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  ศิลา ศรียา : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 137 หนา. 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

งานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 64 คน 

คัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงาย  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณความตองการ 2) ระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) แบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน  

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (푥̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย

พบวา 

 1. ผลการสัมภาษณความตองการตอการพัฒนาระบบ พบวา การเก็บขอมูลสารเคมีและเคร่ือง

แกว ควรประกอบดวย รหัส ชื่อ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย และรูป การเก็บขอมูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

ควรประกอบดวย รหัส ชื่อ ยี่หอ รุน เลขเคร่ือง เลขครุภัณฑ ราคา วันท่ีติดตั้ง บริษัทผูจําหนาย ขอ

กําหนดการใชงาน สถานท่ีตั้ง ผูดูแล ระยะเวลาการจอง การแสดงผลของขอมูลหรือรายงานสรุป ควร

ประกอบดวย สารเคมีและเคร่ืองแกวคงเหลือ การจองใชเคร่ืองมือ การเบิกสารเคมีและเคร่ืองแกว คาปรับ

ของเสียหาย รายการเงินวิจัย 

 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (푥̅) เทากับ 4.17 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.4  

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (푥̅) เทากับ 4.54 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.3 
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 The purposes of this research were to 1) study the basic data for the development of 

information systems to support scientific work Case study : Department of Biotechnology, Faculty of 

Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University. 2) develop and assess the information systems 

to support scientific work Case study : Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial 

Technology, Silpakorn University. 3) study the satisfaction of users of information systems to support 

scientific work Case study : Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, 

Silpakorn University. The example group of this research was the departmental staffs and students of 64 

people. The example selection method was the simple random sampling method.  

 The research instruments were 1) requirement interviewing forms. 2) information systems to 

support scientific work Case study : Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial 

Technology, Silpakorn University. 3) quality assessment forms by experts. 4) satisfaction evaluation forms 

of users.  

 The statistics used to analyze the date were mean ( 푥̅)  and standard deviation (S.D.). The 

results of this research were as following. 

 1. interviewing results of system development requirement found that chemical and 

glassware storage data should be comprised of code, name, brand, model, instrumental number, price, 

installing date, selling company, Term of use, location, maintenance rerson and reserving time period left 

amounts of chemicals and glassware, instrumental. reservations, chemical and glassware gettings ruining 

fines and research cost lists. 

 2. The quality assessment result of the system was at high level with mean of 4.17 and S.D. 

of 0.4 

 3. The satisfaction assessment result was at the highest level with mean of 4.54 and S.D. of 

0.3 
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วิทยานิพนธ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

เพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาแนะนํา  

ใหคําปรึกษา ใหความรู และแนวคิด ตลอดจนตรวจขอบกพรอง แกไข ปรับปรุงงานวิจัย  

ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.สมาธิ นิลวิเศษ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ อาจารย ดร. 

ณัฐพัชญ ศรีราจันทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนา ตรวจ แกไข และใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอผูวิจัยสงผลใหวิทยานิพนธน้ีถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทีใ่หการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ จากเงินงบประมาณแผนดิน  

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ที่สนับสนุนเงินทุนใน

การทํางานวิจัยน้ี  

ขอขอบพระคุณเจาของผลงานวิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร เอกสาร ทุกเลมที่ชวยทําใหวิทยานิพนธเลม

น้ีมีความสมบูรณ 

ขอขอบคุณ เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ

ประสานงาน และใหความชวยเหลือในดานตางๆ ดวยดีเสมอมา 

สุดทายน้ีผูวิจัย ขอขอบพระคุณคุณพอคุณแม และครอบครัว รวมถึงเพื่อน ที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุน 

และอยูเบื้องหลังความสําเร็จ พรอมทั้งเปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสุดซ้ึงในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูงซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการ

ดําเนินการวิจัยใหสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 



ช 

สารบัญ 

 

  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย .............................................................................................................................. ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ......................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ...............................................................................................................................ฉ 

สารบัญตาราง ..................................................................................................................................... ฌ 

สารบัญภาพ........................................................................................................................................ ญ 

บทที ่

 1 บทนํา ....................................................................................................................................... 1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ........................................................................... 1 

 วัตถุประสงคของการวิจัย .................................................................................................. 4 

 ขอบเขตของการวิจัย......................................................................................................... 5 

 นิยามคําศัพทเฉพาะ ......................................................................................................... 6 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................................ 7 

 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ .............................................................................................................. 8 

 แนวคิดระบบสารสนเทศ ................................................................................................... 8 

 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบฐานขอมลู ................................................................. 13 

 ระบบจัดการฐานขอมลู MySQL และภาษา PHP .......................................................... 17 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร .................................................................................................... 19 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ........................................................................................................ 21 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย........................................................................................................................   

 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ........................................................................................ 25 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ............................................................................................ 26 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ................................................................................................ 27 

 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย .................................................... 28 

 วิธีดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมลู ............................................................................. 43 

 การวิเคราะหขอมลูทางสถิติ ........................................................................................... 44 

  

 



ซ 

บทที่  หนา  

4  ผลการวิเคราะหขอมลู ........................................................................................................... 45 

ผลการศึกษาขอมลูพื้นฐานสําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร........................................................ 46 

   ผลการพฒันาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน 

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ........................................................................................... 49 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนงาน 

 วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร........................................................ 68 

 5 สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ...................................................................... 77  

 สรปุผลการวิจัย .............................................................................................................. 78 

 อภิปรายผลการวิจัย ....................................................................................................... 81 

 ขอเสนอแนะ .................................................................................................................. 83 

รายการอางอิง .................................................................................................................................. 85 

ภาคผนวก......................................................................................................................................... 87 

      ภาคผนวก ก   ................................................................................................................. 88 

      ภาคผนวก ข  .................................................................................................................. 90 

      ภาคผนวก ค  .................................................................................................................. 97                                                                                                                           

      ภาคผนวก ง  ................................................................................................................. 102 

      ภาคผนวก จ  ................................................................................................................ 106 

      ภาคผนวก ฉ  ................................................................................................................ 111 

ประวัติผูวิจัย ................................................................................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่  หนา  

 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ โดยจําแนกตามดานตางๆ ...................  65 

 2  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศ  

             เพื่อสนับสนุน งานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ........ 68 

 3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ............................................................  69 

 4  การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยจําแนกตามดานตางๆ ................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่  หนา  

 1 แผนผังบรบิท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ......  32 

 2  แผนภาพกระแสขอมลูระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) .................................. 33 

 3 แสดงแผนผังความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram: ER) .............  34 

 4  การออกแบบหนาจอหนาแรก ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ................ 35 

 5  การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของนักวิทยาศาสตร 

   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ................................................ 36 

 6  การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของนักศึกษา 

   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ................................................ 37 

 7  การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของอาจารย 

  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ................................................ 38 

 8  การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของผูดูแลระบบ 

   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ................................................ 39 

 9  ตัวอยางหนาจอหลักเมนูหนาแรกของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ..... 49 

 10  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูผูใชงานฃองผูดูแลระบบ ............................................... 50 

 11  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูคลงัเก็บสารเคมีฃองผูดูแลระบบ................................... 51 

 12  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสถานีจําหนายฃองผูดูแลระบบ ..................................... 51 

 13  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรายช่ือสารเคมฃีองผูดูแลระบบ .................................... 52 

 14  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรายช่ือเครื่องแกวฃองผูดูแลระบบ ................................ 52 

 15  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรายช่ือเครื่องมือฃองผูดูแลระบบ .................................. 53 

 16  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูอนุมัติฃองผูดูแลระบบ .................................................. 53 

 17  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูขอมลูสวนตัวฃองนักวิทยาศาสตร ................................. 54 

 18  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสถานีจําหนายฃองนักวิทยาศาสตร ............................... 55 

 19  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการเบิก&ยืม ฃองนักวิทยาศาสตร ................................ 55 

 20  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการเบิก&ยืม ฃองนักวิทยาศาสตร ................................ 56 

 21  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการเบิก&ยืม ฃองนักวิทยาศาสตร ................................ 56 

 22  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูเอกสารยอนหลงัฃองนักวิทยาศาสตร ........................... 57 

 23  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรับคืนเครื่องแกวของนักวิทยาศาสตร ........................... 57 

 24  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการจองเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร .......................... 58 



ฎ 

ภาพที่  หนา  

 25  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสั่งอปุกรณ&สารเคมีของนักศึกษา ................................ 59 

 26  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสารเคมีของนักศึกษา.................................................... 59 

 27  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูเครื่องแกวของนักศึกษา ............................................... 60 

 28  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูนัดรับของของนักศึกษา ................................................ 60 

 29  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูเครื่องมือของนักศึกษา ................................................. 61 

 30  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูประวัติการจองเครื่องมือของนักศึกษา .......................... 61 

 31  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูประวัติการเบิกของนักศึกษา ........................................ 62 

 32  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูขอมลูสวนตัวของนักศึกษา ........................................... 62 

 33  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูขอมลูสวนตัวของอาจารย ............................................. 63 

 34  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูนักศึกษาในที่ดูแลของอาจารย...................................... 64 

 35  ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูงบประมาณของอาจารย ............................................... 64 



1 

 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในยุคปจจุบัน ระบบสารสนเทศ เปนหัวใจหลักของการดําเนินงาน หรือดําเนินธุรกิจ 

เพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร สนับสนุนการทํางานใหเปนระบบ ชวยใหการจัดเก็บ

ขอมูลเปนไปอยางมีระบบ ถือวาเปนสิ่งสําคัญสําคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหกับองคกร และในชวงที่ผานมา ระบบหรือรูปแบบการจัดเก็บขอมูล

หรือการจัดการสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกสไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสนับสนุนงานใน

ดานการบริหารการศึกษา ย่ิงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําใหมีประสิทธิภาพ ทันตอ 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนการยกระดับ

ของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนดวย ซึ่งจะเห็นวาหนวยงานทางการศึกษาสวนใหญ ไดมี

การนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเกือบทุกดาน ซึ่งจะชวยทําใหหนวยงานมีการทํางาน 

อยางมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินงานที่ถูกตองมากย่ิงข้ึน  

 มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาตางๆ ที่ไดเปดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนานักศึกษาภายในสถาบันใหมีความรูความสามารถใหเปนเลิศ

ทางดานวิชาการ ผลิตบัณฑิตใหมีความพรอม มีคุณภาพทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเปน 

การเตรียมความพรอมเขาสูการมีอาชีพ มีงานทํา ซึ่งที่กลาวมาน้ัน ควบคูไปกับการมีคุณธรรม มีสํานึก

ในจรรยาบรรณในอาชีพของตนเองดวย สวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเปนสวนสําคัญในการที่จะ

พัฒนานักศึกษาใหพรอมสูการทํางานจริง ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตางให

ความสําคัญตอการที่จะพัฒนาในจุดน้ี การที่จะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จะตองประกอบดวย

บุคลากรที่มีความสามารถในการถายทอดความรู เครื่องมือ วัสดุ อาคารสถานที่สําหรับการเรียน 

การสอนที่เหมาะสม จากสององคประกอบขางตนเปนจุดเริ่มตนของงานวิจัยเรื่องน้ี  

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปนสาขาหน่ึงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปน 

คณะเปดใหมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2529 เพื่อตอบสนองความตองการ

ของสังคมและตลาดแรงงานเปนหลัก โดยมหาวิทยาลัยเห็นวา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของคณะฯ 

มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาประเทศในปจจุบันและอนาคตและสอดคลองกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของประเทศที่เนนการพึ่งตนเอง 

ในดานเทคโนโลยี  
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 และในป พ.ศ. 2535 ภาควิชาฯ ไดเปดรับนักศึกษารุนแรก โดยมีวัตถุประสงคการจัดต้ัง

เพื่อดําเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาอื่นที่ใกลเคียง มีการดําเนินการ

วิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสรางเสริมองคความรูและนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชน 

รวมทั้งใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรูใหมและเพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชประโยชน

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได ตอมาในป พ.ศ. 2544 ภาควิชาฯ ไดเปดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพข้ึน และในปเดียวกันไดมีพระราชกฤษฎีกาให

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปลี่ยนช่ือเปน “คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

และจากการที่ความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ กําลังขยายสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหประเทศไทยมี

ความตองการบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในดานวิศวกรรมการผลิตที่ เ กี่ยวของกับ

เทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มข้ึน ดังน้ัน ภาควิชาฯ จึงไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงหลักสูตรในป พ.ศ. 2550   

 ทั้งน้ีหลักสูตรไดกําหนด ปณิธานวา "มุงมั่นผลิตบัณฑิตที่พรอมดวยความรู คุณธรรม 

จริยธรรม และเปนผูที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ สรางสรรค

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล และใหบริการทางวิชาการเพื่อประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ" 

โดยมีวิสัยทัศน ดังน้ี 1) เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพที่มีความรูความสามารถทางวิชาการเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 2) 

เปนเลิศทางดานการบูรณาการองคความรูและงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเชิงสรางสรรคที่ผนวก

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเขากับศิลปะวัฒนธรรม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3) เปน

ภาควิชาที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชนโดยอาศัยความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

4) เปนศูนยกลางทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

5) เปนภาควิชาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในดานการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

และประชาคมมีสวนรวม โดยมี พันธกิจที่วา 1) พัฒนาและถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพ มีสติปญญา ความคิดและความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม 2) 

คนควาวิจัยและสรางสรรคผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 3) 

ใหบริการทางวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนและพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 4) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและ

วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ร ะ ดั บ ช า ติ   

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาควิชาใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และ

ประชาคมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ของภาควิชาฯ 
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 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวากลาวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

จัดการภายในภาควิชาฯ ซึ่งงานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนําไปสนับสนุนการเรียน

การสอนในภาคปฏิบัติการหรืองานดานวิทยาศาสตร ซึ่งการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร   

มีเครื่องมือวิทยาศาตร เครื่องแกวและสารเคมี ประกอบการเรียนการสอนและการทํางานวิจัยของ

นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 4 และระดับปริญญาโท เครื่องมือวิทยาศาตร เครื่องแกวและ

สารเคมีจํานวนมากเหลาน้ีจะถูกเก็บรักษาอยูตามหองตางๆ ภายในภาควิชาฯ และมีนักวิทยาศาสตร 

เปนผูคอยใหบริการการเบิกจายอยูประจําหอง ซึ่งในเรื่องของการเบิกจายเครื่องแกวและสารเคมี 

จากนักวิทยาศาสตรขาดความคลองตัวไมสามารถตรวจสอบรายการเครื่องแกวและสารเคมซีึง่เปนวัสดุ

สิ้นเปลื้องได อันเกิดจากการบริหารจัดการที่ยังไมดีพอ โดยการเบิกจายเครื่องแกวและสารเคมี 

จะกระทําโดยนักศึกษาเปนผูกรอกขอมูลสวนตัว ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษาและอาจารยผูดูแล

งานวิจัย ลงในสมุดและกระดาษที่จัดทําไวสําหรับการเบิกจาย พรอมกับย่ืนบัตรประจําตัวนักศึกษา 

ปญหาที่เกิดข้ึนคือข้ันตอนและระยะเวลาในการเบิกจายเครื่องแกวและสารเคมีที่นาน และไมมีการ

กําหนดระยะเวลาในการเบิกจาย เน่ืองจากนักวิทยาศาสตรไมไดน่ังประจําอยูที่หองเครื่องแกว 

และสารเคมีตลอดเวลา พอนักศึกษาคนใดประสงคจะใชก็จะมาในเวลาที่ตนเองสะดวก หากมาในเวลา

ที่นักวิทยาศาสตรไมอยูจะทําใหเสียเวลาในการดําเนินงานวิจัยไปดวย ประกอบกับการสิ้นเปลือง

กระดาษและสมุดที่ใชในการเบิกจาย และปญหาที่เกิดข้ึนซ้ําๆ ในทุกปคือการเบิกจายวัสดุสิ้นเปลือง

อยางสารเคมีที่นํามาใชในงานวิจัยน้ัน ไมสามารถตรวจสอบรายการคงเหลือหรือใครเปนผูเบิกไปใชใน

ระยะเวลาอันสั้นไดเลย ประกอบกับการสั่งซื้อเขามาใหมจะดําเนินการเมื่อสารเคมีชนิดน้ันๆ หมด  

ทําใหมีการเคลื่อนไหวของรายการสารเคมีอยูตลอดทั้งปการศึกษา ทําใหการสรุปรายการของสารเคมี

แตละปใชเวลาในการตรวจสอบนานมาก สวนในรายการของเครื่องแกวข้ันตอนการเบิกจายก็เปน

ลักษณะเดียวกับการเบิกจายสารเคมี แตการเบิกจายเครื่องแกวจะเพิ่มมาในสวนของการมีคาปรับของ

เสียหายและคาปรับการคืนของไมตรงเวลา ข้ันตอนเหลาน้ีนักวิทยาศาสตรจะตองใชเวลาในการ

คํานวนคาปรับ และใชเวลาในการออกบิลคาปรับ วิธีการเหลาน้ีลวนแตเปนงานที่สิ้นเปลืองระยะเวลา

เปนอยางมาก สวนปญหาของเครื่องมือวิทยาศาสตรน้ัน เปนปญหาในการจองการใชเครื่อง  

ซึ่งนักศึกษาจะทําการจองการใชเครื่องมือผานทางสมุดบันทึกการจอง แลวเมื่อถึงเวลาก็จะไปใช

เครื่องมือน้ันๆ หลังจากใชเครื่องมือเสร็จสิ้นก็จะทําการบันทึกขอมูลสถานะของเครื่องหลังการใชงาน

อีกครั้ง โดยการจองการใชเครื่องมือแตละครั้งจะมีปญหาที่นักศึกษาจะตองเดินทางมาทําการเขียนจอง

ใชเครื่องมือ ซึ่งไมสามารถจองการใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตได และการตรวจสอบผูรับผิดชอบ

หลังจากการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เครื่องมือน้ันมีปญหาระหวางใชหรือหลังการใชงานน้ัน 

ตรวจสอบไดอยางลาชา จากที่กลาวมาลวนแลวแตเปนปญหาของงานวิทยาศาสตรของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เปนปญหามาอยางยาวนาน จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา กลาวถึงพันธกิจในการ



4 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการภายในภาควิชาฯ และกลาวถึงปญหาสวนหน่ึงที่ไม

สามารถทําใหบรรลุพัธกิจน้ัน 

 ผูวิจัยในฐานะที่บุคลากรของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจและเห็นความสําคัญของเรื่องน้ี เห็นวา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อที่จะรองรับการ

ดําเนินงานวิทยาศาสตร จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เพื่อทําใหกระบวนการและปญหาการจัดการ 

งานวิทยาศาตรของภาควิชาฯ ดําเนินการไปอยางเปนระบบ เปนการลดข้ันตอนการทํางานของ

นักวิทยาศาสตรและเปนการเพิ่มการบริการดานการเรียนการสอนแกนักศึกษาและอาจารยอีกดวย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อส นับสนุนงานวิทยาศาสตร  ภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปนการนําไปสูการผลิต

ระบบสารสนเทศที่สามารถเรียกใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากที่ผูวิจัยไดกลาวไวขางตน 

เหลาน้ีลวนจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานวิทยาศาสตรของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนอยางย่ิงที่

จะตองทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังน้ี 

 3.1 ขอบเขตของระบบ 

  3.1.1 เน้ือหาในระบบ 

   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิยาลัยศิลปากร  

ครอบคลุมเน้ือหางานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ 3 ดาน ดังน้ี 

   1. สารเคมี 

   2. เครื่องแกว 

   3. เครื่องมือวิทยาศาสตร 

  3.1.2 ผูใชระบบ 

   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิยาลัยศิลปากร  

แบงขอบเขตของผูใชระบบ เปน 2 ประเภท ดังน้ี 

   ผูดูแลระบบ สามารถดูแลและใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตรได ดังน้ี 

   1. สามารถบันทึก แกไข ขอมูลในระบบได 

   2. สามารถดูแล ตรวจสอบการใชงานของระบบได 

   3. สามารถตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบได  

   4. สามารถจัดการขอมูลผูใชระบบได 

   ผูใชงานระบบ สามารถใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร

ได โดยแบงตามสิทธิการใชงาน ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

   กลุมนักวิทยาศาสตร 

   1. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข แจงสถานะ รายการสารเคมีได 

   2. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข แจงสถานะ รายการเครื่องแกวได 

   3. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข แจงสถานะ รายการเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

   กลุมนักศึกษา 

   1. สามารถยืม คืน เครื่องแกว 

   2. สามารถสงคําขอเบิกสารเคมีได 
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   3. สามารถจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

   4. สามารถดูรายการคงเหลือของสารเคมีและเครื่องแกวได 

   กลุมอาจารย 

   1. สามารถดูนักศึกษาในที่ปรึกษางานวิจัยได 

   2. สามารถดูรายการขอซื้อสารเคมีและเครื่องแกวของนักศึกษาได 

   3. สามารถดูยอดเงินวิจัยคงเหลือได 

 

 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3 .2 .1  ประชากร  ได แก  อาจารย  เจ าหน าที่  และนัก ศึกษาของภาค วิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ แบงออกเปน 

3 กลุม โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

ไดแก 

   1. อาจารยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน  

   2. เจาหนาที่ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 คน  

   3. นักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 50 คน  

 

4. นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 4.1 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบของการจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล โดยอาศัยบุคคล

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ เพื่อใหได การจัดเก็บขอมูล อยางเปนระบบ งายตอ 

การสืบคน วิเคราะหสังเคราะห เพื่อประโยชนในการทํางาน วางแผน บริหารจัดการ และแกปญหา  

ใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

 4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หมายถึง ระบบของการจัดเก็บ 

ประมวลผลขอมูล ที่เกี่ยวของกับงานวิทยาศาสาตร อาศัยบุคคลและเทคโนโลยี ในการดําเนินการ 

เพื่อใหการดําเนินงานวิทยาศาสตรเปนไปอยางมีระบบ มีการจัดเก็บขอมูล ประวัติการใชงาน ที่งาย   

ตอการสืบคน เพื่อประโยชนในการทํางาน วางแผน บริหารจัดการ และแกปญหา 

 4.3 ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติในแงบวก 

ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรม ที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา 
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน 

 4.4 ประสิทธิภาพของระบบ หมายถึง ระดับความถูกตอง แมนยําในการประมวลผล  

หรือประสิทธิภาพในการแสดงผลขอมูล ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

 5.1 ได  ระบบสารสนเทศเพื่อส นับสนุนงานวิทยาศาสตร  กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5.2 การจัดการงานวิทยาศาสตรของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความเปนระเบียบและ

เปนระบบมากย่ิงข้ึน 

 5.3 สนับสนุนใหการทํางานของบุคลากร และสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย

และนักศึกษาใหสะดวกมากย่ิงข้ึน 



8 

 

 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีตาง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบ เพื่อให เขาใจปญหาและ

วิเคราะหระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังน้ี 

 1. แนวคิดระบบสารสนเทศ 

 2. ระบบฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล 

 3. ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และภาษา PHP 

 4. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศ 

 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2554) กลาวถึง ระบบ (System) คือ กลุมขององคประกอบตางๆ ที่

มีความสัมพันธกัน โดยแตละองคประกอบจะทํางานรวมกันเพื่อจุดประสงคเดียวกัน 

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology) เขามาใชงานเพื่อการจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และเรียกดูขอมูล ซึ่งเทคโนโลยี

สารสนเทศไดมีบทบาทอยางสูงในดานของการเพิ่มพูนคุณประโยชนตางๆ รวมถึงสรางผลกําไรใหกับ

องคกร 

 1.1 ชนิดของระบบสารสนเทศ (Type of information System) ระบบสารสนเทศ

สามารถแบงออกเปนชนิดตางๆ ตามความตองการของผูใชงานประกอบดวย 

  1. ระบบประมวลผลรายงานประจําวัน (Transaction Process System : TPS) 

เปนระบบประมวลผลรายการประจําวัน เปนการประมวลผลทางธุรกิจประจําวันที่เกี่ยวของกับ 

การดําเนินงานประจําวัน (Day to Day Transaction) ที่ตองทําในธุรกิจ 

  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะเปนแหลงรวมของระบบประมวลผลประจําวัน เชน เมื่อมี 
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การจัดเก็บรายการซื้อสินคาตางๆ มีการอัพเดทบัญชีลูกหน้ีหรือลูกคา การตัดยอดสต็อกสินคา ดังน้ัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็จะสามารถทําการสรางรายงานการขายสินคาประจําวัน รายงาน

สรุปยอดขายประจําสปัดาหหรอืประจาํเดือน รวมถึงรายงานที่นําเสนอในรูปแบบของกราเปรียบเทียบ 

เพื่อสะดวกตอการนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

  3. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Information System/Office Automation 

System: OIS/OAS) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ เปนระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพงานดานการจัดการ

สํานักงานและการสื่อสาร พนักงานในองคกรสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการเอกสารและขอมูล

ตางๆ โดยมผีลิตภัณฑซอฟตแวรตางๆ มากมายที่สนับสนุนในงานลักษณะน้ี 

  4 . ระบบ สนับ สนุนการ ตัดสิน ใจ  (Decision Support System: DSS) ระบ บ

สนับสนุนการตัดสินใจเปนระบบที่สนองความตองการของระดับผูบริหาร ดวยการจัดทํารายงาน

วิเคราะหผลทางสถิติตางๆ หรือการแสดงผลในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบ เพื่อใชประโยชนตอ 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

  5. ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง (Executive Support System: ESS) จะมี

ความคลายคลึงกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แตจะแตกตางกันตรงที่เปนการตัดสินใจในระดับ 

กลยุทธและนโยบายของผูบริหารระดับสูง จะนําขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรมาใชใน 

การตัดสินใจ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถคนคืนสารสนเทศไดทั้งแหลงภายในและภายนอก 

  6 . ระบ บ ผู เ ช่ี ย วชาญ  (Expert System: ES) เป น ระบ บ ที่ ร วบ รวมความ รู 

ความเช่ียวชาญในสาขาตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งบางครั้งอาจเรียกวาระบบฐานความรู (Knowledge-

based System) 

 1.2 คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี 

  1. ตรงตามความตองการ (Relevance) สารสนเทศที่ ดีจะตองสอดคลองกับ 

ความตองการของผูที่นําไปใชงาน ดังน้ันหากสารสนเทศแมจะมีความถูกตอง แตสาระสําคัญของ

เน้ือหาไมตรงกับสิ่งที่ตองการเลย ก็ถือวาไมใชสารสนเทศที่มีประโยชน และไมสามารถนํามาใชใน 

การประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได 

  2. ทันเวลาตอการนําไปใชใหเกิดประโยชน (Timeliness) รูปแบบธุรกิจบางอยาง 

จําเปนตองไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ซึ่งอาจหมายความวา สารสนเทศตอง 

ทันตอเหตุการณไมลาสมัยในชวงเวลาที่ตองการใชงาน โดยผูใชจะตองไดรับประโยชนจากสารสนเทศ

ที่นําเสนอไปในขณะน้ัน และหากสารสนเทศที่นําเสนอไปในขณะน้ันไมทันเวลาหรือไมทันตอ 

ความตองการของผูใช คุณประโยชนที่อาจไดรับก็อาจนอยลงไป หรืออาจไมสามารถนําไปใชประโยชน

เลย 
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  3. มีความเที่ยงตรง (Accurate) สารสนเทศที่ดีตองมีความเที่ยงตรง แมนยํา โดย

ปราศจากความคลาดเคลื่อนในขอมูลที่นําเสนอ ดังน้ันผลลัพธของสารสนเทศที่มีความเที่ยงตรง ก็

ข้ึนอยูกับขอมูลที่ปอนเขาไปในระบบ ดังน้ัน คําวาความเที่ยงตรงในที่น้ีจึงหมายถึงสิ่งตอไปน้ี 

   1. ความถูกตอง (Correctness) คือ สารสนเทศตองมีความถูกตอง 

   2. ความสมบูรณ (Completeness) คือ สารสนเทศตองมีความครบถวนสมบูรณ 

   3. ความปลอดภัย (Security) คือ สารสนเทศตองมีความปลอดภัย ดวย 

การนําเสนอขอมูลใหกับบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงเทาน้ัน เชน สารสนเทศน้ีจะนําเสนอแกผูบริหาร

ระดับสูงเทาน้ัน ในขณะที่พนักงานทั่วไปไมสามารถเรียกดูได 

  4. ประหยัด (Economy) สารสนเทศที่ดีจะตองมีการนําทรัพยากรที่จําเปนตอ 

ความตองการมาใชไดอยางคุมคาที่สุด เน่ืองจากสารสนเทศที่มีการใชทรัพยากรสูง ก็มักกอใหเกิด

คาใชจายสูงตามมา 

  5. มีประสิทธิภาพ สารสนเทศที่ดีตองมีประสิทธิภาพ ซึ่งคําวาประสิทธิภาพ สามารถ

วัดไดหลายแนวทางดวยกัน เชน สารสนเทศน้ีนําเสนอไดอยางเที่ยงตรงและรวดเร็วมากอีกทั้งยังใช

ทรัพยากรอยางประหยัด ซึ่งก็จัดไดวาสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสามารถวัดเปน 

คาตัวเลขไดจากศักยภาพของการพัฒนาสารสนเทศตอหน่ึงหนวยทรัพยากรที่ใช 

 1.3 กระบวนการจัดการสารสนเทศ 

  โดยทั่วไปแลวเปาหมายของการจัดการสารสนเทศจะให ความสําคัญกับสิ่งตางๆ  

ตอไปน้ี                  

  1. มีกระบวนการทํางานที่เป นระบบ (Systematic Approaches) ไม วาจะเป น  

การออกแบบ พัฒนา และรวมไปถึงการดูแลรักษา เพื่อใหไดมาซึ่ง ระบบที่เหมาะสม สารสนเทศที่

เหมาะสม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม                  

  2. การจั ดการสารสนเทศที่ ดี น้ั นจะเป นหลั กประกันว า  ส ารสนเทศจะมี 

ความพรอมใชงานอยูเสมอ โดยผูใชสามารถเขาถึงไดเมื่อตองการ สารสนเทศมีความแมนยํา สมบูรณ

ตามที่ตองการนาเช่ือถือ และมีการจัดเก็บที่ปลอดภัย                  

  3. การจัดการสารสนเทศที่ดี จะช วยสนับสนุนให มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  

ซึ่งเปนการพัฒนาที่นําไปสูการพัฒนาเปนองคความรูตอไป  

 นอกเหนือจากเป าหมายของการจัดการสารสนเทศที่องค กรตางๆ ตองกําหนดแล ว  

การทราบถึงวงรอบการจัดการสารสนเทศ (Information Life Cycle Management) ยังเปนสิ่งที่

จําเปน โดยกิจกรรมในวงรอบการจัดการสารสนเทศโดยทั่วไปจะประกอบไปดวย 

  1. การวางแผน (Planning) กิจกรรมน้ีจะเปนเลือกวาสารสนเทศใดบางที่ตองการ 

ใชงาน มีแหลงที่รวบรวมไดจากที่ใดบาง และรวมถึงการไหลเวียนของสารสนเทศที่ตองการใชงาน                 



11 

  2 . ส ร า ง แ ล ะ ค น ห า ส า ร ส น เท ศ  (Crating and Acquiring Information)                            

การดําเนินการในกิจกรรมน้ีจะเปนการสรางและคนหาสารสนเทศที่ตองการใชงานโดยสารสนเทศน้ัน

อาจจะอยูในรูปแบบหรือการจัดเก็บที่แตกตางกัน                 

  3. รวบรวม จัดเก็บ และ รักษาความปลอดภัย (Organizing, Storing, Protecting 

Information) กิจกรรมน้ีจะเปนการดําเนินการหลังจากคนหาสารสนเทศมาได โดยดําเนินการจัดให

เปนหมวดหมู และนําเขา จัดเก็บเพื่อรอการนําไปประมวลผลตอไป 

  4. พัฒนาสารสนเทศใหอยูในสภาพที่พรอมใหบริการ (Developing Information 

Products and Services) หลังจากที่จัดเก็บสารสนเทศแลว กิจกรรมตอมาคือการนําสารสนเทศ 

ตางๆ ที่จัดเก็บมาทําการประมวลผลใหอยูในรูปแบบพรอมที่จะใหบริการ เชน รายงานสรุป หรือ  

บทวิเคราะห                   

  5. แจกจ ายสารสนเทศ (Distributing Information) เมื่ อทํ าการประมวลผล

สารสนเทศใหอยูในสภาพทีพ่รอมจะใชงานแลว การดําเนินการตอมาคือ การแจกจายไปยังผูที่ตองการ

ใชสารสนเทศน้ัน โดยจะมีการแจกจายใน 2 ลักษณะคือ push – ที่สงใหผูใชโดยที่ผูใชไมตองรองขอ 

สวนวิธีแจกจายอีกวิธีไดแก pull – คือให ผูที่ตองการใชงานสารสนเทศรองขอมาแลวถึงจะจัดสงให    

  6. ใชสารสนเทศ (Using Information) หลังจากที่ผู ใชไดรับสารสนเทศในรูปแบบ 

ตางๆ แลวผูที่ใช จะนําสารสนเทศเหลาน้ันไปใชงาน                   

  7. ทํ าล ายสารสนเทศที่ ไม มี คุณ ค าแล ว (Disposing Information) เมื่ อผู ใช 

สารสนเทศเหลาน้ันเสร็จ ก็จะทําการทําลายทิ้งหรือถามีระบบรองรับ จะทําการจัดเก็บในรูปแบบที่

สามารถนํากลับมาใชงานไดอีกเมื่อตองการใชในอนาคต (Archives) 

 นิภาพรรณ  ฤทธิรอต (2544)  ได ศึกษาแนวทางในการจัดระบบสารสนเทศ จาก

นักวิชาการหลายทาน ไดแก โกวิท ระพีพิศาล (2537) พิมพรําไพ เปรมสมิทธ (2538) และอารมณ 

วงศบัณฑิต (2532) มาเปนแนวทางในการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

ดังตอไปน้ี  

  1. การสราง จัดหาและรวบรวมขอมูล หมายถึง การสรางและการแสวงหาขอมูลจาก  

แหลงตางๆ และใชวิธีการในการเก็บขอมูล เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม การสงแบบ

สอบถาม การทดสอบหรือ การวัด และการใชแบบสํารวจ มีวิธีการดังตอไปน้ี   

   1.1 สํารวจนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศขององคกร  

   1.2 กําหนดศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ  

   1.3 วางแผนในการเก็บขอมูล  

   1.4 สรางแบบฟอรมการจัดเก็บมีมาตรฐานเดียวกันและเก็บขอมูลไดครบถวน  

   1.5 จําแนกหมวดหมูขอมูลที่เก็บรวบรวมได  
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   1.6 มอบหมายบุคลากรในการจัดเก็บขอมูลโดยตรง  

   1.7 มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน คอมพิวเตอรสําหรับจัดหาและรวบรวมขอมูล  

  2. การวิเคราะหและเก็บรักษาขอมูล หมายถึง การนําสารสนเทศมาวิเคราะหและจัด

ระเบียบ สารสนเทศที่ไดมาจากการรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะใหเขาถึงสารสนเทศอยางสะดวกและ

รวดเร็ว มีวิธีการ ดังตอไปน้ี  

   2.1 การคัดเลือกขอมูลที่ตองการกอนการเก็บรักษา  

   2.2 จัดเรียงและจัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบัน  

   2.3 การจัดระบบแฟมขอมูลและการจัดทําฐานขอมูล  

   2.4 จัดสถานที่หรือแหลงจัดเก็บรักษาขอมูล  

   2.5 จัดบุคลากรเพื่อวิเคราะหและเก็บรักษาขอมูลโดยตรง  

   2.6 มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน คอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหและรักษาขอมูล  

  3. การประมวลผลขอมูล หมายถึง การจัดการขอมูลที่รวบรวมมาใหอยูสภาพที่นํามา

ใชประโยชนไดทันที ไมตองคนหาหรือรวบรวมใหม คุณลักษณะของการประมวลผลขอมูลที่ดี มีวิธีการ

ดังตอไปน้ี  

   3.1 จัดขอมูลไมใหมีความซ้ําซอน  

   3.2 จัดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการประมลผลขอมูล   

   3.3 สรุปขอมูลใหกระทัดรัด เปนขอมูลตรงกับความตองการของผูใช  

   3.4 เสนอออกเปนรายงาน ซึง่สามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจได  

   3.5 มีเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยชวยในการประมวลผล เชน คอมพิวเตอร  

  4. การนําเสนอข อมูลและสืบคนสารสนเทศ หมายถึง การจัดเก็บข อมูลและ 

สืบคนหรือคนคืน สารสนเทศ วิธีการดังตอไปน้ี  

   4.1 จัดรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  

   4.2 สารสนเทศมีความละเอียดชัดเจน  

   4.3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรอยางตอเน่ือง 

   4.4 การนําเสนอรวดเร็วทันกับความตองการ มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน  

   4.5 กําหนดผูรับผิดชอบในการเผยแพรโดยตรง  

   4.6 มีการสืบคนสารสนเทศที่สัมพันธกันไดจากฝายตาง ๆ   
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2. ระบบฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล 

 คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประโยชน สําหรับทุกองคกร โดยเฉพาะ  

ถากลาวถึงการจัดเก็บขอมูลแลว คอมพิวเตอรมีบทบาทที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานของ

องคกรไดอยางมากมาย การสรางสารสนเทศจากขอมูลที่มีอยูอยางถูกตอง การบริหาร และจัดการกับ

ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จะทําใหไดสารสนเทศที่ คุมคาอันเปนสิ่งสําคัญตอ 

การดําเนินงาน ดังน้ันองคกรตางๆ จึงสนใจการจัดเก็บขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร และการจัดเก็บขอมูล

ทั้งหลายเขาไวเปนแหลงเดียวกันจึงเปนที่มาของคําวา ฐานขอมูล (Database)  

 ความหมายของฐานขอมูล กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2550) ไดให 

คํานิยามของฐานขอมูล วา การจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบ และความสัมพันธระหวางขอมูล

ประกอบดวย รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งถูกนํามาใชในงานดานตางๆ ไมวาจะเปนการ

เพิ่มขอมูล การลบ การแกไข การเรียกดู ขอมูล เชน ดานโรงพยาบาลจะมีฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลประวัติคนไข ขอมูลแพทยเช่ียวชาญเฉพาะโรค หรืองานดานธนาคาร จะมีฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

กับขอมูลเงินฝาก ขอมูลการใหสินเช่ือ เปนตน ขอมูลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ  

เพื่อประโยชนในการจัดการ และเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึง

ฐานขอมูลจะนึกถึงการจัดเก็บขอมูล หรือการรวบรวมขอมูลที่จะใชรวมกันเขาดวยกัน โดยเฉพาะเมื่อ

ทําการจัดเก็บฐานขอมูลในคอมพิวเตอรแลว ฐานขอมูลไมเปนเพียงแตแหลงรวมขอมูลเทาน้ัน แตยัง

เก็บความสัมพันธ กฎเกณฑตางๆ รวมทั้งจัดเก็บโครงสรางของขอมูลไวดวย 

 2.1 การจัดเก็บขอมูลแบบไฟลและฐานขอมูล 

  โครงสรางแบบไฟล จะจัดเก็บขอมูลเปน เรคอรด (record) และ ฟลด (field)  

สวนฐานขอมูล จัดเก็บขอมูลเปน ตาราง (table) แทนที่จะเปนไฟล สวนเรคคอรด และฟลด เรียกช่ือ

แตกตางกันไปเปน แถว (row) และ คอลัมน (column) ตามลําดับ นอกจากน้ีการจัดเก็บขอมูลแบบ

ไฟลจะเห็นไฟลขอมูลน้ันอยูในดิสกโดยตรง โดยลักษณะน้ีเรียกวา physical file ซึ่งแตกตางจากวิธี

เก็บ table ในฐานขอมูล เพราะ table คือ logical file ซึ่งเปนสวนที่ผูใชงานเขาถึงและเห็นไดภายใน

ฐานขอมูลเทาน้ัน แตจะไมเห็น table อยูใน directory ใดๆ บนดิสก สําหรับผูเคยใช Access จะเห็น

ไดชัดเจน คือ ฐานขอมูล Access มีไฟลนามสกุลเปน .MDB ซึ่งเปน physical file อยูในดิสกและเมื่อ

เปด Access สามารถสราง table ไดหลาย table ซึ่ง table คือ logical file ที่จะเห็นเฉพาะตอน

เปด Access เทาน้ัน 
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  ขอจํากัดของไฟล 

  หลักในการประมวลผลของขอมลูจากไฟลไมวาจะเปนโปรแกรมภาษาใดๆ ก็ตาม ยังมี

ขอจํากัดอยูมากพอสมควรจนทําใหเปนจุดดอยเมื่อเทียบกับฐานขอมูล ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

  1. ตองพัฒนาโปรแกรมเปนระยะเพื่อจัดการขอมูล การพัฒนาโปรแกรมจะใชเวลา 

และความสามารถคอนขางมาก การเขียนโปรแกรมสําหรับจัดการไฟลหน่ึงๆ จะตองประกอบดวย 

กลุมโปรแกรมที่สรางโครงสรางขอมูล เมื่อสรางแลวก็ตองพัฒนาโปรแกรมตางหากเพื่อทําหนาที่เพิ่ม

ขอมูล ลบขอมูล แกไขขอมูล และออกรายงานดวย ดังน้ันถามีหลายไฟลก็ตองพัฒนาโปรแกรม

มากมาย เพราะแตละไฟลมีโครงสรางไมเหมือนกัน น้ันยอมแสดงวาตองเสียเวลาในโปรแกรมมาก

ทีเดียว 

  2. โปรแกรมมีความสัมพันธที่ผูกติดอยูกับโครงสรางของไฟล ทุกโปรแกรมที่ทํางาน

กับไฟลจะตองใสรายละเอียดโครงสรางของไฟลทีจ่ะเรียกใชไว ดังน้ันถาปรับเปลี่ยนโครงสรางไฟลยอย

มีผลกระทบตอโปรแกรม เพราะตองแกไขโครงสรางที่ระบุไวในโปรแกรม แกไขคําสั่งตางๆ ที่อาน 

หรือบันทึกขอมูลดวย ซึ่งทําใหตองคอมไฟลโปรแกรมใหมทุกครั้งที่การแกไขเกิดข้ึน 

  3. ความซ้ําซอนกันของขอมูล (Data Redundancy) คือมีขอมูลฟลดเดียวกันอยูใน

หลายไฟล ซึ่งเกิดจากไฟลไมสามารถกาํหนดสทิธ์ิในการเขาถึงขอมูลบางเรคคอรด หรือบางฟลดได ทํา

ใหตองสรางไฟลใหมที่มีเฉพาะขอมูลที่ตองการเทาน้ัน ผลที่ตามมาก็คือ ขอมูลเดียวกันจะถูกจัดเก็บไว

หลายที่ เวลาแกไขขอมูลก็ตองแกไขใหครบ ไมเชนน้ันก็จะทําใหเกิดความขัดแยงกันของขอมูล (Data 

Inconsistency)  

 2.2 ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) 

  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2551) รายงานวา ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือเรียกยอๆ 

วา DBMS คือ โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวยฟงกชันหนาที่

ตางๆ ในการจัดการกับขอมูล รวมทั้ งภาษาที่ ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ใน 

การโตตอบระหวางกันกับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษา

ฐานขอมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล ซึ่งถือเปนการปองกันความปลอดภัยใน

ฐานขอมูล เพื่อปองกันมิใหผูไมมีสิทธิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางได 

นอกจากน้ี DBMS ยังมีหนาที่ในการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล 

และการเรียกคืนขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความเสียหาย 

  ระบบจัดการฐานขอมูล หรือนิยมเรียกสั้นๆ วา DBMS คือกลุมโปรแกรมยอยๆ 

มากมายที่ชวยใหการทํางานกับฐานขอมูลสะดวกและงายมากข้ึน โดย DBMS จะแฝงการจัดการที่

ซับซอนไวเอง ทําใหผูใชสามารถปอนคําสั่งแบบงายๆ แทนการตองเขียนโปรแกรมและคําสั่งทุกอยาง

ดวยตนเอง ในปจจุบันมีหลายบริษัทที่พัฒนาซอฟตแวรมาเพื่อทําหนาที่ตางๆ ของ DBMS เชน บริษัท
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ไมโครซอฟท มีซอฟตแวร Access, SQL Sever เวอรช่ัน 7.0 2000 หรือบริษัทออราเคิล มี Oracle 

เวอรช่ัน 7.8.9 เปนตน นอกจากน้ี DBMS จะมีช่ือเรียกแตกตางกันตามชนิดของฐานขอมูล เชน  

ถาเปน DBMS สําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะเรียก RDBMS (Relationl Database Management 

System) สํ า ห รั บ ฐ า น ข อ มู ล แ บ บ ก ร ะ จ า ย  จ ะ เรี ย ก  DDBMS (Distributed Database 

Management) 

 2.3 หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) 

  โดยทั่วไปแลวซอฟตแวรฐานขอมูลที่ดี จะตองทําหนาที่ในการจัดการควบคุมดูแล 

การทํางานตางๆ ภายในฐานขอมูลไดครบถวนตามหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลแตก็มีบาง

ซอฟตแวรเหมือนกันที่ทําหนาที่ยังไมสมบูรณนัก ดังน้ันกอนจะเลือกซื้อซอฟตแวรจึงควรศึกษาถึง

ขอจํากัดตางๆ ดวย สําหรับหนาที่ของ DBMS มีดังน้ี 

  1. จัดการโครงสรางของขอมูล (Data Dictionary Management) DBMS มีคําสั่งที่

ชวยสรางโครงสรางขอมลูทีเ่รยีกวา ตารางโดยไมตองเขียนโปรแกรม ภายในคําสั่งจะบอกเพียงวาสราง

ตารางช่ืออะไร และกําหนดรายละเอียดในตาราง ไดแก คอลัมน และชนิดขอมูลของแตละคอลัมนเปน

ตน หลังจากที่ DBMS สรางตารางเสร็จแลวจะทําการบันทึกรายละเอียดของตารางน้ันๆ ไวใน

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซึ่งเปนตารางของระบบที่ทําหนาที่ในการเก็บช่ือตาราง และ

รายละเอียดทั้งหมดที่ผูใชสรางข้ึนมา เพื่อชวยในการคนหาช่ือตาราง และรายละเอียดของตารางน้ัน 

  2. ประสานงานระหวางผู ใช งานกับระบบปฏิบั ติการ (Operating System 

Management) คือทําหนาที่ในการรับคําสั่งจากผูใชงาน จากน้ันก็ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่ง 

แลวจึงสงคําสั่งไปยัง ระบบปฏิบัติการ เพื่อเรียกดึงขอมูลจากดิสกมาไวในหนวยความจํา หรือบันทึก

จากหนวยความจําลงดิสก สําหรับหนาที่ของ DBMS ขอ 3 – 7 ที่จะกลาวตอไปน้ี จะสอดคลองกับ

รายละเอียดในหัวขอ จุดเดนของฐานขอมูล จึงขอสรุปแตเพียงสั้นๆ วา DBMS จะตองมีหนาที่

อะไรบาง เพื่อสนับสนุนใหฐานขอมูลมีคุณสมบัติเหลาน้ัน 

  3. ทําหนาที่ในการจัดการกับขอมูล (Database Access) โดย DBMS จะมีคําสั่งเปน

ของตนเอง เพื่อใหผูใชงาน เพิ่ม แกไข ลบ หรือดึงขอมูลจากฐานขอมูลโดยตรง และยังสามารถ

เช่ือมตอกับโปรแกรมภาษาอื่นๆ เพื่อใหใชขอมูลไดดวย 

  4. ควบคุมความถูกตองของขอมูล (Integrity Control) DBMS จะควบคุมใหขอมูลมี

ความถูกตองตามกฎเกณฑตางๆ ที่ผูใชกําหนดไวกอนได 

  5. ควบคุมการใชขอมูลพรอมกัน (Multi-user Access Control) ทําหนาที่ ใน 

การควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกันของผูใชงานหลายๆ คนในระบบ ไมใหแกไขขอมูลซ้ําซอนกันใน

เวลาเดียวกัน หรือไปนําขอมูลที่แกไขไมเสร็จไปใช เปนตน 
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  6. ควบคุมความปลอดภัย (Security Control) คือ DBMS จะควบคุมการใชงาน

ฐานขอมูลโดยตองสรางช่ือใหกับผูใชงานที่จะเขามาใชงานฐานขอมูล และกําหนดสิทธ์ิที่จะใชงานเชน 

กําหนดสิทธ์ิในการเพิ่ม แกไข ลบ หรือดึงขอมูลจากตารางใด หรือกําหนดสิทธ์ิในการอานขอมูลจาก

ตารางไดบางคอลัมน บางแถว เปนตน 

  7. จัดการสํารองและฟนสภาพขอมูล (Backup and Recovery Management) 

นอกเหนือจากการสํารองและการกูขอมูลที่ เคยกลาวไปแลว DBMS ยังชวยฟนสภาพระบบเมื่อ

เสียหาย หรือขัดของระหวางการประมวลผล โดยดําเนินข้ันตอนการทํางานกับขอมูลที่ยังคางอยูให

เรียบรอย ซึ่งชวยใหขอมูลมีความถูกตองมากที่สุด 

 2.4 องคประกอบของฐานขอมูล 

  เมื่อตองจัดเก็บและประมวลผลขอมูล เราจะนึกถึงฐานขอมูลบนคอมพิวเตอรเสมอ 

ฐานขอมูลไมไดทํางานเปนอิสระโดยตนเอง แตมีองคประกอบหลายอยางที่สัมพันธกับการทํางานของ

ฐานขอมูล ไดแก 

  1. ฮารดแวร (Hardware) ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับจัดเก็บฐานขอมูล ซึ่ง

สามารถติดต้ังฐานขอมูลไดบนคอมพิวเตอรหลายขนาด ต้ังแตระดับคอมพิวเตอรสวนบุคคล

มินิคอมพิวเตอร จนถึงเครื่องระดับเมนเฟรม นอกจากน้ีขนาดของหนวยความจํา ซีพียู ระบบเน็ตเวิรก

ก็มีสวนสัมพันธกับความเร็วในการทํางานของฐานขอมูลดวย 

  2. ซอฟตแวร (Software) ที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล มี 3 ประเภท คือ 

   2.1 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) ซอฟตแวร

ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดต้ังไดใน Microsoft Windows เชน Windows 95. Windows NT. 

Windows 2000 หรือ OS แบบ UNIX เปนตน 

   2.2 ซอฟตแวรของระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS Software) คือ ซอฟตแวรที่

จัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลที่ผลิตจากบริษัทตางๆ ไดแก Oracle. SQL Sever เปนตน 

   2.3 ซอฟตแวรที่ชวยในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งใชขอมูลจากฐานขอมูล ไดแก 

Delphi.Visual Basic เปนตน โดยซอฟตแวรเหลาน้ีจะจัดการกับขอมูลได ทําใหเกิดความคลองตัวใน

การทํางานย่ิงข้ึน เพราะผูพัฒนาสามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อสรางจอสําหรับนําขอมูลเขา สามารถ

ใสเงื่อนไขที่ซับซอนในการคํานวณ รวมทั้งการจัดรูปแบบรายงานที่สวยงามตามตองการได 

  3. บุคลากร (People) สามารถแบงบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับฐานขอมูล และ

เรียกใชขอมูลไดดังน้ี 

   3.1 ผูบริหารขอมูล (Database Administrator) หรือเรียกช่ือยอวา DBA เปนผูที่

มีความเขาใจในระบบจัดการฐานขอมูลเปนอยางดี สามารถจัดการและควบคุมการทํางานของ

ฐานขอมูลใหถูกตอง มีความสามารถในการใชเครื่องมือตางๆ เพื่อชวยตรวจสอบการทํางานของ
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ผูใชงาน ดูแลการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล และชวยแกไขปญหาการใชงานที่เกิดข้ึนกับ

ฐานขอมูล 

   3.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst) เปนผูที่ วิเคราะห 

ความตองการของผูใชงานและความตองการของระบบ เพื่อนํามาออกแบบระบบ 

   3.3 ผู ออกแบบ ฐานขอมู ล  (Database Designer) มีหน าที่ ช วยออกแบ บ 

การจัดเก็บขอมูลภายในฐานขอมูล เพื่อใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยทั่วไปอาจจะ

เปนคนเดียวกับ DBA หรือเปนนักวิเคราะหและออกแบบระบบที่มีความรูในระบบฐานขอมูลที่จะใช 

   3.4 ผู ใชงาน (Database User หรือ End User) คือกลุมบุคคลที่ตองการนํา

ขอมูลจากฐานขอมูลไปใช ไดแก เพิ่ม แกไข ลบ หรือดึงขอมูลจากตารางจากฐานขอมูล 

   3.5 โปรแกรมเมอร (Programmer) คือผูที่ทําหนาที่ในการเขียนชุดคําสั่งเพื่อ

จัดการกบัขอมูลใหไดผลลัพธตามความตองการของระบบงาน 

  4. กระบวนการ (Process) ไดแก การกําหนดมาตรการ และกฎระเบียบตางๆ ใน 

การใชงานฐานขอมูล ทั้ งน้ี เพื่อปองกันความผิดพลาดอันจะเกิดข้ึนไดจากการหลงลืม เชน 

กระบวนการในการสํารองขอมูล ควรจะกําหนดวันเวลา และระบบที่ตองทําการสํารองวาจะทํา

อยางไร เมื่อไร ความถ่ีในการสํารองขอมูลเปนอยางไร เปนตน หรือในดานการตรวจสอบและติดตาม

ความถูกตองของขอมูล รวมถึงสารสนเทศที่ไดจากฐานขอมูล ควรจะมีการติดตามและตรวจสอบเปน

ระยะ เพื่อปองกันความผิดพลาดของขอมูล 

  5. ขอมูล (data) ไดแก ขอมูล รวมทั้งวิธีการในการรวบรวม และจัดเก็บขอมูล 

สูฐานขอมูล 

 

3. ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และภาษา PHP 

 3.1 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 

  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ถูกพัฒนาข้ึนในป 1995 โดยกลุมโปรแกรมเมอร 

ชาวสวีเดน คือ David Axmark Allan Larsson และ Michael Widenius โดยในเวอร ชันแรกๆ 

MySQL ยังไมมีความสามารถที่โดดเดนนัก แตในเวอรช่ันตอๆ มา ไดมีการปรับปรุงแกไขและ เพิ่มเติม

สิ่งใหมเขาไปเรื่อยๆ และเมื่อ PHP ไดมีไลบรารีสําหรับการเช่ือมตอไปยัง MySQL โดยเฉพาะ จึงทําให

มีผูคนหันมาใหความสนใจ MySQL อยางกวางขวาง และในเวลาตอมา PHP และ MySQL ไดกลาย 

เปนคูกันแทบจะแยกกันไมออก เพราะโดยสวนใหญผูที่ศึกษา PHP ก็มักจะ ศึกษา MySQL ควบคูกัน

ไปดวยทั้งๆที่ PHP น้ันสามารถใชรวมกับฐานขอมูลอยางอื่นๆ ไดเกือบ ทั้งหมด และ MySQL  

ก็สามารถใชรวมกับภาษาคอมพิวเตอรอื่นๆไดหลายภาษา แตไมไดรับความ นิยมเหมือนกับการใชรวม

กันระหวาง PHP และ ระหวาง MySQL  
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 3.2 ภาษา PHP   

   สาธิต ชัยวิวัฒนตระกูล. (2550) กล าววา ภาษา PHP มาจาก Hypertext 

Processor เปนภาษาสคริปตใช พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยสคริปตเขียนโดย PHP น้ันทํางานอยู 

ฝงเซิรฟเวอร (Server Side Script ) และสามารถเขียนรวมกับภาษา HTML ได โดย PHP เกิดข้ึน

ในป พ.ศ. 1994 และไดพัฒนาตอไป ซึ่ง PHP มีความสามารถในการติดตอฐานขอมูล มีการปรับปรุง

ทางดาน Object-Oriented Programming (OOP) ใหมีความสามารถสูงข้ึน 

   1. ความสามารถของพีเอชพี 

     อนรรฆนงค คุณมณี (2553) ไดแบงประเภทความสามารถของพีเอชพีไว  

3 ประเภท มีดังตอไปน้ี 

     1.1 ความสามารถพื้นฐาน เปนความสามารถขนพื้นฐานที่ภาษาสคริปต

ทั่วไป เชนการสรางฟอรมตอบโตหรือรับสงขอมูลกับผูใชได การใช Cookie เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางผูใชกับเว็บเซิรฟเวอร และมีฟงกช่ันมากมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขอความ อักขระ และ 

Pattern Matching 

     1.2 ความสามารถติดตอกับฐานขอมูล มีการจัดการฐานขอมูลอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บและแสดงผลทางเว็บเพจไดอยางถูกตองและสวยงาม โดยใช

phpMyAdmin ซึ่งเปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใชภาษา PHP เพื่อใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล 

Mysql แทนการคียคําสั่ง เน่ืองจากถาเราจะใชฐานขอมูลที่เปน MySQL บางครงจะมีความลําบาก

และยุงยากในการใชงาน ดังน้ันจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล MySQL ข้ึนมาเพื่อใหสามารถ

จัดการฐานขอมูล ที่เปน MySQL ไดงายและสะดวกย่ิงข้ึน 

     1.3 ความสามารถข้ันสูง สามารถรองรับเช่ือมตอกับโปรโตคอลอื่นๆ เชน 

IMAPPOP3 HTTP และสามารถทํางานไดกับฮารดแวรทุกระดับ เน่ืองจากพีเอชพีถูกประมวลผลและ

ทํางานอยูบนเว็บเซิรฟเวอร ดังน้ันโปรแกรมที่เขียนดวย PHP ก็สามารถประมวลผลโดยไมจําเปน 

ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง 

   2. องคประกอบของการเขียนสคริปต PHP 

     อนรรฆนงค คุณมณี (2553) กลาวถึงหลักการเขียนสคริปตพีเอชพีน้ัน

จะตองเตรียมความพรอมของระบบคอมพิวเตอรดังตอไปน้ี 

     2.1 Server ในการใชงานเบื้องตนสามารถใหคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูเปน

เครื่องเซิรฟเวอรก็ได 

     2.2 Client คือเครื่องผูใชงาน ในกรณีศึกษาดวยตนเอง 

     2.3 โปรแกรมWeb Server เปนโปรแกรมที่ทําใหเซิรฟเวอรกลายเปนเว็บ

เซิรฟเวอรน่ันเอง สําหรับโปรแกรมที่นิยมใชก็คือ Apache และ IIS 
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     2.4 โปรแกรม Text Editor คือโปรแกรมที่ใชพิมพและแกไขภาษาสคริปต

พีเอชพี ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรม อาทิ Notepad FrontPage Dreamweaver และ Edit Plus 

     2.5 โปรแกรม Database Server เปนโปรแกรมที่ทํางานบนเซิรฟเวอร  

ทําใหเซิรฟเวอรใหบริการเกี่ยวกับฐานขอมูลได ที่นิยมใชคือ MySQL, PostgreSQL, SQL Server 

     2.6 โปรแกรม Database Management เปนโปรแกรมที่จัดการระบบ

ฐานขอมูล ทั้งน้ีโปรแกรม Database Server บางตัวไมสามารถสรางสวนที่จัดการ สราง แกไข ลบ 

Database เหมือนMicrosoft Access ได และโปรแกรมที่ใชจัดการฐานขอมูลคือ phpMyAdmin 

พัฒนาดวยภาษาพีเอชพี เพื่อใชจัดการ MySQL โดยเฉพาะ 

   

4. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปนสาขาหน่ึงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปนคณะ

เปดใหมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2529 เพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคมและตลาดแรงงานเปนหลักโดยในป พ.ศ. 2533 ไดมีการพิจารณาจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ 

ที่จะเปดสอนในระยะแรกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเปนหน่ึง

ในสาขาที่ไดรับพิจารณาใหจัดต้ังข้ึนมานอกเหนือไปจากสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร โดยมหาวิทยาลัยเห็นวาสาขาวิชาตางๆ ของคณะฯ มีความเหมาะสมสําหรับ 

การพัฒนาประเทศในปจจุบันและอนาคต และสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาค

ตะวันตก รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของประเทศที่เนนการพึ่งตนเองในดานเทคโนโลยี  

อีกหน่ึงปตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทบวงมหาวิทยาลัยข้ึน (ปจจุบันคือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดยไดประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 และในป พ.ศ. 2535  

ภาควิชาฯ ไดเปดรับนักศึกษารุนแรกเพื่อเขาศึกษาจํานวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงคการจัดต้ังเพื่อ

ดําเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาอื่นที่ใกลเคียง และดําเนินการวิจัยใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสรางเสริมองคความรูและนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชน รวมทั้ง

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเพื่อเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรูใหมและเพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชประโยชน

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได ตอมาในป พ.ศ. 2544 ภาควิชาฯ ไดเปดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพข้ึน และในปเดียวกันไดมีพระราชกฤษฎีกาให

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปลี่ยนช่ือเปน “คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 118 ตอนที่ 76ก ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 และจากการที่



20 

ความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยกําลังขยายสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีความตองการ

บุคลากรที่มีทักษะความสามารถในดานวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มข้ึน

ภาควิชาฯ จึงไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพิ่มข้ึนมาอีก

หน่ึงหลักสูตรในป พ.ศ. 2550 

 ปณิธาน 

 "มุงมั่นผลิตบัณฑิตที่พรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูที่มีศักยภาพเปนที่

ยอมรับของสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ สรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 

และใหบริการทางวิชาการเพื่อประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ" 

 วิสัยทัศน 

 1. เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพที่มีความรูความสามารถทางวิชาการเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. เปนเลิศทางดานการบูรณาการองคความรูและงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

เชิงสรางสรรคที่ผนวกวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเขากับศิลปะวัฒนธรรม มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 3. เปนภาควิชาที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชนโดยอาศัยความรูทาง 

ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 4. เปนศูนยกลางทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 5. เปนภาควิชาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในดานการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได และประชาคมมีสวนรวม 

 วัตถุประสงค 

 1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความรูความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ  

มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความสํานึกตอสังคม 

 2. สรางสรรคผลงานวิจัย ทั้ งประเภทที่สรางองคความรูใหมและที่สามารถนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

 3. ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมตามศักยภาพของภาควิชาฯ 

 พันธกิจ 

 1. พัฒนาและถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรู

ในวิชาชีพมีสติปญญา ความคิดและความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม 



21 

 2. คนควาวิจัยและสรางสรรคผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความกาวหนา

ทางวิชาการ 

 3. ใหบริการทางวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแก

ชุมชนและพัฒนาความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการในภาควิชาใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบ

ได และประชาคมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของภาควิชา 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังมีรายละเอียด โดยสรุปดังน้ี 

 งานวิจัยในประเทศ 

 ธนวรรณ ไพศาลพานิชย (2550) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการ 

ความรู สําหรับงานสารบรรณสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังบนเครือข ายอินทราเน็ต โดยมี 

วัตถุประสงคเพื่อระบบการจัดการความรู บนเครือขายอินทราเน็ต ดวยการสํารวจเบื้องต น  

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบ การนําระบบไปใชและ

ประเมินผล พบวา การนํากระบวนการจัดการความรูมาชวยในการจัดเก็บความรูจากประสบการณ 

และความรูที่เปนลายลักษณอักษร เอกสารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหความรูอยูในองคกรได ซึ่งจะกอให

เกิดการแลกเปลื่ยน สืบทอดความรู ระหวางกัน ทั้งยังทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิด ความรู ใหมๆ 

เพิ่มข้ึนอีกดวย โดยตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการนําเขา

ของขอมูล ความทันสมัย การนําไปใช ซึ่งเปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบการจัดการฐานขอมูล 

การจัดระบบเครือขาย การถายโอนขอมูลที่เกิดข้ึน ก็เปนปญหาสวนหน่ึงของการใชระบบ ดังน้ัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนสวนสําคัญทําใหการใชความรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 นันทิรา ธีระนันทกุล (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยพัฒนาข้ึนเพื่อนําระบบ

คอมพิวเตอรเขาไปชวยในการจัดเก็บขอมูลของการรับหนังสือเขา การสงหนังสือออก การสงหนังสือ

ไปถึงผูเกี่ยวของ ระบบแบงผูใชงานออกเปน 3 กลุมโดยแตละกลุมมีหนาที่แตกตางกันประกอบดวย 

ผูดูแลระบบทําหนาที่ในการเพิ่มผูใชงานในระบบ กําหนดสิทธ์ิการใชงานและสํารองขอมูล เจาหนาที่

ธุรการทําหนาที่รับหนังสือเขา และสงหนังสือออก แจงขอมูลขาวสาร และผูใชงานระบบ สามารถดู
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ขอมูลเอกสารเขาและเอกสารออกของตนเองได ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ SDLC ระบบน้ีพัฒนาข้ึนดวย ภาษา PHP และการจัดการฐานขอมูลดวย MySQL จาก

การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และผูใชจํานวน 30 ทาน ในการทดสอบ

ระบบ ผลการประเมินพบวาระบบมีคุณภาพในระดับดี และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับดี สรุปได

วาระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได ลดภาระการทํางาน สามารถนําไปใชงานได 

อยางเหมาะสม  

 ภคณัฐ ฌายีเนตร (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบตนแบบการจัดการ 

ความรูสําหรับฝายงานบริหาร โครงขายจังหวัดลําปาง บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด(มหาชน) โดยมี

รูปแบบการศึกษาคือ การศึกษาขอมูลเบื้องตน ทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การวางแผน 

กลยุทธการจัดการความรู การศึกษากลุมเปาหมาย การสอบถามองคความรูและความพรอมในการใช

ระบบการจัดการความรู การรวบรวมเอกสารความรูตางๆ การออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบ 

การจัดการความรู และ การนําไปใชและแบงปนความรู ประเมินผลเว็บไซตตนแบบการจัดการความรู

และแนวทางในการพัฒนาตอ ผลการศึกษาพบวา มีความสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงค 

ระบบการจัดการความรู มีความเหมาะสมตอการเปนแหลงความรูในการทํางานและเปนสื่อกลาง 

ในการแบงปนความรูของคนในองคกร และไดใหขอเสนอแนะไววา เน่ืองจากแตละองคกรมีวัฒนธรรม

ที่แตกตางกันและการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรน้ันก็ทําไดเพียง

ระดับหน่ึงเท าน้ัน องคกรจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรให รองรับกับการนําระบบ 

การจัดการความรูเขามาใชดวยที่จะทําใหระบบการจดัการความรูสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที ่

โดยในชวงแรกน้ันควรมีการสื่อสารเพื่อใหคนในองคกรเขาใจถึงหลักการและประโยชนของการนํา

ระบบการจัดการความรูมาใชและควรมีการสงเสริมใหคนพัฒนาความรูของตนเอง เชน มีการแขงขัน

กันในงานตางๆและควรมีการใหรางวัลเพื่อใหกําลงัใจแกคนที่รวมมือในการนําระบบการจัดการความรู

มาใชและเปนการจูงใจคนอื่นใหเขามารวมมือดวยสิ่งเหลาน้ีจะเปนการชวยเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 

ใหรองรับกับการนําระบบการจัดการความรูมาใชไดเปนอยางดี 

 ปติพงศ ตรีอัครเบญจกุล (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาระบบจัดการ

สินคาคงคลังวัสดุกอสรางออนไลน หางหุนสวนจํากัด ศรีชุมทอง จังหวัดลําปาง ไดทําการพัฒนาข้ึน

บนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี ใชโปรแกรมพีเอชพี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคช่ัน และใช

โปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนระบบฐานขอมูล โดยแบงผูใชงานเปน 6 สวนคือ ผูดูแลระบบ ผูจัด

จําหนาย พนักงานขาย พนักงานฝายการเงิน และผูบริหาร โดยในสวนของผูดูแลระบบสามารถจัด 

การขอมูลตางๆ ของฐานขอมูลและขอมูลพื้นฐานทั่วไป และในสวนของพนักงานในฝายตางๆ มีสิทธ์ิ 

ในการเขาถึงขอมูลตามขอบเขตหนาที่ สวนของผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานในระบบเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจตางๆ และทําการประเมินความพึงพอใจการใชงานของระบบจากแบบสอบถาม
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โดยผูดูแลระบบ 2 คน พนักงานขาย 3 คน ผูบริหาร 1 คน ฝายการเงิน 1 คน ผลการวิจัยพบวา

คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา 3.84 ซึ่งมีคาแปรผล อยูในชวง 3.29-4.29 

ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชงานอยูในเกณฑมากน่ันคือระบบสามารถชวยจัดการ 

งานภายในบริษัทไดตรงกับความตองการของผูใชงาน 

 พุทธิพงษ ปุญญพันธุ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการระบบคลังสินคาที่อยูใน

เอกสารใหเปลี่ยนมาอยูในระบบของฐานขอมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและออก

รายงาน การทํางานหลักของระบบแบงผูใชออกเปน 3 สวนคือ ผูดูแลระบบ พนักงานและผูบริหาร

สวนผูดูแลระบบ สามารถจัดการขอมูลตางๆ ในฐานขอมูล จัดการผูใชในระบบและขอมูลพื้นฐาน

ทั่วไป สวนพนักงานมีสิทธิเขาถึงขอมูลตามขอบเขตหนาที่ของงาน สวนผูบริหารสามารถเรียกดู

รายงานที่เกิดจากขอมูลในระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจตางๆและทําการประเมินความพึงพอใจ 

การใชงานของระบบจากแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ 7 คน ไดแก ผูดูแลระบบ 1 คน 

พนักงาน 4 คน และผูบริหาร 2 คน โดยผลการประเมินที่ไดพบวาระดับความพึงพอใจมีคา 3.90  

การแปรผันอยู ในระดับมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก น่ันคือระบบสามารถตอบสนอง 

ความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดีและตรงกับความตองการของผูใชงานระบบ 

 รัชนี เก็บเงิน (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ ราน ซีเอสซี คอมพิวเตอร วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

และประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบที่ไดพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

องคกร โดยมีการบริหารจดัการขอมลูทีเ่ปนระบบ ซึ่งมุงเนนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน

และการแกปญหา และมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล เพิ่ม ลบ แกไข คนหา พรอมรายงานเปน

เอกสารสําคัญตาง ๆได ซึ่งระบบถูกพัฒนาข้ึนในลักษณะวินโดวแอพพลิเคช่ันโดยใชโปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2008 เปนภาษาหลักในการเขียนโปรแกรมรวมกับโปรแกรม Microsoft 

SQL Server 2005 ในการจัดเก็บฐานขอมูลของระบบ การประเมินระดับคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 คน และการประเมินความพึงพอใจ โดยผูใชงานทั่วไป จํานวน 30 คน จากการประเมิน

พบวา ไดคาเฉลี่ยโดยผูเช่ียวชาญอยูที่ 4.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.59 และคาเฉลี่ย

ของผูใชงานทั่วไปอยูที่ 4.52 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.56 สรุปไดวาระบบที่พัฒนาข้ึนมี

ความพึงพอใจการใชงานระบบโดยผูใชงานอยูในระดับดีมากที่สุด และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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 งานวิจัยตางประเทศ 

 Zain และ Idrus (2006) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโครงการมาเลเซียนสมารทสคูล ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ดวย

วิสัยทัศนทางการศึกษาวา การพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากลโดยใหความสําคัญกับ

ศักยภาพสูงสุดของปจเจกบคุคลและการตอบสนองตออุดมการณแหงชาติ และปรัชญาการศึกษา เพื่อ

ศึกษาตามศักยภาพของบุคคล ผลิตคนที่มีความรู มีสติปญญาไตรตรอง รูจักวิเคราะหดวยเหตุและผล 

สมบูรณเพียบพรอมในทุกดาน มีมาตรฐานสูงทางศีลธรรมเช่ือมั่นและศรัทธาตอพระเจา มีความ

รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหประสบความสําเร็จ เพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติ การบริหารการศึกษาของมาเลเซียมีลักษณะรวมอํานาจไวที่สวนกลาง โดยวางแผน

ปฏิรูปเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรยีนการสอนใหประสบผลสําเร็จภายใน 

10 ป กําหนดใหมีสรางสถานศึกษามากข้ึนในทุกระดับ ใชหลักสูตรกลางและแนวคิดในการบูรณาการ

โรงเรียนตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเยาวชนเขาถึงการศึกษาเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคเอกชนใหมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต ใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการ

เขาถึงเทคโนโลยีสนเทศและเพือ่สนับสนุนการขยายหลักสูตรการเรียนโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ฐาน ดวยโครงการสมารทสคูลกรอบของโครงการจะครอบคลุมถึงการวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับความรูที่

หลากหลาย การสอนไมไดรวมศูนยที่นักเรียนเพียงอยางเดียว แตตองเปนการผสมผสานที่พอเหมาะ

ระหวางยุทธศาสตรการเรียนรู เพื่อสรางความสามารถพื้นฐานกับการสงเสริมการพัฒนาโดยรวมของ

ประเทศ โดยเน้ือหาในการเรียนการสอนออกแบบใหรอบรับความตองการและความสามารถที่

แตกตางกันของผูเรียนยังกระตุนใหเกิดการพัฒนาวัสดุและสื่อการเรียนการสอนภายในช้ันเรียน ที่

ออกแบบใหสามารถรวมเขาในสมารทสคูล ภายใตระบบบูรณาการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาทําใหการศึกษามีความหมายวาการเรียนแบบเดิม ดังน้ันในปจจุบันโรงเรยีน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสวนใหญจึงเพรียบพรอมดวยหองคอมพิวเตอรและการบริการเช่ือมตอ

อินเตอรเน็ต 

 Rosina และ Kevin (2005) ไดนําวิธีการสืบคนแบบขอความเปนหลกั มาใชในวิธีการให

เหตุผลตามกรณีเปนหลักซึ่งจะทํา การคัดเลอืกฐานกรณี โดยการสบืคนจากฐานขอมูลที่เปนขอความ

หรือก็คือการเกบ็คา โดยการแบงแยกประเภทของขอมลู โดยที่ระบบจะนําปญหาใหมมาเปรียบเทียบ

กับปญหาทีเ่คยเกิดข้ึนกอนหนาน้ีที่มีลกัษณะใกลเคียงกบัปญหาปจจบุันมากที่สุด 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี คือ 

 1. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย   

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5. วิธีดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

 6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

 1.1 กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งประกอบไปดวย 

  1.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศจากแหลงขอมูล เชน หองสมุด จากเครือขายอินเทอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 

  1.1.2 ศึกษาอุปกรณ เครื่องมือ และคําศัพททางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับงาน

วิทยาศาสตร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  1.1.3 ศึกษาระบบงาน เ ดิม  ตลอดจนรูปแบบและลั กษณะการ ใหบ ริก าร 

งานวิทยาศาสตร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  1.1.4 สัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการใหบริการงานวิทยาศาสตรแกนักศึกษา 

ซึ่งเปนบุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีฃีวภาพ และภาควิฃาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาฯ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน โดยผูวิจัย

กําหนดคุณสมบัติของบุคคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีฃีวภาพ และภาควิฃาเทคโนโลยีอาหาร  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ตองมีประสบการณใน

การทํางานไมนอยกวา 2 ป เพื่อใหไดเทคนิคการแกปญหาและลักษณะการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม 
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มากข้ึน โดยการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณที่

ไมมีการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับคําถามและลําดับข้ันตอนของการสัมภาษณไวลวงหนา ผูวิจัยจะ

สัมภาษณโดยมุงไปที่ประเด็นที่ตองการเปนหลัก มีการบันทึกขอมูลโดยการถายภาพ หรือวีดีโอ พรอม

การจดบันทึก    

 1.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยสํารวจจํานวนบุคลากรของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จากงานบริหารและธุรการ และสํารวจจํานวนนักศึกษาของของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จากงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จากน้ันนํามาใชสูตรคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และคัดเลือก

กลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย 

 1.3 กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ

ขอบเขต กระบวนการ และเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา เปนตน 

 1.4 สรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อใหสามารถทดลองใชและวัดประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาข้ึน 

 1.5 ทดลองกับกลุมตัวอยางตามวิธีดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  

ที่เกี่ยวของที่ไดจากการทดลอง 

 1.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล เปนการนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหคาทาง

สถิติ และสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากร ไดแก อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ แบงออกเปน  

3 กลุม โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

ไดแก 

   2.2.1 อาจารยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน 

   2.2.2 เจาหนาที่ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 คน 
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   2.2.3 นักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 50 คน 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

 3.1 แบบสัมภาษณความตองการที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชเทคโนโลยี

ชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย

อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งซอฟตแวร (Software) และ ฮารดแวร (Hardware) คือ 

  3.2.1 ซอฟตแวร (Software) 

     1. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส 7 (Microsoft Windows7) เพื่อใช

เปนระบบปฏิบัติการ  

     2. โปรแกรมอะโดบี ดรีมเวเวอร ซีเอส 3 (Adobe Dreamweaver CS3) ใช

สรางสวนติดตอกับผูใช 

     3. โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache 2.2 ใชในการจําลองเซิรฟเวอร 

     4. โปรแกรมพัฒนาระบบภาษาพีเอชพี (PHP)  ใชในการเขียนโปรแกรม   

     5. ระบบจัดการฐานขอมูล มาย เอสคิวแอล (MySQL ) ใชในการจัดการ

ฐานขอมูล 

  3.2.2 ฮารดแวร (Hardware) 

     1. เครื่องคอมพิวเตอรมีหนวยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i3 

     2. หนวยความจําหลัก (RAM) มีความจุ 2046 GB 

     3. อารดดิสกมีความจุ 320 GB 

     4. เครื่องอานซีดีรอม (CD-Rom 52x) 

     5. จอแสดงผล 

     6. เมาสและคียบอรด 
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 3.3 แบบประเมินคุณภาพโดยผู เ ช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโล ยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 4.1 การสรางแบบสัมภาษณความตองการที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียด ดังน้ี 

  4.1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณความตองการ และศึกษากระบวนการจัดการ

งานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ 

  4.1.2 ทําการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยกําหนดหัวขอและประเด็นใน

การสัมภาษณใหครอบคลุมกับการใชบริการ และการใหบริการงานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ รวมถึง

ความตองการที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   

  4.1.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 

เหมาะสมของขอคําถาม เพื่อใหครอบคลุมกับเน้ือหาการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและครอบคลุม

ขอบขายของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาข้ึน และปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

  4.1.5 นําแบบสัมภาษณไปใหผูเช่ียวชาญ ดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

และดานวิจัยทางการศึกษา ดานละ 1 ทาน เปนผูประเมินแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเพื่อหาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของเครื่องมือ โดยใชวิธี IOC (Index of Item 

Objective Congruence) และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

  4.1.6 นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการใหบริการงาน

วิทยาศาสตรแกนักศึกษา จํานวน 6 คน จาก 2 ภาควิชาฯ ไดแก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ประกอบดวย

ข้ันตอน ดังน้ี 

  4.2.1 เขาใจปญหา 

    ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูพัฒนาไดศึกษาข้ันตอนการทํางานของระบบงานในปจจุบัน โดยการใชวิธีการ

สัมภาษณผูปฏิบัติงาน การสนทนากับผูที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเปนกระบวนการทํางานของระบบงานเดิม 

ไดดังน้ี 

   กระบวนการจัดการสารเคมี 

     1. นัก ศึกษาเมื่ อตองการใชสาร เคมีชนิดใด จะไปแจงความจํานงกับ

นักวิทยาศาสตรที่หองพักนักวิทยาศาสตรเพื่อสอบถามถึงสารเคมีชนิดดังกลาว 

     2. หากสารเคมีที่ตองการใชมีเหลืออยู นักวิทยาศาสตรจะทําการจัดสารเคมี

ใหกับนักศึกษาตามจํานวนที่นักศึกษาตองการใช พรอมทั้งใหนักศึกษาเขียน ช่ือ – นามสกุล รหัส

นักศึกษา ช่ือสารเคมี และจํานวนสารเคมีที่เบิกไป ลงในสมุดเบิกสารเคมีที่หองพักนักวิทยาศาสตร 

     3. หากสารเคมีที่ตองการใชหมด นักวิทยาศาสตรจะบอกใหนักศึกษาติดตอ

อาจารยผูดูแลงานวิจัย เพื่อสอบถามถึงการจัดซื้อสารเคมีชนิดดังกลาว หากอาจารยผูดูแลงานวิจัย

เห็นชอบการสั่งซื้อสารเคมี นักศึกษาจะกลับมาติดตอนักวิทยาศาสตรอีกครั้ง เพื่อดําเนินการสั่งซื้อ

สารเคมี โดยเงินคาซื้อสารเคมีจะตัดจากยอดเงินวิจัยของนักศึกษา 

   กระบวนการจัดการเครื่องแกว 

     1. นักศึกษาเมื่อตองการใชเครื่องแกวชนิดใด จะไปแจงความจํานงที่

นักวิทยาศาสตร 

     2. หากเครื่องแกวที่ตองการใชมีเหลืออยูที่หองเก็บเครื่องแกว นักวิทยาศาสตร

จะจัดเครื่องแกวใหตามจํานวนและชนิดที่นักศึกษาตองการใช พรอมทั้งใหนักศึกษากรอกขอมูลของ

เครื่องแกวที่เบิกไป ลงในใบการเบิกจายเครื่องแกว หากในครั้งตอไปมีความตองการใชเครื่องแกว

เพิ่มเติม ใหนําใบการเบิกจายเครื่องแกว มากรอกขอมูลอีกครั้ง 

     3. เมื่อถึงเวลาสิ้นปการศึกษา นักศึกษาจะตองนําเครื่องแกวที่เบิกไปมาคืนที่

นักวิทยาศาสตรตามจํานวนที่เบิกไป หากมีการชํารุดหรือสูญหาย นะกวิทยาศาสตรจะคิดคาปรับของ

เสียหายและใหนักศึกษาไปชําระเงินดังกลาวที่เจาหนาที่การเงินของภาควิชาฯ ตอไป 
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   กระบวนการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร แบงออกเปน 2 สวน คือ 

   เครื่องมือวิทยาศาสตรทั่วไป 

     1. นักศึกษาเมื่อตองการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร จะมาลงช่ือในสมุดจองการใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรที่หองพักนักวิทยาศาสตรไดตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาที่ทําการจองสามารถไปใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรไดทันท ี

     2. หลังจากใชเครื่องมือวิทยาศาสตรเสร็จแลว นักศึกษาจะทําการบันทึกขอมูล

ลงในสมุดจดบันทึกประจําเครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องตางๆ ถึงสถานะการใชงาน และความผิดปกติ

หลังการใฃงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

   เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีราคาสูง 

     1. นักศึกษาเมื่อตองการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร จะมาลงช่ือในสมุดจองการใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรที่หองพักนักวิทยาศาสตรในชวงเวลาที่มีนักวิทยาศาสตรอยู 

     2. เมื่อถึงเวลาที่ทําการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร นักศึกษาจะตองมาติดตอ

นักวิทยาศาสตรเพื่อรับอุปกรณสําคัญในการใชกับเครื่องมือวิทยาศาตรกอนการใชงาน 

     3. หลังจากใชเครื่องมือวิทยาศาสตรเสร็จแลว นักศึกษาจะทําการบันทึกขอมูล

ลงในสมุดจดบันทึกประจําเครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องตางๆ ถึงสถานะการใชงาน และความผิดปกติ

หลังการใฃงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  4.2.2 ศึกษาความเปนไปได 

     1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโล ยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไมมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

     2. ระบบที่ทําการจัดทําเปนระบบการจัดการงานวิทยาศาสตร ของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปจจุบัน

การจัดการงานวิทยาศาสตรยังไมเปนระบบ 

     3. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตรองรับการพัฒนาระบบอยูแลว 

  4.2.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

     การวิเคราะหระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบงขอบเขตของผูใชระบบ เปน 2 ประเภท ดังน้ี 
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     ผูดูแลระบบ สามารถดูแลและใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตรได ดังน้ี 

     1. สามารถบันทึก แกไข ขอมูลในระบบได 

     2. สามารถดูแล ตรวจสอบการใชงานของระบบได 

     3. สามารถตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบได  

     4. สามารถจัดการขอมูลผูใชระบบได 

   ผูใชงานระบบ สามารถใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร โดย

แบงตามสิทธิการใชงาน ดังน้ี 

   นักวิทยาศาสตร 

     1. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข แจงสถานะ รายการสารเคมีได 

     2. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข แจงสถานะ รายการเครื่องแกวได 

     3. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข แจงสถานะ รายการเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

   นักศึกษา 

     1. สามารถยืม คืน เครื่องแกว 

     2. สามารถสงคําขอเบิกสารเคมีได 

     3. สามารถจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

     4. สามารถดูรายการคงเหลือของสารเคมีและเครื่องแกวได 

   อาจารย 

     1. สามารถดูนักศึกษาในที่ปรึกษางานวิจัยได 

     2. สามารถดูรายการสั่งซื้อสารเคมีและเครื่องแกวของนักศึกษาได 

     3. สามารถดูยอดเงินวิจัยคงเหลือได 

 

 จากการวิเคราะหระบบและศึกษาลักษณะการดําเนินงานของระบบงานวิทยาศาสตรของ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู วิจัยไดออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) เพื่ออธิบาย

ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูล 

ผูที่เกี่ยวของกับระบบ และสิ่งที่อยูภายนอกระบบ 
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ภาพที่ 1 แผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

 

 จากภาพที่  1 แสดงการทํางานโดยรวมของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแสดงใหเห็นวา มีผูที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบ

ทั้งหมด 4 สวน คือ นักวิทยาศาสตร อาจารย นักศึกษา และผูดูแลระบบ โดยมีรายละเอียดการนํา

ขอมูลเขาและขอมูลออก ดังน้ี 

 1. นักวิทยาศาสตร มีขอมูลเขาสูระบบ คือ ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ขอมูลเครื่องแกว 

ขอมูลสารเคมี ขอมูลผูใชรหัสผาน และมีขอมูลออกจากระบบเขาสูนักวิทยาศาสตร ดังน้ี รายการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร รายการเครื่องแกว รายการสารเคมี สิทธ์ิการเขาใชงาน 

 2. อาจารย มีขอมูลเขาสูระบบ คือ ขอมูลผูใชรหัสผาน และมีขอมูลออกจากระบบเขาสู

อาจารย ดังน้ี รายการจองเครื่องมือวิทยาศาสตรชองนักศึกษา รายการขอใชเครื่องแกวของนักศึกษา 

รายการเบิกสารเคมีของนักศึกษา เงินวิจัยคงเหลือ สิทธ์ิการเขาใชงาน 

 3. นักศึกษา มีขอมูลเขาสูระบบ คือ ขอมูลการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร ขอมูลการขอใช

เครื่องแกวขอมูลการเบิกสารเคมี ขอมูลผูใชรหัสผาน และมีขอมูลออกจากระบบเขาสูนักศึกษา ดังน้ี 

สถานะเครื่องมือวิทยาศาสตร สถานะเครื่องแกว สถานะสารเคมี เงินวิจัยคงเหลือ สิทธ์ิการเขาใชงาน 

 4. ผูดูแลระบบ มีขอมูลเขาสูระบบ คือ ขอมูลผูใชงาน (การเพิ่ม การกําหนดสิทธ์ิ)  

การปรับปรุง/เรียกดูขอมูลในระบบ (ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ขอมูลเครื่องแกว ขอมูลมูลสารเคมี) 

และมีขอมูลออกจากระบบเขาสูผูดูแลระบบ ดังน้ี ขอมูลผูใชงาน ขอมูลการปรับปรุง/เรียกดูขอมูลใน

ระบบ (ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ขอมูลเครื่องแกว ขอมูลมูลสารเคมี) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสขอมลูระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
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 จากภาพที่ 2 แสดงการไหลของขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแสดงใหเห็นวา มีกระบวนการจัดการที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบ

ทั้งหมด 5 สวน คือ กระบวนการจัดการสารเคมี กระบวนการจัดการเครื่องแกว กระบวนการจัด 

การเครื่องมือวิทยาศาสตร กระบวนการจัดการเงินวิจัย และกระบวนการจัดการผูใชงานระบบ 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนผงัความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram: ER) 

 

 จากภาพที่ 3 เมื่อทําการแปลง Entity Relationship Diagram ใหอยูในรูปของ Relation 

Schema จะทําใหเห็นโครงสรางของฐานขอมูลในแตละ Entity วาประกอบดวย Attribute ใดบาง 

โดย Attribute ที่มีเครื่องหมาย * กํากับไว จะทําหนาที่เปน Primary Key หรือ Foreign Key ของ 

Entity น้ันๆ ตามลําดับที่สามารถสรุปไดดังน้ี  

 1. Entity ผูใชระบบ (User*, Pass, Status, name) 

 2. Entity ประวัติสวนตัว (User*, nameTH, nameEN, Status, premisTH, 

premisEN, majorTH, majorEN, Addr, Tel, mail)  

3. Entity เครื่องมือวิทยาศาสตร (NS*, Name, Brand, Series, Number, Date, 

company, Location, Employee, Status, Permission, Lim, Price, note)  

4. Entity สารเคมีและเครือ่งแกว (productId*, nameTH, nameEN, Status, Lim, 

price)  
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 5. Entity คลังวิทยาศาสตร (stoneId*, stoneName, address, tel)  

 6. Entity สถานีจําหนาย (stationId*, stationName, address, Tel, Employee)  

 7. Entity การจอง (BookingId*, NS, Start, End, Date, user)  

 8. Entity ที่ปรึกษางานวิจัย (labID*, Student*, confirm)  

 9. Entity การสั่งซือ้ (OrderID*, Name, Unit, Price, Status, User, Employee)  

 10. Entity คลังจําหนาย (stoneId*, productID*, unit) 

 

 การออกแบบสวนโปรแกรมติดตอกับผูใชงาน คือ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User 

Interface) ทั้งผูใชงานระบบ และผูดูแลระบบเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลและใชงานระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยไดออกแบบหนาจอของผูใชงานระบบโดยประกอบไปดวยหนาจอตางๆ ตาม

ผูใชงานระบบ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 4 การออกแบบหนาจอหนาแรก ระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 4 การออกแบบหนาจอหนาแรก เปนหนาที่ไวสําหรับเขาสูระบบเพื่อใชงาน

ขอมูลโดยจะประกอบไปดวยสวนที่ใสรหัสประจําตัวผูใชงานและรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบ คูมือ

การใชงานของระบบ และขาวประชาสัมพันธตางๆ จากนักวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ 

 



36 

  

 
ภาพที่ 5 การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของนักวิทยาศาสตร 

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 5 การออกแบบหนาจอสําหรับการใชงานของนักวิทยาศาสตร เปนหนาจอหลัก

ของผูใชงานที่เปนนักวิทยาศาสตร โดยจะประกอบไปดวยการเขาดูขอมูลสวนตัว และการจัดการงาน

วิทยาศาสตรผานเมนูตางๆ ดังน้ี 

 1. เมนูสารเคมี จะประกอบไปดวยเมนูการจัดการสารเคมี โดยนักวิทยาศาสตรสามารถ

เขาไปเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ ของสารเคมีได สามารถดูสถานะคงเหลือผานเมนูสถานะคงเหลือ 

และเมนูรายงานสรุปสามารถดูรายงานสรุปเกี่ยวกับประวัติของการเบิกจายสารเคมี 

 2. เมนูเครื่องแกว จะประกอบไปดวยเมนูการจัดการเครื่องแกว โดยนักวิทยาศาสตร

สามารถเขาไปเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ ของเครื่องแกวได สามารถดูสถานะคงเหลือผานเมนูสถานะ

คงเหลือ และเมนูรายงานสรุปสามารถดูรายงานสรุปเกี่ยวกับประวัติของการเบิกจายเครื่องแกว 

 3. เมนูเครื่องมือวิทยาศาสตร จะประกอบไปดวยเมนูการจัดการเครื่องมือ โดย

นักวิทยาศาสตรสามารถเขาไปเพิ่ม ลบ แจงสถานะการใชงานและแกไขขอมูลตางๆ ของเครื่องมือ

วิทยาศาสตรได สามารถดูคําขอใชงานผานเมนูสถานะการใชงาน และเมนูรายงานสรุปสามารถดู

รายงานสรุปเกี่ยวกับประวัติของการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 
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ภาพที่ 6 การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของนักศึกษา 

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 6 การออกแบบหนาจอสําหรับการใชงานของนักศึกษา เปนหนาจอหลักของ

ผูใชงานที่เปนนักศึกษา โดยจะประกอบไปดวยการเขาดูขอมูลสวนตัว และดําเนินงานวิจัยผานเมนู

ตางๆ ดังน้ี 

 1. เมนูสารเคมี จะประกอบไปดวยเมนูคําขอเบิกสารเคมี โดยนักศึกษาสามารถเขาไป

กรอกขอมูลคําขอเบิกสารเคมีและแจงวันเวลามารับสารเคมี สามารถดูสถานะคงเหลือผานเมนูสถานะ

คงเหลือ 

 2. เมนูเครื่องแกว จะประกอบไปดวยเมนูคําขอเบิกเครื่องแกว โดยนักศึกษาสามารถเขา

ไปกรอกขอมูลคําขอเบิกเครื่องแกวและแจงวันเวลามารับเครื่องแกว สามารถดูสถานะคงเหลือผาน

เมนูสถานะคงเหลือ และเมนูรายการคาปรับของเสียหายหากเครื่องแกวชํารุดหรือสูญหาย 

 3. เมนูเครื่องมือวิทยาศาสตร จะประกอบไปดวยเมนูรายการจองใชเครื่องมือ โดย

นักศึกษาสามารถระบุวันทําการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และดูสถานะการใชงานของเครื่องมือ

วิทยาศาสตร  

 4. เมนูยอดเงินวิจัยคงเหลือ สามารถดูยอดเงินวิจัยคงเหลือเพื่อวางแผนการดําเนินงาน

วิจัยตอไป 
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ภาพที่ 7 การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของอาจารย 

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 7 การออกแบบหนาจอสําหรับการใชงานของอาจารย เปนหนาจอหลักของ

ผูใชงานที่เปนอาจารย โดยจะประกอบไปดวยการเขาดูขอมูลสวนตัว และสามารถดูการดําเนิน

งานวิจัยของนักศึกษา ผานเมนูตางๆ ดังน้ี 

 1. เมนูสารเคมี จะประกอบไปดวยเมนูคําขอเบิกสารเคมีของนักศึกษา โดยอาจารย

สามารถดูรายการคําขอเบิกสารเคมีของนักศึกษาและอนุมัติคําขอดังกลาว สามารถดูสถานะคงเหลือ

ผานเมนูสถานะคงเหลือ 

 2. เมนูเครื่องแกว จะประกอบไปดวยเมนูคําขอเบิกเครื่องแกวของนักศึกษา โดยอาจารย

สามารถดูรายการคําขอเบิกเครื่องแกวของนักศึกษาและอนุมัติคําขอดังกลาว สามารถดูสถานะ

คงเหลือผานเมนูสถานะคงเหลือ และเมนูรายการคาปรับของเสียหายของนักศึกษา 

 3. เมนูเครื่องมือวิทยาศาสตร จะประกอบไปดวยเมนูรายการจองใชเครื่องมือของ

นักศึกษา โดยอาจารยสามารถดูรายการคําขอใชเครื่องมือของนักศึกษาและอนุมัติคําขอดังกลาว และ

ดูสถานะการใชงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร  

 4. เมนูยอดเงินวิจัยคงเหลือ สามารถดูยอดเงินวิจัยคงเหลือของนักศึกษา 

 5. เมนูรายช่ือนักศึกษาในที่ปรึกษางานวิจัย 
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ภาพที่ 8 การออกแบบหนาจอสําหรบัการใชงานของผูดูแลระบบ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 8 การออกแบบหนาจอสําหรับการใชงานของผูดูแลระบบ เปนหนาจอหลัก

ของผูใชงานที่เปนผูดูแลระบบ โดยจะประกอบไปดวยการเขาดูขอมูลสวนตัว และการจัดการขอมูล

ผานในระบบทั้งหมดผานเมนูตางๆ ดังน้ี 

 1. เมนูสารเคมี จะประกอบไปดวยเมนูการจัดการสารเคมี โดยผูดูแลระบบ สามารถเขาไป

เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ ของสารเคมีได สามารถดูสถานะคงเหลือผานเมนูสถานะคงเหลือ และเมนู

รายงานสรุปสามารถดูรายงานสรุปเกี่ยวกับประวัติของการเบิกจายสารเคมี 

 2. เมนูเครื่องแกว จะประกอบไปดวยเมนูการจัดการเครื่องแกว โดยผูดูแลระบบ สามารถ

เขาไปเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ ของเครื่องแกวได สามารถดูสถานะคงเหลือผานเมนูสถานะคงเหลือ 

และเมนูรายงานสรุปสามารถดูรายงานสรุปเกี่ยวกับประวัติของการเบิกจายเครื่องแกว 

 3. เมนูเครื่องมือวิทยาศาสตร จะประกอบไปดวยเมนูการจัดการเครื่องมือ โดยผูดูแล

ระบบ สามารถเขาไปเพิ่ม ลบ แจงสถานะการใชงานและแกไขขอมูลตางๆ ของเครื่องมือวิทยาศาสตร

ได สามารถดูคําขอใชงานผานเมนูสถานะการใชงาน และเมนูรายงานสรุปสามารถดูรายงานสรุป

เกี่ยวกับประวัติของการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 4. เมนูการจัดการผูใชงานระบบ สามารถเขาไปเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ ของขอมูล

ผูใชงาน กําหนดสิทธ์ิการเขาใชงาน 

 5. เมนูการจัดการการดําเนินงานวิจัย สามารถเขาไปเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ ของขอมูล

อาจารย นักศึกษาในที่ปรึกษางานวิจัย และยอดเงินวิจัยคงเหลือ 
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  4.2.4 การพัฒนาระบบ 

  หลังจากการวิเคราะหและออกแบบระบบเปนที่เรียบรอย จึงนําสิ่งที่ไดจาก 

การวิเคราะหและออกแบบระบบไปพัฒนาตอสูการเปนระบบที่สามารถใชงานไดจริง 

  4.2.5 การทดสอบระบบ 

  หลังจากข้ันตอนการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น จะเขาสูข้ันตอนการทดสอบระบบ เปนการ

ทดสอบระบบกอนการนําไปใชงานจริง ดวยการจําลองขอมูลเพื่อทดสอบการไหลของขอมูลภายใน

ระบบ หากมีขอผิดพลาดจะดําเนินการแกไข แลวกลับไปที่ข้ันตอนการสรางระบบใหม เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตองของระบบใหม วาใชงานไดแลวตามที่ตองการหรือไม 

  4.2.6 การติดต้ังและการใชงานระบบ 

  หลังจากการทดสอบระบบเสร็จเรียบรอย จะดําเนินการนําระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปติดต้ังและทดลองใชงานภายในภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใชขอมูลงานวิทยาศาสตร

ของภาควิชาฯ 

  4.2.7 การบํารุงรักษาระบบ 

  เปนข้ันตอนสุดทายในการพัฒนาระบบ หลังจากมีการนําระบบไปใชงานแลว ระหวาง

ใชงานจริงอาจเกิดขอผิดพลาดได  จึงควรมีการดูแลบํารุงรักษาระบบอยูบอยๆ หรือเมื่อมี 

การใชงานระบบของผูใชไปสักระยะ ทางผูใชงานอาจอยากใหมีการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มความสามารถ

ของระบบข้ึนไปอีกดวย 

 

 4.3 การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโล ยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียด ดังน้ี 

  4.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  4.3.2 กําหนดรูปแบบ และสวนประกอบของแบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ

หรือผูทรงคุณวุฒิ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบไปดวย 

 1. ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ 

   2. ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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  4.3.3 สรางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือ

ผูทรงคุณวุฒิ โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคาระดับ 

ความคิดเห็น และการแปลผลคะแนน ดังน้ี 

ระดับ       ความหมาย 

 5     หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด   

4      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับมาก 

3      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับปานกลาง 

2      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับนอย 

1      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับนอยที่สดุ 

ระดับเกณฑคาเฉลี่ย   ความหมาย 

4.50-5.00  หมายถึง  คุณภาพมากที่สุด      

3.50-4.49  หมายถึง  คุณภาพมาก 

2.50-3.49  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง      

1.50-2.49  หมายถึง  คุณภาพนอย      

1.00-1.49   หมายถึง  คุณภาพนอยที่สุด 

   .4 3.4 นําแบบประเมินเน้ือหาโครงสรางการทํางานของระบบสารสนเทศ และสวน

ติดตอกับผูใชงาน ไปใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม เพื่อให

ครอบคลุมเน้ือหาในการประเมิน 

  .4 3.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและนําแบบประเมินไปให

ผูเช่ียวชาญดานระบบคอมพิวเตอร ดานระบบสารสนเทศ และดานการบริการงานวิทยาศาสตร  

ดานละ 2 ทานรวมทั้งสิ้น 6 ทาน เปนผูประเมินความถูกตองของระบบ และความสอดคลองระหวาง

ขอบเขตแนวคิดที่ศึกษากับการใหบริการงานวิทยาศาสตร 

 

 4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียด ดังน้ี 

  4.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด วิ ธีการสร างแบบประเมิน 

ความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 

  .4 4.2 กําหนดรูปแบบ และสวนประกอบของแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบไปดวย 
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   1. ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

   2. ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานการ 

ใชงาน ดานการออกแบบระบบ และดานการนําไปใชประโยชน 

   3. ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  4.4.3 สรางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยใช

แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็น และการแปล

ผลคะแนน ดังน้ี 

ระดับ       ความหมาย 

5      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจมากที่สุด 

4      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจมาก 

3      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจปานกลาง 

2      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจนอย 

1      หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับเกณฑคาเฉลี่ย   ความหมาย 

4.50-5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจมากที่สุด      

3.50-4.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจมาก 

2.50-3.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจปานกลาง     

1.50-2.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจนอย 

1.00-1.49   หมายถึง  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจนอยที่สุด 

   .4 4.4 นําแบบประเมินเน้ือหาโครงสรางการทํางานของระบบสารสนเทศ  และสวน

ติดตอกับผูใชงาน ไปใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม เพื่อให

ครอบคลุมเน้ือหาในการประเมิน และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

  4.4.5 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใหผู เ ช่ียวชาญ ดานคอมพิวเตอร   

ดานเทคโนโลยีการศึกษา และดานวิจัยทางการศึกษา ดานละ 1 ทาน เปนผูประเมินแบบสัมภาษณ 

ที่สรางข้ึนเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของเครื่องมือ โดยใชวิธี 

IOC (Index of Item Objective Congruence) และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

  .4 4.6 นําแบบประเมินไปใชกับกลุมตัวอยาง  
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5. วิธีดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

 5.1 การประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒ ิ

  5.2.1 ผูวิจัยไดดําเนินการช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย แนะนําวิธีการใชระบบ

สารสนเทศ และเกณฑการใหคะแนนสําหรับการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 

  5.2.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ ทดลองใชงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  5.2.3 เมื่อผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ ไดทดลองใชโปรแกรมเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัย

ดําเนินการแจกแบบประเมินคุณภาพของระบบใหผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ และเก็บคืน 

  5.2.4 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 

(푥̅) และวัดคาการกระจายของขอมูลโดยใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  5.2.5 ผูวิจัยดําเนินการสรุปและอภิปรายผล 

 5.2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 

  5.2.1 ผูวิจัยไดดําเนินการช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย แนะนําวิธีการใชระบบ

สารสนเทศ และเกณฑการใหคะแนนสําหรับประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบแกกลุมตัวอยาง 

  5.2.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยาง ทดลองใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.2.3 เมื่อกลุมตัวอยางไดทดลองใชโปรแกรมเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามประเมนิ

ความพึงพอใจของผูใชงานระบบทํา และเก็บคืน 

  5.2.4 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 

(푥̅) และวัดคาการกระจายของขอมูลโดยใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  5.2.5 ผูวิจัยดําเนินการสรุปและอภิปรายผล 
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6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 6.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมอื ดวยวิธี IOC (Index of Item Objective 

Congruence) จากสูตรดังน้ี  

   IOC = ∑
 

 IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม  

 ∑R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

   N   แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

 6.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต คํานวณดังสมการ จากสูตร 

       (푥̅) =  
∑

        

   (푥̅)  แทน คาเฉลี่ย   

   ∑푥   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

   N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด   

 

 6.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณดังสมการ จากสูตร  

      S.D. = 
∑( x̄ )

      

     S.D. แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   (푥̅)  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

   X     แทน  คาของขอมูล                                             

   N     แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยได

ดําเนินการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบ ในเรื่องกระบวนการ

จัดการงานวิทยาศาสตรแบบเดิม จากน้ันศึกษาความตองการที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร โดยใชแบบสัมภาษณความตองการ สัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับ

การใหบริการงานวิทยาศาสตร เมื่อไดผลจากการศึกษาความตองการแลวจึงนําผลมาวิเคราะหความ

ตองการเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ จากน้ันจึงรวบรวมขอมูลการดําเนินงานวิทยาศาสตร จาก

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นํามาใสในระบบที่พัฒนาข้ึน แลวจึงทําการทดสอบระบบในดานฟงกชันการทํางานตางๆ จากน้ันจึงให

ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบ ประเมินคุณภาพของระบบ และผูใชงานระบบเปน

ผูประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการดําเนินงานวิทยาศาสตร เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการดําเนินงานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ แบง

การจัดการงานวิทยาศาสตร ออกเปน 3 สวน คือ 1) สารเคมี 2) เครื่องแกว 3) เครื่องมือวิทยาศาสตร 

ซึ่งมีการจัดเก็บและกระจายอยูตามหองตางๆ โดยมีนักวิทยาศาสตรเปนผูดูแล ซึ่งปญหาของการ

จัดการงานวิทยาศาสตรที่ภาควิชาฯ ประสบปญหาคือ นักวิทยาศาสตรตรวจสอบหรือทําการสรุป

รายการสารเคมีและรายการเครื่องแกวคงเหลือ และการคิดคาปรับรายการของเสียหายไดอยางลาชา 

เน่ืองจากการเบิกจายสารเคมีและเครื่องแกวของภาควิชาฯ ยังเปนการใชกระดาษพรอมกับบันทึก

ขอมูลลงในสมุดบันทึก ในเรื่องการขอเบิกสารเคมีกับเครื่องแกวของนักศึกษา เน่ืองจากไมมีการแจงคํา

ขอเบิกสารเคมีกับเครื่องแกวลวงหนา ทําใหนักศึกษามักจะมาขอเบิกในชวงเวลาที่ตนเองประสงคจะ

ใชงาน ประกอบกับนักวิทยาศาสตรที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว ไมไดประจําอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด

ปญหาในการจัดการงานวิจัยของนักศึกษา สวนปญหาที่พบในการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร คือ 

การจองการใชเครื่องมือและบันทึกขอมูลหลังการใชงานของนักศึกษายังเปนการบันทึกขอมูลลงใน

สมุดบันทึก ซึ่งนักศึกษาไมสามารถตรวจสอบลําดับการจองและทําการจองใชเครื่องมือผานระบบ

อินเตอรเน็ตได ผลจากการศึกษาดังกลาวพบวา การดําเนินงานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ ยังไมเปน

ระเบียบ และยังไมมีระบบสําหรับจัดการ ดังน้ันผูวิจัย จึงไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานวิทยาศาสตร

ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใหอยูในรูปแบบของระบบสารสนเทศ ผูวิจัยจึงไดออกแบบ

สอบถามเพื่อนําไปสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยใชคําถาม
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แบบปลายเปด ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการใหบริการงาน

วิทยาศาสตรแกนักศึกษา จํานวน 6 คน จาก 2 ภาควิชาฯ ไดแก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

 กระบวนการสรางแบบสัมภาษณความตองการที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณความตองการ และศึกษากระบวนการ

จัดการงานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ 

 ข้ันตอนที่ 2 ทําการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยกําหนดหัวขอและประเด็นใน

การสัมภาษณใหครอบคลุมกับการใชบริการ และการใหบริการงานวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ รวมถึง

ความตองการที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

 ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความ

ถูกตอง เหมาะสมของขอคําถาม เพื่อใหครอบคลุมกับเน้ือหาการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและ

ครอบคลุมขอบขายของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ที่พัฒนาข้ึน   

 ข้ันตอนที่ 4 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและนําแบบสัมภาษณไป

สัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการใหบริการงานวิทยาศาสตรแกนักศึกษา จํานวน 6 คน จาก 2 

ภาควิชาฯ ไดแก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผลการสัมภาษณความตองการที่มีตอการพัฒนาระบบ ผูวิจัยไดวิเคราะหความตองการ

ของระบบออกเปนประเด็นตามแบบสัมภาษณความตองการ ดังตอไปน้ี 

 1. การเกบ็ขอมลูสารเคมีในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ควรประกอบดวยขอมูล คือ  

  1.1 รหัสสารเคมี  

1.2 ช่ือสารเคมี  

1.3 จํานวนสารเคมี  

1.4 หนวยของสารเคมี  

1.5 ราคาตอหนวยของสารเคมี  

1.6 รูปสารเคมี  

 2. การเก็บขอมูลเครื่องแกวในระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน ควรประกอบดวยขอมูล คือ  

2.1 รหัสเครื่องแกว  

2.2 ช่ือเครื่องแกว  

2.3 จํานวนเครื่องแกว  
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2.4 หนวยของเครื่องแกว  

2.5 ราคาตอหนวยของเครื่องแกว  

2.6 รูปเครื่องแกว 

 3. การเก็บขอมูลเครื่องมือในระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน ควรประกอบดวยขอมูล คือ  

3.1 รหัสเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.2 ช่ือเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.3 ย่ีหอเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.4 รุนของเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.5 เลขของเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.6 เลขครุภัณฑของเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.7 ราคาเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.8 วันที่ติดต้ังเครื่องมอืวิทยาศาสตร  

3.9 บริษัทผูจําหนายเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.10 ขอกําหนดการใชงาน  

3.11 สถานที่ต้ังเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.12 ผูดูแล  

3.13 สถานะเครื่องมือวิทยาศาสตร  

3.14 สถานะการเขาใชงาน  

3.15 ระยะเวลาการจองใชงาน 

 4. การแสดงผลของขอมลูในระบบ หรือรายงานสรปุขอมลูในระบบ ควรประกอบดวย

ขอมูล  

  4.1 รายการสรุปสารเคมีคงเหลือ  

  4.2 รายการสรุปเครื่องแกวคงเหลอื  

  4.3 สรุปรายการจองใชเครื่องมือ  

  4.4 สรุปรายการเบกิสารเคมี  

  4.5 สรุปรายการเบกิเครือ่งแกว  

  4.6 รายงานคาปรบัของเสียหาย  

  4.7 รายงานสรุปรายการเงินวิจัย 

 5. การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน พบปญหาในการดําเนินการ คือ 

  5.1 การตรวจสอบหรือทําการสรุปรายการสารเคมีและรายการเครื่องแกวคงเหลือ 

และการคิดคาปรับรายการของเสียหายไดอยางลาชา  
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  5.2 เรื่องการขอเบิกสารเคมีกับเครื่องแกวของนักศึกษา เน่ืองจากไมมีการแจงคําขอ

ลวงหนา ทําใหนักศึกษาไมพบนักวิทยาศาสตรที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว  

  5.3 ปญหาที่พบในการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร คือ การจองการใชเครื่องมือและ

บันทึกขอมูลหลังการใชงานของนักศึกษายังเปนการบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึก ซึ่งนักศึกษาไม

สามารถตรวจสอบลําดับการจองและทําการจองใชเครื่องมือผานระบบอินเตอรเน็ตได    

   

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 เมื่อไดผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตรแลว ผูวิจัยจึงไดออกแบบระบบและพัฒนาระบบ โดยใชโปรแกรมแบบเปดเผยรหัส 

(Open Source) รูปแบบ PHP Framwork สําหรับสราง Web Application ภาษาที่ใชในการพัฒนา

ระบบคือ PHP และใช Apache เปนโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร และ MySQL เปนโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูล  

 
ภาพที่ 9 ตัวอยางหนาจอหลักเมนูหนาแรกของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 9 เปนตัวอยางหนาจอแรกของระบบ โดยผูใชงานจะตองทําการใสช่ือผูใชงาน

และรหัสผานเพื่อทําการเขาใชงานระบบ โดยระบบมีการแบงการทํางานออกเปน 2 สวน ดังน้ี  
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 1. ผูดูแลระบบ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการนําขอมูลเขามาในระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร สามารถใชงานไดทุกระบบ โดยเมนูที่ปรากฏในสวนผูดูแลระบบมี

ดังตอไปน้ี 

  1.1 ผูใชงาน เปนเมนูที่ไวสําหรับการจัดการขอมูลผูใชงานในระบบ  

  1.2 คลังเก็บสารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับใหผูดูแลระบบสรางคลังไวสําหรับการนํา

สารเคมี หรือเครื่องแกวที่เพิ่มไวในระบบ เขามาเก็บไวในคลังสารเคมีที่ไดสรางข้ึน 

  1.3 สถานีจําหนาย เปนเมนูที่ผูดูแลระบบจะทําการสรางสถานีจําหนาย และเพิ่ม

รายช่ือนักวิทยาศาสตรสําหรับการดูแลสถานีจําหนายที่ไดสรางข้ึน 

  1.4 รายช่ือสารเคมี เปนเมนูที่ผูดูแลระบบ ทําการเพิ่ม หรือลบ รายการสารเคมีเขา

มาในระบบ 

  1.5 รายช่ือเครื่องแกว เปนเมนูที่ผูดูแลระบบ ทําการเพิ่ม หรือลบ รายการเครื่องแกว

เขามาในระบบ 

  1.6 รายช่ือเครื่องมือ เปนเมนูที่ผูดูแลระบบ ทําการเพิ่ม หรือลบ รายการเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและผูดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร เขามาในระบบ 

  1.7 อนุมัติ เปนเมนูที่ทําการอนุมัติ การเลือกที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยของ

อาจารย 

 

 
ภาพที่ 10 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูผูใชงานของผูดูแลระบบ 
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 จากภาพที่ 10 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูผูใชงาน โดยผูดูแล

ระบบสามารถเพิ่ม ลบ และสามารถดูรหัสผานผูใชงานได และสามารถเขาถึงขอมูลของผูใชงานไดโดย

การคลิกที่รหัสผูใชงานก็จะเปนการเขาถึงขอมูลผูใชงาน 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูคลังเก็บสารเคมีของผูดูแลระบบ 

 

 จากภาพที่ 11 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูคลังเก็บสารเคมี โดย

ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มคลัง เพื่อนํารายการสารเคมี และเครื่องแกว ที่อยูในระบบมาเพิ่มไวในคลังที่

สรางไว สําหรับใหนักวิทยาศาสตรที่ดูแลสารเคมีและเครื่องแกว ดึงขอมูลจากคลังดังกลาวไปเก็บยัง

สถานีจําหนายที่นักวิทยาศาสตรแตละคนดูแล และผูดูแลระบบยังสามารถออกรายงานประวัติการ

เพิ่มรายการสารเคมีและเครื่องแกวผานเมนูคลังเก็บสารเคมีไดอีกดวย 

 

 
ภาพที่ 12 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสถานีจําหนายของผูดูแลระบบ 
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 จากภาพที่ 12 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูสถานีจําหนาย โดย

ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มสถานีจําหนาย พรอมทั้งกําหนดผูดูแล และสามารถดึงขอมูลรายการสารเคมี

และเครื่องแกวที่อยูในคลังเก็บสารเคมีเขามาในสถานีจําหนายแทนผูดูแลไดดวย โดยผูดูแลสถานี

จําหนายจะเปนนักวิทยาศาสตรที่รับผิดชอบในสวนตางๆ  

 
ภาพที่ 13 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรายช่ือสารเคมขีองผูดูแลระบบ 

 

 จากภาพที่ 13 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูรายช่ือสารเคมี โดย

ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม และลบ รายการสารเคมี โดยรายการสารเคมีที่เพิ่มจะดึงเขาไปเก็บที่คลังเกบ็

สารเคมีตอไป 

 

 
ภาพที่ 14 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรายช่ือเครือ่งแกวของผูดูแลระบบ 
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 จากภาพที่ 14 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูรายช่ือเครื่องแกว โดย

ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม และลบ รายการเครื่องแกว โดยรายการเครื่องแกวที่เพิ่มจะดึงเขาไปเก็บที่

คลังเก็บสารเคมีตอไป 

 

 
ภาพที่ 15 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรายช่ือเครือ่งมอืฃองผูดูแลระบบ 

 

 จากภาพที่ 15 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูรายช่ือเครื่องมือ โดย

ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ และสามารถกําหนดผูดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

 

 
ภาพที่ 16 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูอนุมัติของผูดูแลระบบ 

 

 จากภาพที่ 16 เปนตัวอยางหนาจอ ที่ผูดูแลระบบเขาใชงานในเมนูอนุมัติ เปนเมนูที่ทํา

การอนุมัติรายช่ือนักศึกษา ที่ทางอาจารยสงคําขอแจงมาวาเปนนักศึกษาในที่ปรึกษางานวิจัย โดย

ผูดูแลระบบสามารถทําการอนุมัติหรือยกเลิกคําขอที่สงมาได 
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 2. ผูใชระบบ คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิทยาศาสตรของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ

แบงออกเปน 3 กลุม คือ 

  2.1 เจาหนาที่ โดยเมนูที่ปรากฏในสวนของเจาหนาที่ มีดังตอไปน้ี  

    1. ขอมูลสวนตัว เปนเมนูที่ไวสําหรับการเพิ่มประวัติและเปลี่ยนแปลงขอมูล

สวนตัว 

    2. สถานีจําหนาย เปนเมนูที่ไวสําหรับเพิ่มรายการสารเคมี เครื่องแกว เขามาใน

สถานีจําหนายที่ตัวเองดูแล เพื่อใหนักศึกษามาเบิกตอไป 

    3. การเบิก&ยืม เปนเมนูที่ไวสําหรับดูรายการเบิกสารเคมี เครื่องแกว พรอมทํา

การอนุมัติ และออกเอกสารใหนักศึกษา 

    4. เอกสารยอนหลัง เปนเมนูที่ไวสําหรับดูรายการเบิกสารเคมีของนักศึกษา

ยอนหลัง 

    5. รับคืนเครื่องแกว เปนเมนูที่ไวสําหรับรอรับคืนเครื่องแกวจากนักศึกษา พรอม

ทั้งออกเอกสารการคางคืนเครื่องแกวพรอมคํานวนคาใชจาย 

    6. การจองเครื่องมือ เปนเมนูที่ไวสําหรับแจงรายการจองใชเครื่องมือของนักศึกษา 

สําหรับเครื่องมือที่ตัวเองเปนผูดูแล 

    7. รายการสั่ง เปนเมนูที่ไวสําหรับแจงรายการสั่งซื้อสารเคมีจากอาจารย มาให

นักวิทยาศาสตรสั่งซื้อ 

 

 
ภาพที่ 17 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูขอมลูสวนตัวของนักวิทยาศาสตร 
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 จากภาพที่ 17 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักวิทยาศาสตรเขาใชงานในเมนูขอมูลสวนตัว โดย

นักวิทยาศาสตรสามารถเพิ่มประวัติ และแกไขขอมูลสวนตัวได 

 

 
ภาพที่ 18 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสถานีจําหนายของนักวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 18 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักวิทยาศาสตรเขาใชงานในเมนูสถานีจําหนาย  

โดยนักวิทยาศาสตรสามารถเห็นรายการเฉพาะสถานีที่ตัวเองเปนผูดูแล โดยสามารถเพิ่มรายการ

สารเคมี และเครื่องแกวเขาสูสถานีได และยังสามารถดูรายการคงเหลือภายในสถานีได 

 

 
ภาพที่ 19 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการเบิก&ยืม ของนักวิทยาศาสตร 
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ภาพที่ 20 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการเบิก&ยืม ของนักวิทยาศาสตร 

 

 
ภาพที่ 21 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการเบิก&ยืม ของนักวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 19 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักวิทยาศาสตรเขาใชงานในเมนูการเบิก&ยืม โดย

นักวิทยาศาสตร จะเห็นรายการคําขอเบิกสารเคมีพรอมทั้งวันเวลานัดรับของ เมื่อคลิกเขาไปดูใน

รายการดังภาพที่ 20 นักวิทยาศาสตรจะเห็นรายการสารเคมีหรือเครื่องแกวที่นักศึกษาสงคําขอมาเบิก 

พรอมทั้งพิจารณาการอนุมัติ และออกใบรายการรับของ ดังภาพที่ 21 
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ภาพที่ 22 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูเอกสารยอนหลังของนักวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 22 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักวิทยาศาสตรเขาใชงานในเมนูเอกสารยอนหลัง 

โดยนักวิทยาศาสตร สามารถเลิกดูรายการขอเบิกยอนหลังตามรายการที่นักศึกษาเคยเบิก พรอมทั้ง

ออกรายงานการเบิกของนักศึกษาคนน้ันๆ ได 

 

 
ภาพที่ 23 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูรับคืนเครื่องแกวของนักวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 23 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักวิทยาศาสตรเขาใชงานในเมนูรับคืนเครื่องแกว 

โดยนักวิทยาศาสตร จะเห็นรายการคางคืนเครื่องแกวที่นักศึกษายืมไป และสามารถคนหารายการคาง

คืนจากการใสรหัสนักศึกษาได เมื่อนักศึกษานําเครื่องแกวมาคืนใหใสจํานวนที่คืน พรอมทั้งยังสามารถ

ออกรายงานการคางคืนเครื่องแกวได 
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ภาพที่ 24 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูการจองเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร 

 

 จากภาพที่ 24 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักวิทยาศาสตรเขาใชงานในเมนูการจองเครื่องมือ 

โดยนักวิทยาศาสตร จะเห็นรายการที่นักศึกษาทําการจองใชเครื่องมือเขามา ตามเครื่องมือที่

นักวิทยาศาสตรเปนผูดูแล 

 

  2.2 นักศึกษา โดยเมนูที่ปรากฏในสวนของนักศึกษา มีดังตอไปน้ี 

    1. สั่งอุปกรณ สารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับสงรายการสั่งซื้ออุปกรณหรือสารเคมี 

เพื่อใหอาจารยที่ดูแลงานวิจัยพิจารณา 

    2. สารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับทําการสงคําขอเบิกสารเคมีไปยังนักวิทยาศาสตร 

    3. เครื่ องแกว เปนเมนูที่ ไวสําหรับทําการสงคําขอเบิกเครื่องแกวไปยัง

นักวิทยาศาสตร 

    4. นัดรับของ เปนเมนูที่ไวสําหรับสงคําขอนัดรับของหลังจากทําการเบิกสารเคมี

และเครื่องแกว เพื่อนัดรับของกับทางนักวิทยาศาตร 

    5. เครื่องมือ เปนเมนูที่ไวสําหรับทําการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

    6. ประวัติการจองเครื่องมือ เปนเมนูที่ไวสําหรับแสดงรายการเครื่องมือ

วิทยาศาสตร วันและเวลา ที่ทําการจองใชเครื่องมือ 

    7. ประวัติการเบิก เปนเมนูที่ไวสําหรับดูรายการประวัติการเบิกสารเคมีและ

รายการคางคืนเครื่องแกว 

    8. ขอมูลสวนตัว เปนเมนูที่ไวสําหรับการเพิ่มประวัติและเปลี่ยนแปลงขอมูล

สวนตัว 
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ภาพที่ 25 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสั่งอปุกรณ สารเคมีของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 25 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูสั่งอุปกรณ&สารเคมี โดย

นักศึกษาสามารถใสรายการ ปริมาณ และราคา ของสารเคมีหรือเครื่องแกวที่ตองการ เมื่อกดสั่ง 

รายการจะสงไปยังอาจารยที่ดูแลงานวิจัย เพื่อใหอาจารยพิจารณา 

 

 
ภาพที่ 26 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูสารเคมีของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 26 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูสารเคมี โดยนักศึกษา

สามารถเลือกรายการสารเคมีที่ตองการเบิกจากสถานีจําหนายตางๆ แลวใสปริมาณที่จะทําการเบิก 

โดยระบบจะทําการแสดงขอความปริมาณสารคงเหลือ และปริมาณในการเบิกไดในแตละครั้ง 
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ภาพที่ 27 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูเครื่องแกวของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 27 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูเครื่องแกว โดยนักศึกษา

สามารถเลือกรายการเครื่องแกวที่ตองการเบิกจากสถานีจําหนายตางๆ แลวใสปริมาณที่จะทําการยืม 

โดยระบบจะทําการแสดงขอความปริมาณเครื่องแกวคงเหลือ และปริมาณในการยืมไดในแตละครั้ง 

 

 
ภาพที่ 28 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูนัดรับของของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 28 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูนัดรับของ โดยในทุกครั้ง

ที่นักศึกษาทําการเบิกสารเคมีหรือยืมเครื่องแกว ระบบจะนํามาสูหนานัดรับของ เพื่อทําการนัดหมาย 

วันที่ และชวงเวลาที่จะไปรับของ โดยคําขอจะถูกสงไปที่นักวิทยาศาสตร 
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ภาพที่ 29 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูเครื่องมือของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 29 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูเครื่องมือ โดยนักศึกษาจะ

เห็นรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรพรอมทั้งผูดูแล และจํานวนระยะเวลาที่ใชงานไดอยางตอเน่ือง

หนวยเปนช่ัวโมง โดยนักศึกษาสามารถเลือกเครื่องมือที่ตองการใชงาน พรอมทั้งใสวันที่และเวลาที่จะ

ใชงานเพื่อทําการจองใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

 
ภาพที่ 30 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูประวัติการจองเครื่องมือของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 30 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูประวัติการจองเครื่องมือ 

โดยนักศึกษาจะเห็นประวัติการจองเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตัวเองไดทําการจองไว 
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ภาพที่ 31 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูประวัติการเบิกของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 31 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูประวัติการเบิก โดย

นักศึกษาจะเห็นประวัติการเบิกสารเคมี ประวัติการยืมเครื่องแกว และรายการเครื่องแกวที่ยังรอคืน 

พรอมทั้งรายการคาใชจายที่เกิดจากการคางคืนเครื่องแกว 

 

 
ภาพที่ 32 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูขอมลูสวนตัวของนักศึกษา 

 

 จากภาพที่ 32 เปนตัวอยางหนาจอ ที่นักศึกษาเขาใชงานในเมนูขอมูลสวนตัว โดย

นักศึกษาสามารถเพิ่มประวัติ และแกไขขอมูลสวนตัวได 
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  2.3 อาจารย โดยเมนูที่ปรากฏในสวนของอาจารย มีดังตอไปน้ี 

    1. ขอมูลสวนตัว เปนเมนูที่ไวสําหรับการเพิ่มประวัติและเปลี่ยนแปลงขอมูล

สวนตัว 

    2. สั่งอุปกรณ สารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับรับรายการสั่งมาจากนักศึกษา และ

พิจาณาการอนุมัติ พรอมทั้งเลือกนักวิทยาศาสตรที่ตองการใหสั่งของ 

    3. นักศึกษาในที่ดูแล เปนเมนูที่ไวสําหรับเลือกนักศึกษาที่ตัวเองเปนผูดูแล โดยคํา

ขอจะสงไปใหผูดูแลระบบเปนผูอนุมัติ 

    4. งบประมาณ เปนเมนูที่ไวสําหรับแจงงบประมาณ พรอมทั้งรายละเอียด

คาใชจายของนักศึกษาที่ตัวเองเปนผูดูแล 

 

 
ภาพที่ 33 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูขอมลูสวนตัวของอาจารย 

 

 จากภาพที่ 33 เปนตัวอยางหนาจอ ที่อาจารยเขาใชงานในเมนูขอมูลสวนตัว โดยอาจารย

สามารถเพิ่มประวัติ และแกไขขอมูลสวนตัวได 
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ภาพที่ 34 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูนักศึกษาในที่ดูแลของอาจารย 

 

 จากภาพที่ 34 เปนตัวอยางหนาจอ ที่อาจารยเขาใชงานในเมนูนักศึกษาในที่ดูแล โดย

อาจารยสามารถกรอกรหัสนักศึกษาที่ตัวเองเปนผูดูแล และสงคําขอไปยังผูดูแลระบบเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองแลวทําการอนุมัติ 

 

 
ภาพที่ 35 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานเมนูงบประมาณของอาจารย 

 

 จากภาพที่ 35 เปนตัวอยางหนาจอ ที่อาจารยเขาใชงานในเมนูงบประมาณ โดยอาจารย

สามารถดูยอดเงินคงเหลือจากเงินงบประมาณในการวิจัยของนักศึกษา พรอมทั้งเห็นรายการที่เคย

สั่งซื้อของของนักศึกษาดวย โดยงบประมาณจะคํานวนจากจํานวนยอดรวมของนักศึกษาที่ดูแล 
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 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ผูวิจัยไดเก็บแบบประเมินคุณภาพจากกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน  

3 ดาน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ผูเช่ียวชาญ

ดานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน ผูเ ช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ จํานวน 2 คน และ

ผูเช่ียวชาญดานการบริการงานวิทยาศาสตร จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ทําแบบประเมินคุณภาพ 

โดยใชมาตราสวน 5 ระดับ (Rating Scale) และนําผลที่ไดจากกลุมตัวอยาง มาสรุปผลผูวิจัยเลือกใช

สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหผลการประเมินระบบ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ โดยจําแนกตามดานตางๆ 

 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(푥̅) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใช    

1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล 4.00 0.63 มาก 

2. ความสามารถของระบบในการเช่ือมโยงเมนู  4.83 0.41 มากที่สุด 

3. ความสามารถของระบบในการสืบคนขอมูล 4.17 0.75 มาก 

4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 4.50 0.55 มากที่สุด 

5. ความสามารถของระบบที่ทํางานอัตโนมัติ 4.00 0.89 มาก 

6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานขอมลู 4.17 0.75 มาก 

สรุปผลดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการ

ของผูใช 
4.28 0.40 มาก 

ดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ    

1. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลขอมลู 3.83 0.75 มาก 

2. ความถูกตองของระบบในการสบืคนขอมลู 4.00 0.89 มาก 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ โดยจําแนกตามดานตาง ๆ (ตอ) 

 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(푥̅) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ (ตอ)    

3. ความถูกตองของระบบในการปรับปรงุแกไขขอมูล 3.50 0.84 มาก 

4. ความถูกตองของระบบในการจัดเก็บขอมูล 4.50 0.55 มากที่สุด 

5. ความถูกตองของระบบในการออกรายงาน 4.17 0.75 มาก 

6. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม 4.00 0.89 มาก 

สรุปผลดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ 4.00 0.50 มาก 

ดานการใชงานของระบบ    

1. ความงายในการใชงานระบบ 4.00 0.63 มาก 

2. ความชัดเจนของขอความที่แสดงผล 4.50 0.84 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม 4.50 0.55 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอ 4.33 0.52 มาก 

5. ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ 3.50 0.84 มาก 

สรุปผลดานการใชงานของระบบ 4.17 0.40 มาก 

ดานการประมวลผลของระบบ    

1. ความเร็วในการทํางานของโปรแกรมในภาพรวม 4.33 0.52 มาก 

2. ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา 4.33 0.52 มาก 

3. ความเร็วในการนําเสนอขอมลู 4.33 0.82 มาก 

4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเช่ือมโยง 4.33 0.52 มาก 

5. ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายการขอมลู 4.17 0.75 มาก 

สรุปผลดานการประมวลผลของระบบ 4.30 0.40 มาก 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ โดยจําแนกตามดานตาง ๆ (ตอ) 

  

 จากตารางที่ 1 จากการตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 6 คน ไดผลการประเมิน ดังน้ี 

 1. ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใช ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และ

มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.4 แสดงวาระบบที่พัฒนามีความเหมาะสมตรงกับความตองการ

ของผูใชตองการอยูในระดับมาก 

 2. ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.5 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนาไดผลลัพธถูกตองตามหนาที่กําหนดไวในระดับมาก 

 3. ดานการใชงานของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.4 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนามีความสะดวกและงายตอการใชงานในระดับมาก 

 4. ดานการประมวลผลของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.4 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนามีการประมวลผลการทํางานถูกตองตรงตอการใชงาน

ในระดับมาก 

 5. ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 

และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.6 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนามีการตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลตรงตอการใชงานในระดับมาก 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(푥̅) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลท่ีปอนเขาสูระบบ    

1. การกําหนดสิทธ์ิผูใชระบบ 4.50 0.84 มากที่สุด 

2. การกําหนดบัญชีผูใชและรหัสผานในการใชงาน 4.50 0.55 มากที่สุด 

3. การตรวจสอบความถูกตองในการปอนขอมลูนําเขาระบบ 3.67 0.82 มาก 

4. การแจงรายงานขอผิดพลาด เมื่อกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง 3.83 0.98 มาก 

สรุปผลดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลท่ีปอนเขา

สูระบบ 
4.13 0.60 มาก 

สรุปผลประเมิน 5 ดาน 4.17 0.40 มาก 
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 จากการสรุปผลทุกดานพบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของ

ระบบอยูในระดับมาก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผูวิจัยออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา ผูเช่ียวชาญ ผูมี

ประสบการณ จากน้ันนําแบบประเมินคุณภาพที่รางไวใหผูเ ช่ียวชาญ ซึ่งเปนผูเ ช่ียวชาญ ดาน

คอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีการศึกษา และดานวิจัยทางการศึกษา ประเมินขอคําถามสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคและ

เน้ือหา (IOC: Index of Item Objective Congruence)  

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศ  

             เพื่อสนับสนุน งานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ 

             วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอท่ี 

คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ 

คะแนน 

퐑 

 

퐈퐎퐂

=  
∑퐑
퐍

 

 

ผลการ 

พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1 ใชได 

2 1 1 1 3 1 ใชได 

3 0 1 1 2 0.67 ใชได 

4 1 1 1 3 1 ใชได 

5 1 1 1 3 1 ใชได 

6 1 1 1 3 1 ใชได 

7 1 1 1 3 1 ใชได 

8 1 1 1 3 1 ใชได 

9 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศ  

             เพื่อสนับสนุน งานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ 

             วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตอ) 

ขอท่ี 

คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ 

คะแนน 

퐑 

 

퐈퐎퐂

=  
∑퐑
퐍

 

 

ผลการ 

พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

10 1 1 1 3 1 ใชได 

11 1 1 1 3 1 ใชได 

12 1 1 1 3 1 ใชได 

13 1 1 1 3 1 ใชได 

14 1 1 1 3 1 ใชได 

15 1 1 1 3 1 ใชได 

16 1 1 1 3 1 ใชได 

17 1 1 1 3 1 ใชได 

  

 ผูวิจัยไดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจากกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดใชกลุม

ตัวอยาง คือ บุคลากรและนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) จํานวนทั้งสิ้น 64 คน ทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยใชมาตราสวน  

5 ระดับ (Rating Scale) และนําผลที่ไดจากกลุมตัวอยาง มาสรุปผล ผูวิจัยเลือกใชสถิติพื้นฐานในการ

วิเคราะหผลการประเมินระบบ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1. เพศ 64 100.00 

          ชาย 25 39.06 

          หญิง 39 60.94 
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ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

รายการ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

2. อาย ุ 64 100.00 

          ตํ่ากวา 30 ป  50 78.13 

          31-35 ป 3 4.69 

          36-40 ป   4 6.25 

          41-45 ป 3 4.69 

          46-50 ป 4 6.24 

3. สถานภาพ 64 100.00 

          บุคลากรสายวิชาการ          10 15.63 

          บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   4 6.25 

          นักศึกษา    50 78.12 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 64 100.00 

          ปริญญาตร ี 43 67.19 

          สูงกวาปริญญาตรี   11 17.19 

          อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…ปรญิญาเอก………    10 15.62 
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ตารางที่ 4 การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยจําแนกตามดานตางๆ 

รายการประเมิน 

อาจารย  

จํานวน 10 คน 

เจาหนาที่  

จํานวน 4 คน 

นักศึกษา  

จํานวน 50 คน 
รวม 64 คน 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

ดานเน้ือหา 

1. ความสอดคลองกัน

ของเน้ือหาท่ีใชงาน 
4.40 0.52 มาก 4.75 0.50 

มาก

ท่ีสุด 
4.68 0.55 

มาก

ท่ีสุด 
4.64 0.55 

มาก

ท่ีสุด 

2. ความครบถวน

สมบูรณของเน้ือหา 
4.40 0.70 มาก 4.25 0.50 มาก 4.38 0.57 มาก 4.38 0.58 มาก 

3. ปริมาณเน้ือหา

เพียงพอตอการใชงาน 
4.60 0.52 

มาก

ท่ีสุด 
4.50 0.58 

มาก

ท่ีสุด 
4.32 0.55 มาก 4.38 0.55 มาก 

4. ความตอเน่ืองและ

การจัดลําดับเน้ือหา 

เขาใจไดงาย 

4.60 0.52 
มาก

ท่ีสุด 
4.00 0.82 มาก 4.58 0.57 

มาก

ท่ีสุด 
4.55 0.59 

มาก

ท่ีสุด 

5. เน้ือหาสามารถ

นําไปใชประโยชนได 
4.80 0.42 

มาก

ท่ีสุด 
4.75 0.50 

มาก

ท่ีสุด 
4.70 0.51 

มาก

ท่ีสุด 
4.72 0.49 

มาก

ท่ีสุด 

สรุปผลการประเมิน

ดานเน้ือหา 
4.56 0.30 

มาก

ที่สุด 
4.45 0.40 มาก 4.53 0.30 

มาก

ที่สุด 
4.53 0.30 

มาก

ที่สุด 

ดานการใชงาน 

1. ระบบสามารถใช

งานไดงายและไม

ซับซอน 

4.60 0.52 
มาก

ท่ีสุด 
4.50 0.58 

มาก

ท่ีสุด 
4.60 0.57 

มาก

ท่ีสุด 
4.59 0.56 

มาก

ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยจําแนกตามดานตางๆ (ตอ) 

รายการประเมิน 

อาจารย  

จํานวน 10 คน 

เจาหนาที่  

จํานวน 4 คน 

นักศึกษา  

จํานวน 50 คน 
รวม 64 คน 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

2. ความเหมาะสมใน

การแบงเมนูของ

ระบบ 

4.40 0.70 มาก 4.25 0.50 มาก 4.56 0.54 
มาก

ท่ีสุด 
4.52 0.56 

มาก

ท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมใน

การแบงหมวดหมู

ขอมูล 

4.70 0.48 
มาก

ท่ีสุด 
4.50 0.58 

มาก

ท่ีสุด 
4.58 0.61 

มาก

ท่ีสุด 
4.59 0.58 

มาก

ท่ีสุด 

4. ความเหมาะสม

ของระบบในการ

โตตอบกับผูใชงาน 

4.30 0.48 มาก 4.50 0.58 
มาก

ท่ีสุด 
4.24 0.62 มาก 4.27 0.60 มาก 

5 ความเหมาะสมใน

การใชขอความ

อธิบายหรือสื่อ

ความหมาย 

4.40 0.52 มาก 4.25 0.50 มาก 4.54 0.54 
มาก

ท่ีสุด 
4.50 0.53 

มาก

ท่ีสุด 

6 ความเหมาะสมการ

แสดง ผลขอมูลผาน

หนาเว็บเพจ 

4.80 0.42 
มาก

ท่ีสุด 
4.25 0.50 มาก 4.58 0.54 

มาก

ท่ีสุด 
4.59 0.53 

มาก

ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยจําแนกตามดานตางๆ (ตอ) 

รายการประเมิน 

อาจารย  

จํานวน 10 คน 

เจาหนาที่  

จํานวน 4 คน 

นักศึกษา  

จํานวน 50 คน 
รวม 64 คน 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

7. ประสิทธิภาพใน

การเขาถงึขอมูลท่ี

ตองการ หรือความ

รวดเร็วในการ

ตอบสนองของ

ระบบ 

4.70 0.48 
มาก

ท่ีสุด 
4.50 0.58 

มาก

ท่ีสุด 
4.46 0.54 มาก 4.50 0.53 

มาก

ท่ีสุด 

8. การกําหนดสิทธิ

ในการเขาถงึขอมูล

ระหวางผูใชและ

ผูดูแลระบบ 

4.70 0.48 
มาก

ท่ีสุด 
4.75 0.50 

มาก

ท่ีสุด 
4.52 0.50 

มาก

ท่ีสุด 
4.56 0.50 

มาก

ท่ีสุด 

สรุปผลการประเมิน

ดานการใชงาน 
4.58 0.30 

มาก

ที่สุด 
4.44 0.30 มาก 4.51 0.30 

มาก

ที่สุด 
4.52 0.30 

มาก

ที่สุด 

ดานการนําไปใชประโยชน 

1. สามารถจัดการ

ระบบงาน

วิทยาศาสตร 

4.70 0.48 
มาก

ท่ีสุด 
4.75 0.50 

มาก

ท่ีสุด 
4.64 0.48 

มาก

ท่ีสุด 
4.66 0.48 

มาก

ท่ีสุด 

2. สามารถลด

ขั้นตอนการทํางาน

ได 

4.80 0.42 
มาก

ท่ีสุด 
4.50 0.58 

มาก

ท่ีสุด 
4.48 0.61 มาก 4.53 0.59 

มาก

ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยจําแนกตามดานตางๆ (ตอ) 

รายการประเมิน 

อาจารย  

จํานวน 10 คน 

เจาหนาที่  

จํานวน 4 คน 

นักศึกษา  

จํานวน 50 คน 
รวม 64 คน 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

คา
เฉ

ลี่ย
 (푥̅

) 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
S.

D.
 

แป
ลผ

ล 

3. มีประโยชนตอ

ผูใช 
4.70 0.48 

มาก

ท่ีสุด 
4.75 0.50 

มาก

ท่ีสุด 
4.70 0.46 

มาก

ท่ีสุด 
4.70 0.46 

มาก

ท่ีสุด 

สรุปผลการ

ประเมินดานการ

นําไปใชประโยชน 

4.73 0.30 
มาก

ที่สุด 
4.67 0.30 

มาก

ที่สุด 
4.61 0.40 

มาก

ที่สุด 
4.63 0.40 

มาก

ที่สุด 

สรุปผลการ

ประเมินใน

ภาพรวม 

4.60 0.20 
มาก

ที่สุด 
4.48 0.30 มาก 4.54 0.30 

มาก

ที่สุด 
4.54 0.30 

มาก

ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4 การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย จํานวน 10 คน พบวาผล

การประเมินความพึงพอใจดานเน้ือหา แสดงใหเห็นวา เมื่อนําแตละหัวขอมาผานวิธีการทางสถิติเพื่อ

หาคาเฉลี่ย (푥̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.56 และมีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจดานเน้ือหา อยูในระดับมากที่สุด 

 เจาหนาที่ จํานวน 4 คน พบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานเน้ือหา คาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 

4.45 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 ดังน้ัน เจาหนาที่มีความพึงพอใจดานเน้ือหา  

อยูในระดับมาก 

 นักศึกษา จํานวน 50 คน พบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานเน้ือหา คาเฉลี่ยที่ไดอยู

ที่ 4.53 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจดานเน้ือหา อยู

ในระดับมากที่สุด 
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 ดังน้ัน ในภาพรวมพบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานเน้ือหา พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 

4.53 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจดานเน้ือหา 

อยูในระดับมากที่สุด 

 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย จํานวน 10 คน พบวาผลการ

ประเมินความพึงพอใจดานการใชงาน แสดงใหเห็นวา เมื่อนําแตละหัวขอมาผานวิธีการทางสถิติเพื่อ

หาคาเฉลี่ย (푥̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.58 และมีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจดานการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด 

 เจาหนาที่ จํานวน 4 คน พบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงาน คาเฉลี่ยที่ได

อยูที่ 4.44 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน เจาหนาที่มีความพึงพอใจดานการใช

งาน อยูในระดับมาก 

 นักศึกษา จํานวน 50 คน พบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงาน คาเฉลี่ยที่ได

อยูที่ 4.51 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจดานการใช

งาน อยูในระดับมากที่สุด 

 ดังน้ัน ในภาพรวมพบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงาน พบวาคาเฉลี่ยที่ได

อยูที่ 4.52 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจดาน

การใชงาน อยูในระดับมากที่สุด 

 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย จํานวน 10 คน พบวาผลการ

ประเมินความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน แสดงใหเห็นวา เมื่อนําแตละหัวขอมาผานวิธีการ

ทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ย (푥̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.73 และ

มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน  

อยูในระดับมากที่สุด 

 เจาหนาที่ จํานวน 4 คน พบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน 

คาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.67 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน เจาหนาที่มีความพึง

พอใจดานการนําไปใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด 

 นักศึกษา จํานวน 50 คน พบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน 

คาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.61 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจ

ดานการนําไปใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด 

 ดังน้ัน ในภาพรวมพบวาผลการประเมินความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน พบวา

คาเฉลี่ยที่ไดอยูที ่4.63 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 ดังน้ัน ผูใชงานระบบมีความพึง

พอใจดานการนําไปใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.60 และมี

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.20 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก

ที่สุด เจาหนาที่ พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.48 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน 

เจาหนาที่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก และนักศึกษา พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.54 

และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูใน

ระดับมากที่สุด 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชโปรแกรมประยุกตจากกลุมตัวอยาง 

จานวน 64 คน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.54 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ันผูใช

มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบ

สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโล ยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2. กลุมตัวอยาง อาจารย จํานวน 10 คน เจาหนาที่ จํานวน 4 คน และนักศึกษา  

จํานวน 50 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

 

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณความตองการที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  



78 

  

 3. แบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลสําหรับแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร และแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร จากการหาคาเฉลี่ย (푥̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 

สรปุผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

ระบบมีการแบงการทํางาน และเมนูการใชงาน ตามประเภทของผูใชงานตางๆ ออกเปน 2 สวน ดังน้ี  

 สวนแรกคือ ผูดูแลระบบ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการนําขอมูลเขามาในระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร สามารถใชงานไดทุกระบบ โดยเมนูที่ปรากฏในสวนผูดูแล

ระบบมีดังตอไปน้ี 1. ผูใชงาน เปนเมนูที่ไวสําหรับการจัดการขอมูลผูใชงานในระบบ 2 . คลังเก็บ

สารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับใหผูดูแลระบบสรางคลังไวสําหรับการนําสารเคมี หรือเครื่องแกวที่เพิ่มไว

ในระบบ เขามาเก็บไวในคลังสารเคมีที่ไดสรางข้ึน 3. สถานีจําหนาย เปนเมนูที่ผูดูแลระบบจะทําการ

สรางสถานีจําหนาย และเพิ่มรายช่ือนักวิทยาศาสตรสําหรับการดูแลสถานีจําหนายที่ไดสรางข้ึน                     

4. รายช่ือสารเคมี เปนเมนูที่ผูดูแลระบบ ทําการเพิ่ม หรือลบ รายการสารเคมีในระบบ 5 . รายช่ือ

เครื่องแกว เปนเมนูที่ผูดูแลระบบ ทําการเพิ่ม หรือลบ รายการเครื่องแกวในระบบ 6. รายช่ือเครื่องมือ 

เปนเมนูที่ผูดูแลระบบ ทําการเพิ่ม หรือลบ รายการเครื่องมือวิทยาศาสตรและผูดูแลเครื่องมือ

วิทยาศาสตร ในระบบ 7. อนุมัติ เปนเมนูที่ทําการอนุมัติ การเลือกที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยของ

อาจารย 
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 สวนที่ 2 คือ ผูใชระบเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิทยาศาสตรของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ

แบงการทํางานตามผูใชงาน ออกเปน 3 กลุม คือ 

  1. นักวิทยาศาสตร โดยเมนูที่ปรากฏในสวนของนักวิทยาศาสตร มีดังตอไปน้ี                        

1. ขอมูลสวนตัว เปนเมนูที่ไวสําหรับการเพิ่มประวัติและเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 2. สถานีจําหนาย 

เปนเมนูที่ไวสําหรับเพิ่มรายการสารเคมี เครื่องแกว เขามาในสถานีจําหนายที่ตัวเองดูแล เพื่อให

นักศึกษามาเบิกตอไป 3. การเบิก&ยืม เปนเมนูที่ไวสําหรับดูรายการเบิกสารเคมี เครื่องแกว พรอมทํา

การอนุมัติ และออกเอกสารใหนักศึกษา 4. เอกสารยอนหลัง เปนเมนูที่ไวสําหรับดูรายการเบิกสารเคมี

ของนักศึกษายอนหลัง 5. รับคืนเครื่องแกว เปนเมนูที่ไวสําหรับรอรับคืนเครื่องแกวจากนักศึกษา 

พรอมทั้งออกเอกสารการคางคืนเครื่องแกวพรอมคํานวนคาใชจาย 6. การจองเครื่องมือ เปนเมนูที่ไว

สําหรับแจงรายการจองใชเครื่องมือของนักศึกษา สําหรับเครื่องมือที่ตัวเองเปนผูดูแล 7. รายการสั่ง 

เปนเมนูที่ไวสําหรับแจงรายการสั่งซื้อสารเคมีจากอาจารย มาใหนักวิทยาศาสตรสั่งซื้อ 

  2. นักศึกษา โดยเมนูที่ปรากฏในสวนของนักศึกษา มีดังตอไปน้ี 1 . สั่งอุปกรณ&

สารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับสงรายการสั่งซื้ออุปกรณหรือสารเคมี เพื่อใหอาจารยที่ดูแลงานวิจัย

พิจารณา 2. สารเคมี เปนเมนูที่ไวสําหรับทําการสงคําขอเบิกสารเคมีไปยังนักวิทยาศาสตร 3. เครื่อง

แกว เปนเมนูที่ไวสําหรับทําการสงคําขอเบิกเครื่องแกวไปยังนักวิทยาศาสตร 4. นัดรับของ เปนเมนูที่

ไวสําหรับสงคําขอนัดรับของหลังจากทําการเบิกสารเคมีและเครื่องแกว เพื่อนัดรับของกับทางนัก

วิทยาศาตร 5. เครื่องมือ เปนเมนูที่ไวสําหรับทําการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 6. ประวัติการจอง

เครื่องมือ เปนเมนูที่ไวสําหรับแสดงรายการวันและเวลา ที่ทําการจองใชเครื่องมือ 7. ประวัติการเบิก 

เปนเมนูที่ไวสําหรับดูรายการประวัติการเบิกสารเคมีและรายการคางคืนเครื่องแกว 8. ขอมูลสวนตัว 

เปนเมนูที่ไวสําหรับการเพิ่มประวัติและเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 

  3. อาจารย โดยเมนูที่ปรากฏในสวนของอาจารย มีดังตอไปน้ี 1. ขอมูลสวนตัว เปน

เมนูที่ไวสําหรับการเพิ่มประวัติและเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 2. สั่งอุปกรณ&สารเคมี เปนเมนูที่ไว

สําหรับดูรายการที่นักศึกษาสั่งซื้ออุปกรณ หรือสารเคมี และพิจาณาการอนุมัติ พรอมทั้งเลือก

นักวิทยาศาสตรที่ตองการใหสั่งของ 3. นักศึกษาในที่ดูแล เปนเมนูที่ไวสําหรับเลือกนักศึกษาที่ตัวเอง

เปนผูดูแล โดยคําขอจะสงไปใหผูดูแลระบบเปนผูอนุมัติ 4 . งบประมาณ เปนเมนูที่ไวสําหรับแจง

งบประมาณ พรอมทั้งรายละเอียดคาใชจายของนักศึกษาที่ตัวเองเปนผูดูแล 

 2. ผลการแบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ และผลการประเมิน

ความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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 ผลการแบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 4.17 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.4 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร จากกลุมตัวอยาง จํานวน 64 คน โดยแบงเปน 3 กลุมผูใชงาน ไดแก 

 1. อาจารย จํานวน 10 คน ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ดานเน้ือหา พบวา

คาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.56 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจ

ดานเน้ือหา อยูในระดับมากที่สุด ดานการใชงาน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.58 และมีคาสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจดานการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานการ

นําไปใชประโยชน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.73 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน 

อาจารยมีความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึง

พอใจในภาพรวมของอาจารย พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.60 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.20 ดังน้ัน อาจารยมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 

 2. เจาหนาที่ จํานวน 4 คน ผลประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ ดานเน้ือหา พบวา

คาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.45 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 ดังน้ัน เจาหนาที่มีความพึง

พอใจดานเน้ือหา อยูในระดับมาก ดานการใชงาน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.44 และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน เจาหนาที่มีความพึงพอใจดานการใชงาน อยูในระดับมาก ดานการ

นําไปใชประโยชน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.67 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน 

เจาหนาที่มีความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึง

พอใจในภาพรวมของเจาหนาที่ พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.48 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.30 ดังน้ัน เจาหนาที่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก 

 3. นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ดานเน้ือหา พบวา

คาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.53 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 0.30 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจ

ดานเน้ือหา อยูในระดับมากที่สุด ดานการใชงาน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.51 และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.30 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจดานการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานการ

นําไปใชประโยชน พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.61 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 ดังน้ัน 

นักศึกษามีความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึง

พอใจในภาพรวมของนักศึกษา พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูที่ 4.54 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.30 ดังน้ัน นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle) ที่เปนที่ยอมรับโดยสอดคลองกับงานวิจัยของนันทิรา ธีระนันทกุล 

(2551 : 10-11)  

 นอกจากการพัฒนาระบบ ตามวรจรการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพแลว ผูวิจัยยังได

ตรวจสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร โดยผูเช่ียวชาญดานระบบ

คอมพิวเตอร จํานวน 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญดาน

การบริการงานวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน รวมทั้งสิ้น 6 ทาน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของระบบ 

ดังน้ี 

 1.1 ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใช ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

แสดงวาระบบที่พัฒนามีความเหมาะสมตรงกับความตองการของผูใชตองการอยูในระดับมาก 

 1.2 ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนาได

ผลลัพธถูกตองตามหนาที่กําหนดไวในระดับมาก 

 1.3 ดานการใชงานของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนามีความ

สะดวกและงายตอการใชงานในระดับมาก 

 1.4 ดานการประมวลผลของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 แสดงวาระบบที่ไดพัฒนามี

การประมวลผลการทํางานถูกตองตรงตอการใชงานในระดับมาก 

 1.5 ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 

แสดงวาระบบที่ไดพัฒนามีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตรงตอการใชงานในระดับมาก 

 จากการสรุปผลทุกดานพบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของ

ระบบอยูในระดับมาก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทิรา ธีระนันทกุล (2551 : 

60) ที่พัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส พบวาระบบที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดี และ
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สามารถตอบสนองความตองการของผูใชได ลดภาระการทํางาน สามารถนําไปใชงานไดอยาง

เหมาะสม 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาจากการวัดคาเฉลี่ย (푥̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ในการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานการใชงาน และ

ดานการนําไปใชประโยชน ซึ่งพบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย อยูใน

ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.20 ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมของเจาหนาที่ อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.48 และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.30 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 

 จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูใช ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด เปนผลมาจาก

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ และผานการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 

นอกจากน้ีผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศจากการศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ ศึกษาความ

ตองการของผูใช และผานกระบวนการหาประสิทธิภาพอยางเปนข้ันตอน โดยมีการนําขอมูลที่ศึกษา

มาวิเคราะห และออกแบบระบบ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชอยางมีประสิทธิภาพ

ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 2.1 ดานเน้ือหา เชน ความสอดคลองกันของเน้ือหา ความครบถวนสมบูรณของเน้ือหา 

ปริมาณเน้ือหาเพียงพอตอการใชงาน ความตอเน่ืองและการจัดลําดับเน้ือหาเขาใจงาย เน้ือหาสามารถ

นําไปใชประโยชนได เปนตน 

 2.2 ดานการใชงาน เชน ระบบสามารถใชงานไดงายและไมซับซอน ความเหมาะสมในการ

แบงเมนูของระบบ ความเหมาะสมในการแบงหมวดหมูขอมูล ความเหมาะสมของระบบในการโตตอบ

กับผูใชงาน ความเหมาะสมในการใชขอความอธิบายหรือสื่อความหมาย ความเหมาะสมการแสดง ผล

ขอมูลผานหนาเว็บเพจ ประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลที่ตองการ หรือความรวดเร็วในการตอบสนอง

ของระบบ และการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลระหวางผูใชและผูดูแลระบบ เปนตน 

 2.3 ดานการนําไปใชประโยชน เชน สามารถจัดการระบบงานวิทยาศาสตร สามารถลด

ข้ันตอนการทํางานได และมีประโยชนตอผูใชงาน เปนตน   

 นอกจากการออกแบบและพัฒนาระบบใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชดาน

ตาง ๆ แลว ผูวิจัยยังไดทดสอบระบบเพื่อหาขอผิดพลาดของระบบ และปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําไป

ประเมินคุณภาพและประเมินความพึงพอใจของผูใช โดยเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 64 คน 

และนําผลการประเมินมาหาคาทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี เก็บเงิน (2555 : 62) ที่
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พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ราน ซีเอสซี คอมพิวเตอร ที่พบวาระบบที่พัฒนาข้ึนมี

ความพึงพอใจการใชงานระบบโดยผูใชงานอยูในระดับดีมากที่สุด 

 ดังน้ันจากผลการวิจัยขางตน จึงสามารถสรุปไดวาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาข้ึน ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ

ในระดับมากที่สุด จึงถือวาเปนระบบที่สามารถใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค และตอบคําถาม

งานวิจัยที่กําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 ดาน คือ ขอเสนอแนะเพื่อการนํา

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ความพรอมในการใชงานเครื่องมือหรืออุปกรณ เพื่อเขาถึงระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนงานวิทยาศาสตรดังกลาว ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ของทั้งอาจารย นักวิทยาศาสตร 

และนักศึกษา มีความถนัดในการใชงานไมเหมือนกัน ควรจะตองทําความเขาใจในการใชงานระบบ

สานสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ใหกับผูใชงานระบบ เพื่อความเตรียมพรอมและทําความ

เขาใจใหตรงกัน กอนการเริ่มใชงาน 

 2. ในกรณีที่ภาควิชาฯ อื่นๆ ตองการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร

ไปใช จะตองศึกษาสภาพแวดลอมการทํางานหรือการจัดการงานวิทยาศาสตรของภาควิชาน้ันๆ  

ในเบื้องตน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาว ใหตรงกับความตองการ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในสวนของระบบการจองใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร ควรมีการเพิ่มระบบการอนุมัติ

การจองใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร และมีระบบแจงเตือนการอนุมัติไปยัง

นักศึกษา 

 2. ควรมีชองทางการสื่อสารระหวางผูใชงานในระบบ หรือกลองขอความแจงเตือนสําหรับ

ใหอาจารยและนักวิทยาศาสตร แจงขอมูลตางๆ มายังนักศึกษา 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ใหเช่ือมตอกับฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการเรียกใชงาน เชน ฐานขอมูลของนักศึกษา ฐานขอมูลของอาจารย  

 4. พัฒนารูปแบบการออกรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนอง และตรงกับการใชงาน 
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 5. พัฒนารูปแบบแนวทางการปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในขณะกรอกขอมูล

เพื่อใชงานในระบบ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจ IOC แบบสัมภาษณและแบบประเมินความพึงพอใจ 

1.  ผูชวยศาสตราจารยวิสูตร วรสงาศิลป 

 ตําแหนง หัวหนาภาควิชาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม 

 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. อาจารย ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

 ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาวิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแบบสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 
 

เรื่อง    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัย  นายศิลา ศรียา 

สาขาวิชา สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณี ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณี ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

คําชี้แจง 

 โปรดพิจารณาขอคําถาม และใสเครื่องหมาย ลงในตาราง โดยมีเกณฑพิจารณาดังน้ี 

  +1   หมายถึง    แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

   0   หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

  -1   หมายถึง    แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหา 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

1. ช่ือ – นามสกลุ     

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด     

 ปริญญาตร ี     

 ปริญญาโท     

 ปริญญาเอก     

 อื่นๆ (โปรดระบุ)      

3. ตําแหนงปจจุบัน     

4. สถานที่ทํางานปจจุบัน     

5. ประสบการณในการทํางาน     

 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

1. หากตองเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ในสวน

ของสารเคมคีวรประกอบดวยขอมลูอะไรบาง (เชน ช่ือสารเคม,ี

ปริมาณสารเคมี, ประเภทสารเคมี ฯลฯ) 

    

2. หากตองเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ในสวน

ของเครื่องแกวควรประกอบดวยขอมูลอะไรบาง  (เชน ช่ือ

เครื่องแกว, จํานวนเครื่องแกว, ประเภทของเครื่องแกว ฯลฯ) 

    

3. หากตองเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ในสวน

ของเครื่องมือวิทยาศาสตรควรประกอบดวยขอมลูอะไรบาง 

(เชน ช่ือเครื่องมือวิทยาศาสตร, จํานวนเครือ่งมอืวิทยาศาสตร, 

สถานที่ต้ังของเครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ) 

    

4. การแสดงผลของขอมลูในระบบ หรือรายงานสรปุขอมลูใน

ระบบ ควรประกอบดวยขอมลูอะไรบาง 

    

5. การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรที่ดําเนินการอยูในปจจบุัน พบ

ปญหาในการดําเนินการอยางไรบาง 
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ขอเสนอแนะสําหรับแบบประเมินความสอดคลอง 

           

           

           

           

       

ลงนาม      

        (     ) 

       ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ ิ
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แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

ของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 
 

เรื่อง    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัย  นายศิลา ศรียา 

สาขาวิชา สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณี ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

กรณี ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

คําชี้แจง 

 โปรดพิจารณาขอคําถาม และใสเครื่องหมาย ลงในตาราง โดยมีเกณฑพิจารณาดังน้ี 

  +1   หมายถึง    แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

   0   หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

  -1   หมายถึง    แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหา 
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ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

เพศ     

 1. ชาย     

 2. หญิง     

อาย ุ     

 3. ตํ่ากวา 30 ป     

 231-35 ป       

 36-40 ป     

 41-45 ป      

 46-50 ป     

 51 ปข้ึนไป     

สถานภาพ     

 บุคลากรสายวิชาการ     

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ     

 นักศึกษา     

 อื่นๆ โปรดระบุ......................................     

 

ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

งานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

ความพึงพอใจ : ดานเน้ือหา     

1. ความสอดคลองกันของเน้ือหาทีใ่ชงาน     

2. ความครบถวนสมบรูณของเน้ือหา     

3. ปริมาณเน้ือหาเพียงพอตอการใชงาน     

4. ความตอเน่ืองและการจัดลําดับเน้ือหา เขาใจไดงาย     

5. เน้ือหาสามารถนําไปใชประโยชนได     
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ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

ดานความพึงพอใจ : การใชงาน     

1. ระบบสามารถใชงานไดงายและไมซับซอน     

2. ความเหมาะสมในการแบงเมนูของระบบ     

3. ความเหมาะสมในการแบงหมวดหมูขอมลู     

4. ความเหมาะสมของระบบในการโตตอบกับผูใชงาน     

5. ความเหมาะสมในการใชขอความอธิบายหรือสื่อ

ความหมาย 

    

6. ความเหมาะสมของการแสดงผลขอมลูผานหนาเว็บเพจ     

7. ประสทิธิภาพในการเขาถึงขอมูลที่ตองการ หรือความ

รวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 

    

8. การกําหนดสทิธิในการเขาถึงขอมลูระหวางผูใช 

และผูดูแลระบบ 

    

ดานความพึงพอใจ : การนําไปใชประโยชน     

1. สามารถจัดการระบบงานวิทยาศาสตรได     

2. สามารถลดข้ันตอนการทํางานได     

3. มีประโยชนตอผูใชงาน     

ความพึงพอใจตอระบบ : ภาพรวมของระบบ     

1. ทานมีความพึงพอใจระบบในภาพรวม     

 

ขอเสนอแนะสําหรับแบบประเมินความสอดคลอง 

           

           

           

           

           

        

ลงนาม      

        (     ) 

       ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

คําชี้แจง        

1. แบบสัมภาษณชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยสอบถามความคิดเห็นของทาน

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบดังกลาว  

2. แบบสัมภาษณแบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเช่ียวชาญ 

ตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 
 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ท่ีทานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 

 

(นายศิลา ศรียา) 

นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล          

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ปรญิญาตร ี    ปรญิญาโท 

 ปรญิญาเอก    อื่น ๆ (โปรดระบุ)     

3. ตําแหนงปจจุบัน          

4. สถานที่ทํางานปจจุบัน         

            

5. ประสบการณในการทํางาน    ป 
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ตอนท่ี 2 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 

 

1. หากตองเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ในสวนของสารเคมี ควรประกอบดวยขอมูล

อะไรบาง  (เชน ช่ือสารเคม,ี ปริมาณสารเคมี, ประเภทสารเคมี ฯลฯ) 

           

           

           

           

           

           

           

           

             

           

             

 

2. หากตองเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ในสวนของเครื่องแกว ควรประกอบดวยขอมูล

อะไรบาง  (เชน ช่ือเครื่องแกว, จํานวนเครื่องแกว, ประเภทของเครื่องแกว ฯลฯ) 
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3. หากตองเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึน ในสวนของเครื่องมือวิทยาศาสตร ควร

ประกอบดวยขอมูลอะไรบาง (เชน ช่ือเครื่องมือวิทยาศาสตร, จํานวนเครือ่งมือวิทยาศาสตร, สถาน

ที่ต้ังของเครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ) 

           

           

           

           

           

           

             

           

             

           

             

4. การแสดงผลของขอมลูในระบบ หรือรายงานสรปุขอมลูในระบบ ควรประกอบดวยขอมลูอะไรบาง 
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5. การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรที่ดําเนินการอยูในปจจบุัน พบปญหาในการดําเนินการอยางไรบาง 

           

           

           

           

           

           

             

           

             

           

             

 

 

                     ลงช่ือ      ผูประเมิน 

(                                                        )    

             ผูเช่ียวชาญ / ผูทรงคุณวุฒ ิ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

คําชี้แจง        

1. แบบสอบถามชุดน้ีมุ งที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 17 ขอ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ท่ีทานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
 

(นายศิลา ศรียา) 

นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจรงิ 

1. เพศ 

 1.  ชาย   2.  หญิง 

2. อายุ 

1.  ตํ่ากวา 30 ป  2.  31-35 ป   3.  36-40 ป    

    4.  41-45 ป   5.  46-50 ป   6.  51 ปข้ึนไป 
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3. สถานภาพ 

     1.  บุคลากรสายวิชาการ        2.  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

  3.  นักศึกษา   4.  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………..…. 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1.  ตํ่ากวาปริญญาตร ี  2.  ปริญญาตร ี 3.  สูงกวาปริญญาตรี   

 4.  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………    

 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

วิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําชี้แจง  

          1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในลงในชวงความพึงใจตามความเห็นของทานขอละ 1 ชอง 

โดยมีคานํ้าหนัก ดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

4  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจมาก 

3  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจปานกลาง 

2  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจนอย 

1  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจนอยที่สุด 

          2. โปรดอานขอความทุกขอโดยละเอียด แลวพิจารณาวาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

งานวิทยาศาสตร กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด ตามสภาพที่แทจริง โดยใช

เกณฑตามคําช้ีแจงในขอที่ 1 
 

หัวขอ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจ : ดานเน้ือหา      

1. ความสอดคลองกันของเน้ือหาทีใ่ชงาน      

2. ความครบถวนสมบรูณของเน้ือหา      

3. ปริมาณเน้ือหาเพียงพอตอการใชงาน      

4. ความตอเน่ืองและการจัดลําดับเน้ือหา เขาใจไดงาย      

5. เน้ือหาสามารถนําไปใชประโยชนได      
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หัวขอ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานความพึงพอใจ : การใชงาน      

1. ระบบสามารถใชงานไดงายและไมซับซอน      

2. ความเหมาะสมในการแบงเมนูของระบบ      

3. ความเหมาะสมในการแบงหมวดหมูขอมลู      

4. ความเหมาะสมของระบบในการโตตอบกับผูใชงาน      

5. ความเหมาะสมในการใชขอความอธิบายหรอืสื่อความหมาย      

6. ความเหมาะสมของการแสดงผลขอมูลผานหนาเว็บเพจ      

7. ประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมลูที่ตองการ หรือความรวดเรว็ใน

การตอบสนองของระบบ 

     

8. การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมลูระหวางผูใช 

 และผูดูแลระบบ 

     

ดานความพึงพอใจ : การนําไปใชประโยชน      

1. สามารถจัดการระบบงานวิทยาศาสตรได      

2. สามารถลดข้ันตอนการทํางานได      

3. มีประโยชนตอผูใชงาน      

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรงุระบบ 

           

           

           

           

           

           

           

            

 

        ขอขอบคุณที่กรุณาใหความเห็น       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

คําชี้แจง        

1. แบบประเมินชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโล ยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยสอบถาม

ความคิดเห็นของทานที่มีตอการใชระบบดังกลาว โดยประเมินดานตางๆ ตอไปน้ี 

1.1 ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการผูใช (Functional 

Requirement Test)  

 1.2 ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ (Functional Test)  

 1.3 ดานการใชงานของระบบ (Usability Test)  

 1.4 ดานการประมวลผลของระบบ (Performance Test)  

 1.5 ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูล (Security Test) 

2. แบบประเมินแบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ถามความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ  

ตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบ 
 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ท่ีทานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
 

(นายศิลา ศรียา) 

นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ถามความคิดเห็นของผูประเมินเก่ียวกับคุณภาพของระบบ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในแบบประเมินตามความเห็นของทานขอละ 1 ชอง มีคา

นํ้าหนักดังน้ี  

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด   

4  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับมาก 

3  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับนอย 

1  หมายถึง  มีความคิดเห็นวามีคุณภาพในระดับนอยทีสุ่ด 

1. การประเมินดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใช (Function Requirement Test) 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล      

2. ความสามารถของระบบในการเช่ือมโยงเมนู       

3. ความสามารถของระบบในการสืบคนขอมูล      

4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง      

5. ความสามารถของระบบที่ทํางานอัตโนมัติ      

6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานขอมลู      
 

2. การประเมินระบบดานผลลัพธที่ไดจากระบบ (Functional test) 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลขอมลู      

2. ความถูกตองของระบบในการสบืคนขอมลู      

3. ความถูกตองของระบบในการปรับปรงุแกไขขอมูล      

4. ความถูกตองของระบบในการจัดเก็บขอมูล      

5. ความถูกตองของระบบในการออกรายงาน      

6. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม      
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3. การประเมินระบบดานการใชงานของระบบ (Usability test) 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความงายในการใชงานระบบ      

2. ความชัดเจนของขอความที่แสดงผล      

3. ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม      

4. ความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอ      

5. ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ      
 

4. การประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Performance test) 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความเร็วในการทํางานของโปรแกรมในภาพรวม      

2. ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา      

3. ความเร็วในการนําเสนอขอมลู      

4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเช่ือมโยง      

5. ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายการขอมลู      
 

5. การประเมินระบบดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลทีป่อนเขาสูระบบ (Security test) 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การกําหนดสิทธ์ิผูใชระบบ      

2. การกําหนดบัญชีผูใชและรหัสผานในการใชงาน      

3. การตรวจสอบความถูกตองในการปอนขอมลูนําเขาระบบ      

4. การแจงรายงานขอผิดพลาด เมื่อกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง      
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

        ขอขอบคุณที่กรุณาใหความเห็น       

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร  

กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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การเขาสูระบบ 

 ในการเขาสูระบบ ผูใชงานจะตองใส ช่ือผูใช และ รหัสผาน เพื่อยืนยันสิทธ์ิในการเขาถึง

และจัดการขอมูล ถารหัสที่ใชถูกตอง ระบบจะอนุญาตผูใชเขาไปใชงาน ความปลอดภัยของการสง

รหัสผานในระบบน้ีไดมาตรฐานสากล เมื่อผานข้ันตอนการตรวจสอบวาเปน นักวิทยาศาสตร อาจารย 

หรือนักศึกษา ใหเปนไปตามงานที่ตองการใชระบบงานน้ันๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 หนาจอเมนูเขาสูระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 

 

การใชงานระบบ 

 ในการใชงานระบบ แบงกลุมผูใชงานออกเปน 3 กลุม ไดแก นักวิทยาศาสตร นักศึกษา 

และอาจารย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

นักวิทยาศาสตร 

วิธีการเพ่ิมสารเคมี และเครื่องแกว 

 1. ในการเริ่มใชงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรตอง

เพิ่มรายการสารเคมีและเครื่องแกว ในสถานีจําหนายที่ตัวเองดูแล โดยเลือกที่เมนูสถานีจําหนาย ดัง

แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 หนาจอหนาแรกของนักวิทยาศาสตร เลือกที่เมนูสถานีจําหนาย 
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 2. เมื่อนักวิทยาศาสตรเลือกเมนูสถานีจําหนายแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะมี

รายละเอียดของสถานีที่ตัวเองดูแล หลังจากน้ันคลิกที่ปุม อุปกรณ&สารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 3    

 
ภาพที่ 3 หนาจอสถานีจําหนายของนักวิทยาศาสตร เลือกทีปุ่มอุปกรณ&สารเคม ี

 

 3. หลังจากเลือกปุมอุปกรณ&สารเคมี จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักวิทยาศาสตรจะตอง

เลือกวาจะเพิ่มรายการสารเคมี หรือรายการเครื่องแกว หลังจากน้ันใหคลิกทีปุ่มเลือก ดังแสดงในภาพ

ที่ 4 

 
ภาพที่ 4 หนาจอเลือกเพิ่มรายการสารเคมีหรือรายการเครื่องแกว หลังจากน้ันคลิกทีปุ่มเลือก 
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 4. หลังจากคลิกที่ปุมเลือก จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักวิทยาศาสตรจะตองเลือกวาจะ

เพิ่มรายการอะไรบาง โดยใสจํานวนที่ตองการเพิ่มลงชองเบิก หลังจากน้ันใหคลิกที่ปุมเลือก เสร็จสิ้น

วิธีการเพิ่มสารเคมี และเครื่องแกว ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 หนาจอการใสจํานวนรายการสารเคมีหรือรายการเครื่องแกวที่ตองการเพิ่ม หลงัจากน้ันคลิก

ที่ปุมเลือก เสร็จสิ้นวิธีการเพิ่มสารเคมี และเครื่องแกว 

  

 6. หลังจากการเพิ่มรายการสารเคมีหรือรายการเครื่องแกวแลว นักวิทยาศาสตรสามารถ

ตรวจสอบรายการที่มีอยูในสถานีที่ตัวเองดูแล จากหนาจอสถานีจําหนาย โดยคลิกที่ช่ือสถานี ดังแสดง

ในภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 หนาจอสถานีจําหนาย คลิกที่ช่ือสถานีเพื่อดูรายการสารเคมหีรอืรายการเครื่องแกวที่ดูแล 
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วิธีการอนุมัติการเบิกสารเคมี และเครื่องแกว 

 1. เมื่อมีรายการเบิกสารเคมี และเครื่องแกว มาจากนักศึกษา ใหนักวิทยาศาสตรเลือก

เมนูการเบิก&ยืม ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 หนาจอหนาแรกของนักวิทยาศาสตร เลือกที่เมนูการเบกิ&ยืม 

 

 2. เมื่อนักวิทยาศาสตรเลือกเมนูการเบิก&ยืมแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะมรีายการ

เบิกวันทีท่ําการเบิก วันและเวลาที่แจงรับของนักศึกษา หลังจากน้ันคลิกทีร่ายการ bill No. เพื่อดู

รายการที่นักศึกษาตองการเบิก ดังแสดงในภาพที่ 8    

 
ภาพที่ 8 หนาจอการเบิก&ยืมของนักวิทยาศาสตร เลือกที่รายการ bill No. 
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 3. หลังจากเลือกรายการ bill No. จะเขาสูหนาจอตอไป นักวิทยาศาสตรจะเห็นรายการที่

นักศึกษาตองการเบิก โดยนักวิทยาศาสตร ตองคลิกที่ปุมอนุมัติ หรือยกเลิก เพื่อทําการยืนยันรายการ

เบิกดังกลาว หลังจากน้ัน ใหคลิกที่ออกเอกสาร เพื่อปริ้นรายการรับของใหนักศึกษาเซ็นรับ ดังแสดง

ในภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 8 หนาจอการอนุมัติหรือยกเลกิรายการเบิกของนักวิทยาศาสตร พรอมทัง้ออกใบรบั 

 

 
ภาพที่ 9 ตัวอยางเอกสารใบเบิก หลังจากการอนุมัติรายการเบิก ออกโดยนักวิทยาศาสตร 
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วิธีการรับคืนเครื่องแกว 

 1. เมื่อมีนักศึกษานําเครื่องแกวมาคืน ใหนักวิทยาศาสตรคลิกที่เมนูรับคืนเครื่องแกว ดัง

แสดงในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 หนาจอหนาแรกของนักวิทยาศาสตร เลือกทีเ่มนูรับคืนเครื่องแกว 

 

2. เมื่อนักวิทยาศาสตรเลือกเมนูรับคืนเครื่องแกว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยสามารถคนหา

รายการยืมเครื่องแกวจากการใสรหัสนักศึกษา ตามหมายเลขที่ 1 หลังจากการคนรหัสนักศึกษาจะพบ

รายการที่นักศึกษายืม ใหใสจํานวนเครื่องแกวที่นักศึกษานํามาคืน ตามหมายเลขที่ 2 หลังจากน้ันให

คลิกที่ปุมรับคืน ตามหมายเลขที่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 หนาจอการรับคืนรบัคืนเครื่องแกว โดยใหใสจํานวนที่รับคืน หลังจากน้ันคลิกที่ปุมรบัคืน 

เสร็จสิ้นข้ันตอนการรับคืนเครื่องแกว 

 

 

 

1 

2 3 
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วิธีการดูประวัติการเบิกจายสารเคมีและเครื่องแกว 

 1. เมื่อนักวิทยาศาสตรตองการดูประวัติรายการเบิกจายสารเคมีและเครื่องแกว ใหคลิกที่

เมนูเอกสารยอนหลัง ดังแสดงในภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 หนาจอหนาแรกของนักวิทยาศาสตร เลือกทีเ่มนูเอกสารยอนหลัง 

 

2. เมื่อนักวิทยาศาสตรเลือกเมนูเอกสารยอนหลัง จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะมีรายการเบิก

วันที่ทําการเบิก วันและเวลาที่แจงรับของนักศึกษา หลังจากน้ันคลิกที่รายการ bill No. เพื่อดูประวัติ

รายการเบิกจายสารเคมีและเครื่องแกวที่นักศึกษาเบิก ดังแสดงในภาพที่ 13    

 
ภาพที่ 13 หนาจอการดูเอกสารยอนหลงั เลอืกทีร่ายการ bill No. 
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วิธีการดูรายการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 1. เมื่อนักวิทยาศาสตรตองการดูรายการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ใหคลิกที่เมนูการ

จองเครื่องมือ ดังแสดงในภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 หนาจอหนาแรกของนักวิทยาศาสตร เลือกทีเ่มนูการจองเครื่องมือ 

 

 2. เมื่อนักวิทยาศาสตรเลือกเมนูการจองเครื่องมือ จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะมีรายการ

เครื่องมือที่ถูกจอง วันและเวลาทีท่ําการจองใชงาน ผูขอใชงาน ดังแสดงในภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 หนาจอการดูการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 



120 

วิธีการเพ่ิมขอมูลสวนตัว 

 1. เมื่อนักวิทยาศาสตรตองการเพิ่มขอมูลสวนตัว ใหคลิกที่เมนูขอมูลสวนตัว ดังแสดงใน

ภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 หนาจอหนาแรกของนักวิทยาศาสตร เลือกทีเ่มนูขอมูลสวนตัว 

 

2. เมื่อนักวิทยาศาสตรเลือกเมนูขอมลูสวนตัวแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะรายละเอียด

เกี่ยวกับขอมลูสวนตัวตางๆ หากตองการเพิ่มขอมูลหรอืแกไข ใหคลิกที่ปุมแกไข ดังแสดงในภาพที่ 17  

   
ภาพที่ 17 หนาจอขอมูลสวนตัว เลือกที่ปุมแกไข 
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3. หลังจากคลิกที่ปุมแกไข จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักวิทยาศาสตรสามารถเพิ่ม

รายละเอียดขอมูลสวนตัว หลังจากน้ันใหคลิกที่ปุมบันทึก ดังแสดงในภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 หนาจอการเพิ่มขอมลูสวนตัว หลังจากน้ันใหเลอืกที่ปุมบันทกึ เสร็จสิ้นข้ันตอนการแกไข

ขอมูลสวนตัว 

 

นักศึกษา 

วิธีการสั่งซื้ออุปกรณและสารเคมเีพ่ือใชในงานวิจัย 

1. เมื่อนักศึกษาตองการสั่งซื้ออุปกรณและสารเคมีเพื่อใชในงานวิจัย ใหคลิกที่เมนูสั่ง

อุปกรณ&สารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่มนูสั่งอุปกรณ&สารเคม ี
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2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูสั่งอุปกรณ&สารเคมีแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักศึกษาจะตอง

กรอกช่ือรายการที่ตองการ ปริมาณ และราคา หลังจากน้ันใหคลิกที่ปุมสั่ง ระบบจะทําการสงขอมูล

ดังกลาว ไปยังอาจารยที่ดูแลงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 20  

 
ภาพที่ 20 หนาจอการสั่งอปุกรณและสารเคมี โดยนักศึกษาตองกรอกรายการตางๆ หลงัจากน้ันให

คลิกที่ปุมสัง่ เสรจ็สิ้นการสั่งอปุกรณและสารเคม ี

 

วิธีการเบิกสารเคม ี

1. เมื่อนักศึกษาตองการเบิกสารเคมี ใหคลิกที่เมนูสารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่มนูสารเคม ี

 

 

 

 

1 

2 
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2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูสารเคมีแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักศึกษาจะเห็นรายการ

สารเคมี หองที่เก็บสารเคมี ปริมาณสารเคมีคงเหลือ และปริมาณที่อนุญาตใหเบิก หลังจากน้ันใหคลิก

เลือกหองที่ตองการเบิกสารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 22 หนาจอการเบิกสารเคมี โดยนักศึกษาเลือกหองทีต่องการเบกิ จากน้ันใหคลิกทีปุ่มเลือก  

 

 3. หลังจากเลือกหองที่จะเบิกสารเคมีแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักศึกษาจะตองใส

ปริมาณที่ตองการเบิก หลังจากน้ันใหคลิกปุมดําเนินการตอ ดังแสดงในภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 หนาจอการเบิกสารเคมี โดยนักศึกษาตองใสจํานวนสารเคมทีี่ตองการเบิก จากน้ันใหคลกิ 

ที่ปุมดําเนินการตอ  

 

 

 

1 

2 
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4. หลังจากที่นักศึกษาใสปริมาณสารเคมีที่ตองการเบิก และคลิกที่ปุมดําเนินการตอแลว  

จะเขาสูหนาจอการนัดรับของ โดยนักศึกษาตองกําหนดวันที่รับสารเคมีและชวงเวลาที่จะรับ หลังจาก

น้ัน ใหคลิกที่ปุมออกใบนัด ดังแสดงในภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 หนาจอการนัดรับของ โดยนักศึกษาตองกําหนดวันที่รับสารเคมีและชวงเวลาทีจ่ะรับ 

จากน้ันใหคลิกปุมออกใบนัด 

 

  
ภาพที่ 25 หลังจากคลิกปุมออกใบนัด ระบบจะทําการออกใบรายการเบิกใหกับนักศึกษา เสรจ็สิ้น

ข้ันตอนการเบิกสารเคม ี
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วิธีการเบิกเครื่องแกว 

1. เมื่อนักศึกษาตองการเบิกเครื่องแกว ใหคลิกที่เมนูเครื่องแกว ดังแสดงในภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 26 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่มนูเครื่องแกว 

 

2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูเครื่องแกวแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักศึกษาจะเห็นรายการ

เครื่องแกว หองที่เก็บเครื่อแกว ปริมาณเครื่องแกวคงเหลือ และปริมาณที่อนุญาตใหเบิก หลังจากน้ัน

ใหคลิกเลือกหองที่ตองการเบิกเครื่องแกว ดังแสดงในภาพที่ 27 

  
ภาพที่ 27 หนาจอการเบิกเครื่องแกว โดยนักศึกษาเลอืกหองที่ตองการเบิก จากน้ันใหคลกิทีปุ่มเลือก  
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 3. หลังจากเลือกหองที่จะเบิกเครื่องแกวแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักศึกษาจะตอง

ใสปริมาณที่ตองการเบิก หลังจากน้ันใหคลิกปุมดําเนินการตอ ดังแสดงในภาพที่ 28 

 
ภาพที่ 28 หนาจอการเบิกเครื่องแกว โดยนักศึกษาตองใสจาํนวนเครื่องแกวที่ตองการเบกิ จากน้ันให

คลิกที่ปุมดําเนินการตอ  

 

4. หลังจากที่นักศึกษาใสปริมาณเครื่องแกวที่ตองการเบิก และคลิกที่ปุมดําเนินการตอแลว  

จะเขาสูหนาจอการนัดรับของ โดยนักศึกษาตองกําหนดวันที่รับเครื่องแกวและชวงเวลาที่จะรับ 

หลังจากน้ัน ใหคลิกที่ปุมออกใบนัด ดังแสดงในภาพที่ 29 

 
ภาพที่ 29 หนาจอการนัดรับของ โดยนักศึกษาตองกําหนดวันที่รับเครื่องแกวและชวงเวลาทีจ่ะรบั 

จากน้ันใหคลิกปุมออกใบนัด 

 

1 

2 
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ภาพที่ 30 หลังจากคลิกปุมออกใบนัด ระบบจะทําการออกใบรายการเบิกใหกับนักศึกษา เสรจ็สิ้น

ข้ันตอนการเบิกเครื่องแกว 

 

วิธีการจองใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

1. เมื่อนักศึกษาตองการจองใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร ใหคลิกที่เมนูเครื่องมือ ดังแสดงใน

ภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่ครื่องแกว 
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2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูเครื่องมือแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยนักศึกษาจะเห็นรายการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร สถานที่ต้ัง ผูดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร สถานะของเครื่องมือ และระยะเวลา

การใชงาน หลังจากน้ันใหคลิกเลือกที่ปุมจองใชงาน หลังรายการเครื่องมือวิทยาศาตรที่ตองการใชงาน 

ดังแสดงในภาพที่ 32 

 
ภาพที่ 32 หนาจอการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยนักศึกษาตองคลิกทีปุ่มจองใชงานหลงั

เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการใชงาน  

  

3. หลังจากเลือกเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการจองใชงานแลว จะเขาสูหนาจอตอไป  

โดยนักศึกษาจะตองใสวันที่และเวลาที่ตองการใชงาน หลังจากน้ันใหคลิกปุมจอง ดังแสดงในภาพที่ 33 

 
ภาพที่ 33 หนาจอการใชจองเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยนักศึกษาตองกําหนดวันที่และชวงเวลาที ่

จะใชงาน หลงัจากน้ันใหคลกิจอง เสรจ็สิ้นข้ันตอนการจองใชงาน 

 

1 

2 
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วิธีการดูประวัติการจองเครื่องมือ 

 1. เมื่อนักศึกษาตองการดูประวัติการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ใหคลิกที่เมนูประวัติ

การจองใชเครื่องมือ ดังแสดงในภาพที่ 34 

 
ภาพที่ 34 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่มนูประวัติการจองใชเครื่องมือ 

 

2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูประวัติการจองใชเครื่องมือ จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะมีรายการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร เวลาการจองใชงาน และหองที่ต้ังเครื่องมือวิทยาศาสตร ดังแสดงในภาพที่ 35    

 
ภาพที่ 35 หนาจอการดูประวัติการจองใชเครื่องมือ  
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วิธีการดูประวัติการเบิกสารเคมีและเครื่องแกว 

 1. เมื่อนักศึกษาตองการดูประวัติการเบิกสารเคมีและเครื่องแกว ใหคลิกที่เมนูประวัติการ

เบิก ดังแสดงในภาพที่ 36 

  
ภาพที่ 36 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่มนูประวัติการเบิก 

 

2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูประวัติการเบิก จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะมีรายการการเบิก

สารเคมีและเครื่องแกว ปริมาณที่ทําการเบิก วันที่เบิก และสถานะการแจงเตือนการคืนเครื่องแกว 

พรอมภาระคาใชจาย ดังแสดงในภาพที่ 37    

 
ภาพที่ 37 หนาจอการดูประวัติการเบิกสารเคมีและเครื่องแกว  
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วิธีการเพ่ิมขอมูลสวนตัว 

 1. เมื่อนักศึกษาตองการเพิ่มขอมูลสวนตัว ใหคลิกที่เมนูขอมูลสวนตัว ดังแสดงในภาพที่ 

38 

  
ภาพที่ 38 หนาจอหนาแรกของนักศึกษา เลือกทีเ่มนูขอมูลสวนตัว 

 

2. เมื่อนักศึกษาเลือกเมนูขอมลูสวนตัวแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะรายละเอียดเกี่ยวกบั

ขอมูลสวนตัวตางๆ โดยสามารถเพิ่มขอมูลตางๆ หลังจากน้ันใหคลิกทีปุ่มบันทึก ดังแสดงในภาพที่ 39  

    
ภาพที่ 39 หนาจอขอมูลสวนตัว เมื่อใสขอมูลที่ตองการเพิ่ม หลงัจากน้ันเลอืกทีปุ่มบันทึก เสรจ็สิ้น

ข้ันตอนการเพิม่ขอมลูสวนตัว 
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อาจารย 

วิธีการเพ่ิมรายชื่อนักศึกษาในท่ีปรึกษางานวิจัย 

1. เมื่ออาจารยตองการเพิ่มรายช่ือนักศึกษาที่ตนเองดูแล ใหคลิกที่เมนูนักศึกษาที่ดูแล 

ดังแสดงในภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 40 หนาจอหนาแรกของอาจารย เลือกที่เมนูนักศึกษาที่ดูแล 

 

2. เมื่ออาจารยเลือกเมนูนักศึกษาที่ดูแล จะเขาสูหนาจอตอไป โดยอาจารยตองใสรหัส

นักศึกษา เมื่อใสรหัสนักศึกษาถูกตอง จะข้ึนรายช่ือของนักศึกษา หลังจากน้ันใหคลิกที่ปุมเพิ่ม 

ดังแสดงในภาพที่ 41    

 
ภาพที่ 41 หนาจอเมนูนักศึกษาที่ดูแล เมือ่ใสรหสันักศึกษาถูกตอง จะข้ึนช่ือของนักศึกษา หลงัจากน้ัน

เลือกที่ปุมเลือก เสรจ็สิ้นข้ันตอนการเพิ่มรายช่ือนักศึกษาที่ดูแล 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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วิธีการสั่งซื้ออุปกรณและสารเคม ี

1. เมื่อไดรับรายการสัง่ซื้ออปุกรณและสารเคมี มาจากนักศึกษา ใหอาจารยคลิกทีเ่มนูสั่ง

อุปกรณ&สารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 หนาจอหนาแรกของอาจารย เลือกที่เมนูสั่งอุปกรณ&สารเคม ี

 

2. เมื่ออาจารยเลือกเมนูสั่งอุปกรณ&สารเคมี จะเขาสูหนาจอตอไป โดยอาจารยจะพบ

รายการอุปกรณหรือสารเคมี ปริมาณ ราคา และรายช่ือนักศึกษาที่ตองการสั่งซื้อของ หากอนุมัติการ

สั่งซื้อใหคลิกในชองหนารายการที่นักศึกษาสั่งซื้อ หลังจากน้ันเลือกรายช่ือนักวิทยาศาสตรที่ตองการ

ใหสั่งซื้อ แลวคลิกที่ปุมสั่ง ดังแสดงในภาพที่ 43   

 
ภาพที่ 43 หนาจอเมนูสั่งอปุกรณและสารเคม ีโดยใหอาจารยคลิกที่ชองหนารายการสั่งซือ้ หลงัจาก

น้ันเลือกรายช่ือนักวิทยาศาสตร แลวคลิกปุมเลือก เสรจ็สิ้นข้ันตอนการสัง่อุปกรณและสารเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

1 
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วิธีการดูยอดเงินวิจัยคงเหลือ 

1. เมื่อไดรับรายการสัง่ซื้ออปุกรณและสารเคมี มาจากนักศึกษา ใหอาจารยคลิกทีเ่มนูสั่ง

อุปกรณ&สารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 44 

 
ภาพที่ 44 หนาจอหนาแรกของอาจารย เลือกที่เมนูงบประมาณ 

 

2. เมื่ออาจารยเลือกเมนูงบประมาณ จะเขาสูหนาจอตอไป โดยอาจารยจะพบรายการ

งบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่ใชไป และงบประมาณคงเหลือ สวนดานลางจะเปนรายการที่อนุมัติ

การสั่งซื้อไปแลว ดังแสดงในภาพที่ 45   

 
ภาพที่ 45 หนาจอเมนูงบประมาณ โดยอาจารยจะพบรายการงบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่ใชไป 

งบประมาณคงเหลือ และรายการที่อนุมัติการสั่งซื้อไปแลว เสรจ็สิ้นข้ันตอนการดูยอดเงินวิจัยคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 

1 
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วิธีการเพ่ิมขอมูลสวนตัว 

 1. เมื่อนักอาจารยตองการเพิ่มขอมูลสวนตัว ใหคลิกที่เมนูขอมูลสวนตัว ดังแสดงในภาพที่ 

46 

  
ภาพที่ 46 หนาจอหนาแรกของอาจารย เลือกที่เมนูขอมูลสวนตัว 

 

2. เมื่ออาจารยเลือกเมนูขอมูลสวนตัวแลว จะเขาสูหนาจอตอไป โดยจะรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขอมูลสวนตัวตางๆ หากตองการเพิ่มขอมูลหรือแกไข ใหคลกิที่ปุมแกไข ดังแสดงในภาพที่ 47  

 
ภาพที่ 47 หนาจอขอมูลสวนตัว เลือกที่ปุมแกไข 
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3. หลังจากคลิกที่ปุมแกไข จะเขาสูหนาจอตอไป โดยอาจารยสามารถเพิ่มรายละเอียดขอมูล

สวนตัว หลังจากน้ันใหคลิกที่ปุมบันทึก ดังแสดงในภาพที่ 48 

  
ภาพที่ 48 หนาจอการเพิ่มขอมลูสวนตัว หลังจากน้ันใหเลอืกที่ปุมบันทกึ เสร็จสิ้นข้ันตอนการแกไข

ขอมูลสวนตัว 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ- สกลุ    นายศิลา ศรียา 

ที่อยู     259 หมู 13 ตําบลทุงคอก อําเภอสองพี่นอง จงัหวัดสพุรรณบุร ี

สถานที่ทํางาน  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที ่6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2556  ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2553-ปจจุบัน นักบรหิารงานทั่วไป 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 


