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บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับผ่านมาแล้ว 1 ปีออกไป 2 ฉบับ วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้เป็นปี
ที่ 2 ฉบับที่ 1 ได้มีผู้สนใจจากภายนอกส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารนี้มากขึ้น อาจเป็นเพราะวารสารนี้เริ่มเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นกว่าเดิม ทีมบรรณาธิการได้ตรวจสอบพบว่าผู้วิจัยได้อ้างอิงบทความวิจัยจากวารสารนี้แล้ว อย่างไรก็ตามทีมบรรณาธิการ
ได้ให้ความสำ�คัญของบทความวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการเรียนการสอนและการวิจัยทุกระดับ
อยากให้ผลงานเหล่านี้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและทันสมัย สามารถนำ�ไปศึกษาและอ้างอิงต่อไป
สุดท้ายนีท้ มี บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูส้ นใจสามารถ นำ�ความรูค้ วามเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุรี
Development for Management Information System of Monitoring and Controlling
the Dengue Fever of Ban Khao Phueng Health Promoting Hospital
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระวัฒน์ ย่งกรับ, ศศิธร สุระชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นาระบบจัด การข้อ มูล การดูแ ลและควบคุ มโรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุร ี และ 2) ประเมิน
ความเหมาะสมของระบบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และด้านสาธารณสุข จานวน 9 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
1) ระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือกออก โดยใช้โปรแกรมภาษา JSP (Java
Server Pagers) เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการพัฒ นา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ใน
การจาลองเครือ่ งคอมพิวเตอร์เป็ นเว็บเซิรฟ์ เวอร์และใช้โปรแกรม MySQL เป็ นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของการระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุม
โรงไข้เลือกออก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระบบจัดการข้อมูล ที่พ ฒ
ั นาประกอบด้ว ย 12 โมดูล คือ โมดูล
จัดการข้อมูลผู้ใช้ โมดูลจัดการสิทธิ ์การใช้งาน โมดูลจัดการข้อมูลส่วนตัว โมดูลจัดการข้อมูล
สอบสวนโรคไข้เลือดออก โมดูลจัดการข้อมูลควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลจัดการข้อมูลบันทึก
สังการควบคุ
่
มโรคไข้เลือ ดออก โมดูล จัด การข้อ มูล หลังคาเรือ น โมดูล ตรวจสอบข้อ มูล การ
สอบสวนโรคไข้เลือดออก โมดูลตรวจสอบข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลตรวจสอบ
ข้อมูลบันทึกสังการควบคุ
่
มโรคไข้เลือดออก โมดูลตรวจสอบข้อมูลหลังคาเรือน และโมดูลการ
ออกรายงาน และ 2) ผลการประเมิน ความเหมาะสมของการพัฒ นาระบบจากผู้เชี่ย วชาญ
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ าเฉลี่ย ( X ) รวมเท่ากับ 4.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวม
เท่ ากับ 0.67 แสดงว่าสามารถน าระบบที่พ ัฒ นาไปประยุก ต์ ใช้ในการจัด การข้อ มูล ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
คาสาคัญ : ระบบจัดการข้อมูล , การดูแลและควบคุม , โรคไข้เลือดออก
1. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เข้ามาอยู่ในชีวติ ประจาวันของ
ทุกคนนอกจากข่าวสารต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผ่านช่องทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์แล้ว ยังได้รบั
ข้อ มูล ข่าวสารจากทางอินเทอร์เน็ ต เฟสบุ๊ค หรือ บล็อก ซึ่งสามารถรับ รู้ได้อ ย่างรวดเร็วและ
หลากหลายมากยิ่ง ขึ้น รวมถึง ยัง สามารถช่ ว ยในเรื่อ งการจัด เก็ บ ข้อ มูล ให้ เป็ นระบบ การ
ประมวลผลมีค วามถู ก ต้ อ งและแม่ น ย ามากขึ้น เช่ น เดีย วกับ วงการทางการแพทย์ม ีก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลคนไข้ เมื่อแพทย์
ต้องการข้อมูลของคนไข้ก็สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การรักษาเป็ นไปอย่างทันท่วงที
และทาให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ลงได้ เช่น
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แพทย์ใ ห้ ค าแนะน ากับ คนไข้ผ่ า นระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การผ่ า ตัด ทางไกล เป็ นต้ น
(Janthakarn, P. 2556)
ปั ญหาโรคไข้เลือดออกนับเป็ นปั ญหาอันดับต้นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เนื่องจากมีการพบผูป้ ่ วยในทุกพืน้ ทีเ่ ป็ นประจาของทุกปี จากปั ญหาดังกล่าวโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพต าบลจึงให้ ค วามส าคัญ ถึง แนวทางการแก้ ปั ญ หา เพื่อ ช่ ว ยเหลือ อย่ า งจริง จัง และ
ดาเนินงานตามนโยบาย โดยมีขอบเขตการดาเนินการสาธารณสุขแบบผสมผสานทัง้ ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ รวมทัง้
การจัด การปั จจัย เสี่ย งต่ อ สุ ข ภาพ ทัง้ ในระดับ บุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชนและสังคมในพื้น ที่ท่ี
รับผิดชอบ การเพิม่ ศักยภาพของทีมสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม
ทันตาภิบาล และเจ้าหน้ าที่สาธารณสุ ข การสร้างสัมพันธภาพที่ดกี บั ชุมชน การเพิม่ ศักยภาพ
การดูแลผูป้ ่ วยส่งผลให้ไม่ต้องส่งตัวมาโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลชุมชน (กันยา กาญจน
บุรานนท์, 2526,100-104) ทัง้ นี้ ปั จจัยสาคัญ ของโรคไข้เลือดออกที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายมี
ความซับซ้อนและแตกต่างกันแต่ในละพื้นที่ อาทิ ภูมติ ้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อไวรัส
เตงกี ความหนาแน่ นของประชากร สภาพภูมอิ ากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักของประชาชนในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุล์ กู น้ายุงลาย ดังนัน้ แนวคิด
ด้านการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจึงเปลีย่ นไปสู่การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แหล่งที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการ “ป้ องกัน” และ “เตือนภัย” รวมทัง้ การประเมินความเสี่ยง
ทางสุ ขภาพ (Health Risk Assessment) ช่ ว ยให้ฝ่ ายบริห ารสามารถตัด สิน ใจในการก าหนด
นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ในการป้ องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ (จิราพัฒน์ เกตุแก้ว และศร
เพชร มหามาตย์, 2558, 3) ซึ่งสอดคล้อ งกับ กรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 (ICT2020) ของประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ซึ่งใน
กรอบ ก-4 ข้อ 3 กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมเพื่อสนับสนุ นการบริการสุขภาพ
เชิงป้ องกัน (Preventive care services) เป็ นการส่งเสริมการจัดให้มบี ริการเฝ้ าระวังและเตือน
ภัยด้านสุขภาพ โดยการใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบ่งบอกภาวะเสี่ยงที่จะ
เกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสนับสนุ นนวัตกรรมทีส่ ามารถพัฒนาสู่ระบบบริการ
หรือการผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง การให้ความสาคัญของการเฝ้ าระวัง
โรคไข้เลือดออกถือ เป็ นปั จจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่สาคัญของคนไทยในปั จจุบนั โดยผู้ท่เี ป็ นโรค
ไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะหายขาดแต่ก็มสี ่วนน้อยทีร่ กั ษาไม่หายขาดจนถึงตาย เพื่อลดอัตราการ
เสียชีว ิต จากโรคไข้เลือ ดออก บริก ารเหล่ านี้ จริงก่ อ ก าเนิ ดขึ้น เพื่อ ช่ ว ยลดอัต ราการเกิด โรค
ไข้เลือดออกและอัตราการตายของโรคไข้เลือ ดออก เป็ นการส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐาน
สุขภาพละคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี น้ึ โดยรวม
จากความสาคัญและปั ญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้พฒ
ั นาจึงได้มแี นวคิดในการพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขา
ผึ้ง จังหวัดราชบุร ี เพื่อจัดการข้อมูลด้านสุขภาพให้กบั ประชาชนและพัฒนาระบบเอกสารการ
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สารวจโรคไข้เลือ ดออกให้ส ามารถนามาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 (ICT2020) ด้าน
การสนับสนุนการบริการสุขภาพเชิงป้ องกัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี
2.2 เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสมของระบบจัด การข้อ มู ล การดู แ ลและควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี
3. วิ ธีดาเนิ นการ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และด้านสาธารณสุข
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 5 ท่ าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุ ข จานวน 4 ท่ าน รวมทัง้ หมด 9 ท่ าน ด้วย
วิธ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ นผู้ท่ีม ีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 3 ปี
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อ มูลการดูแลและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
3.3 วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุ ร ี กาหนดขัน้ ตอนในการดาเนินการออกเป็ น 2 ระยะ (9
เดือน) คือ
ระยะที่ 1 การพัฒ นาระบบจัด การข้อ มูล การดูแ ลและควบคุ ม โรคไข้เลือ ดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี ประกอบด้วย
ทฤษฎี ท่ีน ามาใช้ใ นการพัฒ นาระบบ คือ วงจรการพัฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสิรวิ งศ์ (2547) ประกอบด้วย 7
ระยะ คือ
1) กาหนดปั ญ หา (Problem Definition) เป็ นการพิจารณาจากปั ญ หาของการ
ดาเนินงานปั จจุบนั และความต้องการทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาหรือปรับปรุงให้ดขี น้ึ เพื่อค้นหาสาเหตุว่า
อะไรคือปั ญหาหลักและปั ญหารองของการดาเนินงานปั จจุบนั รวมถึงการทาความเข้าใจความ
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ต้องการของระบบโดยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ มีการระบุและเก็บ
ความต้องการสาหรับดาเนินงานตามขอบเขตในขัน้ ถัดไป
2) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) เป็ นการวิเคราะห์การดาเนินงานของระบบ
ปั จจุบนั โดยการนาข้อกาหนดของปั ญ หาและความต้องการที่ได้มาวิเคราะห์ ทาการกาหนด
รายละเอียดของความต้องการในระบบงานใหม่ทงั ้ หมด ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(Objected Oriented Analysis and Design) อาทิ แผนภาพแสดงการท างานของผู้ใ ช้ร ะบบ
(Use Case Diagram) เป็ นต้น
3) การออกแบบระบบ (Design) เป็ นการออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่
ระบบและใช้ อ อกแบบส่ ว นทางออกของข้อ มู ล (Output Design) รวมถึง การออกรายงาน
(Report) เช่น รายงานข้อมูลแบบสารวจไข้เลือดออก รายงานข้อมูลการติดตามการดูแลและการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานข้อ มูลความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออก และรายงาน
บันทึกสังการติ
่
ดตามการดูแลและการควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็ นต้น ส่วนการออกแบบอินพุต
(Input Design) และการออกแบบหน้ าจอ (User Interface) ผู้วจิ ยั ได้มกี ารออกแบบและพัฒนา
ใหม่ทงั ้ ระบบ
4) การพั ฒ นาระบบ (Development) โดยน ากระบวนการทางวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์มาปรับใช้ในการพัฒนาตามข้อกาหนดความต้องการทีท่ าการวิเคราะห์และออกแบบ
ไว้ในขัน้ ตอนข้างต้น การพัฒนาโดยให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านเขาผึ้ง ซึ่งจะมีการจัดทาระบบโดยใช้ภาษา JSP (Java Server Pagers) เป็ น
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา Web Application ใช้ โ ปรแกรม Apache ในการจ าลองเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เป็ นเว็บเซิรฟ์ เวอร์และใช้โปรแกรม MySQL เป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
5) การทดสอบระบบ (Testing) ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารทดสอบระบบแบบ Black Box
Testing โดยท าการตรวจสอบข้อ มูล น าเข้า (Input) และผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้อ อกมา (Output) เพื่อ
ตรวจสอบระบบทางานได้ตามคุณลักษณะทีไ่ ด้ออกแบบไว้หรือมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ประการใด
หรือไม่ และหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้ทาการแก้ไขให้ระบบมีความสมบูรณ์ ลดข้อผิดพลาดก่อน
นาระบบไปใช้งานจริง
6) การติด ตัง้ ระบบ (Installation) เป็ น การน าระบบที่พ ัฒ นาเสร็จสมบูรณ์ ไ ป
ติดตัง้ เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ โดยจะเลือกใช้วธิ กี ารติดตัง้
ระบบแบบการติดตัง้ แบบคู่ขนาน (Parallel Installation) ซึง่ เป็ นวิธกี ารติดตัง้ ที่มกี ารปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ขนานกันไป
7) บารุงรักษา (Maintenance) เป็ นการบารุงรักษาระบบให้ตรงกับการทางาน
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตได้รวมถึง
สนับสนุนการทางานของผูใ้ ช้ได้ตอลดเวลา
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้เพียง 5 ระยะ โดยระยะที่ 6-7 ไม่ได้นามาใช้
เป็ นกรอบในการพัฒนาระบบ
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ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุร ี โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านสาธารณสุข จานวน 9 คน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1) ระบบจัดการข้อ มูลการดูแลและควบคุ มโรคไข้เลือ ดออกของโรงพยาบาล
ส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัด ราชบุ ร ี ในรูป แบบ Web Application ใช้โปรแกรม
Apache ในการจาลองเครื่อ งคอมพิว เตอร์เป็ น เว็บเซิร์ฟ เวอร์ และใช้โปรแกรม MySQL เป็ น
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
2) แบบประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) แบ่งเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความ
ต้อ งการในการใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) 2) ด้านประสิท ธิภ าพของการ
ทางานระบบ (Functional Test) 3) ด้านลัก ษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) และ 4)
ด้า นความปลอดภัย ของระบบ (Security Test) โดยใช้ค่ า เฉลี่ย เลขคณิ ต และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ต ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538)
4.50-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี
2.50-3.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับพอใช้
1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปรับปรุง
4. ผลการศึกษา
การพัฒ นาระบบจัดการข้อ มูลการดูแ ลและควบคุ มโรคไข้เลือ ดออกของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ตามลาดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือ ดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี ประกอบด้วย
4.1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุตามขอบเขตการทางานที่แบ่งตาม
ลักษณะของผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วย ผูด้ แู ละระบบ (Admin) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น
(VHV) เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ข ภาพต าบล (Officer) และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (Director) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดง Use Case Diagram ของระบบ
จากภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แ ละออกแบบเชิงวัต ถุ แบ่งออกเป็ น 12
โมดูล ประกอบด้วย
1) โมดูลจัดการข้อมูลผู้ใช้ (Management User Information Module) สาหรับ
ผูด้ แู ลระบบทาการเพิ่ม ลบ แก้ ไข และตรวจสอบข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบ
2) โมดู ล จัด การสิ ท ธิ ก์ ารใช้ ง าน (Set the Permissions the User Module)
สาหรับผูด้ แู ลระบบทาการกาหนดสิทธิ ์ในการเข้าใช้งานระบบ
3) โมดูลจัดการข้อ มูล ส่ ว นตัว (Management Personal Information Module)
สาหรับ ผู้ ดูแ ละระบบ อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตาบล และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ของตนเอง
4) โมดูล จัด การข้อ มูล สอบสวนโรคไข้เลือ ดออก (Management the Survey
Information module) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการเพิ่ม ลบ แก้ ไข และตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าว
5) โมดู ล จัด การข้อ มู ล ควบคุ ม โรคไข้เ ลือ ดออก (Management the Control
Information Module) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการเพิ่ม ลบ แก้ ไข และตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าว
6) โมดูลจัดการข้อมูลบันทึกสังการควบคุ
่
มโรคไข้เลือดออก (Management the
Command Information Module) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และเจ้าหน้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการเพิ่ม ลบ แก้ ไข และตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าว
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7) โมดูลจัดการข้อ มูลหลังคาเรือน (Management your Member Information
the Village Module) สาหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการเพิ่ม ลบ แก้ ไข
และตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าว
8) โมดู ล ตรวจสอบข้อ มู ล การสอบสวนโรคไข้เลือ ดออก (Checked Survey
Information Module) สาหรับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
9) โมดูลตรวจสอบข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลือดออก (Checked the Control
Information Module) สาหรับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
10) โมดูลตรวจสอบข้อมูลบันทึกสังการควบคุ
่
มโรคไข้เลือดออก (Checked the
Command Information Module) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น
11) โมดูลตรวจสอบข้อมูลหลังคาเรือน (Checked your Member Information
the Village Module) ส าหรับ อาสาสมัค รสาธารณ สุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น และผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
12) โมดูลการออกรายงาน (Report Module) ส าหรับ อาสาสมัค รสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบล และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทาการแสดงรายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก (Report Survey) และ
รายงานบันทึกสังควบคุ
่
มโรคไข้เลือดออก (Report Command)
4.2 ผลการออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ (System Architecture)

ภาพที่ 2 แสดงสถาปั ตยกรรมของระบบ (System Architecture)
จากภาพที่ 2 แสดงผลการออกแบบสถาปั ต ยกรรมระบบ โดยผู้ใช้งานระบบ
(User) ประกอบด้ว ยผู้ดู แ ละระบบ (Admin) อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่บ้ า น (VHV)
เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบล (Officer) และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (Director) เข้าใช้งานผ่ านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ Web
Application ซึ่งมีก ารจัด การข้อ มูล ผ่ านโปรแกรม Apache Web Server ในการจาลองเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เป็ นเว็บเซิรฟ์ เวอร์ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล
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4.3 ผลการออกแบบแบบจาลองความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity Relationship Diagram)

ภาพที่ 3 แสดงแบบจาลองความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity Relationship Diagram)
จากภาพที่ 3 แสดงผลการออกแบบแบบจาลองความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity
Relationship Diagram) โดยแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล จานวน 9 ตาราง ประกอบด้วย
ตารางข้อ มู ล หลังคาเรือ น (Address) ตารางข้อ มูล การสอบสวนโรคไข้เลือ ดออก (Survey)
ตารางข้อมูลผูใ้ ช้ (User) ตารางข้อมูลผูอ้ ยู่อาศัย (People) ตารางข้อมูลบันทึกสังการควบคุ
่
มโรค
ไข้เลือดออก (Command) ตารางข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลือดออก (Control) ตาราข้อมูลสิทธิ
การใช้งาน (Permission) ตารางข้อมูลรูปโปรไฟล์ (Userphoto) และตารางข้อ มูลค านวณการ
สอบสวนโรคไข้เลือดออก (Ordersur)
4.4 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1) หน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ โดยผูด้ ูแลระบบทาการกรอกข้อมูลของผูใ้ ช้ให้ครบ
ทุกช่องตามเครือ่ งหมาย (*) ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ
เพศ อายุ ตาแหน่ ง (ตามสิทธิ ์การใช้งานระบบ) เบอร์โทรศัพท์ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ดัง
ภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้
2) หน้ าจอจัดการข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลือ ดออก โดยแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับรหัสสอบสวน วันที่ออกสารวจ ชื่อผู้สอบสวน ที่อยู่ ชื่อเจ้าของบ้าน จานวนภาชนะที่
ส ารวจ จ านวนภาชนะที่พ บลูก น้ ายุงลาย และค่ า CI (Container Index) ซึ่งเป็ นค่ าร้อยละของ
ภาชนะสารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย ด้วยสูตรการค านวณ คือ (จานวนภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลาย/
จานวนภาชนะทีส่ ารวจทัง้ หมด)x100 และทาการเทียบเกณฑ์มาตรฐานโดยอัตโนมัติ ดังนี้
ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิ ดการแพร่โรคไข้เลือดออก
ค่า CI
ปลอดภัย
0
เสีย่ งต่ า
<5
เสีย่ งสูง
5-9
เสีย่ งสูงมาก
>10

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก
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3) หน้ า จอจัด การข้อ มู ล บัน ทึก สัง่ การควบคุ ม โรคไข้เลือ ดออก โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสบันทึกสังการ
่
ชื่อผูบ้ นั ทึก ชื่อผูด้ ูแลรับผิดชอบ ประเภท และชื่อบ้านที่
ต้องการควบคุม พร้อมทัง้ สามารถลบ และออกรายงานบันทึกสังการดั
่
งกล่าวได้ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลบันทึกสังการควบคุ
่
มโรคไข้เลือดออก
ระยะที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ความเหมาะสมของระบบจัด การข้อ มูล การดูแ ลและควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี
ประเด็นการประเมิ น
1. ด้ า น ค วาม ต้ องการใน การใช้ ง าน ระบ บ (Functional
Requirement Test)
2. ด้านประสิทธิภาพของการทางานระบบ (Functional Test)

ระดับความเหมาะสม
S.D.
แปล
X
4.22
0.75
ดี
4.22

0.57

ดี

3. ด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test)

4.22

0.70

ดี

4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)

4.48

0.64

ดี

4.25

0.67

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.25,
S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
อยู่ในระดับดี ( X = 4.48, S.D. = 0.64) และรองลงมาอันดับที่ 2 คือ ด้านประสิทธิภาพของการ
ท างานระบบ (Functional Test) ด้านลัก ษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) และด้า น
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ความต้อ งการในการใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) อยู่ในระดับดี ( X = 4.22,
S.D. = 0.57, 0.70, 0.75) ตามลาดับ
5. สรุปผลและอภิ ปรายผล
ผลการประเมิน ความเหมาะสมของระบบจัด การข้อ มู ล การดู แ ลและควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุร ี โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X = 4.25, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า ค่าของข้อมูลมีความกระจายน้อย (น้ อยกว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความ
คิดเห็นสอดคล้องและคะแนนการประเมินอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจากการพัฒนา
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมการใช้งานตามสิทธิผใู้ ช้งาน รวมถึงมีการตรวจสอบสิทธิก่อนการเข้า
ใช้งาน พร้อ มทัง้ มีการออกแบบระบบให้ง่ายต่ อการใช้งานด้วยการใช้สญ
ั ลักษณ์ และรูปภาพ
( 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 ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเกิดความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของมา
นิตา สองสี ภิรมย์รตั น์ อินทร์ทองคา ดนุ พฒ
ั น์ กชชาดาปภาดา และคณะ (2559) ทาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุ นการเฝ้ าระวังและการเตือนภัยโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม
: กรณี ศึก ษา ต าบลที่ว ัง อ าเภอทุ่ ง สง จัง หวัด นครศรีธ รรมราช พบว่ า ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึน้ ตามกระบวนการ SDLC ทางานได้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ทัง้ ด้านการออกแบบ
ระบบ ด้านเสถียรภาพของระบบ และด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี และ
มีระดับ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.11) เช่น เดีย วกับ ไตรรัต น์ ใบศรี
(2559) ท าการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการข้อ มูล ประชากรในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.80) ประกอบไปด้วย
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 2) ด้านการทางานของระบบ และ
3) ด้านการนาไปใช้งานจริง รวมถึงจิตรพงษ์ เจริญจิตร และนิธ ิ ทะนนท์ (2559) ทาการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชันในระบบงานตรวจสุ
่
ขภาพ พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.25)
และพวงรัตน์ จินพล สัญญา ตบะนิยม และไชยยันต์ ปาละมาณ (2552) ได้ทาการพัฒนาระบบ
การจัด การเอกสารโดยใช้ฐานข้อ มูล แบบกระจายบนเทคโนโลยีเว็บ พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.23, S.D. = 0.50)
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 หากมีการนาระบบที่พฒ
ั นาขึน้ ไปใช้งานจริง ควรมีการศึกษาด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ในการติดตัง้ รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อรองรับการนาไปใช้งานจริง
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.2 หากมีการนาระบบที่พฒ
ั นาขึ้นไปพัฒนาต่อยอดจากเดิม ควรมีการนาระบบนาทาง
(Google Map) มาเชื่อมต่อกับการจัดการข้อมูลหลังคาเรือน เพื่อให้สามารถแสดงค่าความเสี่ยง
จากการคานวณค่า CI (Container Index) ด้วยการแสดงจุด (Point) ไปยังบ้านมีอตั ราความเสี่ยง
ทีจ่ ะเกิดโรคไข้เลือดออก
6.3 หากมีการนาระบบที่พฒ
ั นาขึน้ ไปพัฒนาต่อยอดจากเดิม ควรมีการเพิม่ อัลกอริทมึ ใน
การจัดการข้อมูลให้ระบบสามารถท าการจัดเรียงข้อมูลตามล าดับวันที่ และค่ า CI ตามที่ผู้ใช้
ต้ อ งการ รวมถึงการเพิ่ม ให้ ระบบสามารถสรุป ข้อ มู ล ทัง้ หมดที่เกี่ย วข้อ งกับ การส ารวจโรค
ไข้เลือดออกในรูปแบบรายงานของตาบลบ้านเขาผึง้ จังหวัดราชบุร ี
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่สนับสนุ นและ
ส่งเสริมการจัดทาวิจยั ในครัง้ นี้ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุร ี ที่ให้ความอนุ เคราะห์ข้อมูลในการจัดทาวิจยั และขอขอบคุณเจ้าของ
บทความวิชาการ บทความวิจยั เอกสาร ตารา รวมถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ใน
เอกสารอ้างอิงทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ศกึ ษาและนาข้อมูลมาอ้างอิง เพราะผลงานของท่านทาให้บทความ
วิจยั เรือ่ งนี้ เกิดความสมบูรณ์ในด้านของเนื้อหาและสาเร็จไปได้ดว้ ยดี
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน
A Development of Database System for manage Room and school building
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
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
เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน
ข้ อ มู ล เอกสำรงำนวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น
ข้อมูลของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ให้อยู่
ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดทำรำยงำนผลที่ถูกต้อง
ออกเเบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010 ประกอบด้วย 6 ตำรำง ครอบคลุมอำคำร
ห้องเรียน ผู้ ดูแล ผู้ใช้ กำรประเมิน ประสิทธิภ ำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำร
ประเมินทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้อง
และอำคำรเรียนสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, การบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน
บทนา
ในปัจจุบันกำรใช้ห้องเรียนในอำคำรของหน่วยงำนรำชกำร เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ
เนื่องจำกมีกำรใช้ห้องเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรห้องในรูปแบบของอำคำร รวมถึงสถิติจะจัดเก็บแฟ้มอยู่ใน
รูปแบบของแฟ้มเอกสำร ซึ่งจะมีข้อจำกัดในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร หำกเป็น ข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวกับ กำร
ก่อสร้ำงที่สำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพิ่มขึ้น
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและนำกลับมำใช้งำน ทำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำ
ซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุดและสูญหำยของข้อมูล
ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนอำคำรสถำนที่ แบบเดิม กำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูลในรูปแบบ
เอกสำรซึ่งอำจทำให้เกิดกำรสูญหำย กำรจัดทำฐำนข้อมูลอำคำรสถำนที่ตำมหลักทฤษฎี วงจรกำรพัฒนำระบบ
แล้วกำรจัดทำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจำเป็น เช่น ข้อมูลกำรใช้ห้ อง เวลำกำรใช้ ผู้ใช้ และผู้ดูแล
รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปี (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน , 2555) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียนเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนอำคำรสถำนที่ในกำร
ปฏิบัติงำนฝ่ำยอำคำร เพื่อกำรสืบค้นหำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงรวดเร็ว และจะช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของ
ข้อมูลกำรใช้งำนอำคำร ตลอดจนลดพื้นที่ใช้งำนในกำรจัดเก็บเป็นกำรลดขั้นตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
อำคำร ทำให้กำรบริหำรงำนเอกสำรของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำกำรจัดเก็บข้อมู ลกำรใช้ห้อง เวลำกำรใช้ ผู้ใช้ และผู้ดูแล รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปี ใน
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน อยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึ ก ษำกำรจั ด เก็ บ เอกสำรปั จ จุ บั น และระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรจั ด กำรห้ อ งและอำคำรเรีย น
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จั ดเก็บ ข้อมูล ข้อมูล กำรใช้ห้ อง เวลำกำรใช้ ผู้ ใช้ และผู้ดูแล รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ล ะปี โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2010
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนิน
วิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึ ก ษำปั ญ หำและรวบรวมข้ อ มู ล กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เดิ ม และกำรวิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของ
เจ้ ำ หน้ ำที่ ที่ ท ำหน้ ำ ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสำร เป็ น เพี ย งในรู ป แบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้ งท ำให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจชำรุดหรือสูญหำยได้ ทำให้เกิดปัญหำ
ในกำรดำเนินงำน จึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บ ข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่เป็น
ผู้จัดทำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึกษำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียนของฝ่ำยอำคำรสถำนที่ สำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ สำรบรรณเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบ กำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
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5. ศึ ก ษำพั ฒ นำกำรวิ เครำะห์ อ อกแบบระบบเชิ ง วั ต ถุ ด้ ว ย UML และกำรประยุ ก ต์ ส ร้ ำ ง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำ แบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Microsoft
Windows 7 และ Microsoft Access 2010
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำน และให้ ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมใน
หน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำย
ต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 1 คน ผู้เชี่ยวชำญดูแลอำคำร จำนวน 2 คน ผู้ขอใช้ห้อง จำนวน 2 คน รวม
ผู้เชี่ยวชำญ 5 คน ผลที่ได้จำกกำรทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผล เพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำร
ทดสอบกำรพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล กำรบริ ห ำรจั ด กำรห้ อ งและอำคำรเรี ย นโดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชำญท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องของแบบประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ
แล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ 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 โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
3.00 – 4.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 2.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้
การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน โดยให้ผู้ดูแลระบบ
สำมำรถจัดกำรระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียนให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคน โดย
ผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบ จะแสดงภำยใน
แผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งข้ อ มู ล
(Entity Relationship Modeling) ดังภำพที่ 1 ถึงภำพที่ 3
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ud Primary Use Cases
การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัด การห้องและอาคารเรียน

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนการใช้ห้อง

ผูใ้ ช้ระบบ

บันทึกข้อมูล

รายงาน
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use-Case Diagram ของระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน
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ud Activ ity Diagram ระ บ บ ฐา นข้ อ มู ลก า รบ ริ ห า รจัด ก า รห้ อ ง แ ละ อ า ค า รเ รี ย น

เริม่ ต้น

ผู้ใช้ระบบ

ก รอ ก ชื่ อ รหัส

ระบบ

ค้ นหา ข้ อ มู ล

ไม่พบ
[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นู ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย นก า รใ ช้ ห้ อ ง

รา ย ง า น

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน
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ภาพที่ 3 Entity Relationship Modeling ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน

การดาเนินการวิจัย
หลั งจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ ผู้ วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒ นำระบบกำรทำงำนโดยให้
ผู้ดูแลระบบใช้งำน เพื่อให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล อำคำรของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำร
จัดกำรห้ องและอำคำรเรียน รวมถึงกำรนำเอกสำรอำคำรในรูป ของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้ กับบุคลำกรของ
คณะฯ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนโดยเลือกรำยกำรแต่ละหมวดได้ รวมถึง
สำมำรถแปลงไฟล์ในรูปแบบ Excel รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมด ดังแสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพที่ 7
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ภาพที่ 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) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 1 คน ผู้เชี่ยวชำญ
ดูแลอำคำร จำนวน 2 คน ผู้ขอใช้ห้อง จำนวน 2 คน รวมผู้เชี่ยวชำญ 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิ ทธิภ ำพของกำรพัฒ นำระบบฐำนข้อมูลกำรบริห ำรจัดกำรห้ องและ
อำคำรเรียนจำกผู้เชี่ยวชำญ ในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 1.04 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำน
กลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรม
อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.89

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.53

1.04

ดี

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0.44

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

รวม

6.32

0.44

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

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

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.37

0.62

ดี

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรห้องและอำคำรเรียน เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้ห้อง
เวลำกำรใช้ ผู้ใช้ และผู้ดูแล รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปีจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติแยก
ตำมรำยปีทำผู้ใช้งำนสำมำรถจัดเก็บเอกสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบสนับสนุนการควบคุมน้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์
และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
The Support System for Weight Control Using Food Assistance
Through the Website and Notifications on Mobile Phone
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดวงกมล โพธิ์นาค
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Duangkamol Phonak
Department of Computer Education, Faculty of Technical Education,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the support system for
weight control using food assistance through the website and notifications on mobile
phone, and 2) to evaluate system performance by the users’ satisfaction on the
support system. The ability of the system was as follows: helps decide to eat each
day to the appropriate level and be nutritional, create a self- service diet table, food
item notification via mobile and recording of food control results. The tools of research
were the support system for weight control using food assistance through the website
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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).

Keywords : Weight Control, Food Assistance Through the Website, notification
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วย
เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบที่ได้น้าเสนอโดยใช้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนัก
โดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้านที่ระบบสามารถ
ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจเลื อ กรั บ ประทานอาหารในแต่ล ะวั น ให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสมและถู ก หลั ก
โภชนาการ และสร้างตารางเมนูอาหารเพื่อควบคุมน้้าหนักได้ด้วยตนเอง โดยมีการแจ้งเตือนรายการ
อาหารที่จัดไว้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งนี้ยังสามารถบันทึกผลการควบคุมอาหารได้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้ง
เตือนผ่ านโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ผู้ วิจั ย พั ฒ นาขึ้น และแบบสอบถามความพึ ง พอใจซึ่ง ระบบที่ พั ฒ นามี
ลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่ น (Wed Application) พัฒนาระบบตามแนวทางของวงจรการพัฒ นา
ระบบ WaterFall Model พัฒนาโปรแกรมด้ว ยภาษา PHP และออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้งานด้ว ย
โปรแกรม Appserv และใช้ MySQL ส้ าหรับ จัดการฐานข้อมูล ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ความ
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)

คำสำคัญ : การควบคุมน้าหนัก, เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์, การแจ้งเตือน
1. บทน้า
การควบคุมน้้าหนักมีความส้าคัญมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพท้า ให้เสี่ยงต่อการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายถ้าควบคุมน้้าหนักไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งการควบคุมน้้าหนักสามารถท้าได้หลาย
วิธี แต่เนื่องจากการด้ารงชีวิตประจ้าวันที่เร่งรีบของคนในสังคมเมือง จึงท้าให้ขาดการออกก้าลังกาย
พักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองเท่าที่ควร โดยเฉพาะการรับประทานหากรับประทานอาหารมื้อกลางวัน หรืออาหารมื้อเย็นมาก
เกินไปจะส่งผลให้น้า หนักเกินและเกิดโรคอ้ วนได้ จึงควรควบคุ มน้้าหนักโดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการได้ พลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ
ดังนั้นการเลือกอาหารเพื่อควบคุมน้้าหนัก จึงมีความจ้าเป็นและเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เหมาะสมกับผู้
ต้องการควบคุมน้้าหนักเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้รับสารอาหาร
ทีใ่ ห้พลังงานเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
หลักส้าคัญในการบริโภคอาหารเพื่อให้ได้คุณค่าและพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของ
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
ร้ อยละ 55-60 (จุ ฬาภรณ์ รุ่ งพิสุ ทธิกุล พงษ์, 2550) และปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ส้ าคัญมาก
เนื่องจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารและโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ องส่งผลให้
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น ได้ ส ะดวกมากขึ้ น โดยเฉพาะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา
ท้ า ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถสนทนาและติ ด ต่ อ สื่ อ สารในรู ป แบบอื่ น ๆ ได้ เช่ น การส่ ง ข้ อ ความสั้ น (Short
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Message Service : SMS) หรือเรียกว่า Text Messaging เป็นการส่งข้อความตัวอักษรสั้นๆ หากัน
ซึ่งสามารถส่งได้หลายวิธี เช่น One Way SMS เป็นการจัดส่งแบบ Push หรือ SMS Broadcasting
ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือแบรนด์เป็นผู้ส่งข้อความออกไป ตัวอย่างเช่น การโฆษณาผ่าน SMS การใช้ SMS
เพื่อแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ส่วนลดสินค้า หรือการแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ (ทีมงาน SMSMKT, 2559)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้้า หนักสามารถเลือก
รายการอาหารที่ ถูกหลักโภชนาการและได้รับปริมาณสารอาหารที่ ครบถ้วนและเพียงพอต่อ ความ
ต้องการของร่างกายอย่างเหมาะสมในแต่ละมื้อแต่ละวันต่อสัปดาห์
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์
และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ได้น้าเสนอโดยใช้ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
การวิ เ คราะห์ ร ะบบมี จุ ด มุ่ ง หมาย คื อ ความเข้ า ใจความต้ อ งการธุ ร กิ จ และสร้ า ง
แบบจ้าลองเชิงตรรกะของระบบใหม่ โดยการศึกษาการท้างานและลักษณะของระบบว่าประกอบด้วย
สิ่งใดบ้างมีความต้องการอะไรบ้างในระบบ หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในงานที่จะท้าเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนในการท้างานเป็น
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การ
ช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ตามแนวทางของวงจรการพัฒนา
WaterFall Model และการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ โดยแบ่งกระบวนการท้างานออกเป็น
ขั้น ตอนต่าง ๆ ซึ่ งแต่ล ะขั้ น ตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่ องกัน ไปจากขั้นหนึ่งสู่อีกขั้น หนึ่ งตามล้าดับ
เหมือนสายน้้าตก โดยสามารถย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าได้ตามล้าดับขั้นตอน (โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ซึง่ WaterFall Model (with Iteration) มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
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ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนา WaterFall Model (with Iteration)
ขั้น ตอนที่ 1 รวบรวมความต้ องการ (Requirement) ก่อนการพั ฒ นาระบบจะต้ องมีก าร
รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรงและความต้องการ
ของระบบ (System Requirement)
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) ในการวิเคราะห์ระบบจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้ ม าเขี ย นเป็ น ไดอะแกรมการไหลของข้ อ มู ล (Dataflow diagrams) พจนานุ ก รมข้ อ มู ล (Data
Dictionary) และโครงสร้างการตัดสินใจ (Structured decision)
ขั้ น ตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design) เป็ น การเสนอระบบใหม่ โ ดยในขั้ น ตอนนี้ นัก
ออกแบบระบบ จะต้ อ งเลื อ กอุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการติ ด ตั้ ง ระบบ ออกแบบโปรแกรมใหม่ หรื อ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเดิมที่ มีอยู่ ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเดิมที่ มีอยู่
นอกจากนี้นักออกแบบระบบจะต้องออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการท้างานของผู้ใช้วิธีการใช้ระบบ
ใหม่ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกหลักการต่าง ๆ ดังนี้
1) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) คือ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่ท้าหน้าที่เป็น
ตัว กลางในการโต้ตอบระหว่างผู้ ใช้กับฐานข้อมูล โดยผู้ ใช้ส ามารถโต้ตอบสื่ อสารกับฐานข้อมูลได้
โดยตรงผ่านชุดค้าสั่ง SQL หรือน้าชุดค้าสั่ง SQL ไปผนวกลงในโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานร่วมกัน
กับโปรแกรมที่เขียนขึ้นก็ได้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2558)
2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จั ดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการสร้างตัว แบบที่ซับ ซ้อนภายใต้ร ะบบอั น
เดียวกัน เป็นระบบที่ตอบโต้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาค้าตอบที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วจากปัญหาที่มี
โครงสร้างแน่นอน ระบบการสนับสนุนการตัดสิ นใจประกอบด้วยชุดเครื่องมือ ข้อมูล แบบจ้าลอง
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(Model) และทรัพยากรอื่นๆ ที่น้ามาใช้ในการประเมินผลและแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่จะช่วยการ
ตัดสินใจได้ (Efraim Turban, 2005)
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนโปรแกรม (Coding) เป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรมที่ ได้ออกแบบ
ไว้ตามความต้องการของผู้ ใช้ ลักษณะการท้างานตรงกั บความต้ องการของผู้ใช้ ได้อย่างถูกต้ อ งไม่
ผิดพลาดและเชื่อถือได้แก้ไขดัดแปลงได้ง่าย ขัน้ ตอนนี้จะเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์
และนักวิเคราะห์ระบบเพื่ อพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้องน้าส่วนทีได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในขั้นตอน
และต้องท้าเอกสารควบคู่ไปด้วย
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (Testing) เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนที่จะน้าไป
ปฏิบัติการใช้งานจริง ทีมงานจะท้าการทดสอบข้อมูลเบื้ องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ้าลองเพื่ อ
ตรวจสอบการท้างานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรมใหม่
เมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว นักเขียนโปรแกรมต้องทดสอบโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่า
ท้างานได้ถูกต้อง ซึ่งภายหลังจากโปรแกรมต่างๆ ได้รับการทดสอบโดยผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ล้าดับ
ถัดไปคือ การทดสอบระบบทั้งหมด (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
1. การทดสอบแบบกล่ องด้า (Black Box Testing) คือ จะไม่มีการตรวจสอบตรรกะการ
ท้างานของชุดค้าสั่งภายในโปรแกรม แต่จะทดสอบเพียงสิ่งที่อินพุตเข้าไปและสิ่งที่เอาต์พุตออกมา ว่า
ตรงตามความต้องการหรือไม่เท่านั้น
2. การทดสอบแบบกล่ อ งขาว (White Box Testing) ถื อ ว่ า ตรรกะที่ ร ะบุ อ ยู่ ภ ายในตั ว
โปรแกรมนั้น มีความส้าคัญและต้องได้รับการทดสอบ เพื่อรับประกันว่ามีการท้างานที่ถูกต้อง หรือ
เรียกว่า การทดสอบทางเดินของโปรแกรม
ขัน้ ตอนที่ 6 การบ้ารุงรักษาระบบ (Maintenance) ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งาน
แล้วการบ้ารุงรักษาระบบควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไข
ส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ เพื่ อให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่
ซึ่งการพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และ
การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ด้าเนินตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนา WaterFall Model ทั้ง 6
ขั้นตอน ท้าให้การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์
และการแจ้ งเตือนผ่ านโทรศัพ ท์มื อถื อ ทราบถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการพัฒ นาระบบและ
ระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าว
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3.2 เทคโนโลยี SMS
การส่งข้อความสั้น (Short Message Service) โดยลักษณะของการส่งข้อความสั้นจะมี
ลักษณะคือ ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับ โดยที่ผู้รับสามารถอ่านได้จากเครื่องโทรศัพท์มือถือได้
ทันที SMS เป็นบริการมาตรฐานในการรับส่งข้ อความระหว่างโทรศั พท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ
สามารถส่งได้ในรูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
3.3 การก้าหนดเกณฑ์ภาวะโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ซึ่งสามารถประเมินได้จากดัชนีมวลกาย (Body
Mass Index : MBI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ ดัชนี มวล
กายเป็ นการประเมินมาตรฐานภาวะโภชนาการของบุคคล โดยค้านวณได้จากสู ตร (กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2541) ดังต่อไปนี้
ดัชนีมวลกาย = น้้าหนัก (กิโลกรัม)/ส่วนสูง (เมตร)2
ซึ่งเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้

ต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ =

ต่้ากว่า 18.5

ก.ก./ม2

ปกติ

=

18.5 – 24.9

ก.ก./ม2

เกินปกติ

=

25.0 – 29.5

ก.ก./ม2

โรคอ้วน

=

เกิน 30.0

ก.ก./ม2

3.4 ปริมาณแคลอรีที่เหมาะสมส้าหรับการลดน้าหนัก
หลักส้าคัญในการบริโภคอาหารเพื่อให้ได้คุณค่าและพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่ างกายในแต่ล ะบุ คคลนั้น 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
คื อ น้้ า หนั ก ตั ว ลดลงครึ่ ง กิ โ ลกรั ม ต่ อ สั ป ดาห์ ไ มควรลดน้้ า หนั ก ตั ว มากกว่ า อั ต รานี้ เ พราะจะเกิ ด
อันตรายตอรางกายได ซึ่งสามารถท้าได 2 วิธี คือ 1. ลดพลังงานจากอาหาร 500 กิโลแคลอรีตอวัน เป
นเวลา 1 สัปดาห หรือ 2. ลดพลังงานจากอาหาร 250 กิโลแคลอรีรวมกับออกก้าลังกายเพิ่ม เพื่อใช
พลังงานวันละ 250 กิโลแคลอรี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าอัตราการลดน้้าหนัก
ครึ่งกิโลกรัมตอสัปดาห์ เป็นอัตราการลดน้้าหนักที่เหมาะสมที่สุด การที่น้าหนักลดลงอยางชาๆ นั้น
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เป็นการลดไขมันที่สะสมในรางกายมากกวากลามเนื้อและน้้า หมายถึง โอกาสที่น้าหนักจะเพิ่มขึ้นมี
น้อยและถาสามารถลดน้้าหนักตัวลงได 5-10% ของน้้าหนักเริ่มต้นจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังที่รุนแรงพลังงานที่ควรไดรับในกรณีที่ต้องการลดน้้าหนักในกรณีที่ต้องการลด
น้้าหนักโดยไมให้เกิดผลเสียตอสุขภาพ คือ ให้ลดพลังงานจากอาหารร่วมกับการออกก้าลังกายลงวัน
ละ 500 กิโลแคลอรีภายในหนึ่งสัปดาห์จะลดน้้าหนักไดครึ่งกิโลกรัมสามารถค้านวณพลังงานที่ควรได
รับในแต่ละวัน (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 ชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการลดน้าหนัก
ชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการลดน้้าหนัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (วณิชา
กิจวรพัฒน์, 2549)
3.5.1 อาหารที่ควรรับประทาน ควรเป็นกลุ่มข้ าวที่ไม่ขัดสีและใยอาหาร 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
การบริโภคอาหารเพื่อการลดน้้าหนักนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายลักษณะอาหารควร
เป็นอาหารที่เหมาะสมกับอุปนิสัยการรับประทานของแต่ละบุคคล (จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์, 2550)
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4. วิธีด้าเนินงานวิจัย
4.1 รวบรวมความต้ อ งการผู้ พั ฒ นาระบบเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
เกี่ยวกับวิธีการค้านวณดัชนี มวลกายการจัดรายการอาหารให้เหมาะสมตามหลั กโภชนาการ การ
ติดตาม และเก็บข้อมูลในการบริโภคของผู้ใช้ระบบเพื่อตัดสินใจในการเพิ่ มลด น้้าหนัก ต้องการให้
ระบบสามารถจัดรายการอาหาร ได้ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนต้องการให้ระบบ
สามารถส่งข้อความสั้ นเพื่อเตือนรายการอาหารให้กับผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงาน
ผลการควบคุมน้้าหนักได้
4.2 การวิเคราะห์ระบบงานขั้นตอนการท้างานของระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้
การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือแสดงได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 System Flowchart แสดงการท้างานของระบบ
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4.3 การออกแบบระบบได้ แบ่งผู้ ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มผู้ ดูแลระบบ และกลุ่ ม
ผู้ใช้งานระบบ ซึ่งกลุ่มผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบด้วยการ Login เพื่อจัดการสิทธิการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และจัดท้ารายงานต่างๆ ในรูปแบบ
ของ PDF ได้ ส่วนของผู้ใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบด้วยการ Login เพื่อดูรายงานผลการควบคุมน้้าหนัก
ค้านวณดัชนีมวลกายจัดการรายการอาหาร และรับรายการอาหารผ่านทาง SMS วันละ 2 มื้อ จ้านวน
7 วัน
4.4 การเขียนโปรแกรมได้พัฒนาบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ WINDOW
2000 เป็ น โปรแกรมส้ า หรั บ จั ด การและควบคุ ม การท้ า งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ มี ก ารจั ด การ
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 โดยผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ ทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบ
หลังจากนั้นได้ท้าการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน สรุปผลได้ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
2. ด้านการออกแบบฐานข้อมูล
3. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น
โดยรวม

̅
X

4.11
4.04
4.50
4.24

ระดับความเหมาะสม
S.D.
เชิงคุณภาพ
0.62
มาก
0.55
มาก
0.51
มาก
0.59
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24 SD. = 0.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นผล

การประเมิ น อยู่ ในระดั บ มาก ( X̅ = 4.50 SD. = 0.51) ด้า นวิเคราะห์ และออกแบบระบบผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11 SD. = 0.62)ด้านการออกแบบฐานข้อมูล ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.04 SD. = 0.55)
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4.6 การบ้ า รุ งรั กษาระบบเป็น การปรั บ ปรุง ให้ ร ะบบมี ป ระสิ ทธิภ าพดียิ่ ง ขึ้น (Perfective
Maintenance) เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ใ หม่ (Features) หรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูล ส้ารองเก็บไว้อีกที่เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และควรที่
จะตรวจเช็คระบบอย่ างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะถ้าหากเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้
ทันที
5. ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์ และ
การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้วและได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ระบบโดยผู้ใช้ระบบ ซึ่งผลการด้าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาระบบตามขอบเขตของผู้ใช้ระบบ
การพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บ ไซต์ และการแจ้ งเตือนผ่ านโทรศัพท์มือถือ สามารถจ้าแนกผลการพัฒ นาระบบแบ่ งออกตาม
ขอบเขตของผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ
5.1.1 ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสมาชิก จัดการอาหาร จัดการประเภทอาหาร จัดการ
โรค จัดการข่าว และจัดการผลิตภัณฑ์ได้
ผู้ดูแลสามารถจัดการสมาชิก โดยท้าการแก้ไขกรณีที่ผู้ใช้ระบบไม่ได้เข้า มาใช้
ระบบ และท้าการลบผู้ใช้ระบบที่สมัครสมาชิกแล้วไม่เข้าใช้ระบบได้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอการจัดการสมาชิก
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ผู้ดูแลสามารถจัดการรายการอาหาร โดยสามารถท้าการเพิ่มรายการอาหารเข้าไปใหม่
ได้ ท้าการแก้ไขรายการอาหาร และลบรายการอาหารได้ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอการจัดรายการอาหาร
ผู้ดูแลสามารถจัดการประเภทอาหาร โดยสามารถท้าการเพิ่มประเภทอาหารเข้าไปใหม่
ได้ ท้าการแก้ไขประเภทอาหาร และลบประเภทอาหารได้ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอการจัดรายประเภทอาหาร
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5.1.2 ผู้ใช้งานระบบ
ผู้ใช้งานระบบ สามารถสมัครสมาชิก ค้านวณค่าดัชนีมวลกาย จัดรายการอาหาร
เพิ่มรายการอาหาร ได้รับการแจ้งเตือนรายการอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ
ก่อนเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยระบุข้อมูลส่วนตัว
เพื่อที่จะสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าจอสมัครสมาชิก
เมื่อผู้ใช้งานระบบได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ ว ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการ
สมัครสมาชิกใน E-mail เพื่อให้สมาชิกท้าการยืนยันการสมัครตอบกลับมายังระบบดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หน้าจอยืนยันการสมัครสมาชิกทาง E-mail
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หลักจากที่ท้าการยืนยันการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ระบบสามารถท้าการ
กรอกน้้าหนัก และส่วนสูงเพื่อค้านวณหาค่าดัชนีมวลกาย ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอการค้านวณค่าดัชนีมวลกาย
เมื่อผู้ใช้ระบบท้าการกรอกน้้าหนัก และส่วนสูงเรียบร้อย ระบบจะท้าการค้านวณ
เพื่อหาค่าดัชนีมวลกายพร้อมทั้งแสดงผลการค้านวณ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกความต้องการจะเพิ่ม
หรือลดน้้าหนัก และสมาชิกสามารถจั ดรายการอาหารที่ต้องการรับประทาน เพื่อควบคุมน้้าหนักใน
แต่ละวันแต่ละมื้อได้ หลังจากนั้นระบบจะค้านวณปริมาณสารอาหารทีไ่ ด้รับในแต่ละวันดังภาพที่ 9

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

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงการเลือกรายการอาหาร
เมื่อสมาชิกเลือกรายการอาหารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท้าการส่งรายการอาหาร
ตามวัน ตามมื้ออาหารที่ผู้ ใช้ร ะบบได้ท้า การเลื อ กไว้ ผ่ านโทรศั พ ท์ มื อถื อที่ผู้ ใช้ร ะบบได้ แจ้ ง เบอร์
โทรศัพท์ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้รับประทานอาหารตามรายการอาหารที่จัดไว้ ท้าให้ผู้ใช้ระบบสามารถ
ควบคุมปริมาณกิโลแคลอรีตามทีร่ ่างกายได้รับได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 SMS แจ้งรายการอาหารที่เลือกไว้
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5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
หลังจากที่พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้มีการน้าระบบไปทดลองใช้ระบบโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการใช้ระบบซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการใช้ ระบบสนับสนุนการควบคุมน้้าหนักโดยใช้การช่วย
เลือกอาหารผ่านเว็บไซต์ และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน 30 คน สรุปผลได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
รายการประเมิน
1. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2. การท้างานได้ตามฟังก์ชั่นของระบบ
3. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4. ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
โดยรวม

̅
X

4.28
4.42
4.39
4.36
4.36

ระดับความเหมาะสม
S.D.
เชิงคุณภาพ
0.61
มาก
0.56
มาก
0.54
มาก
0.57
มาก
0.57
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
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
งานวิจั ย นี้ ได้ พั ฒ นาระบบสนั บสนุน การควบคุม น้้า หนั กโดยใช้ก ารช่ว ยเลื อ กอาหารผ่ า น
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยท้าการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามแนวทาง
ของวงจรการพัฒนาระบบ WaterFall Mode ใช้ทฤษฎีการออกแบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพั นธ์ มีการ
จั ด การฐานข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม MySQL ระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
phpMyAdmin Database Manager ตกแต่ ง หน้ า เว็ บ ไซต์ ด้ ว ยโปรแกรม Dreamweaver และ
พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาPHPระบบนี้ผู้ใช้งานถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบ ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมิ นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และผลการประเมินความพึง

43

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ โดยผลการประเมิ น อยู่ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.36 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี
จากผลการทดสอบระบบข้อเสนอแนะการพัฒ นาในอนาคตควรพัฒ นาให้ร ะบบสามารถ
รองรับการท้างานผ่านอุปกรณ์พกพาได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA, Tablet Smart Phone ที่
เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ให้สามารถปรับขนาดของรูปภาพและเลเอาท์ของเว็บให้เหมาะสมตาม
ขนาดของหน้าจอท้าให้ดูข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะท้าให้มีความน่าสนใจและครอบคลุมส้าหรับคนที่
ต้องการใช้ระบบบน โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA, Tablet Smart Phone ได้
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สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก
Introducing Motion Graphics in Preventing of Cervical Cancer
ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Salyapong Wichaidit
Multimedia Technology Major, Faculty of Science and Technology,
Nakhon Pathom Rajabhat University
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

บทคัดย่อ
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ปั จ จุ บั น โรคมะเร็ ง เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ ของโลกรวมถึ ง ประเทศไทย รายงานของ
กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบว่าผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 คือโรคมะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก
เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิงไทย
โมชันกราฟิกเป็นการนาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจานวนมาก มานาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง นาข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆ
งานวิจัยนี้ได้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูก และเพื่อศึก ษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก กลุ่มตัวอย่างคือสตรีในตาบลหนองปากโลง อ.เมือง
จ.นครปฐม รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 351 คน มีความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นและ
มีผลการประเมินมีความพึงพอใจดีมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55
สรุปผลการวิจัยเพื่อให้ความรู้ในโรคมะเร็งปากมดลูกและทราบถึงสัญญาณเตือนของมะเร็ง
ปากมดลูก โดยโมชันกราฟิก จะประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงบรรยาย และ
เสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นโมชันกราฟิกที่น่าสนใจ
คำสำคัญ : มะเร็งปากมดลูก , โมชันกราฟิก , ความรู้ในกลุ่มสตรี
1. บทนา
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย โดยสาเหตุ 10 โรค
ร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทยทีเ่ สียชีวิตมากที่สุด จะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราการ
เสียชีวิตของประชากรไทยปี 2558 มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เป็นมะเร็ง (ทีมงาน honestdocs, 2558)
สถิติรายงานประจาปีของโรงพยาบาลรามาธิบดีมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบเป็น
อันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิง
ไทย มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี (พบได้สูงในช่วงอายุ 45-55 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการ
มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า 17 ปี) มีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือมีสามีที่มีความสา
ส่อนทางเพศ ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้ เกิดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
สาคัญต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ (ชลศณีย์ คล้ายทอง, 2558)
โมชันกราฟิกเป็นการนาข้อมูลที่ซับซ้อนและเข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจานวนมาก
มานาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่สาคัญ
คื อ หั ว ข้ อ ที่ น่ าสนใจ ภาพและเสี ย ง ซึ่ ง จะต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล ต่ างๆ ให้ เพี ย งพอ แล้ ว น ามาสรุ ป
วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ (IT24Hrs, 2558)
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จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจะพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่ม
สตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก ให้ผู้หญิงที่มีอายุ 30-70 ปี จานวน 350 คน ในเขต
บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐมพระแท่น เพื่อช่วยให้สตรี
ที่อยู่ในช่วงอายุที่มีความเสี่ยง ได้รับความรู้และป้องกันการเกิดโรคร้ายจากมะเร็งปากมดลูก
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปาก
มดลูก
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกใน
กลุ่มสตรี
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล
เดวิด เค เบอร์โล พัฒนาทฤษฎี ที่ ผู้ส่ งสารและผู้ รับสารมีการโต้ตอบกั น ดังภาพที่ 1 โดยทฤษฏี
SMCR ประกอบด้วย
1) ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชานาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถ
ใน “การเข้ารหัส” (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่าง
ดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสม
และง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย
2) ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
3) ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับ
ข่าวสาร ข้อมูล โดยผ่ านประสานสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การ
สัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น
4) ผู้ รั บ (receiver) ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ทั ก ษ ะความช านาญ ในการสื่ อ สาร โดยมี
ความสามารถใน “การถอดรหัส ” (decode) สาร เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความรู้และพื้นฐานทาง
สังคมวัฒนธรรม เช่น เดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่ง จึงจะทาให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสาร
นั้นได้ผล
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแบบจาลอง SMCR ของ เดวิด เค เบอร์โล
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง, 2536
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ ห ญิ งในตาบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ มีอายุร ะหว่าง
30-70 ปี จานวนประมาณ 4,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้หญิงในตาบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ที่มีอายุระหว่าง
30-70 ปี จานวน 351 คน โดยใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของตารางเครซี่และมอร์แกน
4.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.2.1 สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก
4.2.2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ โมชั น กราฟิ ก โดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเนื้ อ หา และด้ า น
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4.2.3 แบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้าย
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
4.3.1 การวิเคราะห์ ข้อมู ล การประเมิ น ความพึ งพอใจของของผู้ ที่ ได้ รับ ชมสื่ อ โมชั น
กราฟิกเรื่องภัย ร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating
scale) คะแนนตั้งแต่ระดับมาก (4.00) ขึ้นไป ถือว่านาไปใช้ได้จริง
4.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้ที่ได้รับชม
สื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
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การเพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปาก
มดลูก เมื่อพัฒ นาสื่อเสร็จ และได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้าย
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีแล้ว ซึ่งผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาสื่อ เมื่อเปิดสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจาก
โรคมะเร็งปากมดลูก ผู้ชมจะเห็นชื่อเรื่องในส่วนแรกเป็นการเกริ่นก่อนเข้าชมเนื้อหา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ฉากแรกของสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก
สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก แสดงให้เห็น
ถึงกราฟการเสียชีวิตของคนที่เป็นสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ฉากที่แสดงให้เห็นถึงกราฟการเสียชีวิตของคนที่เป็นสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง
สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก แสดงให้
เห็นถึงภัยร้ายจากมะเร็งปากมดลูก ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ฉากที่แสดงให้เห็นถึงภัยร้ายจากมะเร็งปากมดลูก
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภั ยร้ายมะเร็งปากมดลูก
ในกลุ่มสตรี เมื่อหลักจากเปิดสื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้ องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็ง
ปากมดลู กให้ผู้ช มที่เป็ นผู้ห ญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 351 คน ในตาบลหนองปากโลง อ.เมือง
จ.นครปฐม สรุปผลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่ม
สตรี
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาของสื่อ
1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
1.2 สื่อสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้เข้าใจ
1.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
1.4 การดาเนินเรื่องเป็นลาดับขั้นตอน
1.5 เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเหมาะสม
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เชิงคุณภาพ

4.76
4.87
4.65
4.67
4.88

0.55
0.57
0.56
0.54
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี
(ต่อ)
รายการประเมิน
1.6 ความน่าสนใจในการนาเสนอ
1.7 ความยาวของสื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
1.8 การนาเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ประจาวัน
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ค่าเฉลี่ย
4.76
4.71
4.77

ระดับความเหมาะสม
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57
0.56
0.54

เชิงคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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สรุปรวมด้านเนื้อหาของสื่อ
2. ด้านข้อความ
2.1 ความน่าสนใจของสีข้อความ
2.2 ข้อความสื่อความหมายชัดเจน
2.3 ขนาดของข้อความมีความเหมาะสม
2.4 ระดับความเข้าใจของภาษา
สรุปรวมด้านข้อความ
3. ด้านรูปภาพ
3.1 ความชัดเจนของรูปภาพ
3.2 ความน่าสนใจของสีรูปภาพ
3.3 รูปภาพสื่อความหมายชัดเจน
3.4 ขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสม
สรุปรวมด้านรูปภาพ
4. ด้านเสียง
4.1 เสียงของตัวละคร
4.2 เสียงดนตรีประกอบ
4.3 เสียงที่ใช้สอดคล้องกับภาพและเนื้อหา
สรุปรวมด้านเสียง
5. ด้านการออกแบบ
5.1 การเคลื่อนไหวเหมาะสมกับเรือ่ ง
5.2 ฉากประกอบสอดคล้องกับเนือ้ หา
5.3 ความเหมาะสมของแสงและเงา
สรุปรวมด้านการออกแบบ
สรุปรวมทั้งหมด

4.76

0.56

ดีมาก

4.71
4.66
4.76
4.67
4.70

0.56
0.55
0.53
0.54
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.67
4.64
4.66
4.76
4.68

0.57
0,56
0.55
0.53
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.76
4.77
4.76
4.76

0.53
0.54
0.55
0.54

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.72
4.76
4.76
4.75
4.73

0,53
0.53
0.55
0.54
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินสรุปรวมทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.73
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาของสื่อ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0,56) ด้านข้อความมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.70 ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ด้ านรูปภาพมี ผลการประเมิ นอยู่ ในระดั บดี มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ด้านเสียงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.76
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) ด้ านการออกแบบมี ผลการประเมิ นอยู่ ในระดั บดี มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.75
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54)
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

51

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

งานวิจัยนี้ได้พัฒ นาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี โดยใช้ทฤษฎี
SMCR ของเบอร์ โล ผลการประเมิน พบว่าผลการประเมิน สรุป รวมทั้ งหมดอยู่ ในระดั บ ดีม าก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 สามารถสรุปได้ว่าสื่อโมชันกราฟิกเรื่อง
ภัยร้ายมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีที่พัฒนาขึ้น สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ทาให้ผู้ชมเข้าใจในภัยของมะเร็งปากมดลูกได้ระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาสื่อครั้งต่อไปอาจจะทาการเปรียบเทียบสื่อหลากหลายช่องทาง
ตามองค์ประกอบของมัลติมีเดีย เพื่อให้ครอบคลุมสาหรับผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการ
สนใจและเข้าถึงเนื้อหาของผู้รับชม
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย
Development of Computer Multimedia Instruction About Basic Principles of
Computer for Grade 4 students, Pratoochai School
กฤตพัฒน์ ลูกฟัก1, ภาณุพงษ์ ซุคคาน2, และสุวิทย์ ไวยกุล3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Krittapat Lookfak1, Panupong Sukkhan2 and Suwit Waiyakun3
Department of Computer Education, Faculty of Education,
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการ
ท างานเบื้ อ งต้ น ของคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นประตู ชั ย 2)
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั ก เรีย นที่ เรีย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย ที่
พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย ที่กาลังศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยจานวนสุ่ม 1
ห้อง จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทางาน
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่ สุด
( = 4.67, S.D. = 0.29) 2) นั กเรี ย นมีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนหลั งเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 และ 3) นั ก เรียนมี ค วามพึ งพอใจต่ อ สื่ อ มั ล ติมี เดี ย คอมพิ ว เตอร์ ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.72)
คาสาคัญ : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1. บทนา
ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความรวดเร็วทางด้านข้อมูลข่าวสารและอื่น ๆ อีก
มากมายโดยไม่ ส ามารถปฏิ เสธได้ ว่าเทคโนโลยีได้น าพาความเจริญ เข้าสู่ โลกอย่างรวดเร็วซึ่ งเป็ น
เครื่องมือในการนามาพัฒ นาประเทศและเป็นที่ประจักษ์ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาเป็นอย่างมาก (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ , 2541: 1)
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ เข้ามามีบ ทบาทในการเรีย นการสอนของโรงเรียนใน
ปัจจุบัน ทาให้ลักษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ มาสู่การให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมเรียนรู้ ด้วยตนเอง และทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ อในรูปแบบ
มัลติมีเดีย เป็นแนวทางการผสมผสานสื่อการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบที่แตกต่างไปจากปัจจุบันที่ทา
การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถนามาใช้กับการเรียนได้ดี (อลงกต เกิดพันธุ์
และเอกนฤน บางท่าไม้, 2557)
บทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย เป็ น สื่ อ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง เพราะเหตุ ว่ า ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้นทันที ตัวสื่อที่นาเสนอก็มีการ
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เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงที่สาคัญ
ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจ (ภคพร สารรักษ, 2556) เพื่อให้การเรียนการสอน
มีความน่าสนใจมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการทางานเบื้องของคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา โดยการสั งเกตของผู้ วิจัย และ
สอบถามครูผู้มีประสบการณ์สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนมีพื้นฐานความรู้และทักษะการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ การสอนแบบปกติ
นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจกับบทเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อนตามนักเรียนที่เรียนเก่งไม่ค่อยทัน ถ้า
หากครูส อนช้าไปนั กเรียนที่ เรี ยนเก่งก็จะเบื่อหน่าย นอกจากนั้น ยังได้ส อบถามความต้องการของ
นั กเรี ยนถึงรูป แบบการเรีย นและสื่ อประกอบการเรียน พบว่า นั กเรียนชอบให้ ค รูจัดการเรียนใน
ลักษณะของเกม อยากให้มีสื่อประกอบการเรียนที่มีภาพประกอบ มีเสียง ภาพเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน
สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการนาเสนอเนื้อหาต่างๆ เนื้อหาเป็นนามธรรมทา
ให้นักเรียนไม่เข้าใจหรือมองภาพไม่ออก ส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาได้ยาก ผลกระทบต่อการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ คือ ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่า
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์
มัล ติมี เดีย ท าให้ ผู้ เรี ย นสามารถเข้าใจความหมายและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่ งประกอบด้ว ย ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายและเสียงดนตรี ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนจะเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางที่ดีขึ้นด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์มั ล ติ มี เดี ย เรื่อ ง หลั ก การท างานเบื้ อ งต้ น ของ
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 8 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 320 คน
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนประตูชัย จานวน
30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทางานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.3.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง หลั ก การท างานเบื้ อ งต้ น ของ
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทางานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5 ขึ้นไป
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
3.4 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.4.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทางานเบื้ องต้นของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ , 2555)
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปัญหา (Problem Definition)
ศึก ษาเอกสารเกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาบทเรียนคอมพิ ว เตอร์มัล ติมี เดีย ศึ กษาปั ญ หา
เกี่ยวกับ การจัด เรียนการสอนในรายวิช าคอมพิว เตอร์ ประกอบด้วยเนื้ อหาเรื่อง หลั กการทางาน
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยสอบถามจากครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประตูชัย จานวน 3 คน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis)
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อดาเนินการพัฒ นา
บทเรีย นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design)
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบบทเรียน โดยมีขั้นตอนในการออกแบบในแต่ส่วนดังนี้
1) ส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) ส่วนของเนื้อหา
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โดยการเขียนบทดาเนินเรื่อง (Storyboard) เพื่อแสดงให้เห็นลาดับการดาเนินเรื่องของเนื้อหา และ
ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ 3) ส่วนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development)
ในการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลั กการทางานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาประกอบด้วย 1) โปรแกรม Adobe Flash CS6 ใช้ในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 2) โปรแกรม Audacity ใช้สาหรับตัดต่อเสียงประกอบในการประกอบ
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย 3) โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 ใช้ในการสร้างภาพนิ่ง แล้วดาเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตาม
รูปแบบและวิธีการที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในขั้นต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีภาพประกอบที่สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตัวการ์ตูนทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกทั้ง
มี เสี ย งประกอบ และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เรีย น โดยในหน้ าแรกน าเสนอข้ อ ความแนะน าบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีปุ่มกดเพื่อไปยังหน้าถัดไป ภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนให้อยากจะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นในส่วนถัดไป แสดงดังภาพที่ 1
ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้นจะต้องลงทะเบียน โดยการกรอกชื่อลงทะเบียนของ
ผู้เรียนลงไปในช่องที่กาหนด แสดงดังภาพที่ 2 เมื่อเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จะปรากฏ
หน้าเมนูหลักให้เลือกในแต่ละส่วน แสดงดังภาพที่ 3 เมื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักแล้วผู้เรียนต้องเข้าไปยัง
แต่ ล ะส่ ว นให้ ค รบถ้ ว นโดยเรี ย งล าดั บ ตามนี้ จุ ด ประสงค์ แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น เนื้ อ หา และ
แบบทดสอบหลังเรียน แสดงดังภาพที่ 4 ,5 ,6 และ7 ตามลาดับ

ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
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ภาพที่ 2 หน้ากรอกชื่อลงทะเบียนของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 4 หน้าจุดประสงค์ในการเรียนรู้
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ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน

ภาพที่ 6 หน้าเนื้อหาเรื่อง หลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 7 แบบทดสอบหลังเรียน
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing)
นาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ทาการทดลองใช้เพื่อทดสอบการใช้
งานเบื้องต้นของบทเรียนก่อนด้วยการสมมติตัวผู้วิจัยเป็นผู้เรียน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขทันที
และให้นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน ทดลองเรียนเพื่อสอบถามความพึงพอใจ จากนั้น
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากนั้น นาบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเนื้ อ หา และผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเทคนิ ค และ
ออกแบบ จานวน 3 คน ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้ง (Implementation)
หลังจากปรับปรุงตามคาแนะนาเรียบร้อย นาบทเรียนไปติ ดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป เพื่อนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จานวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูประจาชั้น จานวน 2
ชั่วโมง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจจากแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้น แล้วนาผลการประเมินมาตรวจนับคะแนนเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 การบารุงรักษา (Maintenance)
ทดสอบการใช้งาน และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน และ
แก้ไขให้ดีขึ้น
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่ างข้ อ ค าถามกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่
ต้องการวัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
การประเมินคุณภาพ ค่าทดสอบที และความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ผลการพั ฒ นาของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย เรื่ อ ง หลั ก การท างานเบื้ อ งต้ น ของ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ ประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
2. ด้านภาพ เสียงและตัวอักษร
3. ด้านการปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน
ระดับคุณภาพในภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
4.62
0.28
4.56
0.25
4.83
0.33
4.67
0.29

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 เมื่อพิ จ ารณาผลการประเมินคุณ ภาพบทเรียนคอมพิ วเตอร์มัล ติมีเดีย ใน
ภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.29)
เมื่อพิจารณารายด้านของคาถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ในบทเรีย น ( = 4.83, S.D. = 0.33) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ ( =
4.62, S.D. = 0.28) และต่าที่สุด คือ ด้านภาพ เสียงและตัวอักษร ( = 4.56, S.D. = 0.25)
ส่ ว นที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่ อ นและหลั งเรีย นด้ ว ยบทเรีย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ผู้วิจั ยได้ให้นั กเรีย นทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 20 ข้อ จากนั้นให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่ า นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น แล้ ว ท าการทดสอบหลั ง เรี ย นโดยใช้
แบบทดสอบชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียน
คะแนน

n

คะแนนเต็ม

ก่อนเรียน
30
10
หลังเรียน
30
10
*p < .05 t(.05, df 29) t = 1.70

6.97
9.33

S.D.

t

p

2.72
2.17

8.29

0.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดย
ใช้การทดสอบ Paired Sample t-test พบว่าผู้เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น
หลั งจากที่ นั ก เรี ย นเรี ย นด้ ว ยบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์มั ล ติ มี เดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น แล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้
สอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นที่ มีต่ อ บทเรียนคอมพิ ว เตอร์มั ล ติมี เดี ยที่ พั ฒ นาขึ้น ด้ ว ยแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้ผลโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ข้อคาถาม
1.อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
2.เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
3.เสียงบรรยายมีความเหมาะสม
4.เสียงดนตรีไพเราะ
5.ถาพสอดคล้องกับบทเรียน
6.ภาพประกอบสวยงาม
7.ภาพมีความชัดเจน
8.ความเหมาะสมของภาพ
9.การนาเสนอต่อเนื่อง
10.ความชัดเจนของตัวอักษร
11.สามารถบททวนบทเรียนได้
12.สีบทเรียนสอดคล้องภาพประกอบ
13.ความสะดวกในการเรียนบทเรียน
14.ทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยต้นเอง
รวม

4.47
4.33
2.73
4.20
4.20
4.27
4.40
4.36
4.26
4.33
4.63
4.43
4.47
4.43
4.25

S.D
0.68
0.71
1.46
0.48
0.66
0.73
0.62
0.71
0.83
0.60
0.55
0.62
0.73
0.72
0.72

แปลความหมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ในภาพรวม พบว่า นักเรียนทั้ง 30 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.72) และเมื่อ
พิจารณาแยกรายข้อคาถาม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดข้อที่ 11 คือ สามารถทบทวนบทเรียนได้
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( = 4.63, S.D. = 0.55) รองลงมาข้อ 13 คือ ความสะดวกในการเรียนบทเรียน ( = 4.47, S.D. = 0.73)
และผู้ตอบมีความพึงพอใจต่าสุดข้อ 3 คือ เสียงบรรยายมีความเหมาะสม ( = 2.73, S.D. = 1.46)
5. สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปและอภิปรายผล
ผลการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทางานเบื้องต้นของ
คอมพิ วเตอร์ พบว่า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์มั ล ติมี เดีย ที่พั ฒ นาขึ้น มีคุณ ภาพอยู่ในระดั บ มาก ทั้ งนี้
เนื่องจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีคุณภาพ
ตามที่ ก าหนด คื อ ผลการประเมิ น อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.67, S.D. = 0.29) ทั้ งนี้ เนื่ อ งจาก
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึง่ สอดคล้องกับ ภคพร สาร
รักษ์ (2556) ทีก่ ล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อสาคัญอย่างหนึ่งเพราะเหตุว่า ผู้เรียนสามารถ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดย ตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้น ตัวสื่อที่นาเสนอก็
มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงที่
สาคัญ ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจและในที่สุดก็จะเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์แล้ว
ยังสอดคล้องกับ อัญชลี สารนา (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลและ
สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ อยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง ของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒ นาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี นัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาบทเรียนในแต่ละ
ส่วนได้ชัดเจนโดยมีภาพ และเสียงประกอบ สร้างความเข้าใจได้ง่ายในการเรียน ทาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และยังสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2540) ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทาให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน วิธีการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและตัดสินใจเลือกลาดับ
ก่อนหลังในการศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง เนื่องจากธรรมชาติของ
นักเรียนนั้นชอบที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง ชอบที่จะตั ดสินใจในการทาสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความต้ อ งการของตนเองสู ง แล้ ว ยั ง สอดคล้ อ งกั บ สายใจ ฉิ ม มณี (2556) ที่ ได้ พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดียที่
พัฒ นาขึ้น พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับ มาก ( = 4.25,
S.D. = 0.72) ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากบทเรีย คอมพิ ว เตอร์มั ล ติ มี เดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ อ อกแบบให้ มี ทั้ งภาพ
เคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ที่ชัดเจน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกทั้งมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน สร้างความอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ อ่างทอง และ
จุมพล ราชวิจิตร (2553) พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสีสัน ภาพและเสียง มี
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในทันที ทาให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียน
เกิดจินตนาการ เป็นการนา เสนอสิ่งแปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลาและมีความ
อยากรู้อยากเห็นในลักษณะของความต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ แล้วยังสอดคล้องกับ สาย
ใจ ฉิมมณี (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ควรพั ฒ นาบทเรี ย คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย ให้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก เรื่ อ งวิ ช า
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5.2.2 ควรพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการเรียนและผู้เรียนที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มขึ้น
5.2.3 ควรศึกษาความคงทนในการจดจาและการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
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การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Software Development of Personnel Database System in Higher Education Institute
: Case study Dean office Faculty of home Economic
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The 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) เพื่อพัฒ นำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ งำนวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูล
ของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ งำนวิจัยนี้
เป็นกำรพัฒนำระบบซึ่งออกเเบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 19 ตำรำง
กำรพัฒ นำงำนใช้วิธีตำมหลั กวงจรกำรพัฒ นำระบบ (System Development Life Cycle) แบ่งส่ วนกำร
ทำงำนออกเป็น 4 โมดูล ได้แก่ 1 ) ผู้ดูแลระบบ 2) ลงทะเบียนบุคลำกร 3) จัดเก็บข้อมูลเครื่องรำช 4)
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อบ รม วิ จั ย บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร กำรป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ของโป รแกรม ใช้ วิ ธี
ทดสอบ Black Box Testing ทำกำรประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของ
โปรแกรม 2) ด้ ำนควำมถู กต้ อ งในกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ ำนควำมสะดวก และง่ำยต่ อกำรใช้ งำน
โปรแกรม 4) ด้ำนควำมรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม ผลจำกกำรผลกำรประเมินทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย
7.04 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำร
ทำงำนได้
คำสำคัญ : การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล, บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปัจจุบันกำรจัดเก็บ ข้อมูลบุคลำกรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ ของแต่ละหน่วยงำน
เนื่องจำกมีบุคลำกรเพิ่มขึ้นทุกวั น กำรจัดเก็บ ข้อมูลบุคลำกรจะในรูปของแฟ้มจึงจำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็น
หลักฐำนระยะเวลำนำน จำนวนแฟ้มก็เพิ่มขึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและนำกลับมำ
ใช้งำน ทำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุดและสูญหำย
ในส่ ว นของกำรบริ ห ำรงำนเอกสำรของส ำนั ก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะใช้กำร
บันทึกข้อมูลในแฟ้มเอกสำร ซึ่งสำนักงำนคณบดี ฝ่ำยงำนบุคลำกรจะต้องดำเนินกำรเก็บข้อมูลบุคลำกรให้เป็น
ปัจจุบันอยุ่ตอลดเวลำ รูปแบบแฟ้มของแต่ละบุคคลจำเป็นต้องดำเนินกำรเก็บรำยละเอียดบุคลำกรของคณะฯ
ทั้ งหมดเพื่ อ น ำมำใช้ งำน และเป็ น หลั กฐำนกำรท ำทะเบี ย นประวัติ ให้ กั บ หน่ ว ยงำน กำรจั ด ท ำโปรแกรม
ฐำนข้อมูลบุคลำกรซึ่งตำมหลักทฤษฎีแล้วกำรจัดทำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศจึงมีควำมจำเป็ น เช่น ชื่อ อำยุ
วันเริ่มทำงำน วันออกจำกรำชกำร ผลงำน ตำแหน่ง 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 ำงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ บุ ค ลำกร ท ำให้ ก ำรบริ ห ำรงำนฝ่ ำยบุ ค ลำกรของคณะฯ เป็ น ไปอย่ ำงมี ระบบเเละมี
ประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนำพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนบุคลำกร สำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนินวิจัย
โดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึ ก ษำปั ญ หำและรวบรวมข้ อ มู ล กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เดิ ม เเละกำรวิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลบุคลำกรในรูปแบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งทำให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ ำหน้ ำที่ เกิ ด ควำมไม่ ส ะดวก ไม่ มี ม ำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุ ด หรื อ สู ญ หำยได้ ท ำให้ เกิ ด ปั ญ หำในกำร
ดำเนินงำน จึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำดังกล่ำว
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดทำ
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึ ก ษ ำระบ บกำรจั ด ท ำฐำน ข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรของฝ่ ำ ยบุ ค ลำกร ส ำนั กงำนคณ บ ดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
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4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลบุคลำกร ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำกำรวิ เครำะห์ อ อกแบบระบบเชิ งวัต ถุ ด้ ว ย UML และกำรประยุ ก ต์ ส ร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำ แบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Windows XP
Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จำนวน 5 ท่ ำน ผลที่ ได้จ ำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อ ประเมิน ว่ำระบบที่ ได้พั ฒ นำขึ้น มี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำร
ทดสอบกำรพั ฒ นำโปรแกรมระบบฐำนข้ อ มู ล บุ ค ลำกรในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ โดยให้ ผู้ เชี่ ย วชำญท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ
แล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถ
พล จั น ทร์ ส มุดและนริ นทร บุ ญ พรำหมณ์ , 2552: อรรถพล จันทร์ส มุด และพั ล ลภ พิ ริยะสุ รวงศ์ ,2559;
ธนกฤต บุตรอ่อน และอัจฉรีย์ พิมพิมูล, 2559)
9.00 – 10.00
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
3.00 – 4.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 2.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้
การออกแบบระบบ
ผู้ วิ จั ย ท ำกำรออกแบบ พั ฒ นำโปรแกรมระบบฐำนข้ อ มู ล บุ ค ลำกรในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ใน
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำโดยให้ ผู้ ดู แ ลระบบ จะสำมำรถจั ด กำรพั ฒ นำโปรแกรมฐำนข้ อ มู ล บุ ค ลำกรใน
สถำบั น อุดมศึกษำให้ กับบุ คลำกรของคณะฯ ทุกคน โดยผู้ ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ ม ลบ แก้ ไข ค้ นหำเอกสำร
รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram
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และแบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling) ดังแสดงในภำพที่ 1
ถึง ภำพที่ 5
ud Primary Use Cases
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุค ลากรในสถาบันอุด มศึกษา: กรณี ศึกษา สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนบุคลากร

ผูใ้ ช้ระบบ
ลงทะเบียนเครือ่ งราช

ลงทะเบียนข้อมูล วิจ ัย อบรม สัมมนา
การบริการวิชาการ

รายงาน
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use-Case-Diagram การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagram

ก า รพ ั ฒ น า โ ป รแ ก รม ระ บ บ ฐา น ข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รใ น ส ถ า บ ั น อุ ด ม ศึ ก ษา

ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ ต้น

ก รอ ก ชื่ อ รห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย น บุ ค ลา ก ร/ ข้ อ มู ลง า น วิ จ ัย เ เ ละ
อ บ รม

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ลบุ ค ลา ก ร/ ข้ อ มู ลง า น วิ จ ัย เ เ ละ
อ บ รม

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 Activity Diagram การลงทะเบียนบุคลากร
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ud Activ ity Diagram

ก า รพั ฒ น า โ ป รแ ก รม ระ บ บ ฐา น ข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รใ น ส ถ า บ ั น อุ ด ม ศึ ก ษา

ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ ต้น

ก รอ ก ชื่ อ รห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า รทา ง า น

จัด เ ก็ บ ข้ อ มู ลเ ค รื่ อ ง รา ช / ข้ อ มู ลเ จ้ า ข อ ง
เ ค รื่ อ ง รา ช

บ ั น ทึ ก ข้ อ จัด เ ก็ บ ข้ อ มู ลเ ค รื่ อ ง รา ช เ เ ละ
ข้ อ มู ลเ จ้ า ข อ ง เ ค รื่ อ ง รา ช

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 3 Activity Diagram การจัดเก็บข้อมูลเครื่องราช
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ud Activ ity Diagram

ก า รพั ฒ น า โ ป รแ ก รม ระ บ บ ฐา น ข้ อ มู ลบุ ค ลา ก รใ น ส ถ า บ ั น อุ ด ม ศึ ก ษา

ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ ต้น

ก รอ ก ชื่ อ รห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย น วิ จ ัย อ บ รม บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร/ ก า ร
เ ป ลี่ ย น เ เ ป ลง ก า รอ บ รม วิ จ ัย บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ลวิ จ ัย อ บ รม บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร/ บ ั น ทึ ก ก า รเ ป ลี่ ย น เ เ ป ลง
ก า รอ บ รม วิ จ ัย บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร

รา ย ง า น

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 4 Activity Diagram การเปลี่ยนแปลงการอบรม วิจัย บริการวิชาการ
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ภาพที่ 5 แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา
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การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนระบบ โดยให้
ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้ งำนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล ชื่อ อำยุ วันเริ่มทำงำน วันออก
จำกรำชกำร ผลงำน ตำแหน่ง ฯลฯ เป็นต้น กำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ
ให้กับบุคลำกรของคณะฯ ผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรทำงำน
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 9 หน้าจอการการจัดการเครื่องราช

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

ภาพที่ 12 หน้าจอสถิติการรายงานต่างๆของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 13 รายงานบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ภาพที่ 14 รายงานบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ
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สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรพั ฒ นำโปรแกรมระบบฐำนข้ อ มู ล บุ ค ลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวม กำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี
ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 7.04 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตฐำนเท่ ำ กั บ 0.67 เมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น รำยด้ ำ นพบว่ ำ ด้ ำ นที่ มี
ประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.98 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับ
ดี ค่ ำเฉลี่ ย เท่ ำกั บ 7.30 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตฐำนเท่ ำกับ 0.6 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่ อ กำรใช้ งำนของ
โปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องใน
กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ ในระดับ ปำนกลำง ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 6.25 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.53
ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.0

0.70

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

7.80

0.44

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.00

0.98

ดี

2.1ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

7.8

0.83

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

รวม

6.24

0.53

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.98

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.98

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

7.4

0.8

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

7.30

0.6

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.04

0.67

ดี

4 .ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
กำรพัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ: กรณีศึกษำ สำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพเพื่อจัดเก็บข้อมูล อบรม งำนวิจัย และ
ข้อมูลบุคลำกร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิ ติโปรแกรมของฐำนข้อมูล
บุ ค ลำกร เช่น รำยงำนบุ ค ลำกรสั งกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ที่มี ผ ลงำนวิช ำกำร/อบรม รำยงำน
บุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร รำยงำนบุคลำกรสังกัดสำนักงำนคณบดี รำยงำนอำยุเวลำปฏิบัติรำชกำรของแต่
ละคน รำยงำนบุ คลำกรท่ได้รับเครื่องรำช และรำยงำนอื่น ๆ เพื่อให้ ผู้ใช้งำนสำมำรถบริห ำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
A car Booking system in Higher Education Institute : Case study
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The article about 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
บทคัดย่อ
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บทควำม เรื่อง ระบบกำรจองรถในสถำบั น อุดมศึกษำ กรณี ศึกษำ ส ำนั กงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์กำรวิจัย เพื่อ
พัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ ให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำ
ข้ อ มู ลและแก้ ไ ขข้ อ มู ล สำมำรถจั ด ท ำรำยงำน ผลที่ ถู ก ต้ อ ง ออกแบ บ ฐำน ข้ อ มู ลด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 9 ตำรำง ครอบคลุมวันที่ ปีกำรศึกษำ รำยชื่อผู้
จอง วันเวลำเริ่มต้น ประเภทรถ ทะเบียนรถ ประเภทกำรไป หน่วยงำนที่ไป จำนวนครั้ง ผู้อนุมัติ กำร
ประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ แบบแบล๊คบ็อก ผลกำรประเมินทั้งหมดได้คะแนน
เฉลี่ย 7.21 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรทำงำน
ได้
คำสำคัญ : ระบบการจองรถ, สถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปั จ จุ บั น กำรจองรถยนต์ เป็ น กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งกำรใช้ รถยนต์
เนื่องจำกบุคลำกรมีกำรอบรม สัมมนำ เพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรจองรถของหน่วยงำนจะเป็นรูปแบบ
เอกสำรในลักษณะแฟ้ม และมีกำรติดประกำศตำรำงกำรจองรถเพื่อ แจ้งพนักงำนทรำบซึ่งปัจจุบัน
เอกสำรกำรจองรถจะมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยำกร หำกแฟ้มสูญหำยอำจจะก่อให้เกิดปัญหำกำรสืบค้น
และนำกลับมำใช้งำนทำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุดและสูญ
หำยของข้อมูล
กำรบริ ห ำรงำนกำรจองรถของส ำนั ก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพจะเป็นระบบกำรจองรถแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสำร แล้วติดประกำศในสำนักงำนเพื่อแจ้งให้พนักงำนรับทรำบตำรำงกำรเดินรถของแต่
ละวันในบำงครั้งเอกสำรอำจจะเกิดกำรสูญหำย กำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรจองรถ ตำมหลักทฤษฎีแล้ว
กำรจัดทำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้วยโปรแกรม Microsoft Access จึงมีควำมจำเป็นที่ช่วยแจ้งกำร
บริหำรตำรำงเวลำกำรใช้รถ เช่นกำรค้นหำรถยนต์ กำรตรวจสอบเวลำ กำรจอง และยังสำมำรถเก็บ
ข้อมูล วัน ที่ รำยชื่อผู้ จ อง ประเภทรถ เวลำเริ่มต้น เวลำกลับ สถำนะของรถ กำรคำนวณตัวเลข
รวมถึงสถิติ บุคลำกรที่ขอใช้รถแต่ละปีได้ (สมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน, 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำ
ระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
ยำนพำหนะที่ส ำมำรถรำยงำนสถิติ กำรจองรถของบุคลำกรได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรทำงำนของ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฝ่ ำ ยยำนพำหนะท ำให้ ก ำรบริ ห ำรงำนกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กำรจองรถของบุ ค ลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูล กำรจองรถ รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ ลักษณะกำร
ไปของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อพัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำที่สนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรจองรถ
ในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับดี
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกฝ่ำยยำนพำหนะ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูลกำรวันที่ รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ เวลำเริ่มต้น เวลำกลับ สถำนะของรถ
รวมถึงสถิติกำรใช้แต่ละปีของบุคลำกร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนินวิจัยโดยอำศัย
หลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิม และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่จะใช้แบบฟอร์ม แล้วติดประกำศแจ้งให้ทรำบ บำงครั้ง
กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ มี ค วำมไม่ ส ะดวกกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนอำจท ำให้ เกิ ด ปั ญ หำในกำร
ดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนฐำนข้อมูล แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรในแฟ้ม
3. ศึกษำระบบกำรจัดทำฐำนข้อมูล กำรจองรถ สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ค วำมต้องกำรของผู้ใช้ เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรจองรถ ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
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5. กำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรออกแบบระบบเชิงวัตถุด้ว ย UML และกำรประยุกต์ ส ร้ำง
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007
7. ทดสอบและประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสม
ในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก
และง่ำยต่อ กำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภั ยของโปรแกรม กำรท ำงำนของ
โปรแกรม ผลที่ได้จำกกำรทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำโปรแกรมที่ได้พัฒนำขึ้น
มีผลกำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้อง
ทำกำรทดสอบระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ ใช้ระบบทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ของแบบประเมิน แล้ วทำกำรกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ของแบบประเมิน ผลกำรของโปรแกรมแล้ วหำ
ค่ ำ เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดั ง นี้
(จีรเศรษฐ์ แพมงคลและ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนำ, 2556; อรรถพล จันทร์สมุด และนรินทร บุญพรำหมณ์,
2552; Bayu Waspodo, Qurrotul Aini and Syamsuri Nur, 2011)
9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
3.00 – 4.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 2.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้
การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถ
จัดกำรและเก็บข้อมูลกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกร
ภำยนอก โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบ
ระบบ จะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจำลองโมเดล
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling) ดังแสดงในภำพ 1 ถึงภำพที่ 3
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ud Primary Use Cases
ระบบการจองรถในสถาบันอุด มศึกษา : กรณี ศึกษา สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนการจองรถ

ผูใ้ ช้ระบบ
รายงานการจองรถ

รายงานสถติการจองรถของบุคลากรเเยกตามรายชือ่

ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use- Case- Diagram ระบบการการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา
1) Use-Case ประกอบด้วย กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรลงทะเบียนกำรจองรถ รำยงำยกำรใช้รถ
รำยงำนสถิติกำรใช้รถแยกตำมรำยชื่อ
2) Actor ประกอบด้วยผู้บริหำร
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ud Activ ity Diagram

ร ะ บ บ ก า ร จ อ ง ร ถ ใ น ส ถ า บ ั น อุ ด ม ศึ ก ษ า

ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม
่ ต้น

ก ร อ ก ชื่ อ ร ห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า ร ทา ง า น

ล ง ท ะ เ บี ย น ก า ร จ อ ง ร ถ

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2: Activity Diagram ของระบบการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 3 แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบการจองรถใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ตารางที่ 1 การกาหนดความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ชื่อ

ปี การศึกษา

ประเภทการไป

สถานะการขอรถ

ประเภทของรถ

ตาแหน่ง

รายชื่อผูอ้ นุมตั ิ

สถานะของรถ

1

M

1

M

M

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

คาอธิบาย
การจองรถ
studessmajs_ad

min_code
การจองรถ
การจองรถ

การจองรถ

จองรถ

1 คนจองรถได้หลำยครั้ง
1 ปีมีกำรจองรถหลำยครั้ง
กำรไปแต่ละครั้งมีกำรจองรถมำกกว่ำ 1 คน
1 สถำนะอนุมัติรถได้หลำยครั้ง
1 คันเดินทำงไปรำชกำรได้หลำยครั้ง
1 ตำแหน่งจองรถได้หลำยครั้ง

จองรถ

จองรถ

จองรถ

1 คน อนุมัติกำรใช้รถได้หลำยครั้ง
1 สถำนะเดินทำงได้หลำยครั้ง

การดาเนินการวิจัย
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หลังจำกผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนระบบ โดยให้ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์กำร
ใช้งำนเพื่อให้ สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล กำรจองรถ รำยกำรต่ำง ๆ ของระบบกำรจองรถใน
สถำบันอุดมศึกษำรวมถึงกำรนำแบบฟอร์มข้อมูลกำรจองรถในรูปแบบของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับ
บุ คลำกรของคณะฯหรือ บุ คลำกรภำยนอก โดยผู้ ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร
รำยงำนโดยเลือกรำยกำรแต่ละหมวดได้ รวมถึงสำมำรถแปลงไฟล์ในรูปแบบ Excel รำยละเอียดกำร
ทำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึง ภำพที่ 8

ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส

รูปที่ 5 หน้าจอการของระบบ
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ภาพที่ 6 ข้อมูลการจองรถ

ภาพที่ 7 รายงานการจองรถ
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รูปที่ 8 สรุปรายงานสถิตจานวนครั้งการจองรถแยกบุคลากร
สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมิน ผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing)
เพื่อดู ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้ใช้งำนจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2
จำกตำรำงที่ 2 กำรประเมินผลของระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ ใน
ภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำกำรประเมินผลของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีกำระเมินผลสูงสุด คือ ด้ำน
ควำมเหมำะสมกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.98 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
6.24 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำร
ทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4
ตำมลำดับ

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบ

94

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.0

0.70

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

7.8

0.44

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.00

0.98

ดี

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

7.8

0.86

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

6.24

0.53

ปานกลาง

7.8

0.4

ดี

1. ด้านความเหมาะสมการทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

รวม
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม
3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบ (ต่อ)
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รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

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

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

4.1 กำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.21

0.62

ดี

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบกำรจองรถในสถำบันอุดมศึกษำ สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลวันที่ รำยชื่อผู้จอง ประเภทรถ เวลำ
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เริ่มต้น เวลำกลับ สถำนะของรถ รวมถึงรำยงำนสถิติบุคลำกรที่ขอใช้รถแต่ละปีให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Bayu Waspodo, Qurrotul Aini and Syamsuri Nur, 2011)
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
หำกนำระบบนี้ไปใช้งำนควรพัฒนำในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ รถ เช่น หน่วยงำนภำยนอก
ขอใช้รถไปรำชกำรต่ำงจังหวัดเพื่อให้กำรบริหำรเป็นระบบ
เอกสารอ้างอิง
จีรเศรษฐ์ แพมงคล, วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนำ. (2556). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอ
ใช้บริการยานพาหนะ กรณี ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กำร
ค้ น คว้ ำ อิ ส ระปริ ญ ญำ วิ ท ยำศำสตร์ ม หำบั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมเว็ บ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ)
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน (2554). ระบบจองรถยนต์ออนไลท์. ค้นเมื่อ 26 มกรำคม 2559. ค้นจำก
https://library.kku.ac.th/car/files/publication.pdf.
อรรถพล จันทร์สมุด, นรินทร บุญพรำหมณ์. (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ กำรค้นคว้ำอิสระปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร
และพัฒนำชนบท) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี.
Bayu Waspodo, Qurrotul Aini and Syamsuri Nur. (2011). Development of car Rental
Management information system (Case Study : Avis Indonesia). Accessed
on February 15 2015. Retrieved from
https://core.ac.uk/download/pdf/11734590.pdf.
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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ
การเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด
2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ สาหรับหัวข้อ กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ
3. องค์ประกอบและการเรียงลาดับเนื้อหา
(1) ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ
(3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คา ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้นาเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และบทความภาษาอังกฤษ ให้นาเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องนาเสนอบทคัดย่อ
(4) คาสาคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น 3-5 คา
(5) บทนา (introduction) กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature)
(6) วิธีดาเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
(7) ผลการศึกษา (results)
(8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
(9) กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี)
(10) เอกสารอ้างอิง (references)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ชื่อต้น ชื่อสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ชื่อสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … ) กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุทั้ง 2 คน
กรณีเอกสารมีผู้แต่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ et al (เช่น สมชาย
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014))
2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10) ให้เรียงตามลาดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขลาดับ ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ การ
อ้างอิงที่เกี่ยวกับจานวนชื่อผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและตารา ในที่นี้นาเสนอตัวอย่างที่พบบ่อย
(1) หนังสือและตารา
ชื่อผู้แต่ง (ระบุหน้าที่เช่น บรรณาธิการ). (ปี). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).
เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2557). ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Smith, A.B. (2014). A-Z of IT . 1st ed. New York: McGraw-Hill.
กอ ใจดี (บก.). (ม.ป.ป.). จรรยาบรรณงานไอที. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
Smith, A.B. (Ed.). (n.d.). Morality in IT work. N.P.: n.p.
[ไม่มีข้อมูล ปี (ม.ป.ป. ; n.d.) เมือง (ม.ป.ท.) สานักพิมพ์ (ม.ป.พ.)]
กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.). (2557). ไอทีขั้นสูง. แพร่: ก้าวหน้า.
Smith, A.B. and White, B. (2014). Advanced of IT. Paris: IT Now.
หมายเหตุ กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 2-7 คน ในรายชื่อเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ
กรณีเกิน 7 คน ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้
ละข้อมูลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป)
Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., …
Johnson, W.A. (1982). IT literacy. London: IT Publishing.
(2) บทความวารสาร (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเน้น เลขปีที่ แบบ APA)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
เลขปีที่(เลขฉบับที่): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดของบทความ.
กอ ใจดี. (2558). ฉันรักไอที. วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110.
(3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อเอกสาร
(หน้า เลขเริ่ม-ท้าย). เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2556). ไอทีปีหน้า. ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.). รายงานการประชุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 2556 (หน้า 1-7). แพร่: สมาคมไอซีที.
Smith, A.B. (2014). IT fiction. In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7).
Whitetown, NY: Grolier.
(4) ข่าวหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีที่หรือฉบับ, เลขหน้า.
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กอ ใจดี. (2556, ธันวาคม 31). ไอทีกับปีใหม่. ไทยรัฐ, 3. [ไม่มี ปีที่หรือฉบับ]
(5) วิทยานิพนธ์ กรณีจากสถาบันการศึกษา และกรณีจากฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลวิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัย, ประเทศ.
[กรณีไทย อาจละชื่อประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา]
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลฯ). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล. (เลขอ้างอิง).
กอ ใจดี. (2554). การศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริญญา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)). มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Smith, A.B. (1997). A study of information technology in Thailand.
(Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest database.
(UMI No. AAA 1234567).
(6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6.1) กรณีเอกสารข้างต้นที่สืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม
คาว่า ค้นจาก และที่อยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Retrieved from …)
บางกรณีอาจระบุเดือนและวันที่ และที่อยู่ URL ไม่ต้องทาเป็น Link หรือขีดเส้น
ใต้ บางกรณีละส่วนเมืองและสานักพิมพ์ได้ หลีกเลี่ยง Link ทีย่ าวมากเกินไป
กอ ใจดี. (2558). ไอทีวันนี้. กรุงเทพฯ: สมาคมไอทีไทย. ค้นจาก
http://itthai.com/doc/IT-1234.pdf.
Smith, A.B. (2014). Catch IT if you can. IT Today 10(1): 5-8.
Retrieved from http://www.ittoday.org/j/10_1/article1234.pdf.
(6.2) เว็บไซต์
กรณีสถาบันใช้ ชื่อองค์กร กรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นจาก …
สมาคมไอทีไทย. (2554). นโยบายไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf.
กอ ใจดี. (2557). ข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it2know/
(6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์ (โดยควรหลีกเลี่ยง
ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ)
ชื่อผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day). ชื่อหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ).
[ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา]. ค้นจาก …
กขค_IT_man. (2557, 20 ธันวาคม). ทาไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน
[กระดานสนทนา]. ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum.
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้ เรื่องภาษาไทย
(1) ชื่อเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นคากลุ่ม article, คาเชื่อม, คาสันธาน, คาบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก แต่ถ้าคาดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา คาย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา เช่น Information Technology and Policy of Thailand
(2) คาแรกสุดของชื่อเรื่อง และคาที่เป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
คา เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods
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(3) คาแรกที่ตามหลังหัวข้อคาสาคัญ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น Keywords:
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project
(4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ ทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก ยกเว้นชื่อย่อ ชื่อ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน …
การส่งเรื่องตีพิมพ์
ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง
บรรณาธิการวารสาร ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์
---------------------------------------
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