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การพฒันาระบบจดัการข้อมลูการดแูลและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาผึง้ จงัหวดัราชบรีุ 

Development for Management Information System of Monitoring and Controlling 
the Dengue Fever of Ban Khao Phueng Health Promoting Hospital 

 

ณฐัพล ธนเชวงสกุล, ธรีะวฒัน์ ยง่กรบั, ศศธิร สุระชาต ิ 
สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ 

 

Nattaphol Thanachawengsakul Theerawat Yongkrab and Sasithon Surachat 
Software Engineering Major, Faculty of Information Technology,  

North Bangkok University 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to development for management information 
system of monitoring and controlling the dengue fever of Ban Khao Phueng Health 
Promoting Hospital, and 2) to assess the suitability of system. In this study, nine experts in 
Information and Communication Technology, public health were selected as a sample 
group ( purposive sampling) .  The following tools used in this research included 1) 
management information system of monitoring and controlling the dengue fever used JSP 
(Java Server Pagers) language in web application development, Apache program in server 
simulation, and MySQL in databased management.  and 2)  suitability test of the 
management information system of monitoring and controlling the dengue fever while mean 
and standard deviation were used for data analysis.  
 The findings of the research suggested that 1)  the system consists of twelve 
modules including management user information module, user permission module, 
management personal information module, management survey module, management control 
module, management command information module, management member information village 
module, checked survey module, checked control module, checked command information 
module, checked member information village module and report module. And 2)  Suitability 
test in relation to system development assessed by those experts indicated that the 
overall results were at high level with the mean score of 4.25 and standard deviation of 
0.67.  Therefore, the system development can be applied to management information 
system as well as suitability 
 
Keywords : Management Information System ; Monitoring and Controlling ; Dengue Fever 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และ 2) ประเมนิ
ความเหมาะสมของระบบ โดยมกีลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร และดา้นสาธารณสุข จ านวน 9 คน ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
1) ระบบจดัการขอ้มูลการดูแลและควบคุมโรคไขเ้ลอืกออก โดยใช้โปรแกรมภาษา JSP (Java 
Server Pagers) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ใน
การจ าลองเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นเวบ็เซริฟ์เวอรแ์ละใชโ้ปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูล และ 2) แบบประเมนิความเหมาะสมของการระบบจดัการขอ้มลูการดูแลและควบคุม
โรงไขเ้ลอืกออก วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบว่า 1) ระบบจดัการข้อมูลที่พฒันาประกอบด้วย 12 โมดูล คือ โมดูล
จดัการข้อมูลผู้ใช้ โมดูลจดัการสทิธิก์ารใช้งาน โมดูลจดัการข้อมูลส่วนตวั โมดูลจดัการข้อมูล
สอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลจดัการขอ้มลูควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลจดัการขอ้มลูบนัทกึ
สัง่การควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลจดัการข้อมูลหลงัคาเรอืน โมดูลตรวจสอบข้อมูลการ
สอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลตรวจสอบขอ้มูลการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลตรวจสอบ
ขอ้มูลบนัทกึสัง่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลตรวจสอบขอ้มูลหลังคาเรอืน และโมดูลการ
ออกรายงาน และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย ( X ) รวมเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวม
เท่ากับ 0.67 แสดงว่าสามารถน าระบบที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจดัการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ค าส าคญั : ระบบจดัการขอ้มลู , การดแูลและควบคุม , โรคไขเ้ลอืดออก 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เขา้มาอยู่ในชวีติประจ าวนัของ
ทุกคนนอกจากข่าวสารต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัผ่านช่องทางวทิยุ หนงัสอืพมิพ ์และโทรทศัน์แลว้ ยงัไดร้บั
ข้อมูลข่าวสารจากทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรอืบล็อก ซึ่งสามารถรบัรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถช่วยในเรื่องการจดัเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การ
ประมวลผลมีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น เช่นเดียวกับวงการทางการแพทย์มีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาช่วยในการจดัเก็บข้อมูลคนไข้ เมื่อแพทย์
ตอ้งการขอ้มลูของคนไขก้็สามารถคน้หาไดอ้ย่างรวดเรว็ ช่วยใหก้ารรกัษาเป็นไปอย่างทนัท่วงท ี
และท าใหก้ารรกัษามปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถช่วยลดอตัราการเสยีชวีติลงได ้เช่น 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

3

 
 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุรี และ 2) ประเมนิ
ความเหมาะสมของระบบ โดยมกีลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร และดา้นสาธารณสุข จ านวน 9 คน ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
1) ระบบจดัการขอ้มูลการดูแลและควบคุมโรคไขเ้ลอืกออก โดยใช้โปรแกรมภาษา JSP (Java 
Server Pagers) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ใน
การจ าลองเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นเวบ็เซริฟ์เวอรแ์ละใชโ้ปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูล และ 2) แบบประเมนิความเหมาะสมของการระบบจดัการขอ้มลูการดูแลและควบคุม
โรงไขเ้ลอืกออก วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบว่า 1) ระบบจดัการข้อมูลที่พฒันาประกอบด้วย 12 โมดูล คือ โมดูล
จดัการข้อมูลผู้ใช้ โมดูลจดัการสทิธิก์ารใช้งาน โมดูลจดัการข้อมูลส่วนตวั โมดูลจดัการข้อมูล
สอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลจดัการขอ้มลูควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลจดัการขอ้มลูบนัทกึ
สัง่การควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลจดัการข้อมูลหลงัคาเรอืน โมดูลตรวจสอบข้อมูลการ
สอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลตรวจสอบขอ้มูลการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลตรวจสอบ
ขอ้มูลบนัทกึสัง่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก โมดูลตรวจสอบขอ้มูลหลังคาเรอืน และโมดูลการ
ออกรายงาน และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย ( X ) รวมเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวม
เท่ากับ 0.67 แสดงว่าสามารถน าระบบที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจดัการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เขา้มาอยู่ในชวีติประจ าวนัของ
ทุกคนนอกจากข่าวสารต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัผ่านช่องทางวทิยุ หนงัสอืพมิพ ์และโทรทศัน์แลว้ ยงัไดร้บั
ข้อมูลข่าวสารจากทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรอืบล็อก ซึ่งสามารถรบัรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถช่วยในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การ
ประมวลผลมีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น เช่นเดียวกับวงการทางการแพทย์มีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาช่วยในการจดัเก็บข้อมูลคนไข้ เมื่อแพทย์
ตอ้งการขอ้มลูของคนไขก้็สามารถคน้หาไดอ้ย่างรวดเรว็ ช่วยใหก้ารรกัษาเป็นไปอย่างทนัท่วงท ี
และท าใหก้ารรกัษามปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถช่วยลดอตัราการเสยีชวีติลงได ้เช่น 

 
 

แพทย์ให้ค าแนะน ากับคนไข้ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การผ่าตัดทางไกล เป็นต้น 
(Janthakarn, P. 2556) 

ปัญหาโรคไข้เลอืดออกนับเป็นปัญหาอนัดบัต้นของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
เนื่องจากมกีารพบผูป่้วยในทุกพืน้ทีเ่ป็นประจ าของทุกปี จากปัญหาดงักล่าวโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลจึงให้ความส าคัญถึงแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลืออย่างจรงิจังและ
ด าเนินงานตามนโยบาย โดยมขีอบเขตการด าเนินการสาธารณสุขแบบผสมผสานทัง้ด้านการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ การควบคุมและป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ รวมทัง้
การจดัการปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพ ทัง้ในระดับบุคคล ครอบครวั ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่
รบัผดิชอบ การเพิม่ศกัยภาพของทมีสุขภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล เจา้พนักงาน เภสชักรรม 
ทนัตาภบิาล และเจา้หน้าทีส่าธารณสุข การสรา้งสมัพนัธภาพที่ดกีบัชุมชน การเพิม่ศกัยภาพ
การดูแลผูป่้วยส่งผลใหไ้ม่ต้องส่งตวัมาโรงพยาบาลศูนย์หรอืโรงพยาบาลชุมชน (กนัยา กาญจน
บุรานนท์, 2526,100-104) ทัง้นี้ ปัจจยัส าคญัของโรคไขเ้ลอืดออกที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายมี
ความซบัซ้อนและแตกต่างกนัแต่ในละพื้นที่ อาท ิภูมติ้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อไวรสั
เตงกี ความหนาแน่นของประชากร สภาพภูมอิากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความ
เขา้ใจ และความตระหนกัของประชาชนในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุล์กูน ้ายุงลาย ดงันัน้ แนวคิด
ดา้นการรายงานสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกจงึเปลีย่นไปสู่การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูจาก
แหล่งที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ “ป้องกนั” และ “เตอืนภยั” รวมทัง้การประเมนิความเสี่ยง
ทางสุขภาพ (Health Risk Assessment) ช่วยให้ฝ่ายบรหิารสามารถตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย แผนงานและกลยุทธใ์นการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (จริาพฒัน์  เกตุแกว้ และศร
เพชร  มหามาตย์, 2558, 3) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 (ICT2020) ของประเทศไทย ในยุทธศาสตรท์ี่ 6 ซึ่งใน
กรอบ ก-4 ขอ้ 3 กล่าวถงึการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อสนับสนุนการบรกิารสุขภาพ
เชงิป้องกนั (Preventive care services) เป็นการส่งเสรมิการจดัให้มบีรกิารเฝ้าระวงัและเตือน
ภยัดา้นสุขภาพ โดยการใช้หรอืพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถบ่งบอกภาวะเสี่ยงที่จะ
เกดิโรคไขเ้ลอืดออกไดอ้ยา่งทนัท่วงท ีรวมถงึสนับสนุนนวตักรรมทีส่ามารถพฒันาสู่ระบบบรกิาร
หรอืการผลติเชงิพาณิชย ์เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในวงกวา้ง การให้ความส าคญัของการเฝ้าระวงั
โรคไขเ้ลอืดออกถอื เป็นปัจจยัเสี่ยงดา้นสุขภาพที่ส าคญัของคนไทยในปัจจุบนั โดยผู้ที่เป็นโรค
ไขเ้ลอืดออกส่วนใหญ่จะหายขาดแต่ก็มสี่วนน้อยทีร่กัษาไม่หายขาดจนถงึตาย เพื่อลดอตัราการ
เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก บรกิารเหล่านี้จรงิก่อก าเนิดขึ้นเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลอืดออกและอัตราการตายของโรคไข้เลอืดออก เป็นการส่งผลต่อการยกระดบัมาตรฐาน
สุขภาพละคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้โดยรวม  

จากความส าคญัและปัญหาที่กล่าวขา้งต้น ผู้พฒันาจงึได้มแีนวคดิในการพฒันาระบบ
จดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขา
ผึ้ง จงัหวดัราชบุร ีเพื่อจดัการขอ้มูลด้านสุขภาพให้กบัประชาชนและพฒันาระบบเอกสารการ
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ส ารวจโรคไข้เลอืดออกให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เพื่อตอบสนอง
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 (ICT2020) ด้าน
การสนบัสนุนการบรกิารสุขภาพเชงิป้องกนั 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาระบบจดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี
 2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี
 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 2 ด้าน คอื ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร และดา้นสาธารณสุข 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 2 ด้าน คอื ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร จ านวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข จ านวน 4 ท่าน รวมทัง้หมด 9 ท่าน ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
อยา่งน้อย 3 ปี 
 3.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้ คอื ระบบจดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจดัการข้อมูลการดูแลและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 

3.3 วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การพฒันาระบบจดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ (9 
เดอืน) คอื 
 ระยะท่ี 1 การพัฒนาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ีประกอบดว้ย 
  ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ คือ วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ตามแนวคดิของโอภาส เอี่ยมสริวิงศ์ (2547) ประกอบดว้ย 7 
ระยะ คอื 
  1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นการพิจารณาจากปัญหาของการ
ด าเนินงานปัจจุบนัและความต้องการทีจ่ะแก้ไขปัญหาหรอืปรบัปรุงให้ดขีึน้ เพื่อคน้หาสาเหตุว่า
อะไรคอืปัญหาหลกัและปัญหารองของการด าเนินงานปัจจุบนั รวมถึงการท าความเขา้ใจความ
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ส ารวจโรคไข้เลอืดออกให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เพื่อตอบสนอง
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 (ICT2020) ด้าน
การสนบัสนุนการบรกิารสุขภาพเชงิป้องกนั 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาระบบจดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี
 2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี
 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 2 ด้าน คอื ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
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กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 2 ด้าน คอื ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
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  ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ คือ วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ตามแนวคดิของโอภาส เอี่ยมสริวิงศ์ (2547) ประกอบดว้ย 7 
ระยะ คอื 
  1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นการพิจารณาจากปัญหาของการ
ด าเนินงานปัจจุบนัและความต้องการทีจ่ะแก้ไขปัญหาหรอืปรบัปรุงให้ดขีึน้ เพื่อคน้หาสาเหตุว่า
อะไรคอืปัญหาหลกัและปัญหารองของการด าเนินงานปัจจุบนั รวมถึงการท าความเขา้ใจความ

 
 

ต้องการของระบบโดยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างผูใ้ชก้บัผูพ้ฒันาระบบ มกีารระบุและเก็บ
ความตอ้งการส าหรบัด าเนินงานตามขอบเขตในขัน้ถดัไป  
  2) การวเิคราะห์ระบบ (Analysis) เป็นการวเิคราะห์การด าเนินงานของระบบ
ปัจจุบนั โดยการน าข้อก าหนดของปัญหาและความต้องการที่ได้มาวเิคราะห์ ท าการก าหนด
รายละเอยีดของความต้องการในระบบงานใหม่ทัง้หมด ดว้ยการวเิคราะห์และออกแบบเชงิวตัถุ 
(Objected Oriented Analysis and Design) อาทิ แผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ 
(Use Case Diagram) เป็นตน้ 
  3) การออกแบบระบบ (Design) เป็นการออกแบบเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเขา้สู่
ระบบและใช้ออกแบบส่วนทางออกของข้อมูล (Output Design) รวมถึงการออกรายงาน 
(Report) เช่น รายงานขอ้มลูแบบส ารวจไขเ้ลอืดออก รายงานขอ้มลูการตดิตามการดแูลและการ
ควบคุมโรคไข้เลอืดออก รายงานข้อมูลความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลอืดออก และรายงาน
บนัทกึสัง่การตดิตามการดูแลและการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก เป็นต้น ส่วนการออกแบบอนิพุต 
(Input Design) และการออกแบบหน้าจอ (User Interface) ผู้วจิยัได้มกีารออกแบบและพฒันา
ใหมท่ัง้ระบบ 
  4) การพัฒนาระบบ (Development) โดยน ากระบวนการทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวรม์าปรบัใชใ้นการพฒันาตามขอ้ก าหนดความต้องการทีท่ าการวเิคราะห์และออกแบบ
ไว้ในขัน้ตอนขา้งต้น การพฒันาโดยให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง ซึ่งจะมกีารจดัท าระบบโดยใชภ้าษา JSP (Java Server Pagers) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ในการจ าลองเครื่อง
คอมพวิเตอรเ์ป็นเวบ็เซริฟ์เวอรแ์ละใชโ้ปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู 

5) การทดสอบระบบ (Testing) ผู้วจิยัใช้วธิกีารทดสอบระบบแบบ Black Box 
Testing โดยท าการตรวจสอบข้อมูลน าเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ได้ออกมา (Output) เพื่อ
ตรวจสอบระบบท างานไดต้ามคุณลกัษณะทีไ่ด้ออกแบบไว้หรอืมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ประการใด
หรอืไม่ และหากเกดิขอ้ผดิพลาดจะไดท้ าการแก้ไขใหร้ะบบมคีวามสมบูรณ์ ลดขอ้ผดิพลาดก่อน
น าระบบไปใชง้านจรงิ 

6) การติดตัง้ระบบ (Installation) เป็นการน าระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไป
ตดิตัง้เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเขาผึง้ โดยจะเลอืกใช้วธิกีารติดตัง้
ระบบแบบการตดิตัง้แบบคู่ขนาน (Parallel Installation) ซึง่เป็นวธิกีารตดิตัง้ที่มกีารปฏบิตังิาน
ทัง้ระบบงานเดมิกบัระบบงานใหมข่นานกนัไป  

7) บ ารุงรกัษา (Maintenance) เป็นการบ ารุงรกัษาระบบให้ตรงกบัการท างาน
ตลอดระยะเวลาการใชง้าน เพื่อให้ระบบสามารถรองรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในอนาคตได้รวมถงึ
สนบัสนุนการท างานของผูใ้ชไ้ดต้อลดเวลา 
  ส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัใช้เพียง 5 ระยะ โดยระยะที่ 6-7 ไม่ได้น ามาใช้
เป็นกรอบในการพฒันาระบบ 
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 ระยะท่ี 2 การประเมนิความเหมาะสมของระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดา้นสาธารณสุข จ านวน 9 คน  
 3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1) ระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลอืดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในรูปแบบ Web Application ใช้โปรแกรม 
Apache ในการจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้โปรแกรม MySQL เป็น
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู 

2) แบบประเมนิความเหมาะสมของระบบจดัการขอ้มลูการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ีมลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scales) แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความ
ต้องการในการใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) 2) ด้านประสิทธิภาพของการ
ท างานระบบ (Functional Test) 3) ด้านลกัษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) และ 4) 
ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดงัน้ี (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2538) 
   4.50-5.00 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดมีาก 
   3.50-4.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัด ี
   2.50-3.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัพอใช ้
   1.00-1.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 
 
4. ผลการศึกษา 
 การพัฒนาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลอืดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ีสามารถสรปุผลการวจิยัไดต้ามล าดบั ดงันี้ 
 ระยะท่ี 1 ผลการพฒันาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลอืดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ีประกอบดว้ย 
  4.1 ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ 

ผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุตามขอบเขตการท างานที่แบ่งตาม
ลกัษณะของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย ผูด้แูละระบบ (Admin) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น 
(VHV) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (Officer) และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบล (Director) ดงัภาพที ่1  
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   4.50-5.00 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดมีาก 
   3.50-4.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัด ี
   2.50-3.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัพอใช ้
   1.00-1.49 หมายถงึ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 
 
4. ผลการศึกษา 
 การพัฒนาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลอืดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ีสามารถสรปุผลการวจิยัไดต้ามล าดบั ดงันี้ 
 ระยะท่ี 1 ผลการพฒันาระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลอืดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ีประกอบดว้ย 
  4.1 ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ 

ผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุตามขอบเขตการท างานที่แบ่งตาม
ลกัษณะของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย ผูด้แูละระบบ (Admin) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น 
(VHV) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (Officer) และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบล (Director) ดงัภาพที ่1  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดง Use Case Diagram ของระบบ 
 

  จากภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ แบ่งออกเป็น 12 
โมดลู ประกอบดว้ย 
  1) โมดูลจดัการข้อมูลผู้ใช้ (Management User Information Module) ส าหรบั
ผูด้แูลระบบท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข และตรวจสอบข้อมลูผู้ใช้งานระบบ 

2) โมดูลจัดการสิทธิก์ารใช้งาน  (Set the Permissions the User Module) 
ส าหรบัผูด้แูลระบบท าการก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ใชง้านระบบ  

3) โมดูลจดัการข้อมูลส่วนตัว (Management Personal Information Module) 
ส าหรบัผู้ดูและระบบ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  ท าการแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั
ของตนเอง 

4) โมดูลจดัการข้อมูลสอบสวนโรคไข้เลือดออก (Management the Survey 
Information module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจา้หน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบล ท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข และตรวจสอบข้อมลูดงักลา่ว 

5) โมดูลจัดการข้อมูลควบคุมโรคไข้เลือดออก (Management the Control 
Information Module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจา้หน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบล ท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข และตรวจสอบข้อมลูดงักลา่ว 

6) โมดูลจดัการขอ้มลูบนัทกึสัง่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (Management the 
Command Information Module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจา้หน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข และตรวจสอบข้อมลูดงักลา่ว 
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7) โมดูลจดัการข้อมูลหลงัคาเรอืน (Management your Member Information 
the Village Module) ส าหรบัเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข 
และตรวจสอบข้อมลูดงักลา่ว 

8) โมดูลตรวจสอบข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก (Checked Survey 
Information Module) ส าหรบัผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

9) โมดูลตรวจสอบข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลอืดออก (Checked the Control 
Information Module) ส าหรบัผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

10) โมดูลตรวจสอบขอ้มลูบนัทกึสัง่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (Checked the 
Command Information Module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น  

11) โมดูลตรวจสอบขอ้มูลหลงัคาเรอืน (Checked your Member Information 
the Village Module) ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

12) โมดูลการออกรายงาน (Report Module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลท าการแสดงรายงานการสอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก (Report Survey) และ
รายงานบนัทกึสัง่ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (Report Command)  
 4.2 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
  

จากภาพที่ 2 แสดงผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยผู้ใช้งานระบบ 
(User) ประกอบด้วยผู้ดูและระบบ (Admin) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (VHV) 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (Officer) และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล (Director) เข้าใช้งานผ่านทางระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตในรูปแบบของ Web 
Application ซึ่งมีการจดัการข้อมูลผ่านโปรแกรม Apache Web Server ในการจ าลองเครื่อง
คอมพวิเตอรเ์ป็นเวบ็เซริฟ์เวอร ์และใชโ้ปรแกรม MySQL ในการจดัการฐานขอ้มลู 
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7) โมดูลจดัการข้อมูลหลงัคาเรอืน (Management your Member Information 
the Village Module) ส าหรบัเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข 
และตรวจสอบข้อมลูดงักลา่ว 

8) โมดูลตรวจสอบข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก (Checked Survey 
Information Module) ส าหรบัผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

9) โมดูลตรวจสอบข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลอืดออก (Checked the Control 
Information Module) ส าหรบัผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

10) โมดูลตรวจสอบขอ้มลูบนัทกึสัง่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (Checked the 
Command Information Module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น  

11) โมดูลตรวจสอบขอ้มูลหลงัคาเรอืน (Checked your Member Information 
the Village Module) ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

12) โมดูลการออกรายงาน (Report Module) ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลท าการแสดงรายงานการสอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก (Report Survey) และ
รายงานบนัทกึสัง่ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (Report Command)  
 4.2 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
  

จากภาพที่ 2 แสดงผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยผู้ใช้งานระบบ 
(User) ประกอบด้วยผู้ดูและระบบ (Admin) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (VHV) 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (Officer) และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล (Director) เข้าใช้งานผ่านทางระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตในรูปแบบของ Web 
Application ซึ่งมีการจดัการข้อมูลผ่านโปรแกรม Apache Web Server ในการจ าลองเครื่อง
คอมพวิเตอรเ์ป็นเวบ็เซริฟ์เวอร ์และใชโ้ปรแกรม MySQL ในการจดัการฐานขอ้มลู 

 
 
 
 
 

 
 

 4.3 ผลการออกแบบแบบจ าลองความสมัพนัธเ์อนทติ ี(Entity Relationship Diagram) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงแบบจ าลองความสมัพนัธเ์อนทติ ี(Entity Relationship Diagram) 
 

  จากภาพที่ 3 แสดงผลการออกแบบแบบจ าลองความสมัพนัธ์เอนทิตี (Entity 
Relationship Diagram) โดยแสดงความสมัพนัธข์องฐานขอ้มูล จ านวน 9 ตาราง ประกอบด้วย 
ตารางข้อมูลหลังคาเรือน (Address) ตารางข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก (Survey) 
ตารางขอ้มลูผูใ้ช ้(User) ตารางขอ้มลูผูอ้ยู่อาศยั (People) ตารางขอ้มลูบนัทกึสัง่การควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก (Command) ตารางขอ้มูลการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (Control) ตาราขอ้มูลสทิธิ
การใช้งาน (Permission) ตารางข้อมูลรูปโปรไฟล์ (Userphoto) และตารางข้อมูลค านวณการ
สอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก (Ordersur) 
 4.4 ผลการพฒันาระบบจดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
  1) หน้าจอจดัการขอ้มลูผูใ้ช้ โดยผูดู้แลระบบท าการกรอกขอ้มลูของผูใ้ชใ้ห้ครบ
ทุกช่องตามเครือ่งหมาย (*) ประกอบดว้ย ชื่อ นามสกุล ชื่อภาษาองักฤษ นามสกุลภาษาองักฤษ 
เพศ อายุ ต าแหน่ง (ตามสทิธิก์ารใช้งานระบบ) เบอรโ์ทรศพัท์ รหสัผู้ใช้งาน และรหสัผ่าน ดงั
ภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอจดัการขอ้มลูผูใ้ช้ 
 

2) หน้าจอจดัการข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลอืดออก โดยแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกบัรหสัสอบสวน วนัที่ออกส ารวจ ชื่อผู้สอบสวน ที่อยู่ ชื่อเจา้ของบ้าน จ านวนภาชนะที่
ส ารวจ จ านวนภาชนะที่พบลูกน ้ ายุงลาย และค่า CI (Container Index) ซึ่งเป็นค่าร้อยละของ
ภาชนะส ารวจที่พบลูกน ้ ายุงลาย ด้วยสูตรการค านวณ คือ (จ านวนภาชนะที่พบลูกน ้ ายุงลาย/
จ านวนภาชนะทีส่ ารวจทัง้หมด)x100 และท าการเทยีบเกณฑม์าตรฐานโดยอตัโนมตั ิดงันี้ 

ภาวะความเส่ียงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก  ค่า CI 
 ปลอดภยั 0 
 เสีย่งต ่า <5 
 เสีย่งสูง 5-9 
 เสีย่งสูงมาก >10 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอจดัการขอ้มลูการสอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก 
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ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอจดัการขอ้มลูผูใ้ช้ 
 

2) หน้าจอจดัการข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลอืดออก โดยแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกบัรหสัสอบสวน วนัที่ออกส ารวจ ชื่อผู้สอบสวน ที่อยู่ ชื่อเจา้ของบ้าน จ านวนภาชนะที่
ส ารวจ จ านวนภาชนะที่พบลูกน ้ ายุงลาย และค่า CI (Container Index) ซึ่งเป็นค่าร้อยละของ
ภาชนะส ารวจที่พบลูกน ้ ายุงลาย ด้วยสูตรการค านวณ คือ (จ านวนภาชนะที่พบลูกน ้ ายุงลาย/
จ านวนภาชนะทีส่ ารวจทัง้หมด)x100 และท าการเทยีบเกณฑม์าตรฐานโดยอตัโนมตั ิดงัน้ี 

ภาวะความเส่ียงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก  ค่า CI 
 ปลอดภยั 0 
 เสีย่งต ่า <5 
 เสีย่งสูง 5-9 
 เสีย่งสูงมาก >10 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอจดัการขอ้มลูการสอบสวนโรคไขเ้ลอืดออก 
 

 
 

  3) หน้าจอจดัการข้อมูลบันทึกสัง่การควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยแสดง
รายละเอยีดเกี่ยวกบัรหสับนัทกึสัง่การ ชื่อผูบ้นัทกึ ชื่อผูดู้แลรบัผดิชอบ ประเภท และชื่อบา้นที่
ตอ้งการควบคุม พรอ้มทัง้สามารถลบ และออกรายงานบนัทกึสัง่การดงักล่าวได ้ดงัภาพที ่6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอจดัการขอ้มลูบนัทกึสัง่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
 

 ระยะท่ี 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของระบบจดัการขอ้มลูการดแูลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจดัการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี

ประเดน็การประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

X  S.D. แปล 
1. ด้ านความต้ องการในการใช้ งาน ระบบ  (Functional 
Requirement Test) 

4.22 0.75 ด ี

2. ดา้นประสทิธภิาพของการท างานระบบ (Functional Test) 4.22 0.57 ด ี

3. ดา้นลกัษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) 4.22 0.70 ด ี

4. ดา้นความปลอดภยัของระบบ (Security Test) 4.48 0.64 ด ี

ค่าเฉล่ียรวม 4.25 0.67 ดี 

 
จากตารางที ่1 พบว่า ผลการประเมนิความเหมาะสม โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี( X = 4.25, 

S.D. = 0.67) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภยัของระบบ (Security Test) 
อยู่ในระดบัด ี( X = 4.48, S.D. = 0.64) และรองลงมาอนัดบัที่ 2 คอื ดา้นประสทิธภิาพของการ
ท างานระบบ (Functional Test) ด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) และด้าน
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ความต้องการในการใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) อยู่ในระดบัดี ( X = 4.22, 
S.D. = 0.57, 0.70, 0.75) ตามล าดบั 
 
5. สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไข้เลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยรวมมรีะดบั
ความคดิเห็นอยู่ในระดบัด ี( X = 4.25, S.D. = 0.67) เมื่อพจิารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า ค่าของขอ้มลูมคีวามกระจายน้อย (น้อยกว่า 1.00) แสดงให้เหน็ว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความ
คดิเหน็สอดคล้องและคะแนนการประเมนิอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ทัง้นี้ อาจเน่ืองมาจากการพฒันา
ระบบดงักล่าวมกีารควบคุมการใชง้านตามสทิธผิูใ้ชง้าน รวมถงึมกีารตรวจสอบสทิธก่ิอนการเขา้
ใช้งาน พรอ้มทัง้มกีารออกแบบระบบให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยการใช้สญัลกัษณ์และรูปภาพ 
( Icon)  ที่ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย  อี ก ทั ้ ง  มี ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล 
ต่าง ๆ ทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมา
นิตา สองส ีภริมยร์ตัน์ อนิทรท์องค า ดนุพฒัน์ กชชาดาปภาดา และคณะ (2559) ท าการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวงัและการเตอืนภยัโรคไขเ้ลอืดออกแบบมสี่วนร่วม 
: กรณีศึกษา ต าบลที่ว ัง อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรธีรรมราช พบว่า ระบบสารสนเทศที่
พฒันาขึน้ตามกระบวนการ SDLC ท างานไดต้รงกบัความต้องการของผูใ้ช ้ทัง้ดา้นการออกแบบ
ระบบ ดา้นเสถยีรภาพของระบบ และดา้นประโยชน์ของระบบต่อการปฏบิตังิานเป็นอย่างด ีและ
มรีะดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11) เช่นเดียวกับไตรรตัน์ ใบศร ี
(2559) ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูลประชากรในเขตรบัผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า ผลการ
ประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.80) ประกอบไปด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบตดิต่อประสานงานกบัผู้ใช้ 2) ด้านการท างานของระบบ และ 
3) ด้านการน าไปใช้งานจรงิ รวมถึงจติรพงษ์ เจรญิจติร และนิธ ิทะนนท์ (2559) ท าการพฒันา
เวบ็แอพพลเิคชัน่ในระบบงานตรวจสุขภาพ พบว่า ประสทิธภิาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ี( X =4.25) 
และพวงรตัน์ จนิพล สญัญา ตบะนิยม และไชยยนัต์ ปาละมาณ (2552) ได้ท าการพฒันาระบบ
การจดัการเอกสารโดยใช้ฐานข้อมูลแบบกระจายบนเทคโนโลยีเว็บ พบว่า ผลการประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบทีพ่ฒันาขึน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี( X = 4.23, S.D. = 0.50)  
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ความต้องการในการใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) อยู่ในระดบัดี ( X = 4.22, 
S.D. = 0.57, 0.70, 0.75) ตามล าดบั 
 
5. สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไข้เลอืดออกของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเขาผึง้ จงัหวดัราชบุรี โดยรวมมรีะดบั
ความคดิเห็นอยู่ในระดบัด ี( X = 4.25, S.D. = 0.67) เมื่อพจิารณาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
พบว่า ค่าของขอ้มูลมคีวามกระจายน้อย (น้อยกว่า 1.00) แสดงให้เหน็ว่าผู้เชีย่วชาญให้ความ
คดิเหน็สอดคล้องและคะแนนการประเมนิอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากการพฒันา
ระบบดงักล่าวมกีารควบคุมการใชง้านตามสทิธผิูใ้ชง้าน รวมถงึมกีารตรวจสอบสทิธก่ิอนการเขา้
ใช้งาน พรอ้มทัง้มกีารออกแบบระบบให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยการใช้สญัลกัษณ์และรูปภาพ 
( Icon)  ที่ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย  อี ก ทั ้ ง  มี ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล 
ต่าง ๆ ทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมา
นิตา สองส ีภริมยร์ตัน์ อนิทรท์องค า ดนุพฒัน์ กชชาดาปภาดา และคณะ (2559) ท าการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวงัและการเตอืนภยัโรคไขเ้ลอืดออกแบบมสี่วนร่วม 
: กรณีศึกษา ต าบลที่ว ัง อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรธีรรมราช พบว่า ระบบสารสนเทศที่
พฒันาขึน้ตามกระบวนการ SDLC ท างานไดต้รงกบัความต้องการของผูใ้ช ้ทัง้ดา้นการออกแบบ
ระบบ ดา้นเสถยีรภาพของระบบ และดา้นประโยชน์ของระบบต่อการปฏบิตังิานเป็นอย่างด ีและ
มรีะดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11) เช่นเดียวกับไตรรตัน์ ใบศร ี
(2559) ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูลประชากรในเขตรบัผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า ผลการ
ประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.80) ประกอบไปด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบตดิต่อประสานงานกบัผู้ใช้ 2) ด้านการท างานของระบบ และ 
3) ด้านการน าไปใช้งานจรงิ รวมถึงจติรพงษ์ เจรญิจติร และนิธ ิทะนนท์ (2559) ท าการพฒันา
เวบ็แอพพลเิคชัน่ในระบบงานตรวจสุขภาพ พบว่า ประสทิธภิาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ี( X =4.25) 
และพวงรตัน์ จนิพล สญัญา ตบะนิยม และไชยยนัต์ ปาละมาณ (2552) ได้ท าการพฒันาระบบ
การจดัการเอกสารโดยใช้ฐานข้อมูลแบบกระจายบนเทคโนโลยีเว็บ พบว่า ผลการประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบทีพ่ฒันาขึน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี( X = 4.23, S.D. = 0.50)  
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 หากมกีารน าระบบที่พฒันาขึน้ไปใช้งานจรงิ ควรมกีารศึกษาด้านอุปกรณ์ฮารด์แวร์

ในการตดิตัง้ รวมถงึระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อรองรบัการน าไปใชง้านจรงิ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

6.2 หากมกีารน าระบบที่พฒันาขึ้นไปพฒันาต่อยอดจากเดมิ ควรมกีารน าระบบน าทาง 
(Google Map) มาเชื่อมต่อกบัการจดัการข้อมูลหลงัคาเรอืน เพื่อให้สามารถแสดงค่าความเสี่ยง
จากการค านวณค่า CI (Container Index) ด้วยการแสดงจุด (Point) ไปยงับ้านมอีตัราความเสี่ยง
ทีจ่ะเกดิโรคไขเ้ลอืดออก  

6.3 หากมกีารน าระบบที่พฒันาขึน้ไปพฒันาต่อยอดจากเดมิ ควรมกีารเพิม่อลักอรทิมึใน
การจดัการข้อมูลให้ระบบสามารถท าการจดัเรยีงข้อมูลตามล าดับวนัที่ และค่า CI ตามที่ผู้ใช้
ต้องการ รวมถึงการเพิ่มให้ระบบสามารถสรุปข้อมูลทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจโรค
ไขเ้ลอืดออกในรปูแบบรายงานของต าบลบา้นเขาผึง้ จงัหวดัราชบุร ี
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ส่งเสรมิการจดัท าวจิยัในครัง้นี้ รวมถงึผู้บรหิารและเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
บ้านเขาผึ้ง จงัหวดัราชบุร ีที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจดัท าวจิยั และขอขอบคุณเจา้ของ
บทความวชิาการ บทความวจิยั เอกสาร ต ารา รวมถงึแหล่งสบืค้นขอ้มูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ใน
เอกสารอ้างองิทุกท่าน ทีไ่ดใ้หศ้กึษาและน าขอ้มลูมาอ้างองิ เพราะผลงานของท่านท าใหบ้ทความ
วจิยัเรือ่งนี้ เกดิความสมบรูณ์ในดา้นของเนื้อหาและส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
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Abstract  
The article about A Development of Database System for manage Room and school 

building. The purposes of this research  was to develop Database System for manage Room 
and school building. The document and data used to verify this information system  in Dean 
office Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology 
Krungthep. The database was designed to facilitate  data  entry,  searching,  and  reporting 
tasks  at  the  documents  collection  Center.  The database, designed under Microsoft 
Access 2010 database program, consists of 6 tables, covering building, room, name, level, 
date. The Black Box Testing evaluation method was used to evaluate the performance and 
utility of the Room and school building Database System. The overall evaluation result for 
rating mean of 7.37, suggesting that the Development of Database System for manage Room 
and school building may be applied in support the tasks. 
 
Keywords:  Development of Database System, Manage Room and school building 
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บทคัดย่อ 

บทควำม เรื่อง กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน   ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้ งนี้  เป็น
ข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ให้อยู่
ในลักษณะฐำนข้อมูล  ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล  สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง 
ออกเเบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010   ประกอบด้วย  6  ตำรำง ครอบคลุมอำคำร 
ห้องเรียน ผู้ดูแล  ผู้ใช้ กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม  ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำร
ประเมินทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์   สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้อง
และอำคำรเรียนสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, การบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน 

บทน า  
ในปัจจุบันกำรใช้ห้องเรียนในอำคำรของหน่วยงำนรำชกำร  เป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

เนื่องจำกมีกำรใช้ห้องเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรห้องในรูปแบบของอำคำร  รวมถึงสถิติจะจัดเก็บแฟ้มอยู่ใน
รูปแบบของแฟ้มเอกสำร   ซึ่งจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร  หำกเป็นข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวกับกำร
ก่อสร้ำงที่ส ำคัญที่จ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพ่ิมขึ้น
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน  ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำ
ซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญหำยของข้อมูล 

ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนอำคำรสถำนที่แบบเดิม   กำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูลในรูปแบบ
เอกสำรซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรสูญหำย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลอำคำรสถำนที่ตำมหลักทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ
แล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็น เช่น ข้อมูลกำรใช้ห้อง เวลำกำรใช้ ผู้ใช้ และผู้ดูแล 
รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปี  (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียนเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนอำคำรสถำนที่ในกำร
ปฏิบัติงำนฝ่ำยอำคำร  เพ่ือกำรสืบค้นหำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงรวดเร็ว และจะช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของ
ข้อมูลกำรใช้งำนอำคำร ตลอดจนลดพ้ืนที่ใช้งำนในกำรจัดเก็บเป็นกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
อำคำร ท ำให้กำรบริหำรงำนเอกสำรของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ  
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อำคำร ท ำให้กำรบริหำรงำนเอกสำรของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมรีะบบและมีประสิทธิภำพ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้ห้อง เวลำกำรใช้ ผู้ใช้ และผู้ดูแล รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปี ใน

ส ำนักงำนคณบด ีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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5. ศึกษำพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล  (Entity 
Relationship Modeling)   

6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำ แบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Microsoft 
Windows 7 และ Microsoft Access 2010 

7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing)  เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำน และให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมใน
หน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำย
ต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม  กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชำญดูแลอำคำร จ ำนวน 2 คน ผู้ขอใช้ห้อง จ ำนวน 2 คน  รวม
ผู้เชี่ยวชำญ  5 คน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผล เพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องท ำกำร
ทดสอบกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน โดยให้ผู้ เชี่ ยวชำญท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องของแบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ
แล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถ
พล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; Ahmad, M. Mohsen & Wang Hu, 2015; Yu Chih Su, 
Yi Chien Lee  &   Yu Cheng Lin, 2011; Safarini Osama, 2011) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับด ี
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน   โดยให้ผู้ดูแลระบบ
สำมำรถจัดกำรระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียนให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคน  โดย
ผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบ จะแสดงภำยใน
แผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังภำพที่ 1 ถึงภำพท่ี 3 
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ภาพที ่1 Use-Case Diagram ของระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน 
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 ระบบฐานข้ อ มู ลก า รบริหา รจ ัด ก า รห้อ งและอ าค า รเ รีย นud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบเริม่ตน้
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ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน 
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ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน 

 
 

ภาพที่ 3 Entity Relationship Modeling ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน                 
 

 
การด าเนินการวิจัย 

หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบใช้งำน  เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลอำคำรของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำร
จัดกำรห้องและอำคำรเรียน รวมถึงกำรน ำเอกสำรอำคำรในรูปของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของ
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ภาพที ่4 แสดงหน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
                   

             
 

   ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการของของระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน 
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      ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายงานของระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน 
    

          
 
       ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอสถิติการใช้ห้องของบุคลากรแยกตามปีของระบบฐานข้อมูลการบริหาร 
                  จัดการห้องและอาคารเรียน       
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สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  

ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชำญ
ดูแลอำคำร  จ ำนวน 2 คน  ผู้ขอใช้ห้อง จ ำนวน 2 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญ  5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1  

จำกตำรำงที่ 1   กำรหำประสิทธิภำพของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและ
อำคำรเรียนจำกผู้เชี่ยวชำญ   ในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 
คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.53  ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 1.04  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4   ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำน
กลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58   ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม
อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 

 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ดี 

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 5.8 0.44 ปรับปรุง 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล 5.8 0.44 ปรับปรุง 

รวม 6.32 0.44 ปานกลาง 

3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ดี 

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD  ความหมาย 

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ดี 

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 8.0 0.4 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.37 0.62 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน เพ่ือให้กำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้ห้อง 
เวลำกำรใช้ ผู้ใช้ และผู้ดูแล รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปีจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีระบบ  ตลอดจนรำยงำนสถิติแยก
ตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถจัดเก็บเอกสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ              

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
2.  ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD  ความหมาย 
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ระบบสนับสนุนการควบคุมน ้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์ 
และการแจ้งเตือนผ่านโทรศพัท์มือถือ 

The Support System for Weight Control Using Food Assistance  
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and notifications on mobile phone and satisfaction questionnaire.  The system 
developed as a web application ( Wed Application) , system development in 
accordance with the development cycle using Water Fall Model developed in PHP and 
design a user interface with Appserv and use MySQL for database management.  The 
results of the evaluation showed that the suitability of the support system using the 
questionnaire collected from 3 experts and the sample by using 30 purposive sampling 
showed that the evaluation of the suitability of the system was very high ( X̅ =  4. 24, 
S.D. = 0.59), and satisfaction of users on the system was at a high level (X̅= 4.36, S.D. 
= 0.57). 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วย
เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบที่ได้น้าเสนอโดยใช้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนัก
โดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้านที่ระบบสามารถ
ช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและถูกหลัก
โภชนาการ และสร้างตารางเมนูอาหารเพ่ือควบคุมน้้าหนักได้ด้วยตนเอง โดยมีการแจ้งเตือนรายการ
อาหารที่จัดไว้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งนี้ยังสามารถบันทึกผลการควบคุมอาหารได้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้ง
เตือนผ่านโทรศัพท์มือถือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งระบบที่พัฒนามี
ลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Wed Application) พัฒนาระบบตามแนวทางของวงจรการพัฒนา
ระบบ WaterFall Model พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย
โปรแกรม Appserv และใช้ MySQL ส้าหรับจัดการฐานข้อมูลซึ่งจากผลการประเมินพบว่าความ
เหมาะสมของระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้ง
เตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน และ
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กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน 30 คน พบว่า ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24, S.D. = 0.59) และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.36, S.D. = 0.57) 

 
ค ำส ำคัญ : การควบคุมน ้าหนัก, เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์, การแจ้งเตือน  
 
1. บทน้า 

การควบคุมน้้าหนักมีความส้าคัญมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพท้าให้เสี่ยงต่อการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายถ้าควบคุมน้้าหนักไม่ถูกหลักโภชนาการ ซ่ึงการควบคุมน้้าหนักสามารถท้าได้หลาย
วิธี แต่เนื่องจากการด้ารงชีวิตประจ้าวันที่เร่งรีบของคนในสังคมเมือง จึงท้าให้ขาดการออกก้าลังกาย 
พักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการรับประทานหากรับประทานอาหารมื้อกลางวัน หรืออาหารมื้อเย็นมาก
เกินไปจะส่งผลให้น้้าหนักเกินและเกิดโรคอ้วนได้ จึงควรควบคุมน้้าหนักโดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการได้พลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ 
ดังนั้นการเลือกอาหารเพื่อควบคุมน้้าหนกั จึงมคีวามจ้าเป็นและเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เหมาะสมกับผู้
ต้องการควบคุมน้้าหนักเพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้รับสารอาหาร
ทีใ่ห้พลังงานเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย  

หลักส้าคัญในการบริโภคอาหารเพ่ือให้ได้คุณค่าและพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายในแต่ละบุคคลนั้น จะขึ้นอยู่กับน้้าหนักตัว และกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยปกติคนที่ไม่ได้ท้างาน
หนักควรได้รับพลังงาน 30 กิโลแคลอรีต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ผู้หญิงควรได้รับพลังงานวันละ 
1,600 กิโลแคลอรี ผู้ชายควรได้รับพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี  และไม่ควรน้อยกว่า 1,200 กิโล
แคลอรีต่อวัน เพราะจะท้าให้เกิดผลเสียต่อการท้างานของร่างกาย ส่งผลต่อระบบเผาผลาญพลังงาน
ลดลง (วณิชา  กิจวรพัฒน์, 2549) ส้าหรับคนที่ต้องใช้แรงงานหนักๆ ต้องการพลังงาน 40 กิโลแคลอรี
ต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม และในการบริโภคอาหารต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอ โดย
รับประทานเป็นอาหารไขมันร้อยละ 20-30 หรือน้อยกว่า โปรตีนปริมาณร้อยละ 15 คาร์โบไฮเดรต
ร้อยละ 55-60 (จุฬาภรณ์  รุ่งพิสุทธิกุลพงษ์, 2550) และปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก
เนื่องจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา
ท้าให้ผู้ใช้สามารถสนทนาและติดต่อสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่นการส่งข้อความสั้น (Short 
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Message Service : SMS) หรือเรียกว่า Text Messaging เป็นการส่งข้อความตัวอักษรสั้นๆ หากัน 
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ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือแบรนด์เป็นผู้ส่งข้อความออกไป ตัวอย่างเช่น การโฆษณาผ่าน SMS การใช้ SMS 
เพ่ือแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ส่วนลดสินค้า หรือการแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ (ทีมงาน SMSMKT, 2559)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือช่วยให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้้าหนักสามารถเลือก
รายการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและได้รับปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายอย่างเหมาะสมในแต่ละมื้อแต่ละวันต่อสัปดาห์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์
และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ได้น้าเสนอโดยใช้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบมีจุดมุ่งหมาย คือ ความเข้าใจความต้องการธุรกิจ และสร้าง
แบบจ้าลองเชิงตรรกะของระบบใหม่ โดยการศึกษาการท้างานและลักษณะของระบบว่าประกอบด้วย
สิ่งใดบ้างมีความต้องการอะไรบ้างในระบบ หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในงานที่จะท้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนในการท้างานเป็น 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การ
ช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือตามแนวทางของวงจรการพัฒนา 
WaterFall Model และการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ โดยแบ่งกระบวนการท้างานออกเป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกันไปจากขั้นหนึ่งสู่อีกขั้นหนึ่งตามล้าดับ
เหมือนสายน้้าตก โดยสามารถย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าได้ตามล้าดับขั้นตอน (โอภาส  
เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) ซ่ึง WaterFall Model (with Iteration) มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมความต้องการ (Requirement) ก่อนการพัฒนาระบบจะต้องมีการ
รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรงและความต้องการ
ของระบบ (System Requirement) 
 ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) ในการวิเคราะห์ระบบจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้มาเขียนเป็นไดอะแกรมการไหลของข้อมูล (Dataflow diagrams) พจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) และโครงสร้างการตัดสินใจ (Structured decision)  
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design) เป็นการเสนอระบบใหม่โดยในขั้นตอนนี้นัก
ออกแบบระบบ จะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบ ออกแบบโปรแกรมใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเดิมท่ีมีอยู่ ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
นอกจากนี้นักออกแบบระบบจะต้องออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการท้างานของผู้ใช้วิธีการใช้ระบบ
ใหมซ่ึ่งผู้วิจัยได้เลือกหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) คือ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่ท้าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารกับฐานข้อมูลได้
โดยตรงผ่านชุดค้าส่ัง SQL หรือน้าชุดค้าสั่ง SQL ไปผนวกลงในโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้งานร่วมกัน
กับโปรแกรมที่เขียนขึ้นก็ได้ (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์, 2558) 

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อนภายใต้ระบบอัน
เดียวกัน เป็นระบบที่ตอบโต้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือหาค้าตอบที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วจากปัญหาที่มี
โครงสร้างแน่นอน ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วยชุดเคร่ืองมือ ข้อมูล แบบจ้าลอง 

 

ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนา WaterFall Model (with Iteration) 
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(Model) และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่น้ามาใช้ในการประเมินผลและแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่จะช่วยการ
ตัดสินใจได้ (Efraim Turban, 2005) 

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนโปรแกรม (Coding) เป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรมที่ได้ออกแบบ
ไว้ตามความต้องการของผู้ใช้ ลักษณะการท้างานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องไม่
ผิดพลาดและเชื่อถือได้แก้ไขดดัแปลงได้ง่าย ขัน้ตอนนี้จะเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์ 
และนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้องน้าส่วนทีได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในขั้นตอน 
และตอ้งท้าเอกสารควบคู่ไปดว้ย 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (Testing) เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนที่จะน้าไป
ปฏิบัติการใช้งานจริง ทีมงานจะท้าการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ้าลองเพ่ือ
ตรวจสอบการท้างานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรมใหม่  

เมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว นักเขียนโปรแกรมต้องทดสอบโปรแกรม เพ่ือให้แน่ใจว่า
ท้างานได้ถูกต้อง ซ่ึงภายหลังจากโปรแกรมต่างๆ ได้รับการทดสอบโดยผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ล้าดับ
ถัดไปคือ การทดสอบระบบทั้งหมด (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) 

1. การทดสอบแบบกล่องด้า (Black Box Testing) คือ จะไม่มีการตรวจสอบตรรกะการ
ท้างานของชุดค้าสั่งภายในโปรแกรม แต่จะทดสอบเพียงสิ่งที่อินพุตเข้าไปและสิ่งที่เอาต์พุตออกมา ว่า
ตรงตามความต้องการหรือไม่เท่านั้น 

2. การทดสอบแบบกล่องขาว (White Box Testing) ถือว่าตรรกะที่ระบุอยู่ภายในตัว
โปรแกรมนั้น มีความส้าคัญและต้องได้รับการทดสอบ เพ่ือรับประกันว่ามีการท้างานที่ถูกต้อง หรือ
เรียกว่า การทดสอบทางเดินของโปรแกรม 

ขัน้ตอนที่ 6 การบ้ารุงรักษาระบบ (Maintenance) ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งาน
แล้วการบ้ารุงรักษาระบบควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไข
ส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ เพ่ือให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่ 

ซึ่งการพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และ
การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ด้าเนินตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนา WaterFall Model ทั้ง 6 
ขั้นตอน ท้าให้การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์
และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการพัฒนาระบบและ
ระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าว 
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3.2 เทคโนโลยี SMS 
 การส่งข้อความสั้น (Short Message Service) โดยลักษณะของการส่งข้อความสั้นจะมี

ลักษณะคือ ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับ โดยที่ผู้รับสามารถอ่านได้จากเครื่องโทรศัพท์มือถือได้
ทันที SMS เป็นบริการมาตรฐานในการรับส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
สามารถส่งไดใ้นรูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  

3.3 การก้าหนดเกณฑ์ภาวะโภชนาการ 
 การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ซึ่งสามารถประเมินได้จากดัชนีมวลกาย (Body 

Mass Index : MBI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ ดัชนี   มวล
กายเป็นการประเมินมาตรฐานภาวะโภชนาการของบุคคล โดยค้านวณได้จากสูตร  (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2541) ดังต่อไปนี้ 

ดัชนีมวลกาย = น้้าหนัก (กิโลกรัม)/ส่วนสูง (เมตร)2 
ซึ่งเกณฑ์การประเมิน มีดังนี ้ ต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ = ต่้ากว่า 18.5 ก.ก./ม2 
   ปกต ิ  = 18.5 – 24.9 ก.ก./ม2 

   เกินปกติ  = 25.0 – 29.5 ก.ก./ม2 
   โรคอ้วน  = เกิน 30.0  ก.ก./ม2 
 3.4 ปริมาณแคลอรีที่เหมาะสมส้าหรับการลดน ้าหนัก 
  หลักส้าคัญในการบริโภคอาหารเพ่ือให้ได้คุณค่าและพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายในแต่ละบุคคลนั้น จะขึ้นอยู่กับน้้าหนักตัว และกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยปกติคนที่ไม่ได้
ท้างานหนักควรได้รับพลังงาน 30 กิโลแคลอรีต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ผู้หญิงควรได้รับพลังงาน
วันละ 1,600 กิโลแคลอรี ผู้ชายควรได้รับพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี และไม่ควรน้อยกว่า 
1,200 กิโลแคลอรีต่อวันเพราะจะท้าให้เกิดผลเสียต่อการท้างานของร่างกาย ส่งผลต่อระบบเผาผลาญ
พลังงานลดลง (วณิชา  กิจวรพัฒน์, 2549) และถ้าต้องการคงน้้าหนักตัวให้คงที่พลังงานที่ไดรับจาก
อาหารต้องสมดุลกับพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ใน 1 วัน ถ้าต้องการลดน้้าหนักตัวอัตราที่เหมาะสมที่สุด
คือ น้้าหนักตัวลดลงครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ไมควรลดน้้าหนักตัวมากกว่าอัตรานี้เพราะจะเกิด
อันตรายตอรางกายได ซึ่งสามารถท้าได 2 วิธี คือ 1. ลดพลังงานจากอาหาร 500 กิโลแคลอรีตอวัน เป
นเวลา 1 สัปดาห หรือ 2. ลดพลังงานจากอาหาร 250 กิโลแคลอรีรวมกับออกก้าลังกายเพ่ิม เพ่ือใช
พลังงานวันละ 250 กิโลแคลอรี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าอัตราการลดน้้าหนัก
ครึ่งกิโลกรัมตอสัปดาห์ เป็นอัตราการลดน้้าหนักที่เหมาะสมที่สุด การที่น้้าหนักลดลงอยางชาๆ นั้น



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

35

 
 

3.2 เทคโนโลยี SMS 
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เป็นการลดไขมันที่สะสมในรางกายมากกวากลามเนื้อและน้้า หมายถึง โอกาสที่น้้าหนักจะเพ่ิมขึ้นมี
น้อยและถาสามารถลดน้้าหนักตัวลงได 5-10% ของน้้าหนักเริ่มต้นจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังที่รุนแรงพลังงานที่ควรไดรับในกรณีที่ต้องการลดน้้าหนักในกรณีที่ต้องการลด
น้้าหนักโดยไมให้เกิดผลเสียตอสุขภาพ คือ ให้ลดพลังงานจากอาหารร่วมกับการออกก้าลังกายลงวัน
ละ 500 กิโลแคลอรีภายในหนึ่งสัปดาห์จะลดน้้าหนักไดครึ่งกิโลกรัมสามารถค้านวณพลังงานที่ควรได
รับในแตล่ะวัน (กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ.4., 2559) ดังนี้ 
 พลังงานต่อวัน = [(คาเฉลี่ย 30 กิโลแคลอรี) X (น้้าหนัก)] - 500 
จากการค้านวณดังกลาว พบว่าผู้หญิงไทยควรไดพลังงานวันละ 1000-1200 กิโลแคลอรีและผู้ชายไทย
ควรไดรับพลังงานวันละ 1,00-1,600 กิโลแคลอรีน้าพลังงานต่อวันที่ไดหารด้วย 3 จะไดพลังงานที่ควร
ไดรับในแต่ละมื้อ 
 3.5 ชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการลดน ้าหนัก 
  ชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการลดน้้าหนัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (วณิชา  
กิจวรพัฒน์, 2549) 
  3.5.1 อาหารที่ควรรับประทาน ควรเป็นกลุ่มข้าวที่ไม่ขัดสีและใยอาหาร เช่น ข้าวกล้อง 
ข้าวโพดต้ม ผักสด ผักลวก ผักใบเขียว ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ แตงโม เนื้อปลา ไข่ขาว กุ้ง ปู เต้าหู้
ขาว ถั่วแดง นมปราศจากไขมัน น้้าสมุนไพรไม่เติมน้้าตาล ซึ่งรับประทานได้มากจะส่งผลดีต่อสุขภาพ 
  3.5.2 อาหารที่ควรรับประทานแต่พอควร เช่น ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ขนมจีน ฟักทอง  
แครอท มะม่วงสุก กล้วย ขนุน น้อยหน่า เนื้อหมูแดงเลาะมันออก ไข่ทั้งฟอง นมไขมันต่้า นมเปรี้ยว 
โยเกิร์ต นมพร่องมันเนย ถั่วลิสง กาแฟใส่ครีมเล็กน้อย 
  3.5.3 อาหารที่ไม่ควรรับประทานหรือรับประทานให้น้อยที่สุด ส้าหรับผู้ที่ ต้องการลด
น้้าหนัก ได้แก่ ขนมหวาน ข้าวมันไก่ ทุเรียน ล้าไย มะขามหวาน เนื้อติดมัน ไข่เจียว ปลาทอด ไส้
กรอก แคบหมู น้้ามันหมู เนย น้้าอัดลม เหล้า เบียร์ อาหารประเภทผัด หรืออาหารที่ปรุงด้วยกะทิ 
 การบริโภคอาหารเพ่ือการลดน้้าหนักนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายลักษณะอาหารควร
เป็นอาหารที่เหมาะสมกับอุปนิสัยการรับประทานของแต่ละบุคคล (จุฬาภรณ์  รุ่งพิสุทธิพงษ์, 2550) 
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4. วิธีด้าเนินงานวิจัย 
 4.1 รวบรวมความต้องการผู้พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
เกี่ยวกับวิธีการค้านวณดัชนีมวลกายการจัดรายการอาหารให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ การ
ติดตาม และเก็บข้อมูลในการบริโภคของผู้ใช้ระบบเพ่ือตัดสินใจในการเพ่ิมลด น้้าหนัก ต้องการให้
ระบบสามารถจัดรายการอาหาร ได้ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนต้องการให้ระบบ
สามารถส่งข้อความสั้นเพ่ือเตือนรายการอาหารให้กับผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงาน
ผลการควบคุมน้้าหนกัได้ 
 4.2 การวิเคราะห์ระบบงานขั้นตอนการท้างานของระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้
การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือแสดงได้ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 System Flowchart แสดงการท้างานของระบบ 
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ภาพที่ 2 System Flowchart แสดงการท้างานของระบบ 

 
 

4.3 การออกแบบระบบได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบ ซึ่งกลุ่มผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบด้วยการ Login เพ่ือจัดการสิทธิการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และจัดท้ารายงานต่างๆ ในรูปแบบ
ของ PDF ได้ ส่วนของผู้ใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบด้วยการ Login เพ่ือดูรายงานผลการควบคุมน้้าหนกั
ค้านวณดัชนีมวลกายจัดการรายการอาหาร และรับรายการอาหารผ่านทาง SMS วันละ 2 มื้อ จ้านวน 
7 วัน 

4.4 การเขียนโปรแกรมได้พัฒนาบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ WINDOW 
2000 เป็นโปรแกรมส้าหรับจัดการและควบคุมการท้างานของระบบคอมพิวเตอร์ มีการจัดการ
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin 
Database Manager ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา
PHP และบริการเครือข่าย NANO SMS ส้าหรับส่ง SMS ผ่านระบบ Internet 

4.5 การทดสอบระบบใช้วิธีทดสอบระบบแบบ Black Box Testing ผู้พัฒนาระบบได้ท้าการ
ทดสอบการท้างานของระบบ โดยผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ทดสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบ
หลังจากนั้นได้ท้าการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน สรุปผลได้ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X̅ S.D. เชิงคุณภาพ 
1. ด้านการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 4.11 0.62 มาก 
2. ด้านการออกแบบฐานข้อมูล 4.04 0.55 มาก 
3. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 4.50 0.51 มาก 

โดยรวม 4.24 0.59 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24 SD. = 0.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50 SD. = 0.51) ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11 SD. = 0.62)ด้านการออกแบบฐานข้อมูล ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.04 SD. = 0.55) 
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4.6 การบ้ารุงรักษาระบบเป็นการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น (Perfective 
Maintenance)  เ พ่ือ เ พ่ิมคุณสมบัติ ใหม่  (Features)  หรือปรับปรุ งกระบวนการที่ มีอยู่ ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูล ส้ารองเก็บไว้อีกที่เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย และควรที่
จะตรวจเช็คระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะถ้าหากเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้
ทันที 
 
5. ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และ
การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้วและได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ระบบโดยผู้ใชร้ะบบ ซึ่งผลการด้าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

5.1 ผลการพัฒนาระบบตามขอบเขตของผู้ใช้ระบบ 
 การพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถจ้าแนกผลการพัฒนาระบบแบ่งออกตาม
ขอบเขตของผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
 5.1.1 ผู้ดูแลระบบ 
 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสมาชิก จัดการอาหาร จัดการประเภทอาหาร จัดการ
โรค จัดการข่าว และจัดการผลิตภัณฑ์ได้  
 ผู้ดูแลสามารถจัดการสมาชิก โดยท้าการแก้ไขกรณีที่ผู้ใช้ระบบไม่ได้เข้ามาใช้
ระบบ และท้าการลบผู้ใช้ระบบที่สมัครสมาชิกแล้วไม่เข้าใช้ระบบได้ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอการจัดการสมาชิก 
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4.6 การบ้ารุงรักษาระบบเป็นการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น (Perfective 
Maintenance)  เ พ่ือ เ พ่ิมคุณสมบัติ ใหม่  (Features)  หรือปรับปรุ งกระบวนการที่ มีอยู่ ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูล ส้ารองเก็บไว้อีกที่เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย และควรที่
จะตรวจเช็คระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะถ้าหากเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้
ทันที 
 
5. ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และ
การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้วและได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ระบบโดยผู้ใชร้ะบบ ซึ่งผลการด้าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

5.1 ผลการพัฒนาระบบตามขอบเขตของผู้ใช้ระบบ 
 การพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถจ้าแนกผลการพัฒนาระบบแบ่งออกตาม
ขอบเขตของผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
 5.1.1 ผู้ดูแลระบบ 
 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสมาชิก จัดการอาหาร จัดการประเภทอาหาร จัดการ
โรค จัดการข่าว และจัดการผลิตภัณฑ์ได้  
 ผู้ดูแลสามารถจัดการสมาชิก โดยท้าการแก้ไขกรณีที่ผู้ใช้ระบบไม่ได้เข้ามาใช้
ระบบ และท้าการลบผู้ใช้ระบบที่สมัครสมาชิกแล้วไม่เข้าใช้ระบบได้ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอการจัดการสมาชิก 

 
 

 ผู้ดูแลสามารถจัดการรายการอาหาร โดยสามารถท้าการเพ่ิมรายการอาหารเข้าไปใหม่
ได้ ท้าการแก้ไขรายการอาหาร และลบรายการอาหารได้ ดังภาพที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ดูแลสามารถจัดการประเภทอาหาร โดยสามารถท้าการเพ่ิมประเภทอาหารเข้าไปใหม่
ได้ ท้าการแก้ไขประเภทอาหาร และลบประเภทอาหารได้ ดังภาพที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอการจัดรายการอาหาร 

 

ภาพที่ 5 หน้าจอการจัดรายประเภทอาหาร 
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 5.1.2 ผู้ใช้งานระบบ 
 ผู้ใช้งานระบบ สามารถสมัครสมาชิก ค้านวณค่าดัชนีมวลกาย จัดรายการอาหาร 
เพ่ิมรายการอาหาร ได้รับการแจ้งเตือนรายการอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ก่อนเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยระบุข้อมูลส่วนตัว
เพ่ือที่จะสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผู้ใช้งานระบบได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการ
สมัครสมาชิกใน E-mail เพ่ือให้สมาชิกท้าการยนืยันการสมัครตอบกลับมายงัระบบดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอสมัครสมาชิก 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอยืนยนัการสมัครสมาชิกทาง E-mail 
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 5.1.2 ผู้ใช้งานระบบ 
 ผู้ใช้งานระบบ สามารถสมัครสมาชิก ค้านวณค่าดัชนีมวลกาย จัดรายการอาหาร 
เพ่ิมรายการอาหาร ได้รับการแจ้งเตือนรายการอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ก่อนเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยระบุข้อมูลส่วนตัว
เพ่ือที่จะสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผู้ใช้งานระบบได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการ
สมัครสมาชิกใน E-mail เพ่ือให้สมาชิกท้าการยนืยนัการสมัครตอบกลับมายงัระบบดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอสมัครสมาชิก 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอยืนยนัการสมัครสมาชิกทาง E-mail 

 
 

 หลักจากที่ท้าการยืนยันการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ระบบสามารถท้าการ
กรอกน้้าหนัก และส่วนสูงเพ่ือค้านวณหาค่าดชันีมวลกาย ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผู้ใช้ระบบท้าการกรอกน้้าหนัก และส่วนสูงเรียบร้อย ระบบจะท้าการค้านวณ
เพ่ือหาค่าดัชนีมวลกายพร้อมทั้งแสดงผลการค้านวณ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกความต้องการจะเพ่ิม 
หรือลดน้้าหนัก และสมาชิกสามารถจัดรายการอาหารที่ต้องการรับประทาน เพ่ือควบคุมน้้าหนักใน 
แต่ละวันแต่ละม้ือได้ หลังจากนั้นระบบจะค้านวณปริมาณสารอาหารทีไ่ด้รับในแต่ละวันดังภาพที่ 9 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอการค้านวณค่าดัชนีมวลกาย 

 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการสร้างเมนูอาหาร 
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 ถ้าสมาชิกท้าการเลือกรายการอาหาร เลือกวันที่เริ่ม มื้อของอาหาร เมื่อเลือก
เรียบร้อยปริมาณสารอาหาร และความต้องการใช้พลังงานในแต่ละวัน และสามารถปรับแก้รายการ
อาหารให้อยู่ในปริมาณที่ต้องการได้ในแต่ละวัน ได้ดังภาพที่ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เมื่อสมาชิกเลือกรายการอาหารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท้าการส่งรายการอาหาร
ตามวัน ตามมื้ออาหารที่ผู้ใช้ระบบได้ท้าการเลือกไว้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้ระบบได้แจ้งเบอร์
โทรศัพท์ไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบได้รับประทานอาหารตามรายการอาหารที่จัดไว้ ท้าให้ผู้ใช้ระบบสามารถ
ควบคุมปริมาณกิโลแคลอรีตามทีร่่างกายได้รับได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 11 SMS แจ้งรายการอาหารที่เลือกไว้ 

 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงการเลือกรายการอาหาร 
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 ถ้าสมาชิกท้าการเลือกรายการอาหาร เลือกวันที่เริ่ม มื้อของอาหาร เมื่อเลือก
เรียบร้อยปริมาณสารอาหาร และความต้องการใช้พลังงานในแต่ละวัน และสามารถปรับแก้รายการ
อาหารให้อยู่ในปริมาณที่ต้องการได้ในแต่ละวัน ได้ดังภาพที่ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เมื่อสมาชิกเลือกรายการอาหารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท้าการส่งรายการอาหาร
ตามวัน ตามมื้ออาหารที่ผู้ใช้ระบบได้ท้าการเลือกไว้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้ระบบได้แจ้งเบอร์
โทรศัพท์ไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบได้รับประทานอาหารตามรายการอาหารที่จัดไว้ ท้าให้ผู้ใช้ระบบสามารถ
ควบคุมปริมาณกิโลแคลอรีตามทีร่่างกายได้รับได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 11 SMS แจ้งรายการอาหารที่เลือกไว้ 

 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงการเลือกรายการอาหาร 

 
 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
  หลังจากที่พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้มีการน้าระบบไปทดลองใช้ระบบโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการใช้ระบบซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการใช้ระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วย
เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน 30 คน สรุปผลได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X̅ S.D. เชิงคุณภาพ 
1. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.28 0.61 มาก 
2. การท้างานได้ตามฟังก์ชั่นของระบบ 4.42 0.56 มาก 
3. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.39 0.54 มาก 
4. ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.36 0.57 มาก 

โดยรวม 4.36 0.57 มาก 

  

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.36 SD.= 0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
การท้างานได้ตามฟังก์ชั่นของระบบผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.42 SD.=0.56) ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39 SD.= 0.54) ความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.36 SD.= 0.57) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28 SD.= 0.61) 

 
6. บทสรุป และงานต่อเนื่องในอนาคต 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือโดยท้าการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามแนวทาง
ของวงจรการพัฒนาระบบ WaterFall Mode ใช้ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีการ
จัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  MySQL ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
phpMyAdmin Database Manager  ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  Dreamweaver และ
พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาPHPระบบนี้ผู้ใช้งานถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบ  ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  และผลการประเมินความพึง
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พอใจของผู้ใช้ระบบ  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57  สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี 
 จากผลการทดสอบระบบข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคตควรพัฒนาให้ระบบสามารถ
รองรับการท้างานผ่านอุปกรณ์พกพาได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA, Tablet Smart Phone ที่
เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ให้สามารถปรับขนาดของรูปภาพและเลเอาท์ของเว็บให้เหมาะสมตาม
ขนาดของหน้าจอท้าให้ดูข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะท้าให้มีความน่าสนใจและครอบคลุมส้าหรับคนที่
ต้องการใช้ระบบบน โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA, Tablet Smart Phone ได้ 
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Introducing Motion Graphics in Preventing of Cervical Cancer 
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Abstract 
  Cervical cancer remains the most common cancer leading cause of cancer 
deaths among Thai women. According to a 2015 report of The Ministry of Public 
Health found that cervical cancer is the first cause of the deaths.   
           Motion graphics is the introduction of textual information which are 
presented in various forms and creativity. It can be done in various functions, such as 
telling story, summarize, analyze, express the information in a simple way.  
           This research aims to educate cervical cancer and study of users' satisfaction 
towards graphical media. The sample of the study was the women in Nongpaklong 
Subdistrict, Muang, Nakhon Pathom. The research instrument tool was a 
questionnaire. The data were analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation. The results of the study revealed that 351 women had higher knowledge 
of cervical cancer and their satisfactions were in the high level. The mean score was 
4.73 and the standard deviation was 0.55.   
       In conclusion, the present study aimed to educate women cervical cancer 
and its symptom warnings. The graphical motion consisted of images, animations, 
and various sounds so that the graphic motion were interesting.  
 
Keywords: Cervical cancer, Motion graphics, Knowledge in Women 
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  ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย รายงานของ
กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบว่าผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 คือโรคมะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก
เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิงไทย  
  โมชันกราฟิกเป็นการน าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง น าข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆ  
  งานวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูก และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก กลุ่มตัวอย่างคือสตรีในต าบลหนองปากโลง อ.เมือง      
จ.นครปฐม รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 351 คน มีความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูกมากข้ึนและ
มีผลการประเมินมีความพึงพอใจดีมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.55   

สรุปผลการวิจัยเพ่ือให้ความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูกและทราบถึงสัญญาณเตือนของมะเร็ง
ปากมดลูก โดยโมชันกราฟิก จะประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงบรรยาย และ
เสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นโมชันกราฟิกท่ีน่าสนใจ 

 
ค ำส ำคัญ : มะเร็งปากมดลูก , โมชันกราฟิก , ความรู้ในกลุ่มสตรี 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย โดยสาเหตุ 10 โรค
ร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทยทีเ่สียชีวิตมากที่สุด จะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราการ
เสียชีวิตของประชากรไทยปี 2558 มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เป็นมะเร็ง (ทีมงาน honestdocs, 2558)    

สถิติรายงานประจ าปีของโรงพยาบาลรามาธิบดีมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบเป็น
อันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิง
ไทย มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี (พบได้สูงในช่วงอายุ 45-55 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการ
มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า 17 ปี) มีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือมีสามีที่มีความส า
ส่อนทางเพศ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ส าคัญต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ (ชลศณีย์ คล้ายทอง, 2558) 
  โมชันกราฟิกเป็นการน าข้อมูลที่ซับซ้อนและเข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมาก
มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป 
วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ (IT24Hrs, 2558)  
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  ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย รายงานของ
กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบว่าผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 คือโรคมะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก
เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิงไทย  
  โมชันกราฟิกเป็นการน าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง น าข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆ  
  งานวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูก และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก กลุ่มตัวอย่างคือสตรีในต าบลหนองปากโลง อ.เมือง      
จ.นครปฐม รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 351 คน มีความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูกมากข้ึนและ
มีผลการประเมินมีความพึงพอใจดีมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.55   

สรุปผลการวิจัยเพ่ือให้ความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูกและทราบถึงสัญญาณเตือนของมะเร็ง
ปากมดลูก โดยโมชันกราฟิก จะประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงบรรยาย และ
เสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นโมชันกราฟิกท่ีน่าสนใจ 

 
ค ำส ำคัญ : มะเร็งปากมดลูก , โมชันกราฟิก , ความรู้ในกลุ่มสตรี 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย โดยสาเหตุ 10 โรค
ร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทยทีเ่สียชีวิตมากที่สุด จะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราการ
เสียชีวิตของประชากรไทยปี 2558 มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เป็นมะเร็ง (ทีมงาน honestdocs, 2558)    

สถิติรายงานประจ าปีของโรงพยาบาลรามาธิบดีมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบเป็น
อันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิง
ไทย มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี (พบได้สูงในช่วงอายุ 45-55 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการ
มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า 17 ปี) มีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือมีสามีที่มีความส า
ส่อนทางเพศ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ส าคัญต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ (ชลศณีย์ คล้ายทอง, 2558) 
  โมชันกราฟิกเป็นการน าข้อมูลที่ซับซ้อนและเข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมาก
มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป 
วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ (IT24Hrs, 2558)  

  จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจะพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่ม
สตรีเพ่ือป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก ให้ผู้หญิงที่มีอายุ 30-70 ปี จ านวน 350 คน  ในเขต
บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐมพระแท่น เพ่ือช่วยให้สตรี
ที่อยู่ในช่วงอายุที่มีความเสี่ยง ได้รับความรู้และป้องกันการเกิดโรคร้ายจากมะเร็งปากมดลูก 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปาก 
     มดลูก 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกใน 
     กลุ่มสตรี 

 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 ทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล   
  เดวิด เค เบอร์โล พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีการโต้ตอบกัน ดังภาพที่ 1 โดยทฤษฏี 
SMCR ประกอบด้วย 
    1) ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถ 
ใน “การเข้ารหัส” (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพ่ือผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่าง
ดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสม
และง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย 
    2) ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 
   3) ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับ 
ข่าวสาร ข้อมูล โดยผ่านประสานสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู  การ
สัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น 
   4) ผู้ รับ  (receiver) ต้ องเป็ นผู้ มี ทั กษะความช าน าญ ในการสื่ อสาร โดยมี
ความสามารถใน “การถอดรหัส” (decode) สาร เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความรู้และพ้ืนฐานทาง
สังคมวัฒนธรรม เช่น เดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่ง จึงจะท าให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสาร 
นั้นได้ผล 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแบบจ าลอง SMCR ของ เดวิด เค เบอร์โล 
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง, 2536 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร ได้แก่ ผู้หญิงในต าบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ที่มีอายุระหว่าง     
30-70 ปี จ านวนประมาณ 4,000 คน 
       กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้หญิงในต าบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ที่มีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวน 351 คน โดยใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของตารางเครซี่และมอร์แกน  
 4.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       4.2.1 สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก 
       4.2.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้าน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
       4.2.3 แบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้าย
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
       4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความพึงพอใจของของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชัน
กราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) คะแนนตั้งแต่ระดับมาก (4.00) ขึ้นไป ถือว่าน าไปใช้ได้จริง 
       4.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้ที่ได้รับชม
สื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. ผลการวิจัย 
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มดลูก เมื่อพัฒนาสื่อเสร็จและได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้าย
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีแล้ว ซึ่งผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
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โรคมะเร็งปากมดลูก ผู้ชมจะเห็นชื่อเรื่องในส่วนแรกเป็นการเกริ่นก่อนเข้าชมเนื้อหา ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 ฉากแรกของสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก 
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ภาพที่ 3 ฉากที่แสดงใหเ้ห็นถึงกราฟการเสียชีวิตของคนที่เปน็สาเหตุมาจากโรคมะเร็ง 
 
 สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพ่ือป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก แสดงให้
เห็นถึงภัยร้ายจากมะเร็งปากมดลูก ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ฉากที่แสดงให้เห็นถึงภัยร้ายจากมะเร็งปากมดลูก 
 
 5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูก
ในกลุ่มสตรี เมื่อหลักจากเปิดสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพ่ือป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็ง
ปากมดลูกให้ผู้ชมที่เป็นผู้หญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 351 คน ในต าบลหนองปากโลง อ.เมือง    
จ.นครปฐม สรุปผลได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่ม
สตรี 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิงคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาของสื่อ 
1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากบัวัตถุประสงค์ 4.76 0.55 ดีมาก 
1.2 สื่อสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้เข้าใจ 4.87 0.57 ดีมาก 
1.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 4.65 0.56 ดีมาก 
1.4 การด าเนินเรื่องเป็นล าดับขั้นตอน 4.67  0.54 ดีมาก 
1.5 เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวตัถุประสงค ์ 4.88 0.55  ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี 
(ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิงคุณภาพ 
1.6 ความน่าสนใจในการน าเสนอ 4.76 0.57 ดีมาก 
1.7 ความยาวของสื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.71 0.56 ดีมาก 
1.8 การน าเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ประจ าวัน 4.77 0.54 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิงคุณภาพ 
1.6 ความน่าสนใจในการน าเสนอ 4.76 0.57 ดีมาก 
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สรุปรวมด้านเนื้อหาของสื่อ 4.76 0.56 ดีมาก 
2. ด้านข้อความ 
2.1 ความน่าสนใจของสีข้อความ 4.71 0.56 ดีมาก 
2.2 ข้อความสื่อความหมายชัดเจน 4.66 0.55 ดีมาก 
2.3 ขนาดของข้อความมีความเหมาะสม 4.76 0.53 ดีมาก 
2.4 ระดับความเขา้ใจของภาษา 4.67 0.54 ดีมาก 
สรุปรวมด้านข้อความ 4.70 0.55 ดีมาก 
3. ด้านรูปภาพ 
3.1 ความชัดเจนของรูปภาพ 4.67 0.57 ดีมาก 
3.2 ความน่าสนใจของสีรูปภาพ 4.64 0,56 ดีมาก 
3.3 รูปภาพสื่อความหมายชัดเจน 4.66 0.55 ดีมาก 
3.4 ขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสม 4.76 0.53 ดีมาก 
สรุปรวมด้านรูปภาพ 4.68 0.55 ดีมาก 
4. ด้านเสียง 
4.1 เสียงของตัวละคร 4.76 0.53 ดีมาก 
4.2 เสียงดนตรีประกอบ 4.77 0.54 ดีมาก 
4.3 เสียงท่ีใช้สอดคล้องกับภาพและเนื้อหา 4.76 0.55 ดีมาก 
สรุปรวมด้านเสียง 4.76 0.54 ดีมาก 
5. ด้านการออกแบบ 
5.1 การเคลื่อนไหวเหมาะสมกับเรือ่ง 4.72 0,53 ดีมาก 
5.2 ฉากประกอบสอดคล้องกับเนือ้หา 4.76 0.53 ดีมาก 
5.3 ความเหมาะสมของแสงและเงา 4.76 0.55 ดีมาก 
สรุปรวมด้านการออกแบบ 4.75 0.54 ดีมาก 
สรุปรวมทั้งหมด 4.73 0.55 ดีมาก 
 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินสรุปรวมทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.73  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาของสื่อ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.76  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0,56) ด้านข้อความมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.70  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ด้านรูปภาพมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.68  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ด้านเสียงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.76  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.54) ด้านการออกแบบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.75         
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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  งานวิจัยนี้ได้พัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี โดยใช้ทฤษฎี 
SMCR ของเบอร์โล  ผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินสรุปรวมทั้งหมดอยู่ ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 สามารถสรุปได้ว่าสื่อโมชันกราฟิกเรื่อง
ภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ท าให้ผู้ชมเข้าใจในภัยของมะเร็งปากมดลูกได้ระดับดีมาก 
  ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาสื่อคร้ังต่อไปอาจจะท าการเปรียบเทียบสื่อหลากหลายช่องทาง
ตามองค์ประกอบของมัลติมีเดีย เพ่ือให้ครอบคลุมส าหรับผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการ
สนใจและเข้าถึงเนื้อหาของผู้รับชม 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท์ มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  
          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชลศณี ย์  คล้ายทอง.(2558 ). มะเร็งปากมดลูก . ค้น เมื่ อ 17 พฤศจิกายน  2558 . ค้นจาก 
           http://haamor.com/th/มะเร็งปากมดลูก. 
ทีมงาน honestdocs. (2558). Top 10 โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทยเพราะชีวิตประจ าวันที่ 
          เปลี่ยนไป. ค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2558. ค้นจาก https://www.honestdocs.co/top-10-deadly- 
            diseases-thai-people. 
IT24Hrs. (2558). เมื่อวาฬ 50 ล้านตัวอยากออกทะเล! “รู้สู้ Flood” วีดีโอให้ความรู้เรื่องน้ าท่วม 
          ที่ก าลังมาแรง. ค้นเมื่อ 18 เมษายน 2558. ค้นจาก https://www.it24hrs.com/2011/ 
           roosuflood-video-infographic-thaiflood-54/ 
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Abstract 
 This research aims to: 1) develop of computer multimedia instruction about 
Basic Principles of Computer for Grade 4 students, 2) compare learning achievement 
before and after learning with computer multimedia instruction by developed and 3) 
study students' satisfaction in using computer multimedia instruction by developed. 
The sample was 3 0  students in the second semester of academic year 2016  who 
selected by Simple random sampling method. The research instruments were: 1) 
computer multimedia instruction 2) achievement test and 3) questionnaire. Analyzing 
the data by mean, standard deviation, and T-test. 
 Results of the research were as follows:  1)  The computer multimedia 
instruction by developed had quality in a high level. (  =  4.67, S.D. =  0.29). 2) The 
Learning achievement of Student, who learnt by computer multimedia instruction 
higher than before at statistical significance .05 level. 3) The students have been high 
satisfied with computer multimedia instruction by developed (  = 4.25, S.D. = 0.72). 
 
Keywords :  Computer Multimedia Instruction, Basic Principles of Computer 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการ
ท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนประตูชัย 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย ที่ก าลังศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยจ านวนสุ่ม 1 
ห้อง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างาน
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.67, S.D. = 0.29) 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.72) 
 
ค าส าคัญ : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
 
1. บทน า 

ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความรวดเร็วทางด้านข้อมูลข่าวสารและอ่ืน ๆ อีก
มากมายโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีได้น าพาความเจริญเข้าสู่โลกอย่างรวดเร็วซึ่งเป็น
เครื่องมือในการน ามาพัฒนาประเทศและเป็นที่ประจักษ์ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาเป็นอย่างมาก (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2541: 1)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
ปัจจุบัน ท าให้ลักษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ มาสู่การให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเรียนรู้ ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อในรูปแบบ
มัลติมีเดีย เป็นแนวทางการผสมผสานสื่อการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบที่แตกต่างไปจากปัจจุบันที่ท า
การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถน ามาใช้กับการเรียนได้ดี (อลงกต เกิดพันธุ์
และเอกนฤน บางท่าไม้, 2557) 
 บทเรียนมัลติมีเดียเป็นสื่อส าคัญอย่างหนึ่ งเพราะเหตุว่า ผู้ เรียนสามารถเรีย นแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้นทันที ตัวสื่อที่น าเสนอก็มีการ
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เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงท่ีส าคัญ 
ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจ (ภคพร สารรักษ, 2556) เพ่ือให้การเรียนการสอน
มีความน่าสนใจมากข้ึน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการท างานเบื้องของคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสังเกตของผู้วิจัย และ
สอบถามครูผู้มีประสบการณ์สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ การสอนแบบปกติ
นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจกับบทเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อนตามนักเรียนที่เรียนเก่งไม่ค่อยทัน ถ้า
หากครูสอนช้าไปนักเรียนที่เรียนเก่งก็จะเบื่อหน่าย นอกจากนั้นยังได้สอบถามความต้องการของ
นักเรียนถึงรูปแบบการเรียนและสื่อประกอบการเรียน พบว่า นักเรียนชอบให้ครูจัดการเรียนใน
ลักษณะของเกม อยากให้มีสื่อประกอบการเรียนที่มีภาพประกอบ มีเสียง ภาพเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน 
สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ เนื้อหาเป็นนามธรรมท า
ให้นักเรียนไม่เข้าใจหรือมองภาพไม่ออก ส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาได้ยาก ผลกระทบต่อการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ คือ ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ า 
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายและเสียงดนตรี ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนจะเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางที่ดีขึ้นด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  จ านวน 8 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 320 คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียนประตูชัย จ านวน  
30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง หลักการท างาน เบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
  3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  
 3.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  3.4.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ , 2555) 
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง หลักการท างาน
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยสอบถามจากครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประตูชัย จ านวน 3 คน 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
  น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design)  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบบทเรียน โดยมีขั้นตอนในการออกแบบในแต่ส่วนดังนี้ 
1) ส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) ส่วนของเนื้อหา 
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  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ศึกษาปัญหา
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  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
  น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือด าเนินการพัฒนา
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เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design)  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบบทเรียน โดยมีขั้นตอนในการออกแบบในแต่ส่วนดังนี้ 
1) ส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) ส่วนของเนื้อหา 

 

โดยการเขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) เพ่ือแสดงให้เห็นล าดับการด าเนินเรื่องของเนื้อหา และ
ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ 3) ส่วนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมเนื้อหา 
  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาประกอบด้วย 1) โปรแกรม Adobe Flash CS6 ใช้ในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 2) โปรแกรม Audacity ใช้ส าหรับตัดต่อเสียงประกอบในการประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย 3) โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 ใช้ในการสร้างภาพนิ่ง แล้วด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตาม
รูปแบบและวิธีการที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในขั้นต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีภาพประกอบที่สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตัวการ์ตูนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกท้ัง
มีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยในหน้าแรกน าเสนอข้อความแนะน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีปุ่มกดเพ่ือไปยังหน้าถัดไป ภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนให้อยากจะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นในส่วนถัดไป แสดงดังภาพที่ 1 
ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้นจะต้องลงทะเบียน โดยการกรอกชื่อลงทะเบียนของ
ผู้เรียนลงไปในช่องที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 2 เมื่อเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จะปรากฏ
หน้าเมนูหลักให้เลือกในแต่ละส่วน แสดงดังภาพที่ 3 เมื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักแล้วผู้เรียนต้องเข้าไปยัง
แต่ละส่วนให้ครบถ้วนโดยเรียงล าดับตามนี้  จุดประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา และ
แบบทดสอบหลังเรียน แสดงดังภาพที่ 4 ,5 ,6 และ7 ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น 
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ภาพที่ 2 หน้ากรอกชื่อลงทะเบียนของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียนมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 2 หน้ากรอกชื่อลงทะเบียนของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียนมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าเนื้อหาเรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

60

 

   ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) 
  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ท าการทดลองใช้เพ่ือทดสอบการใช้
งานเบื้องต้นของบทเรียนก่อนด้วยการสมมติตัวผู้วิจัยเป็นผู้เรียน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขทันที 
และให้นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน ทดลองเรียนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจ จากนั้น
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  จากนั้นน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ
ออกแบบ จ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้ง (Implementation) 
  หลังจากปรับปรุงตามค าแนะน าเรียบร้อย น าบทเรียนไปติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป เพ่ือน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูประจ าชั้น จ านวน 2 
ชั่วโมง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจจากแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้น แล้วน าผลการประเมินมาตรวจนับคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
  ขั้นตอนที่ 7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
    ทดสอบการใช้งาน และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน และ
แก้ไขให้ดีขึ้น 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่
ต้องการวัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
การประเมินคุณภาพ ค่าทดสอบที และความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 
4. ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 ผลการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ ประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1 
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   ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) 
  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ท าการทดลองใช้เพ่ือทดสอบการใช้
งานเบื้องต้นของบทเรียนก่อนด้วยการสมมติตัวผู้วิจัยเป็นผู้เรียน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขทันที 
และให้นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน ทดลองเรียนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจ จากนั้น
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  จากนั้นน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ
ออกแบบ จ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้ง (Implementation) 
  หลังจากปรับปรุงตามค าแนะน าเรียบร้อย น าบทเรียนไปติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป เพ่ือน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูประจ าชั้น จ านวน 2 
ชั่วโมง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจจากแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้น แล้วน าผลการประเมินมาตรวจนับคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
  ขั้นตอนที่ 7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
    ทดสอบการใช้งาน และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน และ
แก้ไขให้ดีขึ้น 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่
ต้องการวัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
การประเมินคุณภาพ ค่าทดสอบที และความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 
4. ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 ผลการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ ประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1 
 
 

 

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

1. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 4.62 0.28 มากที่สุด 

2. ด้านภาพ เสียงและตัวอักษร 4.56 0.25 มากที่สุด 

3. ด้านการปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน 4.83 0.33 มากที่สุด 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.67 0.29 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ใน
ภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67, S.D. = 0.29) 
เมื่อพิจารณารายด้านของค าถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน (  = 4.83, S.D. = 0.33) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ (  = 
4.62, S.D. = 0.28) และต่ าท่ีสุด คือ ด้านภาพ เสียงและตัวอักษร (  = 4.56, S.D. = 0.25) 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
  ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ พัฒนาขึ้น  แล้วท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบชุดเดิม เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
  ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียน 
 

คะแนน n คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 10 6.97 2.72 

8.29 0.00 
หลังเรียน 30 10 9.33 2.17 

  *p < .05 t(.05, df 29) t = 1.70 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดย
ใช้การทดสอบ Paired Sample t-test พบว่าผู้เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น 
  หลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้วิจัยได้
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นด้วยแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้ผลโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ในภาพรวม พบว่า นักเรียนทั้ง 30 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.72) และเมื่อ
พิจารณาแยกรายข้อค าถาม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดข้อที่ 11 คือ สามารถทบทวนบทเรียนได้ 

ข้อค าถาม  S.D แปลความหมาย 
1.อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.47 0.68 มาก 
2.เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.33 0.71 มาก 
3.เสียงบรรยายมีความเหมาะสม 2.73 1.46 ปานกลาง 
4.เสียงดนตรีไพเราะ 4.20 0.48 มาก 
5.ถาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.20 0.66 มาก 
6.ภาพประกอบสวยงาม 4.27 0.73 มาก 
7.ภาพมีความชัดเจน 4.40 0.62 มาก 
8.ความเหมาะสมของภาพ 4.36 0.71 มาก 
9.การน าเสนอต่อเนื่อง 4.26 0.83 มาก 
10.ความชัดเจนของตัวอักษร 4.33 0.60 มาก 
11.สามารถบททวนบทเรียนได้ 4.63 0.55 มากที่สุด 
12.สีบทเรียนสอดคล้องภาพประกอบ 4.43 0.62 มาก 
13.ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.47 0.73 มาก 
14.ทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยต้นเอง 4.43 0.72 มาก 

รวม 4.25 0.72 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดย
ใช้การทดสอบ Paired Sample t-test พบว่าผู้เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น 
  หลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้วิจัยได้
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นด้วยแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้ผลโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ในภาพรวม พบว่า นักเรียนทั้ง 30 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.72) และเมื่อ
พิจารณาแยกรายข้อค าถาม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดข้อที่ 11 คือ สามารถทบทวนบทเรียนได้ 

ข้อค าถาม  S.D แปลความหมาย 
1.อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.47 0.68 มาก 
2.เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.33 0.71 มาก 
3.เสียงบรรยายมีความเหมาะสม 2.73 1.46 ปานกลาง 
4.เสียงดนตรีไพเราะ 4.20 0.48 มาก 
5.ถาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.20 0.66 มาก 
6.ภาพประกอบสวยงาม 4.27 0.73 มาก 
7.ภาพมีความชัดเจน 4.40 0.62 มาก 
8.ความเหมาะสมของภาพ 4.36 0.71 มาก 
9.การน าเสนอต่อเนื่อง 4.26 0.83 มาก 
10.ความชัดเจนของตัวอักษร 4.33 0.60 มาก 
11.สามารถบททวนบทเรียนได้ 4.63 0.55 มากที่สุด 
12.สีบทเรียนสอดคล้องภาพประกอบ 4.43 0.62 มาก 
13.ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.47 0.73 มาก 
14.ทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยต้นเอง 4.43 0.72 มาก 

รวม 4.25 0.72 มาก 

 

(  = 4.63, S.D. = 0.55) รองลงมาข้อ 13 คือ ความสะดวกในการเรียนบทเรียน (  = 4.47, S.D. = 0.73) 
และผู้ตอบมีความพึงพอใจต่ าสุดข้อ 3 คือ เสียงบรรยายมีความเหมาะสม   (  = 2.73, S.D. = 1.46) 
 
5. สรุปและอภิปรายผล  
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
  5.1 สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีคุณภาพ
ตามที่ก าหนด คือ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67, S.D. = 0.29) ทั้งนี้เนื่องจาก 
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ ภคพร สาร
รักษ์ (2556) ทีก่ล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อส าคัญอย่างหนึ่งเพราะเหตุว่า ผู้เรียนสามารถ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดย ตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้น ตัวสื่อที่น าเสนอก็
มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงที่
ส าคัญ ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจและในที่สุดก็จะเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์แล้ว
ยังสอดคล้องกับ อัญชลี สารนา (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลและ
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ อยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาบทเรียนในแต่ละ
ส่วนได้ชัดเจนโดยมีภาพ และเสียงประกอบ สร้างความเข้าใจได้ง่ายในการเรียน ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้  และยังสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2540) ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน วิธีการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและตัดสินใจเลือกล าดับ
ก่อนหลังในการศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง เนื่องจากธรรมชาติของ 
นักเรียนนั้นชอบที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ชอบที่จะตัดสินใจในการท าสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของตนเองสูง แล้วยังสอดคล้องกับ สายใจ ฉิมมณี (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  
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  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, 
S.D. = 0.72)  ทั้งนี้ เนื่องจากบทเรียคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบให้มีทั้งภาพ 
เคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกทั้งมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน สร้างความอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ อ่างทอง และ
จุมพล ราชวิจิตร (2553) พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสีสัน ภาพและเสียง มี
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในทันที ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียน 
เกิดจินตนาการ เป็นการน า เสนอสิ่งแปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลาและมีความ
อยากรู้อยากเห็นในลักษณะของความต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ แล้วยังสอดคล้องกับ สาย
ใจ ฉิมมณี (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
  
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ควรพัฒนาบทเรียคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้ครอบคลุมในทุกเรื่องวิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  5.2.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการเรียนและผู้เรียนที่สนใจได้ศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  5.2.3 ควรศึกษาความคงทนในการจดจ าและการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
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  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, 
S.D. = 0.72)  ทั้งนี้ เนื่องจากบทเรียคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบให้มีทั้งภาพ 
เคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกทั้งมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน สร้างความอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ อ่างทอง และ
จุมพล ราชวิจิตร (2553) พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสีสัน ภาพและเสียง มี
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในทันที ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียน 
เกิดจินตนาการ เป็นการน า เสนอสิ่งแปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลาและมีความ
อยากรู้อยากเห็นในลักษณะของความต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ แล้วยังสอดคล้องกับ สาย
ใจ ฉิมมณี (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
  
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ควรพัฒนาบทเรียคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้ครอบคลุมในทุกเรื่องวิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  5.2.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการเรียนและผู้เรียนที่สนใจได้ศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  5.2.3 ควรศึกษาความคงทนในการจดจ าและการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
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Abstract  
       The purposes of this research were 1) To develop of Software Development of 
Personnel Database System in Higher Education Institute. 2)  To study the efficiency of 
Software Development of Personnel Database System in Higher Education Institute. The 
document and data used to verify this information system in Dean office Faculty of home 
Economic Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep. In This System was 
designed by Program Microsoft Access 2007, The Software consists of 19 tables. The System 
Development Life Cycle method was used for the system development. This system was 
separated into 4 modules. 1)  Admin 2)  Registration Personnel 3) Manage Royal 4)  Manage 
research data, train academic services. The Black Box Testing evaluation included tests as 
follows: 1) System Requirement Test; 2)  System Requirement Test; 3)  Usability Test; 4) 
Security Test, shows The overall evaluation result for rating mean of 7.04 suggesting that, 
Software Development of Personnel Database System in Higher Education Institute may be 
applied to support. 

 
  Keywords:  Software Development, Personnel Database System in Higher Education Institute 
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 บทคัดย่อ 
      วัตถุประสงค์กำรวิจัย  1) เพ่ือพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ   2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ  งำนวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูล
ของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  งำนวิจัยนี้
เป็นกำรพัฒนำระบบซึ่งออกเเบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 19 ตำรำง  
กำรพัฒนำงำนใช้วิธีตำมหลักวงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle)  แบ่งส่วนกำร
ท ำงำนออกเป็น 4 โมดูล  ได้แก่ 1 ) ผู้ดูแลระบบ 2) ลงทะเบียนบุคลำกร 3) จัดเก็บข้อมูลเครื่องรำช     4) 
จั ด เก็บ ข้ อมู ล  อบ รม  วิ จั ย  บ ริ กำรวิ ช ำกำร    ก ำรป ระเมิ นป ระสิ ท ธิภ ำพของโป รแกรม  ใช้ วิ ธี
ทดสอบ Black Box Testing ท ำกำรประเมิน 4 ด้ำน  ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของ
โปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม  3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำน
โปรแกรม 4) ด้ำนควำมรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม  ผลจำกกำรผลกำรประเมินทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 
7.04 ตำมเกณฑ์  สรุปว่ำสำมำรถน ำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำร
ท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล, บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ ของแต่ละหน่วยงำน
เนื่องจำกมีบุคลำกรเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรจะในรูปของแฟ้มจึงจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็น
หลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มก็เพ่ิมขึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและน ำกลับมำ
ใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญหำย 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะใช้กำร
บันทึกข้อมูลในแฟ้มเอกสำร ซึ่งส ำนักงำนคณบดี ฝ่ำยงำนบุคลำกรจะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลบุคลำกรให้เป็น
ปัจจุบันอยุ่ตอลดเวลำ รูปแบบแฟ้มของแต่ละบุคคลจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเก็บรำยละเอียดบุคลำกรของคณะฯ 
ทั้งหมดเพ่ือน ำมำใช้งำน และเป็นหลักฐำนกำรท ำทะเบียนประวัติให้กับหน่วยงำน กำรจัดท ำโปรแกรม
ฐำนข้อมูลบุคลำกรซึ่งตำมหลักทฤษฎีแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศจึงมีควำมจ ำเป็น เช่น ชื่อ  อำยุ  
วันเริ่มท ำงำน วันออกจำกรำชกำร ผลงำน ต ำแหน่ง  เป็นต้น  (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
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ของบุคลำกร ที่จะในช่วยกำรสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูล รำยงำนสถิติต่ำงๆของระบบได้ (Dorel 
Dusmanescu and Aleksandra Bradic-Martinovic, 2011) รวมถึงลดปัญหำกำรใช้แฟ้มกระดำษ และกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่บุคลำกร ท ำให้กำรบริหำรงำนฝ่ำยบุคลำกรของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมี
ประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนำพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนบุคลำกร ส ำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
      
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัย
โดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่    ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลบุคลำกรในรูปแบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวก ไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำน จึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำดังกล่ำว 

2.  ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดท ำ 
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 

3. ศึ กษำระบบกำรจั ดท ำฐำน ข้ อมู ลจั ด เก็บ เอกสำรของฝ่ ำยบุ คลำกร  ส ำนั ก งำนคณ บดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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ในกำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัย
โดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่    ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลบุคลำกรในรูปแบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวก ไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำน จึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำดังกล่ำว 

2.  ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดท ำ 
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 

3. ศึ กษำระบบกำรจั ดท ำฐำน ข้ อมู ลจั ด เก็บ เอกสำรของฝ่ ำยบุ คลำกร  ส ำนั ก งำนคณ บดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

4.  ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลบุคลำกร ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 

5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้ วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล  (Entity 
Relationship Modeling)   

6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำ แบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Windows XP 
Professionals และ Microsoft Access 2007 

7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จ ำนวน 5 ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด  ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องท ำกำร
ทดสอบกำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ เชี่ ยวชำญท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ
แล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถ
พล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์ , 2552: อรรถพล  จันทร์สมุด  และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ,2559; 
ธนกฤต  บุตรอ่อน และอัจฉรีย์ พิมพิมูล, 2559) 

              9.00 – 10.00 หมำยถึง      โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
         7.00 – 8.99   หมำยถึง      โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 

         5.00 – 6.99 หมำยถึง      โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
         3.00 – 4.99 หมำยถึง      โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
         1.00 – 2.99 หมำยถึง      โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 

 
 การออกแบบระบบ 
        ผู้ วิจั ยท ำกำรออกแบบ พัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบัน อุดมศึกษำ ใน
สถำบันอุดมศึกษำโดยให้  ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำร พัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคน โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร 
รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram 
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และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังแสดงในภำพที่ 1 
ถึง ภำพที่ 5 
 

 ud Primary Use Cases

การพฒันาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบนัอดุมศึกษา: กรณีศึกษา ส านกังานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

รายงาน

ลงทะเบียนบคุลากร

ผูบ้ริหาร

ลงทะเบียนเคร่ืองราช

ลงทะเบียนข้อมลู วิจยั อบรม สมัมนา 
การบริการวิชาการ

 
 

ภาพที่ 1    Use-Case-Diagram การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
     



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

71

และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังแสดงในภำพที่ 1 
ถึง ภำพที่ 5 
 

 ud Primary Use Cases

การพฒันาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบนัอดุมศึกษา: กรณีศึกษา ส านกังานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

รายงาน

ลงทะเบียนบคุลากร

ผูบ้ริหาร

ลงทะเบียนเคร่ืองราช

ลงทะเบียนข้อมลู วิจยั อบรม สมัมนา 
การบริการวิชาการ

 
 

ภาพที่ 1    Use-Case-Diagram การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
     

 ก า รพ ัฒนา โปรแก รมระบบฐานข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ลงท ะ เบี ย นบุ ค ลา ก ร /ข้ อ มู ลง านวิจ ัย เ เ ละ

อ บรม

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ มู ลบุ ค ลา ก ร /ข้ อ มู ลง านวิจ ัย เ เ ละ

อ บรม

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

[ไม่พบ]

[พบ]

 
 

ภาพที่ 2  Activity Diagram การลงทะเบียนบุคลากร 
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 ก า รพ ัฒนา โปรแก รมระบบฐานข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

จ ัด เ ก็ บข้ อ มู ลเ ค รื่อ ง รา ช /ข้ อ มู ลเ จ้า ข อ ง

เ ค รื่อ ง รา ช

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ จ ัด เ ก็ บข้ อ มู ลเ ค รื่อ ง รา ช  เ เ ละ

ข้ อ มู ลเ จ้า ข อ ง เ ค รื่อ ง รา ช

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

[ไม่พบ]

[พบ]

 
 

ภาพที่ 3  Activity Diagram การจัดเก็บข้อมูลเครื่องราช 
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 ก า รพ ัฒนา โปรแก รมระบบฐานข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

จ ัด เ ก็ บข้ อ มู ลเ ค รื่อ ง รา ช /ข้ อ มู ลเ จ้า ข อ ง

เ ค รื่อ ง รา ช

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ จ ัด เ ก็ บข้ อ มู ลเ ค รื่อ ง รา ช  เ เ ละ

ข้ อ มู ลเ จ้า ข อ ง เ ค รื่อ ง รา ช

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

[ไม่พบ]

[พบ]

 
 

ภาพที่ 3  Activity Diagram การจัดเก็บข้อมูลเครื่องราช 

 ก า รพ ัฒนา โปรแก รมระบบฐานข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ลงท ะ เบี ย นวิจ ัย  อ บรม  บริก า รวิช า ก า ร /ก า ร

เป ลี่ย นเ เ ปลงก า รอ บรม  วิจ ัย  บริก า รวิช า ก า ร

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ มู ลวิจ ัย  อ บรม  บริก า ร

วิช า ก า ร /บ ันทึก ก า รเ ป ลี่ย นเ เ ปลง

ก า รอ บรม  วิจ ัย  บริก า รวิช า ก า ร

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

[ไม่พบ]

[พบ]

 
 

ภาพที่ 4  Activity Diagram การเปลี่ยนแปลงการอบรม วิจัย บริการวิชาการ 
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ภาพที่ 5  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
            ในสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาพที่ 5  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
            ในสถาบันอุดมศึกษา 
              
 
 
 
 
 

การด าเนินการวิจัย 
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนระบบ โดยให้ 

ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลชื่อ  อำยุ  วันเริ่มท ำงำน วันออก
จำกรำชกำร ผลงำน ต ำแหน่ง ฯลฯ เป็นต้น กำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ
ให้กับบุคลำกรของคณะฯ ผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรท ำงำน
ทั้งหมด จะแสดงในภำพที่ 6 ถึง ภำพที่ 14 
 

                
 

              ภาพที่ 6  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
                          ในสถาบันอุดมศึกษา 
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      ภาพที่ 7  หน้าจอการของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
             
 

 
 

ภาพที่ 8  หน้าจอการการจัดการของการลงทะเบียนบุคลากร 
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      ภาพที่ 7  หน้าจอการของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
             
 

 
 

ภาพที่ 8  หน้าจอการการจัดการของการลงทะเบียนบุคลากร 
 

 
      

ภาพที่ 9  หน้าจอการการจัดการเครื่องราช 
 

 
 

ภาพที ่10  หน้าจอการจัดเก็บข้อมูลการอบรม การสัมมนา การวิจัย และประชุม 
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    ภาพที่ 11  หน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอบรม การสัมมนา การวิจัย และประชุม 
 

 
 

        ภาพที่ 12 หน้าจอสถิติการรายงานต่างๆของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรใน 
                      สถาบันอุดมศึกษา 
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    ภาพที่ 11  หน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอบรม การสัมมนา การวิจัย และประชุม 
 

 
 

        ภาพที่ 12 หน้าจอสถิติการรายงานต่างๆของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรใน 
                      สถาบันอุดมศึกษา 
 
 

 
             

ภาพที่ 13  รายงานบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

 
         

ภาพที ่14  รายงานบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ 
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สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที ่1  
          จำกตำรำงที่  1 กำรหำประสิทธิภำพของกำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวม  กำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.04 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.67  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ ำด้ำนที่มี
ประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.98  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับ
ดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.30 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.6  ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของ
โปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องใน
กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.53 
ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.0 0.70 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 7.80 0.44 ดี 

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.00 0.98 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

   2.1ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 7.8 0.83 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 
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สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที ่1  
          จำกตำรำงที่  1 กำรหำประสิทธิภำพของกำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวม  กำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.04 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.67  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ ำด้ำนที่มี
ประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.98  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับ
ดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.30 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.6  ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของ
โปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องใน
กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.53 
ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.0 0.70 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 7.80 0.44 ด ี

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.00 0.98 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

   2.1ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 7.8 0.83 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 5.8 0.44 ปรับปรุง 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล 5.8 0.44 ปรับปรุง 

รวม 6.24 0.53 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ดี 

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.98 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.98 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X  SD  ความหมาย 

4 .ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 7.4 0.8 ดี 

    4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 7.30 0.6 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.04 0.67 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
       กำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพเพ่ือจัดเก็บข้อมูล อบรม งำนวิจัย และ
ข้อมูลบุคลำกร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติโปรแกรมของฐำนข้อมูล
บุคลำกร เช่น รำยงำนบุคลำกรสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ที่มีผลงำนวิชำกำร/อบรม รำยงำน
บุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร รำยงำนบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณบดี รำยงำนอำยุเวลำปฏิบัติรำชกำรของแต่
ละคน รำยงำนบุคลำกรท่ได้รับเครื่องรำช และรำยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X  SD  ความหมาย 

4 .ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 7.4 0.8 ด ี

    4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 7.30 0.6 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.04 0.67 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
       กำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพเพ่ือจัดเก็บข้อมูล อบรม งำนวิจัย และ
ข้อมูลบุคลำกร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติโปรแกรมของฐำนข้อมูล
บุคลำกร เช่น รำยงำนบุคลำกรสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ที่มีผลงำนวิชำกำร/อบรม รำยงำน
บุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร รำยงำนบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณบดี รำยงำนอำยุเวลำปฏิบัติรำชกำรของแต่
ละคน รำยงำนบุคลำกรท่ได้รับเครื่องรำช และรำยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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Abstract  
       The article about the car Booking system 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 the car Booking 
system in Higher Education Institute. A car Booking 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 9  tables, ,covering data ,Date, Year, list of reservations Date, 
starting time, type of car, license plate, Department, Number and approvals. 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 system may be applied in the car Booking system support 
the tasks. 
   
Keywords:  A Car Booking System, Higher Education Institute 
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        บทควำม เรื่อง ระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์กำรวิจัย เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ ให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล  ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำ
ข้ อมู ล และแก้ ไขข้ อมู ล  ส ำมำรถจั ดท ำรำย งำน ผลที่ ถู กต้ อ ง  ออกแบ บ ฐำนข้ อมู ลด้ วย
โปรแกรม Microsoft Access 2007    ประกอบด้วย 9 ตำรำง ครอบคลุมวันที่ ปีกำรศึกษำ รำยชื่อผู้
จอง วันเวลำเริ่มต้น ประเภทรถ ทะเบียนรถ ประเภทกำรไป หน่วยงำนที่ไป จ ำนวนครั้ง ผู้อนุมัติ กำร
ประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ แบบแบล๊คบ็อก ผลกำรประเมินทั้งหมดได้คะแนน
เฉลี่ย 7.21 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรท ำงำน
ได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบการจองรถ, สถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจองรถยนต์เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ที่ต้องกำรใช้รถยนต์ 
เนื่องจำกบุคลำกรมีกำรอบรม สัมมนำ เพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรจองรถของหน่วยงำนจะเป็นรูปแบบ
เอกสำรในลักษณะแฟ้ม และมีกำรติดประกำศตำรำงกำรจองรถเพ่ือแจ้งพนักงำนทรำบซึ่งปัจจุบัน
เอกสำรกำรจองรถจะมีข้อจ ำกัดเรื่องทรัพยำกร หำกแฟ้มสูญหำยอำจจะก่อให้เกิดปัญหำกำรสืบค้น 
และน ำกลับมำใช้งำนท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญ
หำยของข้อมูล 
              กำรบริหำรงำนกำรจองรถของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพจะเป็นระบบกำรจองรถแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสำร แล้วติดประกำศในส ำนักงำนเพ่ือแจ้งให้พนักงำนรับทรำบตำรำงกำรเดินรถของแต่
ละวันในบำงครั้งเอกสำรอำจจะเกิดกำรสูญหำย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรจองรถ ตำมหลักทฤษฎีแล้ว
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้วยโปรแกรม Microsoft Access จึงมีควำมจ ำเป็นที่ช่วยแจ้งกำร
บริหำรตำรำงเวลำกำรใช้รถ เช่นกำรค้นหำรถยนต์ กำรตรวจสอบเวลำ กำรจอง และยังสำมำรถเก็บ
ข้อมูล วันที่  รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ เวลำเริ่มต้น เวลำกลับ สถำนะของรถ  กำรค ำนวณตัวเลข 
รวมถึงสถิติบุคลำกรที่ขอใช้รถแต่ละปีได้ (สมโภช  พิมพ์พงษ์ต้อน, 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำ
ระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
ยำนพำหนะที่สำมำรถรำยงำนสถิติกำรจองรถของบุคลำกรได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยยำนพำหนะท ำให้กำรบริหำรงำนกำรบันทึกข้อมูลกำรจองรถของบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ            
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูล กำรจองรถ รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ ลักษณะกำร
ไปของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำที่สนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรจองรถ
ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับดี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกฝ่ำยยำนพำหนะ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. จัดเก็บข้อมูลกำรวันที่ รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ เวลำเริ่มต้น เวลำกลับ สถำนะของรถ 
รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปีของบุคลำกร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัย
หลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิม และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่จะใช้แบบฟอร์ม แล้วติดประกำศแจ้งให้ทรำบ บำงครั้ง
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  มีควำมไม่สะดวกกับกำรปฏิบัติงำนอำจท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 

2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนฐำนข้อมูล แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรในแฟ้ม 

3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรจองรถ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรจองรถ ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
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วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัย
หลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิม และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่จะใช้แบบฟอร์ม แล้วติดประกำศแจ้งให้ทรำบ บำงครั้ง
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  มีควำมไม่สะดวกกับกำรปฏิบัติงำนอำจท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 

2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนฐำนข้อมูล แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรในแฟ้ม 

3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรจองรถ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรจองรถ ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 

5. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   

6. กำรพัฒนำระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 
7. ทดสอบและประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู

ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสม
ในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก 
และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรท ำงำนของ
โปรแกรม   ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพ่ือประเมินว่ำโปรแกรมที่ได้พัฒนำขึ้น
มีผลกำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้อง
ท ำกำรทดสอบระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ใช้ระบบท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ของแบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของโปรแกรมแล้วหำ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้      
(จีรเศรษฐ์ แพมงคลและ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนำ, 2556; อรรถพล จันทร์สมุด และนรินทร บุญพรำหมณ์, 
2552; Bayu Waspodo, Qurrotul Aini and Syamsuri Nur, 2011)  
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถ
จัดกำรและเก็บข้อมูลกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกร
ภำยนอก  โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบ
ระบบ จะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดล
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังแสดงในภำพ 1 ถึงภำพที่ 3 
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ระบบการจองรถในสถาบนัอดุมศึกษา :  กรณีศึกษา ส านกังานคณบดี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

ลงทะเบียนการจองรถ

ผูบ้ริหาร

รายงานการจองรถ

รายงานสถติการจองรถของบคุลากรเเยกตามรายช่ือ

 
            

ภาพที ่1   Use- Case- Diagram ระบบการการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา 
               

1) Use-Case ประกอบด้วย กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรลงทะเบียนกำรจองรถ รำยงำยกำรใช้รถ 
รำยงำนสถิติกำรใช้รถแยกตำมรำยชื่อ 

2) Actor ประกอบด้วยผู้บริหำร 
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ภาพที ่1   Use- Case- Diagram ระบบการการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา 
               

1) Use-Case ประกอบด้วย กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรลงทะเบียนกำรจองรถ รำยงำยกำรใช้รถ 
รำยงำนสถิติกำรใช้รถแยกตำมรำยชื่อ 

2) Actor ประกอบด้วยผู้บริหำร 
 

 ระบบก า รจอ ง รถ ในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ลงท ะ เบี ย นก า รจอ ง รถ

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ มู ล

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

[พบ]

[ไม่พบ]

 
 

ภาพที่ 2: Activity Diagram ของระบบการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาพที่ 3  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบการจองรถใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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ภาพที่ 3  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบการจองรถใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 

 ตารางที ่1 การก าหนดความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย 

 
 

1 คนจองรถได้หลำยครั้ง 

 
 

1 ปีมีกำรจองรถหลำยครั้ง 

 
 

กำรไปแต่ละครั้งมีกำรจองรถมำกกว่ำ 1 คน 

 
 

1 สถำนะอนุมัติรถได้หลำยครั้ง 

 
 

1 คันเดินทำงไปรำชกำรได้หลำยครั้ง 

 
 
 

1 ต ำแหน่งจองรถได้หลำยครั้ง 

 
 

 1 คน อนุมัติกำรใช้รถได้หลำยครั้ง 

 
 

1 สถำนะเดินทำงได้หลำยครั้ง 
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        หลังจำกผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนระบบ  โดยให้ผู้ดูแลระบบก ำหนดสิทธิ์กำร
ใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลกำรจองรถ รำยกำรต่ำง ๆ ของระบบกำรจองรถใน
สถำบันอุดมศึกษำรวมถึงกำรน ำแบบฟอร์มข้อมูลกำรจองรถในรูปแบบของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับ
บุคลำกรของคณะฯหรือ บุคลำกรภำยนอก โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร 
รำยงำนโดยเลือกรำยกำรแต่ละหมวดได้ รวมถึงสำมำรถแปลงไฟล์ในรูปแบบ Excel  รำยละเอียดกำร
ท ำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึง ภำพที่ 8  
 

 
ภาพที่ 4  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 

 
รูปที่ 5  หน้าจอการของระบบ                                
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ใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลกำรจองรถ รำยกำรต่ำง ๆ ของระบบกำรจองรถใน
สถำบันอุดมศึกษำรวมถึงกำรน ำแบบฟอร์มข้อมูลกำรจองรถในรูปแบบของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับ
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ภาพที่ 4  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 

 
รูปที่ 5  หน้าจอการของระบบ                                

 
 

ภาพที่ 6  ข้อมูลการจองรถ 
                

 
 

ภาพที่ 7  รายงานการจองรถ 
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รูปที่ 8  สรุปรายงานสถิตจ านวนครั้งการจองรถแยกบุคลากร 
               
สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดู  ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำนจ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2  

จำกตำรำงที่ 2 กำรประเมินผลของระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ  ใน
ภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำกำรประเมินผลของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีกำระเมินผลสูงสุด คือ ด้ำน
ควำมเหมำะสมกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.98  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
6.24 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58   ด้ำนควำมถูกต้องในกำร
ท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 
ตำมล ำดับ 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระบบ 
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รูปที่ 8  สรุปรายงานสถิตจ านวนครั้งการจองรถแยกบุคลากร 
               
สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดู  ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำนจ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2  

จำกตำรำงที่ 2 กำรประเมินผลของระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ  ใน
ภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำกำรประเมินผลของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีกำระเมินผลสูงสุด คือ ด้ำน
ควำมเหมำะสมกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.98  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
6.24 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58   ด้ำนควำมถูกต้องในกำร
ท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 
ตำมล ำดับ 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระบบ 

 
รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมการท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.0 0.70 ดี 

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 7.8 0.44 ด ี

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ดี 

รวม 8.00 0.98 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 7.8 0.86 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 

รวม 6.24 0.53 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระบบ (ต่อ) 
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รายละเอียด  X  SD  ความหมาย  

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม    

  3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8  0.44 ดี  

  3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

  3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

  3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

  3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 กำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 8.0 0.4 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.21 0.62 ดี 

 
 
 
 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลวันที่  รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ เวลำ
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รายละเอียด  X  SD  ความหมาย  

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม    

  3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8  0.44 ด ี 

  3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

  3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

  3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

  3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 กำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 8.0 0.4 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.21 0.62 ดี 

 
 
 
 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลวันที่  รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ เวลำ

เริ่มต้น เวลำกลับ สถำนะของรถ รวมถึงรำยงำนสถิติบุคลำกรที่ขอใช้รถแต่ละปีให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Bayu Waspodo, Qurrotul Aini and Syamsuri Nur, 2011) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

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

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system)  การอ้างองิเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ช่ือต้น ช่ือสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …)  การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ช่ือสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … )  กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุท้ัง 2 คน  
กรณีเอกสารมีผู้แต่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุช่ือคนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ  et al (เช่น สมชาย 
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014)) 
 2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10)  ให้เรียงตามล าดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z  ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขล าดับ  ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style 
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง  ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้  การ
อ้างอิงท่ีเกี่ยวกับจ านวนช่ือผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและต ารา  ในท่ีนี้น าเสนอตัวอย่างท่ีพบบ่อย 
       (1) หนังสือและต ารา 
   ช่ือผู้แต่ง (ระบุหน้าท่ีเช่น บรรณาธิการ).  (ปี).  ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์).   
    เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
   กอ ใจดี.  (2557).  ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 1).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
   Smith, A.B.  (2014).  A-Z of IT .  1st ed.  New York: McGraw-Hill. 
   กอ ใจดี (บก.).  (ม.ป.ป.).  จรรยาบรรณงานไอที.  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
   Smith, A.B. (Ed.).  (n.d.). Morality in IT work.  N.P.: n.p.   
    [ไม่มีข้อมูล ป ี(ม.ป.ป. ; n.d.)  เมือง (ม.ป.ท.) ส านักพิมพ์ (ม.ป.พ.)] 
   กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.).  (2557).  ไอทีขั้นสูง.  แพร่: ก้าวหน้า. 
   Smith, A.B. and White, B. (2014).  Advanced of IT.  Paris: IT Now. 
   หมายเหตุ  กรณีผู้แต่งต้ังแต่ 2-7 คน ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ 
    กรณีเกิน 7 คน  ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ 
    ละข้อมูลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) 
   Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., … 
    Johnson, W.A. (1982).  IT literacy.  London: IT Publishing. 
       (2) บทความวารสาร  (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเนน้ เลขปีท่ี แบบ APA) 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร (เขียนช่ือเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)   
    เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าส้ินสุดของบทความ. 
    กอ ใจดี.  (2558).  ฉันรักไอที.  วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110. 
       (3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา 
  ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  ชื่อเอกสาร  
    (หน้า เลขเริ่ม-ท้าย).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
  กอ ใจดี.  (2556).  ไอทีปีหน้า.  ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.).  รายงานการประชุม 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2556 (หน้า 1-7).  แพร่: สมาคมไอซีที. 
   Smith, A.B.  (2014).  IT fiction.  In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7). 
    Whitetown, NY: Grolier.  
       (4) ข่าวหนังสือพิมพ์ 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วันท่ี).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีท่ีหรือฉบับ, เลขหน้า. 
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   กอ ใจดี.  (2556, ธันวาคม 31).  ไอทีกับปีใหม่.  ไทยรัฐ, 3.  [ไม่มี ปีท่ีหรือฉบับ] 
       (5) วิทยานิพนธ์  กรณีจากสถาบันการศึกษา  และกรณีจากฐานข้อมูล 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลวิทยานิพนธ์).  มหาวิทยาลัย, ประเทศ.   
    [กรณีไทย อาจละช่ือประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา] 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลฯ).  สืบค้นจาก ช่ือฐานข้อมูล. (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) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
       (6.1) กรณีเอกสารข้างต้นท่ีสืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม 
   ค าว่า ค้นจาก และท่ีอยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Retrieved from …) 
   บางกรณีอาจระบุเดือนและวันท่ี  และท่ีอยู่ URL ไม่ต้องท าเป็น Link หรือขีดเส้น 
   ใต้  บางกรณีละส่วนเมืองและส านักพิมพ์ได้  หลีกเล่ียง Link ท่ียาวมากเกินไป 
  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 ช่ือองค์กร  กรณีบุคคลใช้ช่ือบุคคล.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  ค้นจาก … 
   สมาคมไอทีไทย.  (2554).  นโยบายไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
    http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf. 
  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
    [กระดานสนทนา].  ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum. 
 
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 
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   กอ ใจดี.  (2556, ธันวาคม 31).  ไอทีกับปีใหม่.  ไทยรัฐ, 3.  [ไม่มี ปีท่ีหรือฉบับ] 
       (5) วิทยานิพนธ์  กรณีจากสถาบันการศึกษา  และกรณีจากฐานข้อมูล 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลวิทยานิพนธ์).  มหาวิทยาลัย, ประเทศ.   
    [กรณีไทย อาจละช่ือประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา] 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลฯ).  สืบค้นจาก ช่ือฐานข้อมูล. (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) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
       (6.1) กรณีเอกสารข้างต้นท่ีสืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม 
   ค าว่า ค้นจาก และท่ีอยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Retrieved from …) 
   บางกรณีอาจระบุเดือนและวันท่ี  และท่ีอยู่ URL ไม่ต้องท าเป็น Link หรือขีดเส้น 
   ใต้  บางกรณีละส่วนเมืองและส านักพิมพ์ได้  หลีกเล่ียง Link ท่ียาวมากเกินไป 
  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 ช่ือองค์กร  กรณีบุคคลใช้ช่ือบุคคล.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  ค้นจาก … 
   สมาคมไอทีไทย.  (2554).  นโยบายไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
    http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf. 
  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
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รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 

     (3) ค าแรกที่ตามหลังหัวข้อค าส าคัญ  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า ยกเว้นช่ือเฉพาะ เช่น Keywords: 
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project 
     (4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ  ท้ังในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก  ยกเว้นช่ือย่อ ช่ือ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน … 
 
การส่งเร่ืองตีพิมพ์ 
     ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง 
บรรณาธิการวารสาร ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ 
     บทความทุกบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความท่ีเสนอเพื่อการตีพิมพ์ 
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