแบบในระดับแนวคิดจะไมคํานึงวาโมเดลของระบบ

จัดการฐานขอมูลท่ีจะเลือกใชหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลจริงเปนอยางไร (ภาพท่ี 7) (ศิริลักษณ 

โรจนกิจอํานวย.(2549).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7  แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
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ภาพท่ี 7  แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 
 

2. Data Dictionary 

Data Dictionary หรือ พจนานุกรมขอมูล เปนตัวบอกคุณลักษณะของ

ขอมูลท่ีใชในองคกร และเปนตัวสําคัญสําหรับนักวิเคราะหระบบในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัว

ชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึงขอมูลตัวเดียวกัน เม่ือขอมูลนั้นอยูในสถานการณท่ีตางกัน 

เชนอยูคนละแผนกแตใชขอมูลตัวเดียวกัน เปนตน (ตารางท่ี 1 - ตารางท่ี 8) (ชัยรัตน จุสปาโล  และ

คณะ.(2555). พจนานุกรมขอมูล. สงขลา : โครงการสงเสริมการผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ . สืบคนเม่ือ 25 มกราคม 2562, จาก: 

http://classroom.hu.ac.th/courseware/SA/ppt/ch10.ppt)  

 

ตารางท่ี 1 รายช่ือตารางในสวนการจัดเก็บขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย ประเภท 

1 User เปนตารางหลักในการจัดเก็บขอมูลผูยื่น

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตารางหลัก 

2 SUBMITT_MJU เปนตารางขอมูลการขอกําหนดตําแหนง ตารางอางอิง 

3 WORK_HISTORY เปนตารางขอมูลขอมูลประวัติการทํางาน ตารางหลัก 

4 

 

6 

 

7 

8 

 

SERVICE_HISTORY 

 

ADMIN_HISTORY 

 

EDUCATION_HISTORY 

ACADEMIC_HISTORY 

เปนตารางขอมูลภาระงานยอนหลังงานบ

ริการิชาการ (HISTORY_OF_SERVICE) 

เปนตารางขอมูลขอมูลภาระงานยอนหลัง

งานบริหาร 

เปนตารางขอมูลขอมูลประวัติการศึกษา 

เปนตารางขอมูลขอมูลผลงานทางวิชาการ 

 

ตารางหลัก 

 

ตารางหลัก 

 

ตารางหลัก 

ตารางหลัก 

 

 

5.3 ดานการออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

เปนการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร   ซ่ึงมี

กระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนภูมิความรูของนักจิตวิทยา นัก

การศึกษา นักออกแบบกราฟก ชางเทคนิค ผูเชี่ยวชาญดานมนุษยวิทยา นักออกแบบสถาปตยกรรม

ขอมูล และนักสังคมศาสตร เพ่ือมารวมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาสวนตอประสานใหใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552) 

โดยมีการออกแบบใน 2 สวน ดังนี้ 

5.3.1 การออกแบบหนาจอหลกัของระบบ 

5.3.2 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต 
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ภาพท่ี 3 การออกแบบหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลสมุนไพร 

 

5.3.1 การออกแบบหนาจอหลักของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 การออกแบบสวนการแสดงผล 

ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก 

ไดแก  สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage) และสวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ 

(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.4.1 สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage)   

เปนสวนท่ีแสดงขอมูลหนาแรกของเว็บไซต สําหรับบุคคลากรสายวิชาการภายใน

มหาวิทยาลัยแมโจท่ีสนใจในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน,  บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี

ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ,  การตรวจสอบคุณสมบัติขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และรายงาน

ความก าวหน าการขอ กําหนดตํ าแหน งท างวิ ช าการ  เป นต น    การเข า ถึ งด วย เว็บ ไซต 

https://apds.mju.ac.th ดังภาพท่ี 10 

ภาพท่ี 9    การออกแบบโครงสรางเมนูของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ภาพโลโก   ชื่อเรื่อง (Title) 

 
 
ลิงคภายในสําคัญอ่ืน ๆ  

 
 
เน้ือหา (Content) และภาพกราฟก 

ภาพท่ี 8   การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

95

 
 

ภาพท่ี 3 การออกแบบหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลสมุนไพร 

 

5.3.1 การออกแบบหนาจอหลักของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต 
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ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก 
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ความก าวหน าการขอ กําหนดตํ าแหน งท างวิ ช าการ  เป นต น    การเข า ถึ งด วย เว็บ ไซต 

https://apds.mju.ac.th ดังภาพท่ี 10 

ภาพท่ี 9    การออกแบบโครงสรางเมนูของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ภาพโลโก   ชื่อเรื่อง (Title) 

 
 
ลิงคภายในสําคัญอ่ืน ๆ  

 
 
เน้ือหา (Content) และภาพกราฟก 

ภาพท่ี 8   การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 สวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator) 

หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ  เปนหนาจอสําหรับใหผูท่ีดูแลระบบเขาไปบริหารจัดการ

ขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใชรหัสผานระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ภาพท่ี 11 แสดงสวนการจัดการ ขอมูลรายงานความกาวหนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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ภาพท่ี 13 แสดงสวนรายงานจํานวนบุคลากรท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ภาพท่ี 12 แสดงสวนการจัดการขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
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ภาพท่ี 13 แสดงสวนรายงานจํานวนบุคลากรท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ภาพท่ี 12 แสดงสวนการจัดการขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 

 

 

 

 
 

6. สรุปผล 

6.1 ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถนําความรูท่ีไดจากการดําเนินการนี้ไปเปนแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคตได 

2. สามารถท่ีจะคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สาย

วิชาการไดสะดวก รวดเร็ว 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ไดนํากระบวนการประเมินท่ีเรียกวา Affective Test or Acceptance Test มา

ประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดงนี้  

 1. การประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหใหผูบริหาร จํานวน 12 

คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 60 คน บุคลากรภายนอกสายวิชาการ จํานวน 8 คน 

รวมท้ังสิ้น 80 คน ทําการประเมินกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายการ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

พึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจในการใชบริการ 3.70 0.51 มาก 

1.  เขาสูเว็บไซตไดรวดเร็ว ตอบสนองไดเร็ว 3.96 0.66 มาก 

2.  หัวขอมีความสะดุดตา หางาย และ 

     สวยงาม สืบคนขอมูลได 
3.55 0.69 มาก 

3.  มีรายละเอียดท่ีตองการครบถวน 3.63 0.62 มาก 

4.  มีคําอธิบายแตละข้ันตอนท่ีชัดเจน เขาใจ 

    งาย  
3.68 0.63 มาก 

5.  การนําเสนอเนื้อหาเปนระบบ เรียง 

     ตามลําดับ ข้ันตอน ไดรับความสะดวก 

3.66 0.65 มาก 

6.  ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองและทันสมัย 3.69 0.65 มาก 

7.  ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูใน 

    การนําเสนอเนื้อหา 

3.73 0.66 มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ผูใชบริการใหคะแนนการ

ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู

เว็บไซตไดรวดเร็ว ตอบสนองไดเร็ว 2) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา 

และ 3) ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองและทันสมัย  โดยมีคาเฉลี่ย 3.96, 3.73 และ 3.69 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

จากการทดสอบโดยใชแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง   ทําใหสามารถสรุปไดวา  ระบบ

ฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ  ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมานี้สามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับมาก  และสามารถนําไปใชงานจริงไดตอไป 

 

1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ 

1.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก

หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

1.2 ขอมูลรูปภาพบุคลากรท่ีสํารวจและถายภาพบางรายชื่อมีไมครบ   จําเปนท่ี

จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพ่ิมเติม  เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงท่ีเก่ียวของ เปนตน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สรางเครือขายชุมชนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระหวางหนวยงาน 

องคกรตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน  

2.2 ควรพัฒนาระบบใหคําปรึกษาท้ัง online และ offile หรือ FAQ กรณีผูยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการขอคําปรึกษาในการแกไขปญหา 

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากข้ึน 

เชน ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซ่ี(Samsung Galaxy : Androids)  

2.4 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

เชน การประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยี QR CODE เปนตน 

2.5 ควรพัฒนาตอยอดไปสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Dicision support 

system) ท่ีสามารถสรุปขอมูลทางสถิติ เชน แสดงจํานวนผูขอผานในแตละรอบก่ีคน ไมผานก่ีคน แบง

ตามปการศึกษา คณะ เปนตน 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยแมโจท่ีใหขอมูลเพ่ือประกอบการ

ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี และ   
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ผูใชบริการใหคะแนนการ

ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู

เว็บไซตไดรวดเร็ว ตอบสนองไดเร็ว 2) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา 

และ 3) ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองและทันสมัย  โดยมีคาเฉลี่ย 3.96, 3.73 และ 3.69 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

จากการทดสอบโดยใชแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง   ทําใหสามารถสรุปไดวา  ระบบ

ฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ  ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมานี้สามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับมาก  และสามารถนําไปใชงานจริงไดตอไป 

 

1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ 

1.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก

หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

1.2 ขอมูลรูปภาพบุคลากรท่ีสํารวจและถายภาพบางรายชื่อมีไมครบ   จําเปนท่ี

จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพ่ิมเติม  เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงท่ีเก่ียวของ เปนตน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สรางเครือขายชุมชนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระหวางหนวยงาน 

องคกรตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน  

2.2 ควรพัฒนาระบบใหคําปรึกษาท้ัง online และ offile หรือ FAQ กรณีผูยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการขอคําปรึกษาในการแกไขปญหา 

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากข้ึน 

เชน ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซ่ี(Samsung Galaxy : Androids)  

2.4 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

เชน การประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยี QR CODE เปนตน 

2.5 ควรพัฒนาตอยอดไปสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Dicision support 

system) ท่ีสามารถสรุปขอมูลทางสถิติ เชน แสดงจํานวนผูขอผานในแตละรอบก่ีคน ไมผานก่ีคน แบง

ตามปการศึกษา คณะ เปนตน 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยแมโจท่ีใหขอมูลเพ่ือประกอบการ

ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี และ   

 

 
 

คุณวุฒิพล  คลายทิพย ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ขอขอบคุณ บุคลากรจากกองการ

เจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใหขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานในครั้งนี้ 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ์ 
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH 
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ  
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา  ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด  ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature) 
    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา 
    (7) ผลการศึกษา (results)  
     (8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion) 
     (9) กิตติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี) 
     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

104

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system)  การอ้างองิเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ช่ือต้น ช่ือสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …)  การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ช่ือสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … )  กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุท้ัง 2 คน  
กรณีเอกสารมีผู้แต่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุช่ือคนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ  et al (เช่น สมชาย 
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014)) 
 2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10)  ให้เรียงตามล าดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z  ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขล าดับ  ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style 
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง  ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้  การ
อ้างอิงท่ีเกี่ยวกับจ านวนช่ือผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและต ารา  ในท่ีนี้น าเสนอตัวอย่างท่ีพบบ่อย 
       (1) หนังสือและต ารา 
   ช่ือผู้แต่ง (ระบุหน้าท่ีเช่น บรรณาธิการ).  (ปี).  ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์).   
    เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
   กอ ใจดี.  (2557).  ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 1).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
   Smith, A.B.  (2014).  A-Z of IT .  1st ed.  New York: McGraw-Hill. 
   กอ ใจดี (บก.).  (ม.ป.ป.).  จรรยาบรรณงานไอที.  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
   Smith, A.B. (Ed.).  (n.d.). Morality in IT work.  N.P.: n.p.   
    [ไม่มีข้อมูล ป ี(ม.ป.ป. ; n.d.)  เมือง (ม.ป.ท.) ส านักพิมพ์ (ม.ป.พ.)] 
   กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.).  (2557).  ไอทีขั้นสูง.  แพร่: ก้าวหน้า. 
   Smith, A.B. and White, B. (2014).  Advanced of IT.  Paris: IT Now. 
   หมายเหตุ  กรณีผู้แต่งต้ังแต่ 2-7 คน ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ 
    กรณีเกิน 7 คน  ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ 
    ละข้อมูลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) 
   Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., … 
    Johnson, W.A. (1982).  IT literacy.  London: IT Publishing. 
       (2) บทความวารสาร  (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเนน้ เลขปีท่ี แบบ APA) 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร (เขียนช่ือเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)   
    เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าส้ินสุดของบทความ. 
    กอ ใจดี.  (2558).  ฉันรักไอที.  วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110. 
       (3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา 
  ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  ชื่อเอกสาร  
    (หน้า เลขเริ่ม-ท้าย).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
  กอ ใจดี.  (2556).  ไอทีปีหน้า.  ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.).  รายงานการประชุม 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2556 (หน้า 1-7).  แพร่: สมาคมไอซีที. 
   Smith, A.B.  (2014).  IT fiction.  In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7). 
    Whitetown, NY: Grolier.  
       (4) ข่าวหนังสือพิมพ์ 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วันท่ี).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีท่ีหรือฉบับ, เลขหน้า. 
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