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วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเป็นวารสารราย 6 เดือน กำ�หนดออกปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม
และเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่
ในรูปเล่มสำ�หรับจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิจัย
และบทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทัว่ ประเทศ
บทความในวารสารทุ ก บทความได้ รั บ การตรวจความถู ก ต้ อ งทางวิ ช าการโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข้ อ ความ
และบทความในวารสารเป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ เ ขี ย นแต่ ล ะท่ า น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความคิ ด เห็ น ของกองบรรณาธิ ก าร และมิ ใ ช่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ว า ร ส า ร แ ม่ โ จ้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ไ ม่ ส ง ว น สิ ท ธิ์ คั ด ล อ ก แ ต่ ใ ห้ อ้ า ง อิ ง แ ส ด ง ที่ ม า
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บทบรรณาธิการ
สวั ส ดีครับวารสารแม่โ จ้เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวั ต กรรมฉบั บ นี้ ก็ เ ป็ น ปี ที่ แ รกฉบั บ ที่ 2 ได้ เ ริ่ม มีผู้ส นใจ
จากภายนอกส่ ง บทความมาตี พิ ม พ์ ใ นวารสารนี้ ม ากขึ้ น ทางที ม บรรณาธิ ก ารจึ ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของบทความ
วิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ทุ ก ระดั บ อยากให้ ผ ลงานเหล่ า นี้
เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัย เป็นที่รวบรวมผลงานอันมีคุณค่าสามารถนำ�ไปศึกษาและอ้างอิงต่อไป
สุดท้ายนีท้ มี บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูส้ นใจสามารถ นำ�ความรูค้ วามเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
The development of Information System for storing leave data and work time in Higher
Education Institute
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The article about The development of Information System for storing leave data and
work time in Higher Education Institute. The purposes of this research was develop
Information System for storing leave data and work time in Higher Education Institute. The
sample groups were 5 experts in Information and technology. The research tool was
questionnaire the development of Information System for storing leave data and work time
in Higher Education Institute .The database was designed to facilitate data entry, searching,
and reporting tasks at the documents collection center. The database, designed under
Microsoft Access 2007 database program, consists of 8 tables, covering Vacation leave,
Personal leave, Maternity leave, Family Responsibility Leave, Bereavement Leave, Study
Leave, Marriage Leave, Paternity Leave, Ordination Leave, Military Service Leave, Record
Work Time. The Black Box Testing evaluation method was used to evaluate the performance
and utility of the information system. The overall evaluation result for rating mean of 7.21,
suggesting that the information system may be applied in the leave Control data and time
Recorder support the tasks.
Keywords: The development of Information System, storing leave data and work time in
Higher Education Institute
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บทคัดย่อ
บทควำมวิจัยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลง
เวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน
5 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำม ประเมิน ควำมเหมำะสมของกำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศ
ส ำหรั บ กำรจั ด เก็ บ แฟ้ ม สะสมงำนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรั บ บุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรและสำยสนั บ สนุ น ใน
สถำบันอุดมศึกษำระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และ
แก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดทำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกแบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007
ประกอบด้ ว ย 8 ตำรำง ครอบคลุ ม ลำพั ก ร้อ น ลำกิ จ ลำคลอด ลำหยุ ด เพื่ อ ดู แ ลครอบครั ว ลำหยุ ด เมื่ อ
ครอบครัวหรือญำติเสียชีวิต ลำไปเรียนต่อ ลำไปแต่งงำน ลำเพื่อดูแลบุตร ลำบวช ลำรับรำชกำรทหำร กำร
บันทึกเวลำทำงำน กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.21 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำโปรแกรมสำรสนเทศกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและ
กำรลงเวลำปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลาในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปัจจุบันกำรลำและกำรบันทึกลงเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำเป็นสิ่งที่จำเป็น
สำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกบุคลำกรของหน่วยงำนมีเพิ่มขึ้นส่งผลให้แฟ้มเอกสำร
และข้อมูลที่เกี่ยวกับ กำรบัน ทึกลงเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมำกขึ้น ในกรณีที่บุคลำกรต้องมีกำรลำงำน
บุคลำกรต้องกรอกเอกสำรในกระดำษหรือแบบฟอร์มที่งำนฝ่ำยบุคคลส่งให้กับบุคลำกร ซึ่งหำกบุคลำกรที่ขอ
ลำไม่สำมำรถจดจำข้อมูลได้ ส่งให้ฝ่ำยบุคลำกรต้องค้นประวัติ ทะเบียนกำรลำ เพื่อกรอกข้อมูลในเอกสำร
ก่อนที่จ ะเสนอขออนุ มัติ หรื อแม้ กระทั่ งหลั กฐำนกำรจ่ำยเงินให้ ตอบแทนกำรปฏิ บัติงำนต่ ำงประเทศของ
บุ คลำกรของแต่ล ะคน โดยจะมีกำรเปรียบเที ยบใบลงเวลำกำรปฏิบั ติงำน หลั กฐำนกำรลงนำม เอกสำร
แบบฟอร์มกำรลำทุกประเภท ซึ่งทุกอย่ำงทั้งหมดอำจจะส่งผลเสียต่อกำรตรวจสอบหรือสรุปข้อมูลต่ำง ๆ จำก
กำรผิดพลำดด้วยมือได้ กำรใช้โปรแกรม Microsoft Access อีกทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถนำมำใช้บริหำรงำน
กำรจัดเก็บข้อมูลกำรลงเวลำ กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล คำนวณ
ตัวเลข สรุปยอดรวมและบันทึกลงเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแต่ละวันได้ รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบควำม
ถูกต้อง (กฤตยำ ทองผำสุก และทองพูล หีบไธส่ง , 2553) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
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บุคลำกร ประกอบด้วย ลำพักร้อนลำกิจ ลำคลอด ลำหยุดเพื่อดูแลครอบครัว ลำหยุดเมื่อครอบครัวหรือญำติ
เสียชีวิต ลำไปเรียนต่อ ลำไปแต่งงำน ลำเพื่อดูแลบุตร ลำบวช ลำรับรำชกำรทหำร กำรบันทึกเวลำทำงำน จะ
ช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำร รวมถึงลดกำรใช้แฟ้มกระดำษ ทรัพยำกร ใช้งำนได้เป็นกำรจัดเก็บเป็น
ระบบ ลดขึ้น ตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ ำที่ บุ ล ำกรทำให้ กำรบริห ำรงำนกำรบั น ทึกลงเวลำปฏิ บัติงำนของ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเพื่อศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
2. เพื่ อ พั ฒ นำระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรลำและกำรลงเวลำปฏิ บั ติ ง ำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับ
เหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
ประชากร
ประชำกร ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ จำนวน 5 คน ประเมิน ควำม
คิดเห็นของระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตัวแปรต้น คือ ระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมิน ระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
เครื่องมือ
แบบประเมินระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
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1. ศึ ก ษำปั ญ หำและรวบรวมข้ อ มู ล กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เดิ ม และกำรวิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำน เป็นเพียงในรูป แบบเอกสำรของ
คณะฯ บำงครั้งทำให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจชำรุดหรือสูญ
หำยได้ ทำให้เกิดปัญหำในกำรดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคลเป็นผู้จัดทำ กำร
จัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึ ก ษ ำระบ บ กำรจั ด ท ำฐำน ข้ อ มู ลจั ด เก็ บ เอกสำรของฝ่ ำ ย บุ คคล ส ำนั กงำน คณ บ ดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูล แล้วทำกำรวิเครำะห์ค วำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่บุคคลเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บ ข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำน ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึกษำกำรพัฒ นำกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์ สร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows
XP Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จำนวน 5 ท่ ำน ผลที่ได้จ ำกกำรทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผลเพื่ อประเมินว่ำระบบที่ ได้พัฒ นำขึ้น มี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้ อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บ ข้อมูล กำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้
ผู้เชี่ยวชำญทำเครื่องหมำย  ลงในช่องของแบบประเมิน แล้วทำกำรทดสอบระบบและวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ ผลกำรทดสอบระบบ และสรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ จำกกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุด และนรินทร บุญ
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พรำหมณ์, 2552; กฤตยำ ทองผำสุก และทองพูล หีบไธส่ง , 2553; Jennifer K. Neill,2000; Ranjit Kumar,
2014)
9.00 – 10.00
7.00 – 8.99
5.00 – 6.99
3.00 – 4.99
1.00 – 2.99

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้ วิ จั ย ท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรลำและกำรลงเวลำปฏิ บั ติ งำนใน
สถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บ ข้อมูลกำรลำและกำรลง
เวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอกโดยผู้ใช้ระบบ
สำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ
Use-Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำ ล อ ง โม เด ล ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง ข้ อ มู ล
(Entity Relationship Modeling) ดังแสดงในภำพที่ 1 ถึงภำพที่ 3
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ud Primary Use Cases
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัด เก็บข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบตั ิงานในสถาบันอุด มศึกษา

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนการลงเเละลงเวลาปฏิบ ัติงาน

ผูใ้ ช้ระบบ

บันทึกการลงเวลาเเละการลาปฏิบ ัติงาน

รายงาน
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagramก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร จ ัด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ก า ร ล า แ ล ะ ก า ร ล ง เ ว ล า ป ฏิ บ ั ติ ง า น ใ น ส ถ า บ ั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ ต้น

ก ร อ ก ชื่ อ ร ห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า ร ทา ง า น

ล ง ท ะ เ บี ย น ก า ร ล า เ เ ล ะ ล ง เ ว ล า ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 แผนภาพแอคทิวิตี้ไดอะแกรมของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 3 แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลา
และการลงเวลาปฏิบัติงาน ในสถาบันอุดมศึกษา
ผลการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนระบบโดยให้
ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิท ธิ์ กำรใช้งำนเพื่อให้ ส ำมำรถจัดกำรลงทะเบี ยนข้อมูล ข้อมูล กำรลำและกำรลงเวลำ
ปฏิ บั ติ ง ำนรำยกำรต่ ำ ง ๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรลำและกำรลงเวลำปฏิ บั ติ งำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงกำรนำแบบฟอร์มข้อมูลกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติงำนรูปของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบ
ให้ กับ บุ ค ลำกรของคณะฯ หรื อ บุ คลำกรภำยนอก โดยผู้ ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ ม ลบ แก้ไข ค้น หำเอกสำร
รำยงำนโดยเลือกรำยกำรแต่ละหมวดได้ รวมถึงสำมำรถแปลงไฟล์ในรูปแบบ Excel รำยละเอียดกำรทำงำน
ทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพที่ 9

8

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 5 หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 6 หน้าจอการการจัดการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 7 หน้าจอการรายงานของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 8 สรุปสรุปรายงานการขาดและลาของบุคลากรแยกตามปีของระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
ข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 9 : สรุปรายงานการลาของบุคลากรแยกตามปีของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลการลาและ
การลงเวลาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
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สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บข้อมูลกำรลำและกำรลง
เวลำปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ ในภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของ
ระบบอยู่ ในระดับ ดี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 7.21 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พบว่ำด้ำนที่ มีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.98 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.24 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำย
ต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58
ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.4 ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.0

0.70

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

7.8

0.44

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.00

0.98

ดี

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

7.8

0.86

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2. ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

6.24

0.53

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.98

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2. ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

รวม
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.21

0.62

ดี

4.ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

การอภิปรายผลการวิจัย
กำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรลำและกำรลงเวลำปฏิ บั ติ ง ำนใน
สถำบั น อุ ดมศึ กษำ เพื่ อ ให้ ก ำรจั ดเก็บ ลำพั กร้อนลำกิ จ ลำคลอด ลำหยุดเพื่ อดูแลครอบครัว ลำหยุด เมื่ อ
ครอบครัวหรือญำติเสียชีวิต ลำไปเรียนต่อ ลำไปแต่งงำน ลำเพื่อดูแลบุตร ลำบวช ลำรับรำชกำรทหำร กำร
บั น ทึ ก เวลำท ำงำน ของบุ ค ลำกรมี ร ะบบตลอดจนรำยงำนสถิ ติ ก ำรลำของบุ ค ลำกรแยกตำมปี ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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การสารวจงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
A Survey on Bioinformatics and Its Application
ณลักขณา คิดเหมาะ, พยุง มีสัจ และ สุนันทา สดสี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Nalakkhana Khitmoh, Payung Meesad and Sunantha Sodsee
Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North
Bangkok
Abstract
Bioinformatics is a new discipline considered has roots in biology and
information technology and with the advancement of scientific technology can
produce massive amounts of data in a short time. As a result, computer science, has
entered a critical role in the study and analysis of experiments, including biological
database management. To study the structure of biomolecules, it takes long time to
study and requires expertise, some situations require fast data processing. So
bioinformatics therefore aims to develop new methods to meet the needs of
biologists. This article aims to offer an introduction to bioinformatics. The application
of computer techniques to analyze data associated with large biomolecules in the
benefits derived from bioinformatics applications in various fields.
Keywords: Bioinformatics, Biological database, Protein sequence, Nucleotide
sequence, Bioinformatics tool
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บทคัดย่อ
ชีวสารสนเทศศาสตร์ถือเป็นสาขาวิชาที่ใหม่ มีรากฐานมาจากวิชาชีววิทยาและมีการจัดการ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ด้วยความเจริญ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทาให้
สามารถผลิ ตข้อมูลจ านวนมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่ งผลให้ วิทยาการคอมพิว เตอร์เข้ามามี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษาและวิเคราะห์ผลจากการทดลอง รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลทาง
ชีวภาพ ในการศึกษาโครงสร้างของสารชีวโมเลกุล นั้น จะต้องใช้เวลาในการศึกษานานและต้องอาศัย
ความชานาญของนักวิจัย ซึ่งบางสถานการณ์ ต้องการความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น
ชีวสารสนเทศจึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักชีววิทยา
โดยบทความนี้ มี วั ตถุป ระสงค์ เพื่ อสรุป องค์ ความรู้ ของชี วสารสนเทศ การประยุ กต์ ใช้ เทคนิ คทาง
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุลในขนาดใหญ่ รวมถึง ประโยชน์ ของ
การนาชีวสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจให้สามารถ
ศึกษาชีวสารสนเทศศาสตร์
ค ำสำคั ญ : ชีว สารสนเทศ, ฐานข้ อมู ล ทางชี ว ภาพ, ล าดั บ โปรตีน , ล าดับ นิ ว คลี โอไทด์ , เครื่องมื อ
ชีวสารสนเทศ
1. บทนา
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นสาขาสหวิทยาการที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้แรงหนุนจากการ
พัฒ นาที่ไม่หยุดยั้งทั้งในด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา จาก
จ านวนของข้ อ มู ล ทางชี ว ภาพที่ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ถู ก สร้ า งโดยการใช้ เทคโนโลยี เอ็ น จี เอสหรื อ Next
generation sequencing ทาให้ จานวนล าดับนิวคลี โอไทด์ทั้งหมดในขณะนี้ เพิ่ม ขึ้น อย่างมหาศาล
ข้อมูลขนาดใหญ่นี้ทาให้เกิดการค้นพบรูปแบบต่าง ๆ และมีการตั้งสมมติฐานใหม่ ในขณะเดียวกัน
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ต้ อ งใช้ เทคนิ ค ขั้ น สู ง ที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพ วิ ธี ก ารค านวณที่ ถู ก ต้ อ งและเครื่ อ งมื อ คอมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ ชี ว สารสนเทศจึ งเป็ น
เทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ การจั ด การ, การค้ น หาและการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางชี ว ภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนเติมเต็มวิธีการทดลองแบบดั้งเดิมในการวิจัยด้านชีววิทยา
ในเวลาต่อ มาได้มี การค้น พบสารพั นธุกรรม ตัว อย่างเช่น ดีเอ็น เอ หรือยี น (Reichhardt,
1999) เดื อ นกั น ยายน ปี 2015 ฐานข้ อ มู ล ของ GenBank มี ล าดั บ ของนิ ว คลี โ อไทด์ จ านวน
202,237,081,559 ลาดับ แสดงดังภาพที่ 1 และฐานข้อมูล SWISS-PROT มีลาดับเบสโปรตีนจานวน
549,646 ลาดับ (Bairoch & Apweiler, 2000) โดยเฉลี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก
18 เดือน และนอกจากนี้ ยั งมีข้อมู ล มากมายที่ได้จากการวิจัย หลากหลายสาขา เช่น ทางด้ านจุล
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ชีววิทยา อณูชีววิทยา และการค้นคว้าทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และมีปริมาณมาก

ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของฐานข้อมูล GenBank ตั้งแต่ปี 1985 – 2015 (National
Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 2015)
ด้ ว ยปริ ม าณข้ อ มู ล ที่ ม ากมายดั งกล่ า วนี้ จึ งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ หรื อ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและกาลั งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหล่านี้ (Fleischmann, et al., 1995) โดยมีคุณสมบัติในการจัดเก็บ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ คานวณ
และประเมิน ผลข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นฐานข้อมูล ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวสามารถ
เข้าใจถึงความหมายของรหัสพันธุกรรม รูปแบบและหน้าที่การทางานของยีน (Parsons & Jhonson,
1993) วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากรหัสพันธุกรรม สุดท้ายสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทาง
การแพทย์ เพื่อให้เกิดการค้นคว้าการค้นพบยารักษาโรคตัวใหม่ การหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อ
วินิจฉัยโรค ซึ่งจัดว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา
ในบทความนี้เป็นการนาเสนอหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาชีวสารสนเทศ เริ่มต้นด้วยการทา
ความรู้จั กกับ ชีวสารสนเทศ เพื่อให้ เข้าใจในความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวสารสนเทศซึ่งมี 3
ประการ และฐานข้อมูลทางชีวภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลลาดับเบสของโปรตีน และข้อมูลลาดับนิวคลี
โอไทด์ จากนั้นจะกล่าวถึงหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพโดยได้อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูล
และยกตัวอย่างเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ และส่งท้ายกับประโยชน์ของการนาชีวสา
รสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต , การออกแบบ
ยา เป็นต้น
2. ชีวสารสนเทศและจุดมุ่งหมาย
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อณูชีววิทยา (Molecular biology) คือ การศึกษาในระดับโมเลกุลที่เกี่ยวกับโมเลกุลต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต (Altman, 2001) โดยจะเน้นศึกษาโครงสร้างของโมเลกุล, การทางานของยีน(gene)และ
โมเลกุลที่เกี่ยวข้อง, ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างดีเอ็นเอ(DNA), อาร์เอ็นเอ(RNA), โปรตีน, โมเลกุลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง, ระบบต่าง ๆ ภายในเซลล์รวมถึงกลไกการควบคุมการทางานของสิ่งเหล่านี้ อณูชีววิทยา
(Molecular biology)เป็นสาขาที่มีความผสมผสานระหว่างชีววิทยาและเคมี สาขาพันธุศาสตร์, สาขา
ชีวเคมี และสาขาจุลชีววิทยา เป็นต้น
สารสนเทศ (Informatics) เป็ น ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สารสนเทศและการค านวณเพื่ อ
คาดการณ์ ใ นอนาคต หรื อ ก็ คื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้
คอมพิ ว เตอร์ (Chen, et al., 1999) ที่ ว่าด้ ว ยการรวบรวม, การเก็บ รัก ษา และประมวลผล เพื่ อ
นามาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลที่ดี จะต้องมีการกาหนดรูปแบบของข้อมูลให้มี
ลักษณะง่ายต่อการจัดเก็บ การเรียกใช้งาน และมีรูปแบบเดียวกันอย่างมีระบบ
ดังนั้ น คาว่าชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) หมายถึง การบูรณาการของหลายสาขาวิช า
โดยใช้ความรู้จาก อณูชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลทางชีววิทยา ประมวลผลข้อมูลทางชีววิทยา
(Li & Homer, 2010) ส่วนหนึ่งที่สาคัญคือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้น เพื่อใช้ในการ
หาค าตอบและแก้ ปั ญ หาทางชี ว วิ ท ยา หรื อ ท านายความเป็ น ไปได้ ท างชี ว วิ ท ยาโดยกา รสร้ า ง
แบบจ าลอง (Goldberg, 1989) จึงทาให้ เกิดศาสตร์ใหม่ เช่น จีโนมิกส์ (Genomics) โปรตีโอมิ กส์
(Proteomics) เมตะโบโลมิกส์ (Metabolomics) ฯลฯ
จุดมุ่งหมายของชีวสารสนเทศประกอบด้วย 3 ประการ คือ ประการแรกชีวสารสนเทศจะ
จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานข้อมูลที่มีอยู่สาหรับนักวิจัย และการเพิ่มข้อมูลใหม่ที่
ได้จากการค้นพบ เช่น ฐานข้อมูลของโปรตีนสาหรับการสร้างรูปแบบ 3 มิติของโครงสร้างโมเลกุล
เป็นต้น (Guo, et al., 2010)
ประการที่สองของชีวสารสนเทศคือ การพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น นักวิจัยต้องการเปรียบเทียบลาดับโปรตีนที่สนใจกับลาดับโปรตีนที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม FASTA (PEARSON & LIPMAN, 1988) และ BLAST (Altschul, et
al., 1997) ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการทาเช่นนี้ต้องมีความสามารถขั้นสูงกว่าการเปรียบเทียบข้อความ
อย่ างง่าย และจ าเป็ น ต้อ งแสดงให้ เห็ น ความแตกต่ างอย่างมีนั ยส าคั ญ ของล าดับ เบสสองล าดั บ ที่
ทาการศึกษา ในการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในการคานวณ
และทฤษฎีทางชีวภาพ
จุดมุ่งหมายประการที่สามของชีวสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลทางชีวภาพโดยใช้กลไกที่
ซับ ซ้อนและแปลงข้อมูล ให้ อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายทางชีวภาพ (Bhandari, et al., 1996) ใน
การศึกษาทางชีวภาพแบบดั้งเดิมนั้นการตรวจสอบระบบของแต่ละบุคคลและการเปรียบเทียบจะมี
เพียงไม่กี่สาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ชีวสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบันนี้ได้รับอนุญาตให้ทาการวิเคราะห์ได้จาก
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ทั่วโลกและเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่จากหลายสาขา เห็นได้ชัดว่าการพัฒ นาวิธีการในการประเมิน
ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ของสารชีวโมเลกุลและระบุความคล้ายคลึงกันสารชีวโมเลกุลซึ่งมี
แหล่งที่มาที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่สาคัญในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก
3. ฐานข้อมูลทางชีวภาพ
ฐานข้อมูลทางชีวภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองและการวิจัยทางชีววิทยา
ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลาดับเบสของโปรตีนหรือเรียกว่าลาดับกรดอะมิโน และลาดับ
นิวคลีโอไทด์ (Setubal & Meidanis, 1997) ข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของนักวิจัยจาก
หลายประเทศ โดยฐานข้อมูลหลักที่เก็บลาดับเบสและเป็นฐานข้อมูลที่เป็นสาธารณะ ซึ่งนักวิจัยทั่ว
โลกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ แสดงดังตารางที่ 1 ข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ ฐานข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
สามารถนาไปใช้ได้กับระบบหลายผู้ใช้
ลาดับนิวคลีโอไทด์และลาดับโปรตีนเป็นคลังข้อมูลซึ่งเป็นที่สนใจของนักชีววิทยาโมเลกุล การ
กาเนิดของฐานข้อมูลลาดับโมเลกุลทาให้เกิดการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ของลาดับที่มีอยู่ทั้งหมด
ฐานข้อมูลลาดับเบสให้บริการ 2 หน้าที่หลักคือ 1) เพื่ออานวยความสะดวกในการพิจารณาลาดับใหม่
ด้วยการเปรียบเทียบกับลาดับเดิมที่มีในฐานข้อมูล 2) เพื่อทาหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลสาหรับ
การทดลองรุ่นใหม่และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการจัดลาดับโมเลกุลและวิวัฒนาการ ปริมาณ
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ตอนนี้จาเป็นต้องมีขั้นตอนวิธีการเพื่อการค้นคืนฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการพัฒนาด้านนี้
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อและสถานที่ตั้งของฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย
Database
Protein sequence
databases
- PIR
- MIPS
- Swiss-Prot
- TrEMBL
- NRL_3D
- GenPept
Nucleotide
sequence databases
- EMBL
- GenBank
- DDBJ
- Celera

Location Web link

US
Germany
Swiss
Swiss
US
US

http://pir.georgetown.edu/
http://mips.gsf.de
http://www.expasy.ch
http://www.uniprot.org/help/uniprotkb
http://www.ncifcrf.gov/ NRL-3D
http://bioinfo.md.huji.ac.il/databases/genpept

UK
US
Japan
Celera

http://www.ebi.ac.uk/Databases/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.dnalc.org/resources/

3.1 ฐานข้อมูลของโปรตีนและลาดับกรดอะมิโน (Protein sequence databases)
ฐานข้อมูลของโปรตีนเป็น การรวบรวมล าดับที่ได้จากความหลากหลายของแหล่ งที่มา ซึ่ง
ลาดับโปรตีนเป็นปัจจัยพื้นฐานของโครงสร้างทางชีวภาพและการทางานทางชีวภาพ
3.1.1 PIR
PIR เป็นฐานข้อมูลลาดับโปรตีน (McGarvey, et al., 2000) ที่ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นปี
1960 ซึ่งตั้งอยู่ที่ National Biomedical Research Foundation (NBRF) และตั้งแต่ปี 1988 ได้รับ
การเก็บ รักษาโดย PIR-International ในสหรัฐ อเมริกา และ Martinsried Institute for Protein
Sequence (MIPS) ในเยอรมัน ปั จจุบันฐานข้อมูลนี้มี 83,724,331 รายการ (Release: 4.44, 11Nov-2015)
3.1.2 Swiss-Prot
Swiss-Prot (Stoesser, et al., 2003) เป็นฐานข้อมูลของลาดับกรดอะมิโนที่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี
1986 ซึ่งได้รับการดูแลรักษาและรวบรวมข้อมูลโดย SIB (Swiss Institute of Bioinformatics) และ
EBI/EMBL ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยคาอธิบายระดับสูงรวมถึงรายละเอียดการทางาน
ของโปรตีน โครงสร้างของโปรตีน การปรับเปลี่ยนกรดอะมิโน เป็นต้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความ
ซ้าซ้อน ฐานข้อมูล Swiss-Prot มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งฐานข้อมูล
ลาดับเบสอื่น ๆ อีกด้วย
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3.1.3 TrEMBL - Translated EMBL
TrEMBL (José Mateus Silva, et al., 2010) เป็ น ฐานข้ อ มู ล ของล าดั บ กรดอะมิ โ นที่ ถู ก
สร้างขึ้นในปี 1996 ซึ่งเป็นส่วนเสริมคาอธิบายประกอบของคอมพิวเตอร์ให้กับฐานข้อมูล Swiss-Prot
โดยจะมี ก ารแปลของ coding sequences (CDS) ทั้ ง หมดในฐานข้ อ มู ล ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข อง
EMBL, GenBank และฐานข้อมูล DDBJ
3.1.4 GenPept
GenPept (Ray & Pal, 2013) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่ วนเสริมให้ กับฐานข้อมูล ลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ของ GenBank โดยมีการแปล CDS ในรายการของ GenBank ทั้งหมด ซึ่ง GenPept ไม่ได้เป็น
การนาเสนออย่างเป็นทางการจาก NCBI แต่จะถูกเก็บรักษาไว้และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลแต่ละรุ่นของ GenBank
3.1.5 NRL_3D
NRL_3D (Gutmanas, et al., 2014) ได้รับการดูแลรักษาและสร้างโดย PIR ประกอบด้วย
ลาดับที่สกัดได้จาก Protein DataBank (PDB) รวมถึงโครงสร้างทุติยภูมิ ซึ่ง NRL_3D ทาให้ ข้อมูล
ลาดับใน PDB สามารถใช้ได้สาหรับทั้งการค้นหาแบบข้อความและการค้นหาลาดับเบส นอกจากนี้ยัง
มีการเชื่อมโยงข้อมูลสาหรับการใช้งานในฐานข้อมูลโปรตีนของ PIR อื่น ๆ
3.2 ฐานข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide sequence databases)
ฐานข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ หรือ ฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอมีอัตราการเติบโตสูงกว่าฐานข้อมูล
โปรตีน เพราะส่วนใหญ่ลาดับนิวคลีโอไทด์จะไม่มีการเข้ารหัสเหมือนลาดับโปรตีน และเนื่องจากลาดับ
นิวคลีโอไทด์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในการจัดทาฐานข้อมูล โดยจะมีฐานข้อมูลหลักอยู่ 3 ฐานคือ
EMBL, GenBank และ DDBJ
3.2.1 EMBL
EMBL (Metzker, 2010) เป็ น ฐานข้ อ มู ล ล าดั บ ดี เ อ็ น เอในทวี ป ยุ โ รปที่ ไ ด้ ร วบรวมโดย
European Bioinformatics Institute (EBI) ซึ่งประกอบด้วยลาดับเบสของดีเอ็นเอที่ได้จากนักวิจัย
โดยตรง หรือจากงานวิจั ย ล าดับ จีโนม และงานทางวิท ยาศาสตร์ที่ได้จดสิ ทธิบัตรแล้ ว ในปัจจุบั น
ฐานข้อมูล EMBL มีจานวนลาดับนิวคลีโอไทด์ทั้งสิ้น 1,401,669,271,501 ลาดับ (Release: 125,
01-June-2015)
3.2.2 GenBank
GenBank (Clark, et al., 2015) เป็ น ฐานข้ อ มู ล ล าดั บ ดี เอ็ น เอที่ จั ด การโดย National
Center Biotechnology Information (NCBI) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลลาดับเบสทั้งที่เป็นรหัสพันธุกรรมของ
DNA และ mRNA ข้อมูลทั้งหมดสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ ในปัจจุบันอัตราการขยายตัวของ
ข้ อ มู ล ใน GenBank มี จ านวนข้ อ มู ล ของล าดั บ มากถึ ง 188,372,017 ข้ อ มู ล เป็ น จ านวนเบส
202,237,081,559 ลาดับ
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3.2.3 DDBJ
DDBJ (MURATA & ISHIBUCHI, 1996) เป็น ฐานข้อมูล ทางชีว ภาพที่ได้ก่อตั้ งเมื่อ ปี 1986
และท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ดี เอ็ น เอ โดยตั้ ง อยู่ ที่ National Institute of Genetics (NIG) ใน
ประเทศญี่ ปุ่ น นอกจากนี้ ยั งเป็ น สมาชิ ก ของ International Nucleotide Sequence Database
Collaboration (INSDC) โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างฐานข้อมูล EMBL และฐานข้อมูล
GenBank ดังนั้นทั้งสามฐานข้อมูลนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา และจะให้ข้อมูลเดียวกันไม่ว่า
จะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม
4. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ
นอกจากการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพก็เป็น
สิ่งสาคัญเช่นกัน ในหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านชีวสารสนเทศเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ทาให้
จานวนข้อมู ลทางชีว ภาพมีอัตราการเพิ่ม ขึ้น เป็น เท่าตัว และการตีความข้อมูล ทางชีว ภาพเหล่ านี้
จาเป็นต้องใช้การวิเคราะห์และการคานวณที่ซับซ้อน (Zhang & Wong, 1997) โดยใช้ศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการสร้างเครื่องมือหรือโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูล
ชีวภาพ ตัวอย่างของการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางชีวภาพ เช่น การทานายโครงสร้างของโปรตีน , การ
จาแนกยีนของโรคต่าง ๆ , การจัดกลุ่มข้อมูลตามลักษณะของยีน , การสร้างแบบจาลองทางสถิติของ
การปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างโปรตีน เป็นต้น จะเห็ นได้ว่าหากมีการสร้างเครื่องมือเพื่อทาการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีศักยภาพนั้น จะทาให้นักวิจัยสามารถนาผลลัพธ์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด
การพัฒนาเครื่องมือสาหรับชีวสารสนเทศนั้นเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสาหรับการสกัด
ข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูลอณูชีววิทยา ฐานข้อมูลทางชีวภาพและการดาเนินการกับลาดับเบส
ของดีเอ็นเอและโปรตีนหรือการวิเคราะห์โครงสร้าง (Memeti & Pllana, 2015) ซึ่งสามารถแยกเป็น
กลุ่มของรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล และ URL ของแต่ละเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยแสดง
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างของเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ
Research
Tool
Web Link
Areas of
(Application)
Bioinformatics
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
BLAST
ftp://toolkit.lmb.unimuenchen.de/csblast/
Sequence
CS-BLAST
http://hmmer.janelia.org/
Alignment
HMMER
FASTA
www.ebi.ac.uk/fasta33
MSAProbs
http://msaprobs.sourceforge.net/
Multiple
DNA
http://www.fluxus-engineering.com/align.htm
Sequence
Alignment
http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html
Alignment
MultAlin
http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/dialign/
DiAlign
GenScan
genes.mit.edu/GENSCAN.html
Gene Finding GenomeScan http://genes.mit.edu/genomescan.html
GeneMark
http://exon.biology.gatech.edu/
Protein
Pfam
http://pfam.sanger.ac.uk/
Domain
BLOCKS
http://blocks.fhcrc.org/
Analysis
ProDom
http://prodom.prabi.fr/prodom/current/html/home.php
Gibbs
http://bayesweb.wadsworth.org/gibbs/gibbs.html
Pattern
Sampler
http://atlas.med.harvard.edu/
Identification AlignACE
http://meme.sdsc.edu/
MEME
Genomic
SLAM
http://bio.math.berkeley.edu/slam/
Analysis
Multiz
http://www.bx.psu.edu/miller_lab/
MEME/MAST http://meme.sdsc.edu
Motif finding
eMOTIF
http://motif.stanford.edu
4.1 Sequence Alignment
การทา Sequence Alignment เป็นการจัดเรียงความเหมือนของสายลาดับดีเอ็นเอ อาร์เอ็น
เอหรือโปรตีนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อหาช่วงลาดับที่สนใจ (conserved sequence) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จากการทา Sequence Alignment สามารถนาไปทานายลักษณะโครงสร้างของดีเอ็นเอ หรือโปรตีน
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ได้ และยังสามารถนามาใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้อีก
ด้วย (T.F. & M.S., 1981) การเทียบเรียงของสายลาดับสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
4.1.1 การเที ย บเรี ย งแบบแบ่ ง ตามช่ ว ง ได้ แ ก่ การเที ย บเรี ย งแบบโกลบอล (Global
Alignment) และการเทียบเรียงแบบโลคอล (Local Alignment)
4.1.2 การเทียบเรียงแบบแบ่งตามจานวนการเทียบเรียง ได้แก่ การเทียบเรียงคู่ลาดับข้อมูล
สองเส้น (Pairwise Alignment) และการเทียบเรียงกลุ่มลาดับข้อมูลที่มากกว่าสองเส้น (Multiple
Alignment)
การจัดเรียงสายลาดับเป็นส่วนที่มี ความสาคัญ อย่างมากในแง่ของการคานวณข้อมูลชีวภาพ
ขนาดใหญ่ ซึ่ งในปั จ จุ บั น มี การให้ บ ริก ารด้านการจัด เรียงสายล าดั บ เป็ น จานวนมาก แต่อ าจจะมี
ข้อจากัดต่างๆ เช่น ความเร็ว ความถูกต้อง เป็นต้น จึงได้มีการนาเสนอกลยุทธ์สาหรับการจัดเรียงสาย
ลาดับยีนด้วยการประมวลผลแบบขนาน และพัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้ในการจัดเรียงสายลาดับเพื่อเพิ่ม
ความแม่นยา และประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการคานวณ (Yang, et al., 2014)
4.2 Multiple Sequence Alignment
Multiple Sequence Alignment เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่างสายลาดับดี
เอ็น เอ อาร์ เอ็น เอหรือ โปรตีน มากกว่าสองเส้ น ของยีน เดี ยวกัน หรือ กลุ่ ม เดี ยวกัน จากหลายแหล่ ง
(Zhang & Wong, 1998) ซึ่งอาจจะเป็น ล าดับเบสจากสิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดียวกัน แต่ต่างสายพัน ธุ์ห รือ
สิ่ งมี ชี วิต ต่ างชนิ ด กั น หรื อ แม้ แ ต่ ต่ างอาณาจั ก รก็ ส ามารถน ามาเปรี ย บเที ย บกั น ได้ เช่ น การจั ด
เรียงลาดับโดยใช้ การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแทนการใช้เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก (Jagadamba, et al.,
2011) การเปรียบเทียบลาดับเบสนอกจากทาเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนกันแล้วยังใช้เพื่อออกแบบ
Primer ได้อีกด้วย
4.3 Gene Finding
Gene Finding หรือ Gene prediction หมายถึงกระบวนการในการระบุ regions ของรหัส
ดีเอ็นเอ รวมถึงรหัสโปรตีนเช่นเดียวกับอาร์เอ็นเอ และอาจจะรวมการคาดการณ์ขององค์ประกอบการ
ท างานอื่ น ๆ (Fickett, 1996) เช่ น ส่ ว นของล าดั บ เบสที่ มี ค วามสามารถในการเพิ่ ม หรื อ ลดการ
แสดงออกที่เฉพาะเจาะจงของยีน ภายในสิ่งมีชีวิต ซึ่ง Gene Finding เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกและ
สาคัญที่สุดในการทาความเข้าใจจีโนมของสายพันธุ์หลังจากที่ได้รับการจัดลาดับ
ในยุคแรก Gene Finding ได้เริ่มจากการพยายามทาการทดลองในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การ
วิเคราะห์ทางสถิติของอัตราการรวมตัวของความคล้ายคลึงกันของยีนต่าง ๆ สามารถกาหนดได้ในบาง
โครโมโซมและข้อมูลจากการทดลองดังกล่าวสามารถรวมกันเพื่อสร้างแผนภาพทางพันธุกรรมที่ระบุ
ตาแหน่งของยีนที่ทราบและเชื่อมโยงไปยังยีนที่มีความสัมพันธ์กัน (Afridi & Sheng, 2011)
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4.4 Protein Domain Analysis
Protein Domain Analysis เป็นการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งของสายโพลีเปปไทด์หรือส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างโปรตีนที่มีการพัฒ นาหรือวิวัฒนาการ (WU & GARIBAY, 2002) เพื่อทาหน้าที่เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นอิสระจากส่วนที่เหลือของโครงสร้างโปรตีน
4.5 Pattern Identification
Pattern Identification เป็ น การระบุ รูป แบบของล าดั บ นิ ว คลี โอไทด์ ห รือล าดับ โปรตี น ที่
สนใจ (V.G. & A.V., 2003) จากการเทียบเรียงดังกล่าวสามารถใช้ในการกาหนดความสัมพันธ์ของ
วิวัฒนาการและการทางานได้
4.6 Genomic Analysis
Genomic Analysis คื อ การระบุ การวัด หรื อ การเปรียบเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องจี โนม เช่ น
ลาดับดีเอ็นเอ, การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง, การแสดงออกของยีนหรือคาอธิบายองค์ประกอบการ
ท างานในระดั บ ยี น (Tsai, et al., 2004) วิ ธี ก ารในการวิ เคราะห์ จี โนม ได้ แ ก่ microarrays ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็นความสามารถของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถผลิตข้อมูลจานวนมหาศาลได้ใน
เวลารวดเร็ ว (high throughput method) และใช้ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ทางชี ว สารสนเทศ เช่ น การ
วิเคราะห์จีโนมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Hadoop MapReduce เพื่อเพิ่มความถูกต้องและคุณภาพ
ของการวิเคราะห์ (Liu, et al., 2015)
4.7 Motif finding
Motif finding หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า profile analysis คื อ การค้ น หาล าดั บ ของกรดอะมิ โ น
ลาดับนิวคลีโอไทด์หรือโครงสร้างระดับทุติภูมิที่ทาหน้าที่เฉพาะในปฏิกิริยาทางชีวเคมี (Tsai, Yang,
Tsai, & Kao, Applying genetic algorithms to finding the optimal order in displaying the
microarray data, 2002) ด้วยการเปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่างสายลาดับแบบโกลบอลที่
พยายามที่จ ะเที ยบเรียงลาดับ อนุ รักษ์ที่มีความจาเพาะ (Motif) ในชุดของลาดับ เบส ซึ่งจะทาการ
เปรียบเทียบความเหมือนกันของลาดับแบบกลุ่ม จากนั้นลาดับอนุรักษ์ที่มีค่าสูงจะถูกแยกออกและใช้
ในการสร้างชุดของตารางเมทริกซ์ (Maiti & Mukherjee, 2015) ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทานาย
ตาแหน่งของ promoter, ribosome binding site, immunogenicity site เป็นต้น
5. ประโยชน์ของการศึกษาชีวสารสนเทศ
5.1 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (phylogenetic analysis)
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ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากใน
การศึกษาชีววิทยา ซึ่งการศึกษาทางอณูชีววิทยาสามารถนาข้อมูลลาดับโปรตีนและลาดับดีเอ็นเอมา
เปรียบเทียบกันและคานวณแบบแผนวิวัฒนาการออกมา จากนั้นจึงนาไปสร้างเป็นแผนภาพเรียกว่า
phylogenetic tree (Jafarzadeh & Iranmanesh, 2012) โดยใช้ ในการเปรี ย บเที ย บวิ วัฒ นาการ
ของยีนที่ต้องการศึกษากับ ยีนในสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่ออธิบายการทางานของยีน หากยีนที่ได้มีความ
คล้ายคลึงกันมาก แสดงว่าอาจจะทาหน้าที่อย่างเดียวกัน
งานวิจั ยด้านนี้ ได้แก่ การวัดอัตราการกลายพั นธุ์ (mutation rate) อัตราการวิวัฒ นาการ
(evolutionary rate) ของสิ่ ง มี ชี วิ ต จาก sequence หรื อ การค านวณเวลาที่ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใช้ ใ นการ
วิวัฒ นาการจาก sequence ซึ่งเรีย กว่า molecular clock ก็ เป็ นงานวิจัยที่ ได้ รับ ความสนใจมาก
เช่นกัน
5.2 การออกแบบและการค้นหายาใหม่ (Drug Design and Discovery)
การออกแบบยา และการค้นพบตัวยาใหม่โดยการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์โครงสร้างและการทางานของสารชีวมหโมเลกุล (Biological macromolecules) เช่น
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างส่วนที่ทาหน้าที่ต่างๆ
(Tzafriri, et al., 2005) และโครงสร้างส่วนที่เกิดกิจกรรมการทางานของสารออกฤทธิ์ กลไกระดับ
โมเลกุล ของสาเหตุการเกิดโรค การออกแบบลิ แกนด์ (ligand) และการจาลองปฏิกิริยาระหว่างลิ
แกนด์กับสารชีวโมเลกุล การทานายคุณสมบัติทางเภสัชของสารหรือตัวยาใหม่ (Salisbury, et al.,
2011) รวมทั้งการทานายรูปโมเลกุลของยา และการออกแบบโมเลกุลตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การค้นพบยาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ที่สาคัญคือลดการใช้
สัตว์ในการทดลอง
6. สรุป
ชี ว สารสนเทศศาสตร์ เป็ น สาขาหนึ่ ง ของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับ ชีววิทยาโมเลกุล โดยทั่วไปแล้วจะทาการพัฒนาขั้นตอนวิธี
และซอฟต์แวร์สาหรับคานวณข้อมูลทางชีวภาพ จากอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลทางชีวภาพในปัจจุบัน
ทาให้วิธีการคานวณจากคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตรวจสอบทางชีวภาพซึ่งพัฒนามาเพื่อ
การวิเคราะห์ ล าดั บ ทางชี ว ภาพ ชี ว สารสนเทศในขณะนี้ ค รอบคลุ ม หลากหลายสาขาวิช ารวมทั้ ง
โครงสร้างทางชีววิทยา จีโนม และการศึกษาการแสดงออกของยีน
ในบทความนี้ ไ ด้ น าเสนอข้ อ มู ล และขอบเขตของการศึ ก ษาชี ว สารสนเทศในปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กล่าวถึงฐานข้อมูลทางชีวภาพที่มีการใช้งานกันทั่วไปในการวิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทของการศึกษาชีวสารสนเทศ ได้แก่
Sequence Alignment, Multiple Sequence Alignment, Gene Finding, Protein Domain
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Analysis, Pattern Identification, Genomic Analysis และ Motif finding พร้อมทั้ งยกตัว อย่าง
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท และยังมีการนาการศึกษาชีวสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
และการออกแบบและการค้นหายาใหม่ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชีวสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
และมีความสาคัญอย่างมาก ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านพลังงาน
เป็นต้น
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Abstract
The article about Using Geographic Information Systems In Higher Education
Institute to present education management for better effective the education
management. The education management needs to be appropriated to changes of
globalized economy and society. The processes consisted of 1) spatial data Input 2)
Gis sofware 3) Gis data 4) Result processing 5) people ware. The overall can be report
of the quick, Effective and Decision. This truly added the effective institute values as
the promise the management to achieve the goal. Geographic information systems
in higher education institute applicable for the designed will be effective education
management.
Keywords: Geographic Information Systems, Higher Education Institute
บทนา
บทคัดย่อ
บทควำม เรื่อง กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำได้นำมำประยุกต์ใช้เพื่อ
กำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เหมำะสมกั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ สั ง คม ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ 2) โปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 3) ข้อมูลระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ 4) กำรประมวลผล 5) บุ คลำกร ข้อมูล ทั้ งหมด สำมำรถรำยงำนผลได้อย่ำงรวดเร็ว มี
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ประสิทธิภำพ ตัดสินใจได้ ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและมูลค่ำ ให้กับสถำนศึกษำ ก่อให้เกิด
แนวทำงกำรจั ด กำรแบบใหม่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยตำมที่ ว ำงไว้ ระบบสำรสนเทศภู มิ ศ ำสตร์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำจึงน่ำจะสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, สถาบันอุดมศึกษา
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรอุ ด มศึ ก ษำ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ได้ รั บ กำรสถำปณำขึ้ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พุทธศักรำช 2548 มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีกำรแบ่งออกเป็น
3 วิทยำเขต ประกอบด้วย วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยำเขตบพิตรพิมุข มหำเมฆ และวิทยำเขตพระ
นครใต้ (สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ, 2552) ใน
แต่ละปี ได้มีกำรรับสมัครบุคลำกร นักศึกษำ และทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำเพิ่ม กำรจัดเก็บ
ข้อมูลก็เพิ่มมำกขึ้น เช่น ข้อมูลอำคำรสถำนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจรำจรในองค์กรซึ่ง
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กำรขยำยถนน เพื่อให้ ยำนพำหนะเคลื่อนที่ได้สะดวกแต่
สิ่งที่ตำมมำจำกกำรแก้ไขปัญหำ คือ พื้นถนนมีกำรทำเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้คนเดินด้วยเท้ำลดน้อยลงซึ่ง
เป็นปัญหำให้กับตัวเมือง ดังนั้น สิ่งที่ต้องกลับมำพิจำรณำ คือ จะดำเนินกำรอย่ ำงไรที่ทำให้ลดปัญหำ
นี้ได้ ไม่เกิดผลกระทบกับคุณ ภำพชีวิตกำรอยู่ อำศัยของบุคคลทั่วไป ดังนั้น กำรมีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ ในองค์ ก รถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ อ ย่ ำ งหนึ่ ง โดยเฉพำะระบบสำรสนเทศภู มิ ศ ำสตร์ ใน
ส ถ ำบั น อุ ด ม ศึ ก ษ ำ (Geographic Information Systems in higher education Institute)
สำมำรถแสดงให้เห็นข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ เช่น งำนอำคำรสถำนที่ งำนแผนผังจรำจร กำรจัดกำร
กำจัดขยะ ฯลฯ เป็นต้น กำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำประกอบกับกำรมี
ข้อ มู ล ที่ ห ลำกหลำยและเพิ่ ม มำกขึ้ น สำมำรถจะท ำให้ ผู้ บ ริห ำร วำงแผนตั ด สิ น ใจได้ ม ำก ระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำเป็นกำรรวบรวมข้อ มูล และนำข้อมุลมำวิเครำะห์เพื่อ
ช่วยในกำรตัดสินใจให้กับผู้บริหำร นับเป็นทำงเลือกที่ช่วยในกำรตัดสินใจ วำงแผน กำรนำไปใช้ในด้ำน
ต่ำงงๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำรของคณะ สำขำวิชำ สำมำรถจัดกำรให้ดีขึ้นได้โดยใช้ระบบสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์ช่วยตัดสินใจห้องเรียน หรือกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ช่วยติดตำมศิษย์เก่ำ
ซึง่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพเป็นสถำบันอุดมศึกษำ มี
พันธกิจในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงก็ให้ควำมสำคัญกำรนำระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดกับองค์กร และเพิ่มกำรตัดสิ นใจของหน่วยงำน ดังนั้ น จึงได้นำควำมรู้ด้ำน ระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์มำใช้ในสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อประโชน์สำหรับผู้บริหำร สะดวกในกำรตัดสินใจ
และกำรปฏิบติให้เกิดกำรพัฒนำขึ้นในองค์กร อีกทั้งเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ของสถำบันอุดมศึกษำด้วย
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) หมำยถึง ระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่ทำหน้ำที่จัดกำรข้อมูล ของสรรพสิ่งต่ำง ๆบนโลกให้อยู่ในระดับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยข้อมูลแต่ละชนิดมีกำรอ้ำงอิงพิกัดตำแหน่งและอยู่บนรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเป็น
กำรผสมผสำนกระบวนกำรวิเครำะห์ร่วมกันระหว่ำงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับระบบข้อมูล และระบบ
ฐำนข้อ มูล (Database System) ระบบสารสนเทศทางภ ูมิศ ำสตร์จึ งเป็ น ฐำนข้อ มู ล ที่ อ้ ำงอิ งพิ กั ด
ต ำแหน่ ง แผนที่ แ บบดิ จิ ทั ล (Digital Map ) กำรท ำงำนเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ในเชิ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสำรสนเทศ ที่มีควำมสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่
บ้ำนเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูล และแผนที่ใน GIS เป็นระบบ
ข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ อ ยู่ ในรู ป ของตำรำงข้ อ มู ล และฐำนข้ อ มู ล ที่ มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์กั บ ข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่
(Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและควำมสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลำย จะสำมำรถนำมำวิเครำะห์
ด้วย GIS และทำให้สื่อควำมหมำยในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลำได้ เช่น กำรหำพื้นที่
วิกฤติของกำรแพร่กระจำยของโรค กำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำน กำรจัดกำรขยะ กำรดูแลติดตำมศิษย์เก่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่ำนี้ เมื่อปรำกฏบนแผนที่ทำให้สำมำรถแปลและสื่อ
ควำมหมำย ใช้งำนได้ง่ำย
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เป็นระบบข้อมูลข่ำวสำรที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สำมำรถแปล
ควำมหมำยเชื่อมโยงกับสภำพภูมิศำสตร์อื่นๆ สภำพท้องที่ สภำพกำรทำงำนของระบบสัมพันธ์กับ
สัดส่วนระยะทำงและพื้นที่จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่ำงระหว่ำง GIS กับ MIS นั้นสำมำรถพิจำรณำได้
จำกลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูล เชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่
แสดงในรู ป ของภำพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล เชิงบรรยำย (Attribute Data)
หรือฐำนข้อมูล (Database) กำรเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้ำด้วยกัน จะทำให้ผู้ใช้สำมำรถที่จะ
แสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่น สำมำรถจะค้นหำตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ ควันขำวได้โดยกำรระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทำงตรงกันข้ำม สำมำรถที่จะสอบถำมรำยละเอียดของจุด
ตรวจจำกต ำแหน่ งที่ เลื อ กขึ้ น มำ ซึ่ งจะต่ ำงจำกระบบฐำนข้ อมู ล เพี ยงอย่ ำงเดี ย ว โดยจะขำดกำร
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภำพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภำพ
เพียงอย่ำงเดียว แต่แผนที่ใน GIS จะมีควำมสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ คือ ค่ำพิกัด
ที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยำย สำมำรถอ้ำงอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริง
บนพื้นโลกได้โดยอำศัยระบบพิกัดทำงภูมิศำสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสำมำรถอ้ำงอิงได้ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้ำงอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมำยถึง ข้อมูลที่มีค่ำพิกัดหรือมีตำแหน่งจริง
บนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตำแหน่งอำคำร ถนน ฯลฯ สำหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้ำงอิงกับข้อมูลบน
พื้ น โลกได้ โ ดยทำงอ้ อ มได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ของบ้ ำ น (รวมถึ ง บ้ ำ นเลขที่ ซอย เขต แขวง จั ง หวั ด และ
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รหัสไปรษณีย์) โดยจำกข้อมูลที่อยู่ เรำสำมำรถทรำบได้ว่ำบ้ำนหลังนี้มีตำแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก
เนื่องจำกบ้ำนทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ำกัน
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์จึงเป็นเครื่องมือในกำรนำเข้ำข้อมูล กำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงมีระบบ
กำรค้นหำตรวจสอบ กำรแก้ไขปรับปรุง กำรกำหนดเงื่อนไขข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อเกิดฝนตก ปริมำณน้ำฝนที่เกิดขึ้น พื้นที่รับน้ำเป็น
อย่ ำ งไร มี ผ ลต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสถำนศึ ก ษำอย่ ำ งไร สภำพพื้ น ที่ เป็ น อย่ ำ งไร รวมถึ ง กำรสร้ ำ ง
แบบจำลองเชิงพื้นที่แสดงกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ และกำรแสดงผลรำยงำน เป็นต้น
ข้อมูลและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์มีรูปแบบข้อมู ลที่ใช้ประมวลผล 2 ประเภท คือ ข้อมูลกราฟฟิก
ได้ แ ก่ แผนที่ ช นิ ด ต่ ำ งๆ รวมถึ งภำพถ่ ำ ยทำงอำกำศ ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยำกรของ
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ในแผนที่ รู ป แบบตำรำงข้ อ มู ล ส ำหรั บ รำยละเอี ย ดองค์ ป ระกอบของระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์มี ดังนี้
1. บุคลากร จำเป็นต้องมีควำมรู้ตั้งใจจริงในกำรทำงำน มีควำมรู้พื้นฐำนคอมพิวเตอร์ระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์อยู่บ้ำง ที่สำคัญจะต้องมีเวลำในกำรทำงำนคอมพิวเตอร์ และแสวงหำสิ่ง
ใหม่ๆ งำนจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคลำกรหลำยสำขำวิชำที่มำรวมกัน เพรำะงำนสำรสนเทศำสตร์
เกี่ยวข้องกับบุคลำกรทุกสำขำ ทุกอำชีพ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีควำมจุขนำดพอสมควร ใช้งำนได้สะดวก ในกำรนำเข้ำข้อมูล
ประมวลผล แสดงผลของกำรทำงำน
3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ เพื่อเป็นกำรสร้ำงข้อมูล กำรนำเข้ำ กำรแก้ไข ปรับ ปรุงกำรค้นหำ กำรประมวลผล กำร
วิเครำะห์ ข้ อ มู ล กำรรำยงำนผล เช่ น ArcView, ArcInfo, AutoCad, MapInfo ,Erdas , IDRISI ,
ILWIS ฯลฯ เป็นต้น
4. ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศ าสตร์ ข้อมูลที่ใช้อ้ำงอิงส่วนมำกได้มำจำก ภำพถ่ำย
ดำวเทียมจำกสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ข้อมูลพื้นที่ทั้ง
ประเทศไทยส่วนใหญ่นำเข้ำเป็นรู ปแบบเวกเตอร์ (Vector File) มีอัตราส่วน 1: 50,000 ทำงรัฐได้
พยำยำมจั ดท ำมำตรฐำนข้อมูล สำรสนเทศทำงภูมิ ศำสตร์ของประเทศ เพื่ อให้ แต่ล ะหน่ว ยงำนใช้
ร่วมกันได้
5. วิธีการประมวลผล ดาเนินการโดยการวิเคราะห์ ให้ มีความเหมาะสมซึ่งต้องใช้ข้อมูล
จำนวนมำกในกำรวิเครำะห์ หาคาตอบที่ถูกต้อง เช่น แผนที่อยู่อำศัย ข้อมูลดิน แผนที่แหล่งน้ำ แผน
ที่ถนน แผนที่สภำพภูมิประเทศ
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หน้าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ภำระหน้ำที่หลัก ๆ ของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำ คือ
1. กำรน ำเข้ ำ ข้ อ มู ล (Input) ข้ อ มู ล ทำงภู มิ ศ ำสตร์ จ ะถู ก ใช้ ง ำนได้ ในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำ ข้อมูลจะต้องได้รับกำรแปลง ให้มำอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข
(digital format) เสียก่อน เช่น จำกแผนที่กระดำษไปสู่ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบน
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรนำเข้ำ เช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น
2. กำรปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูล ที่ได้รับเข้ำสู่ระบบบำงอย่ำงจำเป็นต้องได้รับ
กำรปรับแต่งให้เหมำะสมกับงำน เช่น ข้อมูลบำงอย่ำงมีขนำด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่ำงกัน หรือ
ใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่ำงกัน ข้อมูลเหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน
3. กำรบริ ห ำรข้ อ มู ล (Management) ระบบกำรจั ด กำรฐำนข้ อ มู ล หรื อ DBMS จะถู ก
นำมำใช้ในกำรบริห ำรข้อมูลเพื่ อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพในระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ที่
ได้รับ ควำมน่ ำ เชื่อถือและนิ ย มใช้กัน อย่ำงกว้ำงขวำงที่สุ ดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ซึ่งมีหลักกำรทำงำนพื้นฐำน คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตำรำง
หลำย ๆ ตำรำง
4. กำรเรียกค้นและวิเครำะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เมื่อระบบ GIS มีควำมพร้อมใน
เรื่องของข้อมูลแล้ว ขั้น ตอนต่อไป คือ กำรนำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น บุคคลใด คือ
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืน ที่ติดกับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มี 3
พื้นที่ มีระยะห่ำงกี่กิโลเมตร ดินประเภทไหนที่เหมำะสมสำหรับถับถมเพื่อสร้ำงอำคำร หรือ ต้องมีกำร
สอบถำมอย่ำงง่ำย ๆ เช่น ชี้เมำส์ไปในบริเวณที่ต้องกำรแล้วเลือก (point and click) เพื่อสอบถำม
หรื อ เรี ย กค้ น ข้ อ มู ล นอกจำกนี้ ร ะบบ GIS ยั งมี เครื่อ งมื อ ในกำรวิ เครำะห์ เช่ น กำรวิ เครำะห์ เชิ ง
ประมำณค่ำ (Proximity ) กำรวิเครำะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น
5. กำรนำเสนอข้อมูล (Visualization) กำรดำเนินกำรเรียกค้น และวิเครำะห์ข้อมูล ผลลัพธ์
ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยำกต่อกำรตีควำมหมำยหรือทำควำมเข้ำใจ กำรนำเสนอ
ข้อมูลที่ดี เช่น กำรแสดงแผนภูมิ (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ จำกสถำนที่จริง ภำพเคลื่อนไหว
แผนที่ หรือแม้กระทั่ง ระบบมัลติมีเดียสื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะทำให้ผู้ใช้เข้ำใจควำมหมำยและมองภำพ
ของผลลัพธ์ที่กำลังนำเสนอได้ ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้ฟังอีกด้วย
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ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ที่มีประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อกำรจัดเก็บระบบข้อมูลปัจจุบันหน่วยงำนได้นำระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์มำใช้งำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัยซึ่ง มีประโยชน์มำก ถ้ำ
รู้จักกำรใช้งำน ให้ชัดเจน รู้จักคัดเลือกข้อมูลมำวิเครำะห์ สำมำรถช่วยเพิ่มกำรตัดสินใจได้ ในกำรใช้
งำนจะต้องวำงแผนในกำรกำหนดคุณภำพ มำตรฐำนส่วนของข้อมูลที่สำคัญ คือ ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทัน สมัยตลอดเวลำ กำรบูรณำกำรข้อมูล
หลำยรูปแบบเข้ำด้วยกัน และสำมำรถสร้ำงแบบจำลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่มีกำรลงมือ
ปฏิบัติจริง ประโยชน์ของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ได้แก่
1. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น กำรตัดสินใจเรื่ องกำรกำจัดขยะ แหล่งน้ำ ทั้งบน
ผิวดิน ใต้ดิน แร่ธำตุ และภูมิอำกำศ
2. ด้ ำ นกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรเกษตร เช่ น กำรแบ่ ง ชั้ น คุ ณ ภำพพื้ น ที่ กำรเกษตรของ
มหำวิทยำลัย กำรเตรียมดิน กำรเตรียมปุ๋ย กำรเตรียมปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ กำรดูแลรักษำ ระบบ
เกษตร กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ในกำรหำพื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับกำรเกษตร กำรจัดระบบ
น้ ำของหน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบของคณะ เส้ น ทำงคมนำคม เส้ น ทำงน้ ำธรรมชำติ คลองส่ ง น้ ำ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
3. ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เช่น กำรแสดงจุดตัวอย่ำงน้ำเสียของมหำวิทยำลัย กำรป้องกัน
ควำมเสี ยหำยชีวิตทรั พ ย์ สิ น ของมนุ ษย์ กำรวำงแผนกำรเข้ำช่ว ยเหลื อในพื้ น ที่ก ำรเกษตรที่ ได้ รับ
ผลกระทบ
4. ด้ำนสังคม เช่น ควำมหนำแน่นของประชำกร เพศ อำยุ กำรศึกษำ แรงงำน ตำแหน่งของ
มหำวิทยำลัยกำรเดินทำงของนักศึกษำ เป็นต้น
5. ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น รำยได้ของผู้ปกครองของนักศึกษำ และประชำกรหมู่บ้ำน ตำบล อำชีพ
หลั กของประชำกร ตำแหน่ งที่ ตั้งของโรงงำนประเภทต่ำงๆ เป็น ต้น (อุทั ย สุ ขสิ งห์ , 2547; ส ำนั ก
ส่งเสริมและพัฒนำสำรสนเทศภูมิศำสตร์, 2558)
แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
กำรทำงำนของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เป็นกำรนำเอำข้อมูลหลำยประเภทมำผสมผสำน
กัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมำตำมที่ต้องกำร กระบวนกำรทำงำนจะเกี่ยวข้องกับส่วนต่ำง ๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้ในกำรประมวลผลข้อมูล ข้ อมูลที่นำเข้ำจำกกำรประมวลผล สำมำรถ
นำไปใช้งำนซึ่งกระบวนกำรทำงำนจะเกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลเชิงพื้นที
ข้อมูลเชิงพื้นที่สำมำรถจำลองสภำพพื้นที่ในโลกแห่งควำมเป็นจริง (real word) มำเป็นชั้น
ข้อมูล (data layers) ในโลกดิจิทัล (digital word) อย่ำงเป็นระบบโดยอำศัยเทคโนโลยีกำรสำรวจ
ระยะไกลและกำรค้นหำตำแหน่งบนพื้นโลกเข้ำช่วย ยกตัวอย่ำง เช่น ที่ตั้งชุมชนหมู่บ้ำน เส้นทำง
คมนำคม เขตที่ดิน เขตกำรปกครอง สภำพภูมิประเทศ กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน ข้อมูลภำพถ่ำยทำง
อำกำศ หรือชั้นข้อมูล อื่นๆเป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลในกำรจัดทำพิกัดตำแหน่งและรำยละเอียดของแต่ละ
วัตถุ ถือว่ำเป็นข้อมูลชุดหนึ่ง ในกำรใช้งำนก็นำข้อมูลแต่ละชุดมำซ้อนทับกันเพื่อนำไปใช้วำงแผน และ
จัดกำร
2. ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เป็นข้อมูลที่อ้ำงอิงมำจำกแผนที่ ของกรมแผนที่ทหำร และภำพถ่ำยดำวเทียมจำกสำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์ก ำรมหำชน) ซึ่งข้อมูลพื้นที่ส่วนใหญ่ได้นำเข้ำเป็น
รูปแบบเวกเตอร์ (vector file) มีมำตรำส่วน 1:50,000 ทำงภำครัฐได้จัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ของประเทศ เพื่อให้ แต่ละหน่วยงำนสำมำรถใช้ร่วมกันระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพรำะ
องค์ประกอบอื่นจะถูกกำหนดทำทุกอย่ำงให้ได้ข้อมูลที่ดีมีควำมถูกต้องแม่นยำสูงจะสำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ ชนิด และควำมสัมพันธ์ จะเกี่ยวข้องของกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรจัดกำรอำจจะแยกข้อมูล ให้สำมำรถจัดกำรได้สะดวกกว่ำ และเมื่อจะใช้งำน
จึงจะสำมำรถนำข้อมูลองค์ประกอบของพื้นที่มำเชื่อมต่อกับข้อมูลลักษณะประจำในตำรำงได้
3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงสร้ำงกำรทำงำนของโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้
1. ส่ ว นที่ ติด ต่ อกั บ ผู้ ใช้ ได้ แก่ รูป แบบกำรใช้ งำนของเมนู ต่ำงๆ เช่ น เมนู ห ลั ก เมนู ย่ อ ย
เครื่ องมื อช่ วยงำนต่ ำง ๆ ซึ่งทำให้ ผู้ ใช้ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ง่ำย สะดวก ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่กับ กำรออกแบบ
โปรแกรม
2. กำรรับข้อมูล ควำมสำมำรถในกำรนำเข้ำหรือรับ ข้อมูลเพื่อกำรประมวลผลเช่น ข้อมู ล
เวกเตอร์ ข้อมูลรำสเตอร์ และฐำนข้อมูลอื่น ๆ
3. กำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์ เป็นส่วนที่ใช้ในกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับข้อมูลที่รับ เข้ำมำ
กระท ำตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด ซึ่งประกอบด้ว ยฟั งชั่ น กำรทำงำนที่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ เพื่ อหำ
คำตอบ สำมำรถแยกย่อยออกเป็นฟังชั่น ซึ่งฟังชั่นทั้งหมดสำมำรถจัดได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กำรนำเข้ำ
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และกำรแก้ไขข้อมูล กำรปรับเปลี่ยนและวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดเก็บและกำรแก้ไขข้ อมูล กำรค้นคืน
และกำรแสดงผล
4. กำรเก็บ ข้อมูล และกำรจัดกำรข้ อมูล เป็น ส่ ว นกำรจัดกำรข้อมู ล ต่ำงๆ และกำรค้น หำ
รวมถึงกำรแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5. ผลกำรดำเนินงำนข้อมูล เป็นผลที่ได้จำกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่เป็น
รำยงำนต่ ำงๆ เช่ น รู ป แบบแผนที่ ตำรำงสถิ ติ แผนภู มิ ระบบมั ล ติ มี เดี ย ฯลฯ เป็ น ส่ ว นที่ น ำไป
ปฏิบัติงำน วำงแผนจัดกำร
4. การประมวลผล
ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรเตรียมให้เป็นชั้นข้อมูลที่มีทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่จะสำมำรถใช้สืบค้ นข้อมูล
แสดงผ่ำนจอคอมพิวเตอร์ได้ ใช้จัดรูปแบบที่สวยงำมตำมที่ต้องกำร เช่น ข้อมูลประชำกร ข้อมูลกำร
ประกอบอำชีพ ข้อมูลกำรศึกษำ ตำแหน่งอำคำรเรียน ถนน แม่น้ำ ข้อมูลดิน ข้อมูลอำคำร ข้อมูล
แหล่งน้ำ ฯลฯ เป็นต้น กำรนำข้อมูลต่ำงๆ มำผสมผสำนกันเพื่อประมวลผลวิเครำะห์ หำคำตอบในกำร
วำงแผนจัดกำร
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
โลกแห่งความเป็นจริง
โปรแกรมระบบ

หมู่บ้ำน

สำรสนเทศภูมิศำสตร์

เขตที่ดิน

ARCVIEW,
ARC/INFO,

เส้นทำงคมนำคม
สภำพภูมิประเทศ

ArcCAD, ArcGIS
แหล่งโปรแกรมอื่นๆ
เช่น InterGraph,

ข้อมูลสำรสนเทศ
ในฐำนข้อมูล

PAMAP,
SPANS,ILWIS

ลูกค้ำ
คัดเลือกนำข้อมูล

ถนน
เฉพำะสิ่งที่สนใจ

MapInfo
Professional

อำคำร
อื่นๆ
พื้นที่จริง

กำรประมวลผล
วำงแผนจัดกำร

ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อุทัย สุขสิงห์, 2547)
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สรุป
แนวคิดระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำมีบทบำทสำคัญ ในกำรบริห ำรงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วยขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่ข้อมูลเชิงพื้นที่ กำรนำเข้ำข้อมูล โปรแกรมระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ ข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ สำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำน เพิ่ม
กำรตัดสินใจ เชิงรุกของกำรจัดกำร ด้ำนกลยุทธในกลุ่มของธุรกิจ ที่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขัน ตัดสินใจ
ในกำรปรับ เปลี่ ย น กำรจั ดกำรด้ว ยกำรใช้ส ำรสนเทศภูมิศ ำสตร์ เป็น วิธีกำรใหม่ที่ จะตัด สิ นใจเพื่ อ
ประเมิน กำรดำเนิ น งำน วิเครำะห์ ผ ลออกมำเป็น รำยงำนต่ำง ๆ เช่น ข้อมูล รูป ภำพ ตำรำง กรำฟ
แผนภูมิ รูปแผนที่ ตำรำงสถิติ แผนที่ถนน แผนที่แหล่งน้ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่จะนำไปปฏิบัติงำนหรือ
วำงแผนจัดกำรได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนำแนวคิดระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ไปใช้ในสถำบันอุดมศึกษำในส่วนเรื่อง กำรวำงแผน
กำรจัดกำร
2. ควรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลเพื่อพัฒนำแนวคิ ดระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ในสถำบันอุดมศึกษำ
และหำกเป็นไปได้ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยได้
3. ควรศึ ก ษำงำนวิ จั ย ในสถำบั น กำรศึ ก ษำเพื่ อ ให้ แ นวคิ ด ระบบสำรสนเทศภู มิ ศ ำสตร์ มี
ประสิทธิภำพ
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก
บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด
Prototype System Development for Room Management of
Tha Khao Bay View Bungalow and Restaurant
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปัฐวี จันทร์สว่าง, ธรรศพงศ์ เศรษฐกิตติเมธี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Nattaphol Thanachawengsakul Pattavee Jansavang and Thatsapong Settakimetee
Faculty of Information Technology, North Bangkok University
Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to develop prototype
system for room management of Tha Khao Bay View Bungalow and Restaurant Co.,
Ltd., 2) to assess the suitability of prototype system. In this study, fifteen experts in
Information and Communication Technology and Business Administration by using
the purposive sampling design. The following tools used in this research included 1)
prototype system and 2) suitability test of the prototype system for room
management while mean and standard deviation were used for data analysis.
The findings of the research suggested that 1) the prototype system consists
of twelve modules including management member module, register, user permission
module, login module, management promotion module, check promotion module,
management room module, check room module, rent room module, payment
notification module, update Status Payment module and report module. The system
managed access through authorization and users were categorized into five groups
including administrator, executive, employee, member and customer. 2) Suitability
test in relation to prototype system development assessed by those experts
indicated that the overall results were at high level with the mean score of 4.07 and
standard deviation of 0.67.
Keywords: Prototype System, Room Management, Web Application
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขา
เบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด และ 2) ประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบริหารธุรกิจ จานวน
15 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ระบบต้นแบบการจัดการข้อมูล และ
2) แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบต้นแบบที่พัฒนาประกอบด้วย 12 โมดูล คือ โมดูลจัดการข้อมูล
สมาชิก โมดูล สมัค รสมาชิ ก โมดูล การกาหนดสิ ทธิ์ผู้ ใช้งาน โมดู ล เข้ าสู่ ระบบ โมดูล จัดการข้อมู ล
โปรโมชั่น โมดูลตรวจสอบโปรโมชั่น โมดูลการจัดการห้องพัก โมดูลตรวจสอบห้องพัก โมดูลการจอง
ห้องพัก โมดูลการชาระเงิน โมดูลปรับปรุงสถานะการชาระเงิน และโมดูลการออกรายงาน โดยระบบ
มีการกาหนดสิทธิและแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก และ
ลูกค้าทั่วไป และ 2) ผลการประเมิน ความเหมาะสมของการพัฒ นาระบบต้น แบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) รวมเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ
0.67
คำสำคัญ : ระบบต้นแบบ, การจองห้องพัก, เว็บแอปพลิเคชัน
1. บทนา
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร การบริการ การปฏิบัติงาน การประกอบธุรกิจ และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)
ทั้งนี้ ความก้าวหน้ าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มีการพัฒ นาคิดค้นสิ่งอานวยความ
สะดวกสบายต่ อ การด ารงชี วิต เป็ น อั น มาก เทคโนโลยี ได้เข้ามาเสริม สร้างปั จ จัย พื้ น ฐานของการ
ด ารงชี วิต ได้ เป็ น อย่ างดี ท าให้ ก ารสร้างที่ พั ก อาศั ย มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน สามารถผลิ ต สิ น ค้ า และ
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น อีกทั้ง เทคโนโลยียังทาให้ระบบการ
ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจานวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ รวมถึงมีการติดต่อสื่อสารกัน
ได้ ส ะดวก รวดเร็ว และยั งท าให้ ก ารเดิน ทางสามารถเชื่ อมโยงถึงกัน ท าให้ ป ระชากรในโลกมีก าร
ติดต่อสื่อสารในการรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา (Dawanemn, 2012)
บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เรสเตอร์รอง จากัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการห้องพักให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ซึ่งการดาเนินงานในปัจจุบันเป็นรูปแบบของ
การจัดทาเอกสาร และติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ในการจัดการเกี่ยวกับ
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ข้อมูลการจองห้องพัก โดยไม่มีการจัดเก็บค่ามัดจาในการจองห้องพักก่อนที่จะเข้าพัก จึงเกิดกรณีที่
ลูกค้าทาการจองห้องพักแล้วไม่มาเช็คอินตามวันเวลาที่ได้จองไว้ ส่งผลให้ลูกค้าท่านอื่นไม่สามารถทา
การจองห้องพักได้ ทาให้ทางบริษัทสูญเสียรายได้ รวมถึงปัญหาเรื่องการจัดรายการโปรโมชั่นให้กับ
ลู ก ค้ า ที่ เคยเข้ า มาพั ก ด้ ว ยการตรวจสอบผ่ า นทางเอกสารที่ ได้ จั ด เก็ บ ไว้ ท าให้ เสี ย เวลาในการ
ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า อีกทั้งยังพบปัญหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะยาวน้อย
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนมาเข้าพักเมื่อถึงเวลาที่กาหนด (สาวิตรี เบ็นอ้าหมาด, 2558)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ทาการพัฒนาระบบต้นแบบ
การจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพักและประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบทั้ง 4
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความต้องการในการใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพในการทางานของระบบ
ด้านการออกแบบระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒ นาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์
เลสเตอร์รอง จากัด
2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท
ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และบริหารธุรกิจ
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 8 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ จานวน 7 ท่าน รวมทั้งหมด 15 ท่าน โดยใช้
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้ องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์
เลสเตอร์รอง จากัด
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก
บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด
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3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย
การพั ฒ นาระบบต้ น แบบการจั ด การข้ อ มู ล ห้ อ งพั ก บริ ษั ท ท่ าเขาเบย์ วิว บั งกะโลแอนด์
เลสเตอร์รอง จากัด กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโล
แอนด์เลสเตอร์รอง จากัด มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ คื อ วงจรการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) ตามแนวคิ ด ของ Jonh W. Satzinger, Robert B. Jackson
and Stephen D. Burd (2009) ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 5 ระยะ คือ
1) การวางแผนโครงการ (Project planning phase) เป็ น การก าหนด
ขอบเขตปั ญ หาต่ า ง ๆ รวมถึ งสาเหตุ ข องปั ญ หาจากที่ มี ก ารด าเนิ น การส่ งเสริ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด
ดาเนิน งานในปัจจุบัน พร้อมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒ นาระบบใหม่ โดยเริ่มจาก
ลักษณะของรูปแบบการดาเนินงานเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบงาน
ที่ได้ศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต และแหล่งต่าง ๆ
รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริษัท ท่าเขาเบย์วิว บังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด
จากนั้นนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดทาสรุปออกมาเป็นข้อกาหนดต่าง ๆ และกาหนดขอบเขตของ
ระบบต้นแบบให้มีความชัดเจน
2) การวิเคราะห์ ระบบ (Analysis phase) เป็ น การศึ กษาข้อ มูล ของทาง
บริ ษั ท ท่ าเขาเบย์ วิ ว บั งกะโลแอนด์ เลสเตอร์ร อง จ ากั ด ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ปั ญ หาและการ
ดาเนิน งานจากผู้ป ระกอบการ เพื่อให้ ทราบถึงขั้นตอนและรูปแบบการดาเนินงาน โดยการนาเอา
ผลสรุป จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในรายละเอียดของแต่ละปัญหาและข้อบกพร่อง ด้วยการใช้
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Objected Oriented Analysis Design) ตามแนวคิด
ของ ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2557)
3) การออกแบบระบบ (Design phase) เป็นการออกแบบผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ มาทาการพั ฒ นาโดยออกแบบส่ วนทางเข้าข้อมูล (Input Design) เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ อาทิเช่น หน้าจอล็อกอิน หน้าจอการจัดการผู้ใช้งาน หน้าจอในการเข้าจองห้องพัก
เป็นต้น และออกแบบส่วนทางออกของข้อมูล (Output Design) เพื่อใช้ในการออกรายงาน (Report)
อาทิเช่น รายงานสรุปข้อมูลการจองห้องพัก เป็นต้น
4) การพั ฒ นาระบบ (Implementation phase) เป็ น การพั ฒ นาระบบ
ต้นแบบให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัท ท่าเขาเบย์วิว บังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด ซึ่ง
จะมีการจัดทาระบบต้นแบบการจัด การข้อมูลห้องพักโดยใช้ภาษา PHP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
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พัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ในการจาลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
และใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
5) การดูแลระบบ (Support phase) เป็นการปรับปรุงระบบให้ตรงกับการ
ทางาน และทาการบารุงรักษาตลอดระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้ ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในอนาคตได้รวมถึงสนับสนุนการทางานของผู้ใช้
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเพียง 4 ระยะ โดยระยะที่ 5 ไม่ได้นามาใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาระบบ
1.2 ขอบเขตการใช้งานของผู้ ใช้งาน แบ่ งผู้ ใช้งานออกเป็น 5 ส่ว น ประกอบด้ว ย
ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก และลูกค้าทั่วไป
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก
บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และด้านบริหารธุรกิจ จานวน 15 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความต้องการในการใช้งาน
ระบบ ด้านประสิทธิภาพในการทางานของระบบ ด้านการออกแบบระบบ และด้านความปลอดภัย
ของระบบ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538)
4.50-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
2.50-3.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้
1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปรับปรุง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) ระบบต้ น แบบการจั ด การข้ อ มู ล ห้ อ งพั ก บริษั ท ท่ าเขาเบย์ วิว บั งกะโลแอนด์
เลสเตอร์ ร อง จ ากั ด ในรู ป แบบ Web Application ใช้ โปรแกรม Apache ในการจ าลองเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
2) แบบประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท
ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scales) แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นความต้ อ งการในการใช้ ง านระบบ (Functional
Requirement Test) 2) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบ (Functional Test) 3) ด้ า น
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ลั ก ษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) และ 4) ด้ านความปลอดภั ย ของระบบ (Security
Test)
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยทาหนังสือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อ
เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมด้าน
ความต้องการในการใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ ด้านลักษณะการออกแบบ
ระบบ และด้านความปลอดภัย ของระบบต้นแบบการจัด การข้อมูล ห้ องพั ก บริษั ท ท่าเขาเบย์วิว
บังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด
2) ผู้ วิจั ยนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูล ห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโล
แอนด์เลสเตอร์รอง จากัด ที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบระบบแล้ว ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน
เพื่อนาผลการประเมินมาหาความเหมาะสมของระบบ
3) ผู้วิจัยนาผลการประเมินที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมสรุปผลข้อมูล
4. ผลการศึกษา
การพั ฒ นาระบบต้ น แบบการจั ด การข้ อ มู ล ห้ อ งพั ก บริ ษั ท ท่ าเขาเบย์ วิว บั งกะโลแอนด์
เลสเตอร์รอง จากัด สามารถสรุปผลได้ตามลาดับดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโล
แอนด์เลสเตอร์รอง จากัด ประกอบด้วย
1.1 ขอบเขตของระบบต้นแบบ
ขอบเขตของระบบต้นแบบแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้งานออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ประกอบด้วย การกาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบและข้อมูลประเภทของห้องพัก
2) พนั กงาน (Officer) ประกอบด้วย การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การจัดการ
ข้อมูลส่วนลดและโปรโมชั่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการจองห้องพัก ข้อมูลการ
ชาระเงิน รวมถึงการกาหนดและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานะการชาระเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินได้
3) สมาชิ ก (Member) ประกอบด้ ว ย การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว การ
ตรวจสอบข้อมูลห้องพัก ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลส่วนลดและโปรโมชั่น การเพิ่มข้อมูลการจอง
ห้องพัก และการยืนยันข้อมูลการชาระเงิน
4) ลูกค้าทั่วไป (General) ประกอบด้วย การเพิ่มข้อมูลสมัครสมาชิก การ
ตรวจสอบข้อมูลห้องพัก การตรวจสอบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลส่วนลดและโปรโมชั่น

46

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

5) ผู้บ ริห าร (Manager) ประกอบด้วย การตรวจสอบและแสดงรายงาน
สรุปยอดการจองเป็นรายวัน และรายงานสรุปยอดรายรับเป็นรายวัน
1.2 ผลการวิเคราะห์ออกแบบระบบต้นแบบ
ผลการวิเคราะห์ออกแบบระบบต้นแบบตามขอบเขตการทางานที่แบ่งตามลักษณะ
ของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 2) พนักงาน (Officer) 3) สมาชิก (Member) 4)
ลูกค้าทั่วไป (General) และ 5) ผู้บริหาร (Manager) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดง Use Case Diagram ของระบบต้นแบบ
จากภาพที่ 1 ระบบต้นแบบที่ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบแบ่งออกเป็น 12 โมดูล
ประกอบด้วย
1) โมดู ล จั ดการข้ อมู ล สมาชิก (Management Member) ส าหรับ ผู้ ดู แ ล
ระบบทาการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ เช่น พนักงาน และสมาชิก เป็นต้น
2) โมดูลสมัครสมาชิก (Register) สาหรับลูกค้าทั่วไปทาการสมัครสมาชิก
เข้าใช้งานระบบ
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3) โมดูลการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Permission) สาหรับผู้ดูแลระบบ
ทาการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก
4) โมดูลเข้าสู่ระบบ (Login) สาหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงาน และ
สมาชิก ทาการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้
ตามสิทธิ์การใช้งานของแต่ละผู้ใช้
5) โมดู ล จั ด การข้ อ มู ล โปรโมชั่ น (Management Promotion) ส าหรั บ
พนักงานทาการเพิ่ม ลบ แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลส่วนลดและโปรโมชั่น
6) โมดูล ตรวจสอบโปรโมชั่น (Check Promotion) ส าหรับ สมาชิ กและ
ลูกค้าทั่วไปทาการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลดต่าง ๆ
7) โมดูลการจัดการห้ องพัก (Management Room) สาหรับพนักงานทา
การเพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลห้องพัก
8) โมดู ล ตรวจสอบห้ อ งพั ก (Check Room) ส าหรั บ สมาชิ ก ท าการ
ตรวจสอบข้อมูลห้องพัก และรายละเอียดห้องพักก่อนทาการจองห้องพัก
9) โมดูลการจองห้องพัก (Rent Room) สาหรับสมาชิกทาการจองห้องพัก
ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
10) โมดูลการชาระเงิน (Payment Notification) สาหรับสมาชิ กทาการ
แจ้งการชาระเงินหลังจากทาการจองห้องพักเรียบร้อยแล้ว
11) โมดู ล ปรั บ ปรุ ง สถานะการช าระเงิ น (Update Status Payment)
สาหรับพนักงานทาการปรับปรุงหรือเปลี่ยนข้อมูลสถานะการชาระเงินหลังจากที่สมาชิกทาการชาระ
เงินเรียบร้อยแล้ว
12) โมดูลการออกรายงาน (Report) สาหรับผู้บริหารทาการเรียกดูข้อมูล
รายละเอียดการจองห้องพัก (Report Rent) และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับจาแนกเป็นรายรับ
ทั้งหมด (Report Income)
1.3 ผลการพัฒนาระบบต้นแบบ
ระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง
จากัด ประกอบด้วย
1) หน้ าจอหลักของระบบต้น แบบการจัดการข้อมูล ห้ องพั ก เป็ น หน้าจอ
เริ่ม ต้น ที่ แสดงถึงเมนู การใช้งานระบบ ประกอบไปด้ว ย ส่ ว นของหน้ าหลั ก ข้อ มูล ห้ อ งพั ก ข้อมู ล
สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลโปรโมชั่น การสมัครสมาชิก เข้ าสู่ระบบ และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของ
เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของระบบต้นแบบการจองห้องพัก
2) หน้าจอสมัครสมาชิกของระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก เป็น
หน้าจอสาหรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน โดยลูกค้าทั่วไปจะต้องทาการกรอกข้อมูลสาหรับสมัครเป็น
สมาชิก ให้ ครบทุ กช่อ งตามเครื่ องหมาย (*) ประกอบด้ว ย ชื่อผู้ ใช้ รหั ส ผ่ าน ยืน ยัน รหั ส ผ่ าน ชื่อ นามสกุลของผู้ใช้งาน อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สัญชาติ และเชื้อชาติ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอสมัครสมาชิกของระบบต้นแบบการจองห้องพัก
3) หน้าจอหลักสาหรับผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าจอเริ่มต้นที่ แสดงถึงเมนูการใช้
งานระบบสาหรับผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย เมนูจัดการข้อมูลส่วนตัว เมนูเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน เมนู
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เมนูจัดการข้อมูลห้องพัก และเมนูจัดการข้อมูลการชาระเงิน ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 หน้าจอหลักสาหรับผู้ดูแลระบบของระบบต้นแบบการจองห้องพัก
4) หน้าจอจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับพนักงานของระบบต้นแบบ
การจองห้องพัก ประกอบด้วย ชื่อสถานที่ และข้อมูลของสถานที่ โดยจะต้องมีการกรอกรายละเอียดให้
ครบทุกช่อง และมีฟังก์ชันตารางสถานที่ให้พนักงานเป็นผู้แก้ไขข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับพนักงานของระบบต้นแบบการจองห้องพัก
5) หน้าจอแสดงรายงานสาหรับผู้บริหารของระบบต้นแบบการจองห้องพัก
ที่สามารถเลือกการค้นหาข้อมูลก่อนออกรายงานได้จากการกาหนดด้วย วัน เดือน ปี ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรายงานสาหรับผู้บริหารของระบบต้นแบบการจองห้องพัก
ระยะที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒ นาระบบต้น แบบการจัดการข้อมูล
ห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด ประกอบด้วย ด้านความต้องการใน
การใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพในการทางานของระบบ ด้ านการออกแบบระบบ และด้านความ
ปลอดภัยของระบบ
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ความเหมาะสมของการพัฒ นาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้ องพัก
บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จากัด
X

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

1. ด้านความต้องการในการใช้งานระบบ (Functional
Requirement Test)

3.97

0.75

ดี

2. ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ (Functional Test)

3.97

0.65

ดี

3. ด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test)

4.02

0.65

ดี

4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)

4.33

0.61

ดี

4.07

0.67

ดี

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการ
ข้อมูลห้องพัก โดยรวมมี ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ( X = 4.07, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) อยู่ในระดับดี ( X = 4.33, S.D.
= 0.61) รองลงมา คือ ด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) อยู่ในระดับดี ( X = 4.02,
S.D. = 0.65) และด้านความต้องการในการใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) และ
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ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ (Functional Test) อยู่ในระดับดี ( X = 3.97, S.D. = 0.75,
0.65) ตามลาดับ
5. สรุปผล และอภิปรายผล
5.1 อภิปรายผล
ความคิดเห็นของผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบการ
จัดการข้อมูลห้องพักบริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์ เลสเตอร์รอง จากัดอยู่ในระดับดี ( X = 4.07,
S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูลมีความกระจายน้อย
(น้อยกว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องและคะแนนการประเมินอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในด้านของการจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความถูกต้องของการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล อีกทั้งยังมีความง่ายต่อการใช้
งาน และมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อการใช้งาน
ระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์ สมศรี และธนกร น้อยทองเล็ก (2558) พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโรงแรมร่มไม้
กรีนพาร์ค อาเภอเมือง จังหวั ดลาปาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.20 S.D.=0.20) สามารถ
เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของไพศาล กาญจนวงศ์ สวิชญา สุภอุดม
ฤกษ์ ตรีรัตน์ ศรีกุล นันทะชมภู และอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ (2557) พบว่า คณะกรรมการและเยาชนมี
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบในระดับดีมาก 2 รายการ ได้แก่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตามต้องการ ( X = 4.60) และการแสดงผลลัพธ์ในรูป ของข้อความ รูป ภาพ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ( X = 4.51) โดยระบบสามารถนาไปใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของโฮมสเตย์ และงานวิ จั ย ของธี ร พล ด่ า นวิ ริ ย ะกุ ล (2549) พบว่ า ผลการประเมิ น
ประสิทธิภ าพของระบบ แบ่ งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านความต้อ งการในการใช้งานโปรแกรม
(Functional Requirement Test) ด้านประสิ ทธิภ าพของการท างานโปรแกรม (Function Test)
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) และด้านความปลอดภัย (Security) จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =3.99, S.D.=0.48) และผู้ใช้งานทั่วไปในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X =4.09, S.D.=0.55)
5.2 สรุปผล
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบต้น แบบการจัดการข้อมูลห้องพักบริษัท
ท่ า เขาเบย์ วิ ว บั ง กะโลแอนด์ เลสเตอร์ ร อง จ ากั ด โดยใช้ ว งจรการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้ ว ย 5 ระยะ คื อ การวางแผนโครงการ (Project
planning phase) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis phase) การออกแบบระบบ (Design phase) การ
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พัฒ นาระบบ (Implementation phase) และการดูแลระบบ (Support phase) ทาให้ มีกรอบใน
การพัฒนาระบบต้นแบบเป็นไปอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีลาดับของกิจกรรมในแต่ละระยะที่เป็น
ลาดับแน่นอน รวมถึงมีการกาหนดขอบเขต และรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละระยะของการพัฒ นา
ระบบงาน ด้วยการศึกษา การวิเคราะห์ รวมถึงการแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ในปั จ จุ บั น เพื่ อน าไปสู่ การพั ฒ นาระบบต้ น แบบให้ ตรงกับ ความต้อ งการของผู้ ใช้ งาน และความ
เหมาะสมต่อบริบทของการดาเนินงานในแต่ละองค์กร สอดคล้องกับแนวคิด ของจุฑามาศ กาญจน
ธรรม และเด่น ชะเนติยัง (2558) ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ได้เข้ามามี
บทบาทและอธิพลต่อชีวิตประจาวันและความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมทั้งในทางบวกและทางลบ
รวมถึงเป็ น เครื่ องมื อที่ ช่ ว ยให้ มนุ ษ ย์ มี ข้อมู ล ที่ ใช้ในการคิด การตัด สิ น ใจ การท างาน และยั งเป็ น
เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา รวบรวมข้อมูล การวางแผน การจัดองค์กร การติดตาม ประเมินผล และ
รายงานการดาเนินงานขององค์กรได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่ างไรก็ตาม หากมีการนาระบบต้นแบบที่พั ฒ นาขึ้นไปใช้งานจริง ควรมีการศึกษาด้าน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรในการใช้งาน อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อรองรับการนาไปใช้งานจริงได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงควรเพิ่มเติมระบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ เช่น หน้าจอสมัครสมาชิกอาจมีการเพิ่มรูป Profile หน้าจอแสดงรายงาน
แบบรายวัน แบบรายเดือน และแบบรายปี หรือสามารถกาหนดช่วงวัน เดือน ปี ในการรายงานและ
กราฟแสดงจานวนการจองห้องพักแบบรายเดือน รายปี เป็นต้น
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สาขาวิช าวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ มหาวิท ยาลั ย นอร์ ท กรุงเทพ ที่ ส นั บ สนุ น และ
ส่งเสริมการจัดทาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณ ผู้ประกอบการของบริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโล
แอนด์ เลสเตอร์ รอง จ ากัด ที่ ให้ ความอนุเคราะห์ ข้อ มูล ในการจัดท าวิจัย และขอขอบคุณ เจ้าของ
บทความวิช าการ บทความวิจั ย เอกสาร ต ารา รวมถึ งแหล่ งสื บ ค้ น ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ ได้ก ล่ าวไว้ ใน
เอกสารอ้างอิงทุกท่าน ที่ได้ให้ศึกษาและนาข้อมูลมาอ้างอิง เพราะผลงานของท่านทาให้บทความวิจัย
เรื่องนี้ เกิดความสมบูรณ์ในด้านของเนื้อหาและสาเร็จไปได้ด้วยดี
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ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Database Management For Outstanding Staffs Selection Maejo University.
สมชาย อารยพิทยา, สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, ศรินรา ภีระคา, รัตติกาล ณวิชัย และ ลออศิริ พรหมศร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Somchai Arayapitaya, Somwong Thipprajak, Sarinra Peerakum, Rattikarn Nawichai and
La-orsiri Promsorn
Information Technology Center And Division Of Personnel Of Maejo University
Abstract
Presently, the employee recruitment system has been done manually.
Circular notice is used. It lacks of Database Management System. Information
searching and retrieving is taken time and limited meeting of user and employees
need. Therefore, database management is developed for solving the problem
mentioned above. The new database management system aims for Maejo University
outstanding personal selection. The new system is supposed to be accurate, fast,
and easy to use and meet the needs of our employees even more effectively.
The tools used to develop programs consisted of the program used in the
development of information systems, Relational Database Management System, Web
server used to manage data, The program used to decorate pictures. Data were
analyzed using statistical method.
The results of this project : Of the 4 3 service users reported satisfaction to
use outstanding personal selection at the high level ( X = 3.86 SD = 0.45 )
The results of the study indicate that the Maejo University outstanding
personal selection. can be used to provide and share information about outstanding
personal selection in Thailand.
Keywords: database system, information system, outstanding staffs selection
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้ างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น
ประจาปี มีการดาเนินการต่าง ๆ ในลักษณะของเอกสารแจ้งเวียน ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูลทาได้ในขอบเขตที่จากัด ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีขีดจากัด จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เน้นทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้นมา
เพื่อทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย โปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ , โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ , เว็บเซอร์เวอร์ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ จากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้ จานวน 43
คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 SD = 0.45) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบ
ฐานข้อมูล การคัดเลื อกบุ คลากรดีเ ด่น มหาวิท ยาลั ยแม่โจ้ สามารถรวบรวมและให้ บ ริการข้อมู ล
เกี่ยวกับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยได้
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
1. บทนา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีการดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจาดีเด่นเป็น
ประจาทุกปี ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีที่ผ่านมากาหนดให้คัดเลือกแล้วเสร็จประมาณเดือน
มกราคม และเข้ าพิ ธีม อบเกี ย รติ บั ต ร เข็ ม เชิ ด ชู เกี ย รติ (ครุฑ ทองค า) และหนั งสื อ ที่ ร ะลึ ก ในวั น
ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี นั้น
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติพิจารณาการคัดเลือกโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
ผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แล้ ว มีค วามเห็ น ร่วมกัน คือ กลุ่ ม ข้าราชการ ให้ เหลื อ จานวน 1 ราย กลุ่ ม
ลูกจ้างประจา ให้เหลือจานวน 1 ราย กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้เหลือจานวน 1 ราย
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้เหลื อจานวน 1 ราย และกลุ่มพนักงานราชการ
ให้เหลือจานวน 1 ราย
แนวทางการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีจานวนข้าราชการ และลูกจ้างประจา จานวน 301 – 3,000 คน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย สามารถ
คัดเลื อกข้าราชการ และลู กจ้ างประจาดีเด่น ได้ไม่เกิน 2 คน (โดยไม่จาเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ ม) ต่อ
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กระทรวงศึกษาธิการภายในเดือนกุมภาพันธ์ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิช าการดีเด่น จ านวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนดีเด่น จานวน 1 ราย และ
พนักงานราชการดีเด่น จานวน 1 ราย

ภาพที่ 1 การจาแนกกลุ่มตาแหน่งและระดับ
แต่หากกลุ่มที่ 3 และ ที่ 4 มีค่าคุณภาพงานคน พฤติกรรม เท่าเทียมหรือใกล้เคียง แต่
เลื อ ก ได้ เพี ย ง ค น เดี ย ว ข อ ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ลุ่ ม ที่ 4 เป็ น อั น ดั บ แ ร ก
(http://www.eps.mju.ac.th/Struc_ture.aspx, (2558))
2. วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ยในการปฏิ บั ติ งานในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เด่ น ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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3. วิธีดาเนินการ
3.1 ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการท างานจากกองการเจ้ า หน้ า ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
- ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
- ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งาน
มหาวิท ยาลั ย พนั กงานมหาวิท ยาลั ยที่ ได้รับค่ าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงาน
ราชการดีเด่น
- ศึ ก ษาขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานมหาวิ ท ย าลั ย
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น
3.2 ทาการปรับปรุงและ upload รูปภาพต่าง ๆ ของระบบ เช่น รูปภาพของบุคลากรดีเด่น
ประจาปี
3.3 สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกองการเจ้ า หน้ า ที่
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ ทาการรวบรวมข้อมูลขั้นตอน, หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น , แผนการดาเนิ นการคัดเลือกประจาปี , รายชื่อคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อ
ประสานงานการดาเนินการคัดเลือกประจาปี, รายละเอียดของบุคลากรดีเด่นประจาปี
3.4 ทาการเรียบเรียง และจัดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้
3.5 ทาการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น โดยทาการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองการ
เจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ในอินเทอร์เน็ต และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบ
เพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้หลักการตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Circle: SDLC) ทาการออกแบบระบบฐานข้อมู ลให้มี
ความเหมาะสมกับระบบงานที่จะพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น อีอาร์
โมเดล (Entity Relationship Model: ER-Model)
3.6 ทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยนา
ระบบที่ ได้ วิเคราะห์ และออกแบบมาท าการพั ฒ นาโปรแกรมในรูป แบบของ Web Application
เพื่ อ ใช้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยจะแบ่ ง การท างานออกเป็ น ส่ ว นหลั ก ๆ
ได้ 2 ส่วน ดังนี้
3.6.1 Front End เป็นส่วนที่แสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวกับ ขั้นตอน, หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น ประจาปี และรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจาปี ให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป
3.6.2 Back End เป็ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเนื้ อ หาข้ อ มู ล และโครงสร้ า ง
เว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้สาหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)
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3.7 ทาการติดตั้งระบบในเครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8 ทาการทดสอบระบบโดยมีการนาเข้าข้อมูลขั้นตอนการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน
หลักเกณฑ์การดาเนินงานและรายชื่อบุคลากรดีเด่นประจาปี ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบระบบ
และการสืบค้นฐานข้อมูล
3.9 ทาการเผยแพร่ข้อมูล และระบบสารสนเทศผ่ านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลั ยแม่โจ้และ
ระบบ search engine ของโลก เช่น Google Search
3.10 ทาการออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน
โดยให้ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทาการ
ประเมิ น ผลความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ร ะบบฐานข้ อ มู ล การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เด่ น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. ขอบเขตของโครงการ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท าการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล โดยศึ ก ษาเฉพาะใน
มหาวิทยาลั ย แม่โจ้ เท่ านั้ น มีการสร้างและพัฒ นาระบบฐานข้อมูล โดยมีการนาเข้าข้อมูล การ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจาปี จริงที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐานข้อมูล
โดยท าการติ ด ตั้ งระบบใหม่ Upload ไฟล์ เว็บ ต่ างๆ พร้อ มข้ อ มู ล และรูป ภาพของบุ ค ลากรดี เด่ น
ประจาปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปเก็บไว้ที่ Web hosting ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ด้านการออกแบบระบบการทางาน
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ ได้ มี ก ารวิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบการ
ทางาน โดยนาเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการออกแบบระบบ ดังนี้
5.1.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของสารสนเทศ
นั้น โดยจะเป็นมุมมองระดับสูงว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างติดต่อกับระบบ โดยมีการรับและส่ง
ข้อ มู ล ใดกั บ ระบบ ซึ่งแผนภาพระดั บ นี้ จะยังไม่ ก ล่ าวถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารเก็บ ข้อ มู ล (Data Store
Symbol) (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558))
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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบฐานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5.1.2 แผนภูมิการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
แผนภาพกระแสข้ อ มู ล (Data Flow Diagram: DFD) หรื อ เรีย กอี ก อย่ า ง
หนึ่ ง ว่ า แผนภาพการไหลของข้ อ มู ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เพื่ อ แสดงการไหลของข้ อ มู ล และการ
ประมวลผลต่าง ๆในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นสื่อ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้
โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้วิเคราะห์ ระบบเอง หรือระหว่างผู้ วิเคราะห์ ระบบกับ
โปรแกรมเมอร์ หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558))

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
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การสืบค้น แสดงผล เริ่มจากผู้ใช้เข้าไปในระบบเพื่อทาการค้ นหาข้อมูลที่ต้องการ
เช่น ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น แผนการดาเนินการ
คัดเลือกประจาปี หรือ ค้นหารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่ผ่านมา เป็นต้น เมื่อใส่คาค้น
หาไปแล้ว ระบบจะทาการค้นหา และแสดงข้อมูล ที่ต้องการ ส่วนการจัดการข้อมูล ในส่วนของผู้ดูแล
ระบบ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูล การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เริ่ม
จากผู้ ดู แ ลระบบ/เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งท าการ Login Name และ Password ของผู้ ดู แ ลระบบ/
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ย วข้องเข้าไป เมื่อระบบทาการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปทาการ
จัดการข้อมูลที่ต้องการได้
5.2 ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล
ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างแบบจาลองของระบบสารสนเทศ โดยทาให้อยู่ในรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูล เชิงสั มพั น ธ์ (Relational database) ที่มี การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ นแถวและ
คอลัมน์ ในลักษณะตารางสองมิติ ประกอบด้วย แอททริบิวต์ที่แสดงคุณ สมบัติของรีเลชั่นหนึ่ง ๆ
โดยที่ รี เลชั่ น ต่ า ง ๆ ได้ ผ่ า นกระบวนการท ารี เลชั่ น ให้ เป็ น บรรทั ด ฐาน (Normalized) มี ก ารใช้
พจนานุ กรมข้อ มูล จะเป็ น ตั วบอกคุณ ลั กษณะของข้อมู ล ที่ ใช้ในองค์ก ร และเป็ น ตัว ส าคัญ ส าหรั บ
นักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒ นาระบบ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงาน และผู้ใช้ระบบทุกคนพูดถึง
ข้อมูลตัวเดียวกัน เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556)
แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดเก็บข้อมูล การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
และส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ได้แสดงรายชื่อตาราง คาอธิบาย และประเภทของตารางทั้งหมด
ได้ด้วยตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทั้งหมด
ลาดับ
ชื่อตาราง
คาอธิบาย
ประเภท
1
Submitter_MJU
เป็นตารางหลักในการจัดเก็บข้อมูลการ ตารางหลัก
ขอรับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
2
Submitt_MJU
เป็นตารางข้อมูลการขอคัดเลือกฯ
ตารางอ้างอิง
3
Requse_Position
เป็นตารางข้อมูลตาแหน่ง
ตารางอ้างอิง
4
Dwpartment
เป็นตารางข้อมูลสาขาวิชา
ตารางอ้างอิง
5
Request_Method
เป็นตารางข้อมูลวิธีที่ขอการคัดเลือก
ตารางอ้างอิง
6
Person_Work
เป็นตารางข้อมูลประวัติการทางาน
ตารางอ้างอิง
7
Result_Work
เป็ นข้ อ มู ล ผลการป ฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น ตารางอ้างอิง
ย้อนหลัง 3 ปี
8
Person_Photo
เป็นตารางข้อมูลรูปภาพบุคลากรดีเด่น ตารางหลัก
9
User_Weboard
เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนา
ตารางหลัก
10 Person_Admin
เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ
ตารางหลัก
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5.3 ด้านการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
เป็ น การออกแบบส่ ว นต่ อ ประสานกั บ ผู้ ใช้ ระหว่ างผู้ ใช้ กั บ คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี
กระบวนการที่ เริ่ ม จากการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนภู มิ ค วามรู้ ข องนั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก
การศึกษา นักออกแบบกราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบสถาปัตยกรรม
ข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552)
โดยมีการออกแบบใน 2 ส่วน ดังนี้
5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ
5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ
ภาพโลโก้
ลิงค์ภายในสาคัญอื่น ๆ

ชื่อเรื่อง (Title)
เนื้อหา (Content) และภาพกราฟิก

ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลสมุนไพร
ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสร้างหลักของระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

ภาพที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเมนูของระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
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5.4 การออกแบบส่วนการแสดงผล
ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้พัฒนาได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก
ได้ แ ก่ ส่ ว นแสดงผลหน้ า เว็ บ ไซต์ ห ลั ก (Homepage) และส่ ว นการจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ดู แ ลระบบ
(Administrator) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage)
เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงข้ อ มู ล หน้ าแรกของเว็ บ ไซต์ ส าหรับ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การค้นหา
ขั้น ตอนการคัดเลื อกบุ คลากรดีเด่ น หลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการคั ดเลื อ ก แผนการดาเนิน การคัด เลื อ ก
ประจาปี คณะทางานและคณะกรรมการเพื่อประสานงานการคัดเลือก รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่
ผ่านมา เป็นต้น

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

63

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ภาพที่ 7 แสดงการค้นหารายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประจาปี ที่ผ่านมา
5.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator)
หน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าจอสาหรับให้ผู้ที่ดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการ
ข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยใช้รหัสผ่านระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่ 8 แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดีเด่นที่ผ่านมา
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6. สรุปผล
ระบบฐานข้ อ มู ล การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เด่ น มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เป็ น โปรแกรมที่ ได้
พัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเก็บ
ข้อมูล ให้ เป็น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ส ะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง
แม่ น ย า ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้ดังนี้
1. สามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ได้สะดวก รวดเร็ว
2. สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการดาเนินงานนี้ไปเป็น แนวทางในการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้
3. โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อความ, รูปภาพ และเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องได้
4. โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น แยกตามประเภท
หั ว ข้ อต่ าง ๆ อาทิ เช่ น ขั้ นตอนการคั ดเลื อ กบุ ค ลากรดี เด่ น , หลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก าร
คัดเลือก หรือ การค้นหารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่ผ่านมา เป็นต้น
5. โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูล เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ได้นากระบวนการประเมินที่เรียกว่า Affective test or Acceptance Test มาประเมินเพื่อ
หาความพึงพอใจในการใช้งาน โดยให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 43
คน ทาการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พอใจ
1. เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว
4.21
0.97
มากที่สุด
2. หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ
3.74
0.10
มาก
สวยงาม
3. มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
3.81
0.83
มาก
4. มีคาอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจ
3.79
0.85
มาก
ง่าย
5. การนาเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียง
3.79
0.97
มาก
ตามลาดับ ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
6. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย
3.81
0.11
มาก
7. ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ใน
3.86
0.79
มาก
การนาเสนอเนื้อหา
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
3.86
0.45
มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 ผู้ใช้ระบบให้คะแนนประเมินในระดับมาก ในด้าน (1) เข้าสู่ Website
ได้รวดเร็ว (2) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ในการนาเสนอเนื้อหา และ (3) มีรายละเอียดที่
ต้องการครบถ้วน และ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 , 3.81 ตามลาดับ
อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการทดสอบโดยใช้แบบประเมิน จากกลุ่ มตัว อย่าง ท าให้ ส ามารถสรุป ได้ ว่า ระบบ
ฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาก และสามารถนาไปใช้งานจริงได้ต่อไป
1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดของระบบ
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการที่นามาจัดเก็บและรวบรวม นามา
จากหลายๆแหล่ งข้อมู ล และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบู รณ์ โดยผู้ ที่ มีห น้าที่
เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 ข้ อ มู ล รู ป ภาพบุ ค ลากรดี เด่ น ที่ ส ารวจและถ่ า ยภาพบางรายชื่ อ มี ไ ม่ ค รบ
จาเป็นที่จะต้องอ้างอิงรูปภาพต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น จากเว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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1.3 ด้านการแสดงผลรูปภาพ หรือ เนื้อหาข้อมูลล่าช้า เนื่องจากความเร็วในการ
รับ-ส่ง บนอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เข้ามาใช้บริการระบบไม่เท่ากัน
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
2.1 สร้างเครือข่ายชุมชนด้านการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดาเนินงานร่วมกัน
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแพลตฟอร์มมาก
ขึ้น เช่น ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแล๊คซี(่ Samsung Galaxy : Androids)
2.3 ควรมีการพัฒ นาโปรแกรมให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรู ปแบบ
มากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี QR CODE เป็นต้น
2.4 ควรพั ฒ นาต่ อ ยอดไปสู่ ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (DSS : Dicision
support system)
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ รองอธิ ก ารบดี (อาจารย์ ร ชฎ เชื้ อ วิ โ รจน์ ) นายเกษม ใคร้ ม า (อดี ต
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ) นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ (บุคลากรชานาญการพิเศษ/อดีตรักษา
ราชการแทนผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่) นางศรินรา ภีระคา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญ
การ/หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ ) นายรัตติกาล ณวิชัย (บุคลากรปฏิบัติการ
กองการเจ้ า หน้ า ที่ ) นางสาวละออศิ ริ พรหมศร (นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ป ฏิ บั ติ ก าร กองการ
เจ้าหน้าที)่ ทีใ่ ห้ข้อมูลเพื่อประกอบการดาเนินงานในครั้งนี้
8. เอกสารอ้างอิง
กองการเจ้าหน้าที่. (2558). ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ค้นเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.eps.mju.ac.th/Default.aspx.
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์:
กรณีศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
The Development of App-Based Learning English on Android:
A Case Study for Grade 4 Students in Demonstration Elementary School,
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
นราธิป บาลลา, ประชา อุดมญาติ และศิริพล แสนบุญส่ง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Narathip Banla, Pracha Udomyad and Siripon Saenboonsong
Division of Computer Education, Faculty of Education,
Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) develop the app-based learning
English on android 2) study the quality of the app-based learning English on android
and 3) study the satisfaction of the students who learned by using the app-based
learning English on android. The samples were 36 Grade 4/2 students from
Demonstration Elementary School, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University,
obtained by using the simple random sampling technique. The research instruments
consisted of the app-based learning English on android, an assessment forms, and a
satisfaction questionnaire. The research statistics were used mean and standard
deviation.
Results of the research were as follows: the app-based learning English on
android quality by data’s experts were a good level. ( = 4.43, S.D. = 0.55). For the
technique and design’s experts were an excellent level. ( = 4.56, S.D. = 0.50). The
students’ satisfaction with learning through use of the app-based learning was an
excellent level. ( = 4.55, S.D. = 0.62). Therefore, the App-based learning English on
android can be used as learning English in grade 4 students.
Keywords : App-Based Learning English, Android Operating System
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒ นาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน เพื่ อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่
4/2 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 36 คน ซึ่งได้มาด้ว ย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด์ แบบประเมิน คุณ ภาพ และแบบประเมิน ความพึง พอใจ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพแอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.43,
S.D. = 0.55) และด้านเทคนิค และการออกแบบอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.50)
และผู้ใช้มีค วามพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน เพื่อ การเรีย นรู้ที่พัฒ นาขึ้น อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =
4.55, S.D. = 0.62) สรุปได้ว่าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ที ่พ ัฒ นาขึ ้น สามารถน าไปใช้เ ป็น สื ่อ ประกอบการเรีย นในวิช าภาษาอัง กฤษระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 ได้
คำสำคัญ : แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1. บทนา
การพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ ที่เข้มแข็ง สามารถ
ศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง คือ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ ภาษาท้องถิ่น
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการ
เรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2555) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนน้อยและไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน จึงทาให้นักเรียนส่วนใหญ่ ขาดความ
สนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ค่อนข้างต่า เหตุหนึ่งเกิดจาก นักเรียนขาดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนไม่สามารถ
บอกความหมายคาศัพท์ และ ไม่สามารถประยุกต์ใช้คาศัพท์ในการสื่อสารได้ (สุนันทา กสิวิวัฒน์ และ
คณะ, 2557) อีกทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทาให้คาศัพท์มีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งหากปราศจากความรู้ด้านคาศัพท์ การสื่อสารจะไม่เกิดขึ้น และอุปสรรค์ยิ่งใหญ่ประการหนึ่ง
สาหรับผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษจานวนมากคือการไม่รู้คาศัพท์ (Thornbury, 2546)
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ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็น
อย่างมาก มีผู้นาโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาอย่างหลากหลายมากขึ้น
(Reychav & Wu, 2015) จะเห็ น ได้ว่าโมบายเลิ ร์นนิ่ ง (Mobile Learning หรือ M-Learning) เป็ น
นวัตกรรมที่ มี แนวโน้ ม จะใช้ อย่ างแพร่ห ลายในศตวรรษที่ 21 มหาวิท ยาลั ย ในต่างประเทศเริ่ม มี
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ M-learning ทั้งในระบบจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2548) จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี M-Learning เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ที่หลายสถาบัน การศึกษานามาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน โดยสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้อย่างไม่จากัดสถานที่ เวลา และเป็นวิธีในการจูงใจให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน (ณัฐกร สงคราม, 2553)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
ได้ออกฝึกประสบการณ์สอนที่โรงเรียน และเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และจากการ
สังเกตการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ครูยังไม่มีสื่อประกอบการสอนที่ทันสมัยตรงตามความสนใจของ
นักเรียน ครูมักจะให้นักเรียนเรียนโดยการท่องคาศัพท์แบบวิธีเดิม ๆ และสื่อการเรียนการสอนที่ครู
นามาใช้ เช่น บั ตรคา บั ตรภาพหรือแถบประโยค จึงไม่น่าสนใจ ไม่ส ามารถดึงดูดความสนใจของ
นั ก เรี ย น (เนาวรั ต น์ กองตั น , 2551) ดั งนั้ น จึ ง ได้ ส นใจที่ จ ะพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้ตรงกับ
ศักยภาพ ความต้องการ ความถนัด และความสนใจโดยไม่มีข้อจากัดในด้านเวลา สถานที่ โดยเน้น
เนื้อหาเรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และยังช่ วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน
รวมทัง้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒ นาแอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษา อังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ที่มีต่อแอปพลิ เคชัน เพื่ อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
3.1.1 ประชากรคือ นั กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 63 คน
3.1.2 กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรีย นประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ได้จากการเลือกโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับสลากมา 1 ห้องเรียน ใช้เป็นกลุ่มทดลอง ได้นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จานวน 36 คน
3.1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย คาศัพท์ 3 หมวด
ได้แก่ หมวดสัตว์ (Animal) หมวดคากริยา (Verb) และหมวดสิ่งของ (Object)
3.1.4 ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒ นาเครื่องมือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 และเก็บ ข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับครูประจาชั้น จานวน
2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการทบทวนคาศัพท์ทั้ง 3 หมวด หลังจากที่ครูประจาชั้นได้จัดการเรียนรู้ในชั่วโมง
เรียนปกติมาแล้ว
3.2 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
3.2.1กแอปพลิ เคชั นเพื่ อการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษบนระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.2.2กแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของแอปพลิ เคชั น เพื่ อการเรี ยนรู้ ภ าษาอั งกฤษบน
ระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ที่พัฒ นาขึ้น สาหรับผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการ
ออกแบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) มีค่าความสอดคล้อง
ของแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ ของหัวข้อย่อยระหว่าง 0.67
ถึง 1.00 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.91 และ 0.87
3.2.3กแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อ แอปพลิ เคชั น เพื่ อ การเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.90
3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การพัฒ นาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัย
ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เคชัน ในรู ป แบบ System Development Life Cycle : SDLC ซึ่ งประกอบด้ว ย
7 ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปัญหา (Problem Definition)
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ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ศึกษาเอกสาร
สาระการเรี ย นรู้ วิช าภาษาอั งกฤษ เกี่ย วกั บ ค าศั พ ท์ ส าหรับ นั กเรียนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 4 โดย
สอบถามจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis)
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้กระบวนการและสร้าง
วิธีการดาเนินการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ และเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาระบบที่เหมาะสมแล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design)
ในขั้น ตอนของการออกแบบ ผู้ วิ จัย ได้ ดาเนิน การออกแบบ โดยมีขั้ นตอนในการ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยกาหนดเนื้อหา ออกแบบรูปแบบการแสดงผล กิจกรรมการเรียนรู้
และกาหนดสื่อมัลติมีเดียที่ต้องใช้ เขียนบทดาเนินเรื่อง (Storyboard) เพื่อแสดงให้ เห็นลาดับ การ
ดาเนินเรื่องของเนื้อหาในแอปพลิเคชัน และออกแบบหน้าจอ (Screen Design) เนื้อหาในแอปพลิเคชัน
เพื่ อ การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์นั้ น ผู้ วิจั ยได้ น าเสนอเกี่ยวกั บคาศัพท์
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้ออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development)
ในการสร้ า งแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษบนระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด์ โดยใช้ โปรแกรมที่ ใช้ในการพั ฒ นาประกอบด้ว ย โปรแกรม MIT App Inventor เป็ น
โปรแกรมที่ ใช้ ส าหรั บ สร้ างแอปพลิ เคชั น ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ โปรแกรม Adobe Flash
Professional CS5 ใช้ ในการสร้างภาพเคลื่ อ นไหว โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการ
สร้างภาพนิ่ง และโปรแกรม Audacity ใช้สาหรับตัดต่อเสียงประกอบในแอปพลิเคชัน แล้วดาเนินการ
สร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตามรูปแบบ เทคนิค
และวิธีการที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในขั้นต้น
ขัน้ ตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing)
นาแอปพลิเคชัน ที่พัฒ นามาทาการทดลองใช้เพื่อทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของ
ระบบก่อน ด้วยการสมมติตัวผู้วิจัยเป็นผู้เรียน เพื่อข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขทันที จากนั้นนาไปทดลอง
กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน
5 คน โดยเลือกใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นที่ระดับมาก
ที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.49) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มเสียงดนตรีให้น่าสนใจมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้ง (Implementation)
หลังจากปรับปรุงตามคาแนะนาเรียบร้อยแล้ว นาแอพพลิชั่น ไปติดตั้งในแท็บเล็ต
ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อนาไปเป็นเครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนที่กาหนดต่อไป
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ขั้นตอนที่ 7 การบารุงรักษา (Maintenance)
ทดสอบการแสดงผล และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน และ
แก้ไขให้ดีขึ้น
3.3.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิคและการออกแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
3.3.3 นาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบ จานวนด้านละ
5 คน ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
3.3.4 นาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 36 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ
ร่วมกับครูประจาชั้น จานวน 2 ชั่วโมง ให้ผู้เรี ยนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน จากนั้นให้ผู้ใช้งาน
ประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น แล้วนาผลการประเมินมาตรวจนับคะแนนเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่ างข้ อ ค าถามกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่
ต้องการวัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
การประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
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4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ว นที่ 1 ผลการพั ฒ นาแอปพลิ เคชันเพื่ อการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษบนระบบปฏิ บั ติการแอน
ดรอยด์ กรณีศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้
โปรแกรม MIT App Inventor ซึ่ งเป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ส าหรั บ สร้ างแอปพลิ เคชั น ระบบปฏิ บั ติ การ
แอนดรอยด์ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอโปรแกม MIT App Inventor
โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีภาพประกอบเป็นรูปธรรมสามารถถ่ายทอดและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนและง่ายขึ้น
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตัวการ์ตูนทาให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งแอปพลิเคชันมีเสียง
ประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับแอปพลิเคชันตลอดเวลา โดยนาเสนอในหน้าจอแรก
ประกอบด้วยข้อความแนะนาแอปพลิเคชัน ปุ่มกดเพื่อไปยังหน้าถัดไป มีภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูน
เร้ าความสนใจให้ ผู้ เรี ย นอยากที่ จ ะศึ กษาเนื้ อ หาในส่ ว นถัด ไป แสดงดังภาพที่ 2 เมื่อ ผู้ เรียนเข้ าสู่
บทเรียนในแอปพลิเคชั่นแล้วจะปรากฏหน้าเมนูให้เลือกหมวดหมู่ของคาศัพท์ที่ต้องการศึกษา แสดง
ดังภาพที่ 3 เมื่อเข้าสู่หน้าเนื้อหาได้นาเสนอในรูปแบบของเกมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับแอปพลิเค
ชัน ประกอบด้วยภาพตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว และเสียงดนตรีเร้าความสนใจของผู้เรียน แสดงดังภาพที่ 4
ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทบทวนคาศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน
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ภาพที่ 2 หน้าจอหน้าแรกของแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 3 หน้าจอหน้าเลือกหมวดหมู่ของคาศัพท์

ภาพที่ 4 หน้าจอหน้านาเสนอเนื้อหาในรูปแบบเกมปฏิสัมพันธ์
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
ผลการศึกษาคุณ ภาพของแอปพลิ เคชันเพื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษบนระบบปฏิ บัติการ
แอนดรอยด์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อหา และด้ านเทคนิ คและการออกแบบ พบว่ า
ในภาพรวมด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 0.55) และในภาพรวมด้าน
เทคนิ ค และการออกแบบของแอปพลิ เคชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษบนระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.50)
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อแอปพลิ เคชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 36 คน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1. ตัวหนังสืออ่านง่าย มีขนาดเหมาะสม
2. ภาพประกอบมีสีสันสวยงาม
3. มีตัวการ์ตูนประกอบน่าสนใจ
4. พื้นหลังมีสีสวยงาม
5. ดนตรีประกอบดี เสียงดังฟังชัด
6. ปุ่มเชื่อมโยงต่าง ๆ น่าสนใจ
7. ได้ความรู้เรื่องคาศัพท์มากขึ้น
8. อยากให้นาไปใช้กับเรื่องอื่น ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ
9. อยากให้มีสื่อแบบนี้กับวิชาอื่นๆ
10. ความประทับใจโดยรวม
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
4.56
0.61
4.44
0.65
4.47
0.70
4.47
0.65
4.61
0.64
4.42
0.77
4.58
0.50
4.58
0.69
4.67
0.48
4.72
0.45
4.55
0.62

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.62) และผู้เรียน
เสนอแนะว่าอยากให้มีสื่อแบบนี้ในรายวิชาอื่นๆ เพราะชื่นชอบการเรียนโดยใช้แท็บแล็ต ที่มีตัวการ์ตูน
และเสียงเพลงประกอบ ทาให้รู้สึกอยากที่จะเข้ามาเรียน
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ กรณี ศึกษาสาหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การพั ฒ นาแอปพลิ เคชั นเพื่ อการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษบนระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์
กรณี ศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนประถมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม MIT App Inventor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้าง
แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีเครื่องมือช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่ายดาย
อีกทั้ งยังใช้โปรแกรมเสริมอื่น ๆ ได้แก่ โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 ใช้ในการสร้าง
ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการสร้างภาพนิ่งและภาพพื้นหลัง
และโปรแกรม Audacity ใช้สาหรับตัดต่อเสียงประกอบในแอปพลิเคชัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคาศัพท์
ภาษาอังกฤษในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ขอคาแนะนาจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้เนื้อหาที่
ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้เรียนตรงกับวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังมีภาพประกอบเป็นรูปธรรมสามารถ
ถ่ายทอดและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ ชัดเจนและง่ายขึ้นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตัวการ์ตูน
ทาให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งแอปพลิเคชันมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับ แอปพลิ เคชั น ตลอดเวลา สอดคล้ องกับ ดาราวรรณ นนทวาสี และวิวัฒ น์ มี สุ ว รรณ์ (2556)
ได้พัฒ นาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษาสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลาพูน พบว่าองค์ประกอบสาคัญในการสร้าง
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ ควรมีการเรียบเรียงเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก และมีการตรวจสอบข้อความและเนื้อหาให้ตรงกับตัวชี้วัดรายวิชา และสอดคล้องกับสาระ
การเรี ย นรู้ ใช้ รู ป ภาพและเสี ย งที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ขนาดหน้ า จอของอุ ป กรณ์ การน าเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. การศึกษาคุณ ภาพของแอปพลิ เคชัน เพื่ อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษบนระบบปฏิ บั ติการ
แอนดรอยด์ ที่ พั ฒ นาขึ้น โดยผู้ เชี่ ยวชาญด้ านเนื้ อ หา และด้านเทคนิ ค และการออกแบบ ส าหรับ
ผู้ เชี่ย วชาญด้านเนื้ อหามี ความเห็ น ว่าแอปพลิ เคชัน ที่พั ฒ นาขึ้น มี คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
( = 4.43, S.D. = 0.55) เนื่องจากผู้วิจัยได้เลือกใช้เนื้อหาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
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ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 แล้ ว ยั ง ได้ ข อค าปรึ ก ษาจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และครู ผู้ ส อนรายวิ ช าภาษาอั งกฤษ ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับผู้เรียนตรงกับวัตถุประสงค์ สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบมีความเห็น
ว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.50) เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบการออกแบบแอปพลิเคชันจากหนังสือ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า การออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมควรออกแบบหน้าจอให้ยืดหยุ่นกับความแตกต่างของขนาด
หน้ าจอของอุป กรณ์ เลื อ กใช้ภ าพกราฟิ กที่ เหมะสม สวยงาม มีค วามสร้างสรรค์ในการออกแบบ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับพรทิพย์ เล่หงส์ และคณะ (2557) ได้พัฒนาบทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่
1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.23 และ 4.64 ตามล าดั บ แล้ ว ยั ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ลั ย พร ไชยสิ ท ธิ์ (2554) ได้ พั ฒ นา
แอพพลิ เคชั่น ฝึ กทักษะทางคณิ ตศาสตร์บ นเครื่องคอมพิว เตอร์แท็บ เล็ ตส าหรับนั กเรียนระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหา ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน และด้านการวัดผลและประเมินผล ภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79
3. การศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อแอปพลิ เคชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ทดลอง และเก็บข้อมูลกับนักเรียนโรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จานวน 36 คน พบว่าผู้ใช้
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.62) เนื่องจากการ
พัฒนาแอปพลิ เคชันเพื่ อการเรียนรู้ ภ าษาอังกฤษบนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ นั้น ได้ออกแบบ
แอปพลิเคชันให้มีภาพกราฟิกทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่เหมะสม ชัดเจน สวยงาม ประกอบกับ
มีเสียงดนตรีกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากที่จะศึกษาเนื้อหาในหน้าถัดไป
จนครบทุกหัวข้อ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกั บแอปพลิเคชั่นได้มีส่วนร่วม และมีความสนุกและใน
ขณะเดียวกันก็ได้เนื้อหาสาระด้วย อีกทั้งการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลนั้น ยังเป็นสิ่งใหม่ทาให้กระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของบุรัสกร อยู่สุข และ
คณะ (2558) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันคาสั่งเสียงเพื่อเข้ าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เช่นเดียวกับผู้วิจัย พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก
ดังนั้ น จึ งสรุป ได้ว่าการน าแอปพลิ เคชัน เพื่ อ การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษบนระบบปฏิบั ติ การ
แอนดรอยด์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถที่จะไปใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนหนึ่ งในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ ทาให้ ผู้เรียนได้รับความรู้ในเนื้อหา
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คาศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมกับมีความสนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชั นบนแท็บเล็ตนั้น ควรใช้หูฟังแทนลาโพงจาก
ตัวเครื่อง เพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและไม่ให้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และควรมีเพิ่มกิจกรรมเสริมให้มาก
ขึ้นสาหรับนักเรียนที่ศึกษาบทเรียนเสร็จก่อนเวลาเพื่อไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่น
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลั งการใช้ แ อปพลิ เคชั น และควรมี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น นี้ กั บ เนื้ อ หาเรื่อ งอื่ น ๆ ในรายวิช า
ภาษาอังกฤษ หรือในรายวิชาอื่น ๆ ให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัด การเรียนการ
สอนต่อไป
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเอกสารการเงินในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
An Information System for store financial document in Higher Education Institute
: Case study Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The article about Information System for store financial document in Higher
Education Institute: Case study Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep. The purposes of this research was develop
Information System for store financial document in Higher Education Institute. An
Information System was in the form of databases. The database was designed to
facilitate data entry, searching, edit data and accurate reports The database, designed
under Microsoft Access 2007 database program, consists of nine tables, covering project,
purchase approval, overtime compensation, Wages and construction . The Black Box Testing
evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the information
system. The overall expert opinions at a good level ( X = 7.37, S.D. = 0.62), suggesting that
the information system may be applied in the financial document support the tasks.
Keywords: Information System, Store financial document in Higher Education Institute
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บทคัดย่อ
บทควำม เรื่ อ ง ระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ เอกสำรกำรเงิ น ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ กรณี ศึ ก ษำ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์
กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ เอกสำรกำรเงิน ในสถำบั น อุ ด มศึก ษำ ให้ อ ยู่ในลั ก ษณะ
ฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดทำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกแบบ
ฐำนข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้ว ย 9 ตำรำง ครอบคลุ มโครงกำร กำรขอ
อนุมัติจัดซื้อ ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำสิ่งก่อสร้ำง กำรประเมินประสิ ทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธี
ทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมินทั้งหมดจำกควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับดีได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ ำกับ 7.37 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน เท่ ำกั บ 0.62 สรุป ว่ำ สำมำรถน ำโปรแกรมสำรสนเทศกำรจั ดเก็ บ
เอกสำรกำรเงินสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บเอกสารการเงินในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน
เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน เพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินในรูปของแฟ้ม หรือตู้เก็บ
เอกสำรจะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้น ซึ่งจะมีข้อจำกัดในเรื่องเวลำ กำรค้นหำ กำรคำนำณสรุปรำยจ่ำย หำกเป็น
เอกสำรที่สำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพิ่มขึ้น
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและนำกลับมำใช้งำน ทำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำ ซึ่ง
บำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุด และสูญหำยของเอกสำร
ในส่ ว นของกำรบริ ห ำรงำนเอกสำรของส ำนั ก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณแบบเดิม กำรปฏิบัติงำนจะใช้กำรรับเอกสำร
จำกหน่ วยงำนสำรบรรณของกองกลำง มหำวิทยำลั ยเทคโนโลยี รำชมงคลกรุงเทพ รวมถึงรับเอกสำรจำก
หน่วยงำนภำยนอก ซึ่งจะอำศัยระบบเดินเวียนหนังสือ ในบำงครั้งอำศัยช่องทำงระบบโทรสำรหรืออีเมล์ ซึ่ง
สำนักงำนคณบดี ฝ่ำยงำนสำรบรรณ จะต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรที่เข้ำมำในแต่ละวัน รวมถึงหนังสือของ
บุคลำกรภำยในคณะฯ ที่จะต้องดำเนินกำรรับ และนำส่งให้กับฝ่ำยกำรเงิน เช่น บันทึกข้อควำมภำยในเกี่ยวกับ
ค่ำตอบแทน ค่ำวัส ดุ ค่ำจ้ ำงเหมำ ค่ำสิ่ งก่อสร้ำง หนังสื อภำยนอกที่เกี่ยวกับ กำรเงิน เป็ นต้น เพื่อให้ กำร
ควบคุมยอดของผู้ใช้เบิกค่ำใช้จ่ำยให้ถูกต้อ ง (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน , 2555) ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้จัดทำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของ
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งำนกำรเงิน กำรเก็บเอกสำร กำรสืบค้นซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำรกำรเงิน รวมถึงเป็นกำรลด
ขัน้ ตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ทำให้กำรบริหำรงำนเอกสำรของฝ่ำยกำรเงินและบัญชีคณะฯ บริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงิน ดังนี้
ธวัลยำ นนทรี กรุดอินทร์ (2552) ได้ศึกษำ เรื่อง วิจัยและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบัญชีกำรเงิน
สำหรับธุรกิจกำรนำเข้ำและจำหน่ำยเครื่องจักรกลก่อสร้ำง กรณีศึกษำ บริษัท บำงกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด
วัตถุประสงค์หลักของกำรวิจัยและพัฒนำระบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีกำรเงิน สำหรับธุรกิจกำรนำเข้ำ
และจำหน่ำยเครื่องจักรกลก่อสร้ำง คือ กำรวิเครำะห์ ออกแบบและพัฒ นำระบบ สำรสนเทศทำงกำรบัญชี
กำรเงิน โดยกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรดำเนินงำนขององค์กร เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจำก
ระบบงำนต่ำงๆ เข้ำมำสู่ระบบงำนทำงด้ำนกำรบัญชีกำรเงิน สำมำรถจะ ตอบสนองนโยบำยของบริษัท ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน และเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป กำรวิจัยและพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำร
บัญชีกำรเงินที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วย 9 ระบบงำนย่อย ได้แก่ ระบบจัดซื้อต่ำงประเทศ ระบบเจ้ำหนี้ ระบบ
กำรจ่ำยชำระเงิน ระบบบริหำรคลังสินค้ำ ระบบขำย ระบบลูกหนี้ ระบบรับชำระหนี้ ระบบ Commission
ระบบบริหำรต้นทุน สิ นค้ำคงคลังจำกกำรนำเข้ำ และระบบบัญ ชีแยกประเภททั่วไป ระบบงำน เหล่ำนี้จ ะ
เชื่อมโยงภำยใต้ฐำนข้อมูลเดียวกันเพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ประหยัดเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
นำมำประมวลผล และเพิ่มควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ ถูกนำเข้ำสู่ระบบ โดยที่ผู้ใช้งำนสำมำรถสอบถำม
ข้อมูล และออกรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกิจกำรได้ถูกต้องรวดเร็วทันเวลำ สำมำรถ
นำไปใช้ประกอบในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ระบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีกำรเงินสำหรับธุรกิจกำร
นำเข้ำ และจำหน่ำยเครื่องจักรกล ก่อสร้ำงOracle Developer Version 9i เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบ
ใช้ Oracle 9i Release 2 เป็ น ฐำนข้ อ มู ล และท ำกำรพั ฒ นำภำยใต้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ำร Windows XP
Professional และ Window 2003 Server โดยมีลักษณะกำรทำงำนเป็นแบบ Client / Server เครื่องมือที่
ช่วยในกำรออกแบบฐำนข้อมูล ได้แก่ Power Designer 9.5 วิจัยและพัฒนำระบบระบบสำรสนเทศทำงกำร
บั ญ ชี ก ำรเงิ น ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ กำรน ำเข้ ำและจ ำหน่ ำยเครื่อ งจั ก รกลก่ อ สร้ำ งฉบั บ นี้ ให้ ผ ลลั พ ธ์ คื อ กำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงำนในองค์กรลด ควำมผิดพลำดในกำรดำเนินงำน และสร้ำงควำมพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี กำรเงิน และรำยงำนผลกำรวิจัยที่ได้รับ จำกกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์
ข้อ มู ล ทั้ งหมดด้ ว ยโปรแกรม SPSS for Windows โดยท ำกำรแสดงรำยละเอี ย ดของพนั ก งำนที่ เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่ำงในงำนวิจัยในครั้งนี้ โดยแสดง เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ ในรูปแบบ ของควำมถี่และร้อยละ โดย
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จัดเป็ นสถิติในเชิงพรรณนำ และทำกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในกำรเรื่ องกำรดำเนิน งำน“ก่อน” และ
“หลั ง ” กำรใช้ ร ะบบสำรสนเทศ ทำงกำรบั ญ ชี ก ำรเงิ น ส ำหรั บ ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ กำรน ำเข้ ำ และจ ำหน่ ำ ย
เครื่ อ งจั ก รกลก่ อ สร้ ำงตำมควำมต้ อ งกำร ของผู้ ใช้ งำน โดยพิ จ ำรณำจำกกำรทดสอบตั ว แปร 2 ตั ว ซึ่ งมี
ควำมสัมพันธ์กัน “ก่อน” และ “หลัง” โดยใช้ กำรทดสอบทำงสถิติ ที่เป็น Non-Parametric – McNemar
test ซึ่งจัดเป็นสถิติในเชิงอนุมำน อย่ำงไรก็ตำมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชีกำรเงินนี้จะมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์มำก ยิ่งขึ้นได้ ควรได้รับกำรพัฒนำต่อให้เชื่อมกับระบบสำรสนเทศด้ำนอื่น ๆ อีกต่อไป
เอกรำช ธรรมรักษำ (2555) ทำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บและรำยงำน
ผลข้อ มูล ตำมรู ป แบบกรอบมำตรบำนคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษำแห่ งชำติผ่ ำนเครือ ข่ำยอิน เทอร์เน็ ต พบว่ำ
ปัจจุบันสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประกำศใช้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(มคอ.) ซึ่งจ ำเป็ น ต้องจั ดทำเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนดังกล่ ำว โดยในกำรจัดทำเอกสำรที่มีห ลำกหลำย
รูปแบบ และยังมีปัญหำในกำรเก็บข้อมูลและรำยงำนผล งำนวิจัยนี้จึงป็นกำรพัฒนำระบบ ซึ่งออกแบบโดยใช้
ภำษำพีเอชพี และใช้ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอลในกำรเก็บข้อมูล เบ่งส่วนกำรทำงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ระบบ รำยวิชำ และกำหนดรำยวิชำจัดทำ มคอ .
ส่วนของประธำนกลุ่มวิชำ สำมำรถตรวจสอบรำยวิชำที่ได้จัดทำขึ้นและสำมำรถรำยงำนผลในรูปแบบเอกสำร
ได้ และในส่วนของอำจำรย์ซึ่งทำหน้ำที่ในกำรพิมพ์ข้อมูลตำมรูปแบบฟอร์ม ตำมรูปแบบมคอ. และสำมำรถ
รำยงำนผลเป็นเอกสำรได้จำกผลกำรทดลองที่ได้จำกทั้งสำมกลุ่ม กลุ่มล่ะ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลลระบบ
อำจำรย์ และประธำนกลุ่มรำยวิชำ รวมทั้งสิ้น 30 คน พบว่ำ ผู้ทดลองใช้งำน ประเมินผลประสิทธิภำพของ
ระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.15
Ahmad M, Mohsen & Wang Hu (2015) ศึกษำเรื่ อง กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรจัดกำร
(MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร พบว่ำ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
องค์กรมีควำมส ำคัญ จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) มีผลต่อ
ประสิทธิภำพขององค์กร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (Management Information System - MIS) คือ
กำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นไปถูกต้อง รวมถึงกำรส่งข้อมูลในปริมำณมำกจะส่งผลกำรตัดสินใจกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน นอกจำกนี้ ควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติงำน
เชิงกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ จะเป็นคุณลักษณะควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินและกลยุทธ์ขององค์กร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงิน บันทึกข้อควำมภำยในเกี่ยวกับค่ำตอบแทน ค่ำวัส ดุ
ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำสิ่งก่อสร้ำง หนังสือภำยนอกที่เกี่ยวกับกำรเงิน ในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินในสถำบันอุดมศึกษำ
ที่ ส ำมำรถสนั บ สนุ น กำรจั ด เก็ บ เอกสำรกำรเงิ น ในส ำนั ก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมิ น ระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ เอกสำรกำรเงิน ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ อยู่ ในระดั บ
เหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนกำรเงิน สำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูลกำรของแผนกลยุทธ์กำรเงิน แบ่งเป็น หมวดกำรใช้เงิน แหล่งงบประมำณ แผนกำร
จัดทำรำยได้-รำยจ่ำย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำร
ดำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึ ก ษำปั ญ หำและรวบรวมข้ อ มู ล กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เดิ ม เเละกำรวิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งทำให้กำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจชำรุดหรือสูญ หำยได้ ทำให้ เกิดปัญหำในกำร
ดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินเป็นผู้จัดทำ
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
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3. ศึ ก ษ ำระบบ กำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรของฝ่ ำ ย กำรเงิ น ส ำนั ก งำนคณ บ ดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ กำรเงินและบัญชี
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำรกำรเงินให้สอดคล้องกับงำน
ให้ปัจจุบัน
5. ศึกษำกำรพัฒ นำกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์ สร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows
XP Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้
งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จำนวน 5
รำย ผลที่ได้จำกกำรทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ ำน
ต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องทำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศ
กำรจั ด เก็ บ เอกสำรกำรเงิน ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ โดยให้ ผู้ ใช้ งำนท ำเครื่ อ งหมำย  ลงในช่ อ งของเเบบ
ประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมิน ผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดั ง นี้ (อรรถพล จั น ทร์ ส มุ ด และนริ น ทร
บุญพรำหมณ์, 2552; เอกรำช ธรรมรักษำ, 2555)
9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
3.00 – 4.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 2.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้
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การออกแบบระบบ
ผู้วิจั ยทำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงิน ในสถำบั น อุดมศึกษำ โดยให้
ผู้ดูแลระบบสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ
ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอก โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของ
กำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจำลองโมเดล
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling) ดังในภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 3
ud Primary Use Cases
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเอกสารการเงินในสถาบันอุดมศึกษา : กรณี ศึกษา สานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนการเงิน

ผูใ้ ช้ระบบ
รายงานสรุปการใช้เงิน

รายงานยอดสรุปการใช้จ่ายเงิน

ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use –Case- Diagram ของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagram

ระ บ บ ส า รส น เ ท ศ ก า รจัด เ ก็ บ เ อ ก ส า รก า รเ งิ น

ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ ต้น

ก รอ ก ชื่ อ รห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย น ก า รเ งิ น

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 Activity Diagram ของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 3 Entity Relationship Modeling ของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินใน
สถาบันอุดมศึกษา
การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนระบบ โดยให้
ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่ อให้ ส ำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล เอกสำรเข้ำ เอกสำรออก และ
รำยกำรต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินในสถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงเอกสำรกำรขอ
อนุ มัติจั ดซื้อ หรือขอเบิ กเงิน ออกในรู ป ของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้ กับบุ คลำกรของคณะฯ โดยผู้ ใช้ระบบ
สำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึง ภำพ
ที่ 8
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ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 5 หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 6 หน้าจอการการจัดการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 7 หน้าจอรายงานการใช้จ่ายเงินของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 8 รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินของระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเงินใน
สถาบันอุดมศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้ใช้ระบบจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ เอกสำร กำรเงิ น ใน
สถำบั นอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒ นำระบบพบว่ำประสิ ทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี
ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 7.37 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนเท่ ำ กั บ 0.62 เมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น รำยด้ ำ นพบว่ ำ ด้ ำ นที่ มี
ประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับ
ดี ค่ ำเฉลี่ ย เท่ ำกั บ 8.0 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนเท่ ำกั บ 0.4 ด้ ำนควำมสะดวกและง่ำยต่ อ กำรใช้ งำนของ
โปรแกรมอยุ่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องใน
กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45
ตำมลำดับ
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.89

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.53

1.04

ดี

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0.44

ดี

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

6.32

0.45

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

รวม
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.98

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.37

0.62

ดี

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินในสถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ สำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย เทคโนโลยี รำชมงคลกรุงเทพ เพื่ อให้ กำรจัดเก็บ บันทึกข้อควำม
ภำยในเกี่ยวกับค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำสิ่งก่อสร้ำง หนังสือภำยนอกที่เกี่ยวกับกำรเงิน จัดกำร
ข้อมูลอย่ำงมีระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติสรุปยอดกำรใช้จ่ำยเงินแยกตำมปี ทำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
วีณ ำ เนตรสว่ำง, สุ รั ตนำ สั งข์ห นุ น . (2555). การพั ฒ นาโปรแกรมระบบฐานข้อ มูลการจั ดเก็บ เอกสาร
สาหรับหน่ายงานการศึกษา. วำรสำรวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2.
ธวัลยำ นนทรี กรุดอินทร์ . (2552). วิจัยและพัฒ นาระบบสารสนเทศการบัญ ชีการเงิน สาหรับธุรกิจการ
นาเข้าและจาหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จากัด.
ค้นเมื่อ 3 กุมภำพันธ์ 2558. ค้นจำก : http://www.rpu.ac.th/Library_
web/doc/RC_RR/2552_Account_Thawanya.pdf.
อรรถพล จั น ทร์ ส มุ ด , นริ น ทร บุ ญ พรำหมณ์ . (2552). ระบบสารสนเทศการผลิ ต อ้ อ ยในพื้ น ที่ จั งหวั ด
บุรีรัมย์. กำรค้นคว้ำอิสระปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตรและ
พัฒนำชนบท) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี.
เอกรำช ธรรมรักษำ. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูลตามรูปแบบ
กรอบมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วำรสำรเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2.
Ahmad M., Mohsen, Wang Hu. (2015). Using Management Information Systems (MIS) to
Boost Corporate Performance. International Journal of Management Science and
Business Administration. Vol 1~ 96 ~ Issue 11.
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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ
การเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด
2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษขนาด 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 สาหรับหัวข้อ กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ
3. องค์ประกอบและการเรียงลาดับเนื้อหา
(1) ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ
(3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คา ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้นาเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และบทความภาษาอังกฤษ ให้นาเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องนาเสนอบทคัดย่อ
(4) คาสาคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น 3-5 คา
(5) บทนา (introduction) กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature)
(6) วิธีดาเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
(7) ผลการศึกษา (results)
(8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
(9) กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี)
(10) เอกสารอ้างอิง (references)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ชื่อต้น ชื่อสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ชื่อสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … ) กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุทั้ง 2 คน
กรณีเอกสารมีผู้แต่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ et al (เช่น สมชาย
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014))
2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10) ให้เรียงตามลาดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขลาดับ ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ การ
อ้างอิงที่เกี่ยวกับจานวนชื่อผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและตารา ในที่นี้นาเสนอตัวอย่างที่พบบ่อย
(1) หนังสือและตารา
ชื่อผู้แต่ง (ระบุหน้าที่เช่น บรรณาธิการ). (ปี). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).
เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2557). ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 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 ปี (ม.ป.ป. ; n.d.) เมือง (ม.ป.ท.) สานักพิมพ์ (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 กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 2-7 คน ในรายชื่อเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ
กรณีเกิน 7 คน ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้
ละข้อมูลตั้งแต่ 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 รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเน้น เลขปีที่ แบบ APA)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
เลขปีที่(เลขฉบับที่): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดของบทความ.
กอ ใจดี. (2558). ฉันรักไอที. วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110.
(3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อเอกสาร
(หน้า เลขเริ่ม-ท้าย). เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2556). ไอทีปีหน้า. ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.). รายงานการประชุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 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
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีที่หรือฉบับ, เลขหน้า.
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กอ ใจดี. (2556, ธันวาคม 31). ไอทีกับปีใหม่. ไทยรัฐ, 3. [ไม่มี ปีที่หรือฉบับ]
(5) วิทยานิพนธ์ กรณีจากสถาบันการศึกษา และกรณีจากฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลวิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัย, ประเทศ.
[กรณีไทย อาจละชื่อประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา]
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลฯ). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล. (เลขอ้างอิง).
กอ ใจดี. (2554). การศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริญญา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)). มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Smith, A.B. (1997). A study of information technology in Thailand.
(Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest database.
(UMI No. AAA 1234567).
(6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6.1) กรณีเอกสารข้างต้นที่สืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม
คาว่า ค้นจาก และที่อยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Retrieved from …)
บางกรณีอาจระบุเดือนและวันที่ และที่อยู่ URL ไม่ต้องทาเป็น Link หรือขีดเส้น
ใต้ บางกรณีละส่วนเมืองและสานักพิมพ์ได้ หลีกเลี่ยง Link ทีย่ าวมากเกินไป
กอ ใจดี. (2558). ไอทีวันนี้. กรุงเทพฯ: สมาคมไอทีไทย. ค้นจาก
http://itthai.com/doc/IT-1234.pdf.
Smith, A.B. (2014). Catch IT if you can. IT Today 10(1): 5-8.
Retrieved from http://www.ittoday.org/j/10_1/article1234.pdf.
(6.2) เว็บไซต์
กรณีสถาบันใช้ ชื่อองค์กร กรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นจาก …
สมาคมไอทีไทย. (2554). นโยบายไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf.
กอ ใจดี. (2557). ข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it2know/
(6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์ (โดยควรหลีกเลี่ยง
ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ)
ชื่อผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day). ชื่อหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ).
[ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา]. ค้นจาก …
กขค_IT_man. (2557, 20 ธันวาคม). ทาไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน
[กระดานสนทนา]. ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum.
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้ เรื่องภาษาไทย
(1) ชื่อเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นคากลุ่ม article, คาเชื่อม, คาสันธาน, คาบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก แต่ถ้าคาดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา คาย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา เช่น Information Technology and Policy of Thailand
(2) คาแรกสุดของชื่อเรื่อง และคาที่เป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
คา เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods
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(3) คาแรกที่ตามหลังหัวข้อคาสาคัญ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น Keywords:
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project
(4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ ทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก ยกเว้นชื่อย่อ ชื่อ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน …
การส่งเรื่องตีพิมพ์
ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง
บรรณาธิการวารสาร ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์
---------------------------------------
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