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55902301 : สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ค าส าคญั :  ระบบสารสนเทศ/งานกิจการนกัเรียน 
  ขวัญจิตรเดชเดชะสุนันท์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม             
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมัน่  และ        
อ.ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง. 158 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จงัหวดันครปฐม 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของ ระบบสารสนเทศงานกิจการ
นกัเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม 3) เพื่อประเมินความ
คิดเห็นของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหาร ครู และเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานกิจการนกัเรียน
ของโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม จ านวน 25 คน   ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) 
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ดา้น คือ  ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 2) ระบบสารสนเทศงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 3) แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ งานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือ
วิทยาคม 4) แบบประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศงานกิจการนกัเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผลการพฒันาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม พบว่าระบบสารสนเทศงานกิจการนกัเรียนไดพ้ฒันาระบบข้ึนตามแนวทางวงจรการ
พฒันาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) โดยระบบสารสนเทศน้ีมีคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ คือ การน าเขา้ขอ้มูลระบบ 
การคน้หาขอ้มูล การสรุปผลขอ้มูล กรออกรายงาน มีโมดูลการใช้งานส าหรับผูใ้ช้งาน 6 กลุ่ม ได้แก่ ผูดู้แลระบบ  ผูบ้ริหาร ครูท่ี
ปรึกษา เจา้หนา้ท่ี  นกัเรียน และผูป้กครอง            
 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนกัเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 2 ดา้น คือ ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ   พบว่าคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถท างานตรงตามความ
ตอ้งการ ดา้นหน้าท่ีของระบบ ดา้นการใช้งานโปรแกรม และดา้นความปลอดภยั  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22 ซ่ึงสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
 3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม โดยเจา้หน้าท่ีงานกิจการนกัเรียน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การติดต่อ
ผูใ้ช้ การบนัทึกแก้ไขขอ้มูล การออกแบบหน้าจอส าหรับสืบคน้และการออกรายงาน ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูล และ
ลกัษณะโดยรวมของฐานขอ้มูล พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.30  และผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศโดยผูใ้ชง้านทัว่ไป ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การออกแบบหนา้จอติดต่อ
กบัผูใ้ช้ การประมวลผลและการแสดงผล ระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล และลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศ     พบว่า 
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.13  
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55902301 : MAJOR : (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
KEY WORD : Information Systems / Student Affairs  

 KHWANJIT  DECHDACHASUNAN : THE DEVELOPMENT OF INFORMATION 
SYSTEM FOR STUDENT AFFAIRS OF PRONGMADUAWITTHAYAKHOM SCHOOL UNDER 

THE OFFICE OF REGION EDUCATION SERVICE AREA 9, NAKHONPATHOM PROVINCE. 

THESIS ADVISORS : ASST.PROF. ANIRUT SATIMAN, Ed.D., AND JUTHARAT CHANGTHONG, 
Ph.D. 158 pp. 
  

 The purpose of this research were to: 1) to develop information system for student affairs         

of Prongmaduawitthayakhom school under the office of region  education service area 9, Nakhonpathom.   

province. 2) to evaluate the effectiveness of information system for student affairs of Prongmaduawitthayakhom 

school under the office of region  education service area 9 , Nakhonpathom province. 3) to evaluate by user           

of the information system for student affairs of Prongmaduawitthayakhom school under the office of region  

education service area 9, Nakhonpathom province. The samples used in this study were 25 administrators, 

teachers, and student affairs officers of the school by sample random sampling. The instruments of this research 

used in this study consisted of 1) interview form for experts. 2) information system for student affairs            

of Prongmaduawitthayakhom school. 3) the evaluation form for information system for student affairs of 

Prongmaduawitthayakhom school evaluation. 4) the evaluation form of the users' information system for 

student affairs of Prongmaduawitthayakhom school. Data analysis uses the mean, standard deviation. 

  The research found that.  

 1. The results of the development information system for student affairs of 

Prongmaduawitthayakhom school under the office of region education service area 9, Nakhonpathom province 

develop system under System Development Life Cycle :SDLC steps. The information system has the 

following features. Recording update information The module-based reporting module has six modules for 

administrators, administrators, administrators, teachers, counselors, staff, and parents. 

 2. The quality evaluation of the information system for student affairs of 

Prongmaduawitthayakhom school under the office of region education service area 9, Nakhonpathom province 

by experts had very effective mean was 3.98 and the standard deviation was 0.22. It means that it is very effective 

at the evaluation level and can be used effectively. 
 3. The results of users evaluation the information system for student affairs of 

Prongmaduawitthayakhom school under the office of region education service area 9, Nakhonpathom province. 
the results student affairs staff evaluated the information system found that very satisfied the average was 4.18 

and the standard deviation was 0.30.  the results of user by general users evaluated the information system found 

that very satisfied the average was 4.08 and the standard deviation was 0.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program of educational informatics                                 Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature ...........................................................           Academic Year 2016 
Thesis Advisors' signature 1. ...........................  2. ........................... 



 ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับความรู้ ค าแนะน า แนวทางการแก้ไข
ปัญหา จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  

 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  อาจารย์ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพล บุญลือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณา
ให้ความรู้ ค าแนะน า ตรวจ แก้ไข  

 กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
ตรวจเครื่องมือวิจัย 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ และชี้แนะแนวทาง
ในการท าวิจัยจนท าให้เกิดมีงานวิจัยเรื่องนี้ขึ้น 
 สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน ญาติสนิทมิตรสหาย เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาสนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา รุ่นที่ 1 และครอบครัวที่เป็นก าลังใจให้ตลอดมาจนกระทั่งการวิจัยเสร็จสมบูรณ์  คุณค่าและ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอมอบคุณความดีนั้นแด่ทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น หากมี
ข้อบกพร่องประการใดที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขใน
การศึกษาครั้งต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ                                                                                                           
       ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศที่มีความส าคัญต่อการด า เนนนีีวนตของมนุยย               
เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรยฐกนจ  การเมือง  และสน่งแวดล้อม  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) หรือไอทีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ  ประมวลผล  และเผยแพร่
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจนมีผู้ เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารว่าเป็นคลื่นลูกที่สาม        
(The  Third  Wave)  เพราะสภาพสังคม  เศรยฐกนจ  ได้มีการแข่งขันกันตลอดเวลา   โดยต้องอาศัย
ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ  ดังนั้นระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสน่งส าคัญที่จะี่วยให้
องค กรสามารถด าเนนนการไปได้อย่างมีประสนทธนภาพ  และถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมากทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  ได้มีการผสมผสานระหว่างความสามารถของมนุยย และความสามารถของ
ระบบคอมพนวเตอร เข้าด้วยกัน  ท าให้เกนดเครื่องมือในรูปของโปรแกรมส าเร็จรูป   ซึ่งน ามา                
ี่วยจัดการเรื่องงาน  โดยเฉพาะงานในส่วนที่เป็นกระบวนการ  ดังนั้น  สารสนเทศจึงได้รับการพัฒนา
ให้เป็นระบบขึ้น  เพ่ือให้องค กรสามารถด าเนนนไปได้อย่างมีประสนทธนภาพ  และนอกจากจะใี้ใน            
การวางแผนการควบคุมการท างาน  และประกอบการตัดสนนใจอย่างถูกต้องยังน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง   
ทางความคนด  และสร้างทางเลือกใหม่ๆ   การมีระบบสารสนเทศที่ดีท าให้สามารถเป็นผู้น าในการ
ด าเนนนงานต่างๆ  ได้  (กรมวนีาการ, 2546:  6) 

นโยบายและจุดเน้นการด าเนนนงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกยาขั้นพ้ืนฐานได้ให้มี
การเร่งรัดพัฒนาประสนทธนภาพการบรนหารงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกยาทั้งในสถานศึกยาและ
ส านักงาน โดยเน้นการใี้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนความเป็นเลนศตามมาตรฐาน
พระราีบัญญัตนการศึกยาแห่งีาตน พ.ศ. 2542  มีเป้าหมายให้สถานศึกยาและส านักงานทุกระดับ     
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใี้ในกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนใี้ในการบรนหารงาน      
อย่างเหมาะสมมีประสนทธนภาพ โดยมีมาตรการให้มีการพัฒนาสถานศึกยาเข้าสู่มาตรฐานโดยสนับสนุน
ให้สถานศึกยามีข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเีนงปรนมาณและคุณภาพ เพ่ือใี้ในการพัฒนา  การจัดการ
ศึกยาของสถานศึกยา  (กรมวนีาการ, 2546: 4) 

หน่วยงานทางการศึกยาหรือสถานศึกยาในยุคปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ           
อย่างยน่งในการรับผนดีอบในภารกนจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของีาตนให้มีคุณลักยณะเป็นไปตาม          
ที่สังคมต้องการ  ฉะนั้นการบรนหารจัดการระบบข้อมูล และสารสนเทศจึงมีความส าคัญในการตัดสนนใจ
ด าเนนนการต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกยา และก าหนดนโยบายทางการศึกยา ต้องมีระบบ



 
2 
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ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการและ
ทันสมัย    จะี่วยให้การวางแผนการบรนหารจัดการและการตัดสนนใจด าเนนนไปอย่างมีประสนทธนภาพ
ในทางตรงกันข้าม หากหน่วยงานใดไม่ได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่ดีไปใี้ในการปฏนบัตนงาน   การ
ปฏนบัตนงานนั้น ๆ ก็ย่อมเสี่ยงต่อความผนดพลาดสูง และผลการด าเนนนงานก็ไม่เป็นไปอย่างมี
ประสนทธนภาพเท่าท่ีควร (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกยาแห่งีาตน, 2544: 11) 

 กระทรวงศึกยาธนการมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกยาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น              
การระดมสรรพก าลัง  การใี้ยุทธศาสตร และกระบวนทัศน ที่หลากหลาย  จึงมีความจ าเป็นอย่างยน่ง           
กับการด าเนนนภารกนจให้เกนดประสนทธนภาพและประสนทธนผลสูงสุด  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่ง        
ที่ทุกฝ่ายตระหนักและยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา  คือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information  Technology)  ศักยภาพของปัจจัยดังกล่าวมีบทบาทส าคัญยน่ง  ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบรนหารจัดการศึกยา  ทั้งในระบบและนอกระบบ                      
การสร้างเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเรียกใี้  และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการ
ก าหนดนโยบาย     การวางแผน  การบรนหาร  การตัดสนนใจ  รวมทั้งการเรียนการสอนระยะใกล้           
และระยะไกลตลอดจนพัฒนาสื่อการสอน  และการใี้เทคโนโลยีคอมพนวเตอร ี่วยการเรียนการสอน  
ล้วนเกนดจากศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสน้น  ดังนั้น  หากระบบสารสนเทศของโรงเรียน     
มีสารสนเทศที่ดีย่อมแสดงถึงคุณภาพของการจัดการศึกยาของโรงเรียนได้อย่างีัดเจน   ย่อมสามารถ
ตอบค าถามได้ว่าการด าเนนนงานของ  โรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  ในระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนจะต้องมีสารสนเทศที่แสดงถึงคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน  ในส่วนนี้จะเป็นผลผลนต
ใหม่ของระบบสารสนเทศที่เกนนกว่าสารสนเทศพ้ืนฐานแบบเดนมได้  ซึ่งจะก่อให้เกนดประโยีน           
จากระบบสารสนเทศที่จะีี้ให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  
กระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทุกฝ่ายเกนดแนวคนดในการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียน  
อีกทั้งี่วยในการตัดสนนใจในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสนทธนภาพยน่งขึ้น 
(กรมสามัญศึกยา, 2542:  4-6) 

 กระทรวงศึกยาธนการได้ออกระเบียบ ตามราีกนจจานุเบกยา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ว่าด้วย
การส่งเสรนมความประพฤตนนักเรียน มาตรา ๖๔ นักเรียนต้องประพฤตนตนตามระเบียบของโรงเรียน
หรือสถานศึกยาและตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย การลงโทยนักเรียนโดยให้สถานศึกยา        
ในสังกัดทุกแห่งดูแลความประพฤตนและลงโทยนักเรียนที่กระท าความผนด โดยการหักคะแนน              
ความประพฤตน   ท าการบันทึกข้อมูลคะแนนความประพฤตนของนักเรียน และท าการสรุปข้อมูลส่งไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด 
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   ระบบสารสนเทศทางการศึกยาจึงเป็นสน่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยน่งต่อการพัฒนา             
การวางแผนและพัฒนาการศึกยา เพราะกระบวนการตัดสนนใจในการบรนหารย่อมมีระบบสารสนเทศ
เป็นหัวใจที่ส าคัญ ในทุกขั้นตอน  และจะต้องมีความถูกต้อง  เีื่อถือได้  ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ
และทันต่อเวลา  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนนงานด้านข้อมูลของทุกหน่วยงาน  ส่วนใหญ่ค่อนข้าง
คล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือใหญ่  แม้แต่การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกยาก็มี
ปัญหาอุปสรรคเี่นเดียวกัน  คือ  ข้อมูลไม่เพียงพอกับความต้องการ  ข้อมูลน้อย   ไม่เพียงพอ        
กับความต้องการสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัย  และปัญหาเกี่ยวกับความสะดวก                 
ในการเรียกใี้ข้อมูล  (มยุรี  รัตนมุง , 2537: 6-9)  ดังนั้น  การจัดระบบสารสนเทศ  เป็นวนธีการ         
จัดโครงสร้างและควบคุมดูแลข้อมูลภายในองค กร   โดยอาศัยกระบวนการวนเคราะห และแสดงผล
ข้อมูลและมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกยานั้น  
จะต้องมีการวางแผนไว้อย่างีัดเจนและเหมาะสม  รวมทั้งมีการปฏนบัตนตามแผนที่วางไว้เพ่ือจัดระบบ
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของผู้เรียน  นอกจากนั้นสน่งต้องรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทั้งด้านข้อมูล          
ส่วนบุคลากรครู-อาจารย   นักเรียน  วัสดุอุปกรณ   รวมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 เด็กและเยาวีนเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาสังคมไทย แต่ในปัจจุบันเด็กและเยาวีน               
ได้สร้างความหวั่นวนตกต่ออนาคตของีาตน เนื่องจากข้อเท็จจรนงที่ปรากฏตามสื่อมวลีน ข่าวรายวัน 
พบว่า เด็กและเยาวีนมีปัญหาการใี้ความรุนแรง ยาเสพตนด ปัญหาทางเพศ การปรับตัว เป็นต้น 
และจากข้อมูลวนจัยเฝ้าระวังสถานการณ เด็กไทยของสถาบันรามจนตตน โดยการสนับสนุนของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวนจัย (สกว.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรนมสุขภาพ (สสส.) 
ส ารวจพฤตนกรรมเด็กและเยาวีนปี 2551 สรุปพบว่า ภาพรวมของสังคมไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวีนในด้านของมนตนทางลบ ยืนยันว่าสถานการณ ของเด็กไทยปัจจุบันน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยน่ง 
เนื่องจากก าลังเผีนญปัญหาหลายด้านพร้อมกันกล่าวคือ 1) มีเพศสัมพันธ ก่อนวัยอันควร ก่อให้เกนด
ปัญหาการตั้งครรภ   ไม่พึงประสงค  มีเด็กอายุต่ ากว่า 19 ปี มาท าคลอดสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2548 - 
2551 ซึ่งปี 2551 ประมาณการว่ามีถึง 77,092 คน จากปี 2550 ที่มี 68,385 คน น ามาสู่ปัญหา        
ความไม่พร้อมที่จะเลี้ยง ปัญหาเศรยฐกนจ เพราะไม่มีงานท า    2) เด็กและเยาวีนกระท าผนดกฎหมาย
มากขึ้นเด็กถูกส่งเข้าสถานพนนนจและสถานคุ้มครองเด็กและเยาวีนปี 2551 จ านวน 42,102 คน 
มากกว่าปี 2550 ประมาณ 2,000 คน คดีอันดับต้นๆ คือ ลักทรัพย  ยาเสพตนด และการท าร้ายต่อีีวนต
และร่างกาย 3) เด็กใี้ีีวนตกับสื่อมากข้ึน โดยประมาณ 6-7 ีม. ต่อวัน กับสื่อต่างๆ ทั้งโทรศัพท มือถือ 
อนนเทอร เน็ตและโทรทัศน  4) เด็กไทยมีแนวโน้มที่จะมีภาวะความเครียดสูง ในด้านการมองสังคมและ
การเมืองตนดลบ ปี 2551 มีเด็กเครียดจนปวดท้อง หรือนอนไม่หลับเฉลี่ยถึงร้อยละ 30  นอกจากนี้ 
ภาวะเครียดจะสูงขึ้นตามระดับการศึกยา โดยนนสนต นักศึกยา เครียดถึงร้อยละ 40 ปัญหามาจากการ
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เรียนและการแข่งขัน ขณะที่เด็กกว่าร้อยละ 60 ในระดับมัธยมศึกยา และระดับอุดมศึกยา เห็นว่า
ประเทศไทยมีการทุจรนตคดโกงในระดับมาก จึงน่าห่วงว่าปี 2552 เด็กไทยจะเครียดมากขึ้น และ 5) 
เด็กไทยไม่ีอบไปโรงเรียนมากขึ้น และมีนนสัยการเรียนรู้ที่น่าเป็นห่วง โดยมีเพียงร้อยละ 27 ที่อ่าน
หนังสือเป็นงานอดนเรกและเด็กที่บอกว่าีอบไปโรงเรียนมาก ลดลงจาก ร้อยละ 43 เหลือเพียงร้อยละ 
38 ยน่งเมื่อเรน่มเข้าีั้นมัธยมศึกยา สาเหตุหนึ่งมากจากการกวดวนีา ทัศนคตนต่อครู ความเครียดต่อ
สภาพ ความรุนแรงในโรงเรียน โดยมีเด็กเพียงร้อยละ 26 ที่รู้สึกปลอดภัยมากเวลามาโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทน สภาพครอบครัวอ่อนแอ เด็กเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา      
สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยน่งปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพนเศยในกลุ่มเยาวีน ได้แก่ การใี้ความ
รุนแรง ถูกท าร้าย และอุบัตนเหตุ จากปัญหาดังกล่าวหลายฝ่ายได้วนเคราะห ว่าเป็นผลมาจากการจัด
การศึกยาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวีนที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกยาทั้งในระดับ
ประถมศึกยา มัธยมศึกยาและระดับอุดมศึกยา สถานศึกยาไม่สามารถ จัดการศึกยาให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สตนปัญญา อารมณ  สังคม และมีคุณลักยณะที่พึงประสงค  ผู้เรียนไม่
สามารถคนดวนเคราะห  ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกนดขึ้นกับตนเอง จึงท าให้เด็กและเยาวีน ส่วนใหญ่
หาทางออกโดยการพึ่งสารเสพตนดและการใี้ความรุนแรง  

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม  ซึ่งเปิดสอนระดับีั้นมัธยมศึกยาตอนต้นและมัธยมศึกยา                
ตอนปลาย โดยได้ด าเนนนการจัดการศึกยาพัฒนาผู้เรียน  และสังคมภายใต้พระราีบัญญัตนการศึกยา
แห่งีาตนพุทธศักราี 2542 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุยย ที่สมบูรณ ทั้งร่างกาย  จนตใจ  สตนปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม  มีจรนยธรรมในการด ารงีีวนต  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่งเสรนมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมีาตน  และเต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ด้วยวนธีการหลากหลายและได้เล็งเห็นความส าคัญของงาน
กนจการนักเรียนที่เป็นส่วนงานที่คอยควบคุมดูแล เอาใจใส่ นักเรียนทุกคนของทางโรงเรียน เพ่ือให้
ความี่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ได้ไว้วางใจโรงเรียนโดยน าบุตรหลานเข้ามา
สมัครเรียน โดยส่วนงานกนจการนักเรียนซึ่งเป็นผู้รับผนดีอบด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถนตน              
การมาเรียน สาย ลา ขาด ของนักเรียน     การควบคุม ดูแล ความประพฤตนของนักเรียนทุกคนให้อยู่
ในกฎระเบียบของทางโรงเรียนทั้งการหักคะแนนความประพฤตนการกระท าความผนด การเพน่มคะแนน
การท าความดี ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกตน กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาและ
จัดเก็บข้อมูลประจ าวันของครทูี่ปรึกยา เพ่ือตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนบันทึกเหตุการณ ต่าง ๆ 
ที่เกนดขึ้น ประสานแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดได้จัดเก็บลงในแฟ้มเอกสาร  

 จากการด าเนนนงานผู้ศึกยาได้สอบถามขั้นตอนการท างานของหัวหน้างานกนจการนักเรียน        
ท าให้ทราบปัญหาของงานกนจการนักเรียนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล สถนตนการมาเรียน สาย ลา ขาด ของนักเรียน การประมวลผลคะแนนความประพฤตน 
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การคัดกรองนักเรียน และสรุปข้อมูลประจ าวัน  เนื่องจากเป็นการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มเอกสาร          
ท าให้เกนดความล่าี้าในการสืบค้นการสรุปผล  การก ากับตนดตามนักเรียนที่ปัญหา  เี่น นักเรียน        
ที่ขาดเรียนบ่อย นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤตนกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเหล่านั้นไม่ได้รับการี่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง  ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มเอกสารท าให้สน้นเปลืองเวลา          
ในการค้นหาเป็นอย่างมาก การรวบรวมและประเมนลผลเ พ่ือให้ ได้สารสนเทศครบถ้วน                         
ตามความต้องการ อีกท้ังการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องท าได้ยาก                                                                      

  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วนจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศงานกนจการ
นักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9           
จังหวัดนครปฐม เพ่ือแก้ปัญหาในกระบวนการท างานท าให้การด าเนนนงานเป็นระบบมีความสะดวก
รวดเร็วในการด าเนนนงานของงานกนจการนักเรียนและตอบสนองการรายงานผลแก่ผู้บรนหารได้ทันเวลา 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม                      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
 2. เพ่ือประเมนนคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
วนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือประเมนนความคนดเห็นของผู้ใี้ระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนโรงเรียน                     
โพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 

1. ระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  มีองค ประกอบของระบบอะไรบ้าง 

2. ผลการวนเคราะห การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียน 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม   
เป็นอย่างไร 

3. ผลการประเมนนระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยผู้เีี่ยวีาญและผู้ใี้ระบบ               
เป็นอย่างไร 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประีากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประีากร  หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใี้ระบบสารสนเทศที่ผู้วนจัยพัฒนาขึ้น   

ได้แก่  ผู้บรนหาร  ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บรนหาร ครู และเจ้าหน้าที่ปฎนบัตนงานด้านกนจการนักเรียน 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อจ านวน 25 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 2. ตัวแปรที่ศึกยา 
 2.1 ตัวแปรต้น  คือ ระบบสารสนเทศรงานกนจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
 2.2 ตัวแปรตาม   
  2.2.1  ผลการประเมนนคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียน  

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
โดยผู้เีี่ยวีาญ 

  2.2.2 ผลการประเมนนความคนดเห็นของผู้ใี้งานระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียน  
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การวนจัยในครั้งนี้ได้ศึกยาเอกสาร ต ารา และงานวนจัยที่เกี่ยวข้องกับการวนเคราะห และพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูล การบรนงานงานฝ่ายกนจการนักเรียน และได้ก าหนดกรอบแนวคนด
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9  จังหวัดนครปฐม โดยสัมภายณ ผู้เีี่ยวีาญ 2 ด้าน คือ           ด้าน
การบรนหารงานกนจการนักเรียน และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และท าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใี้หลักทฤยฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
และท าการหาประสนทธนภาพของระบบสารสนเทศซึ่งได้จากการประเมนนโดยผู้เีี่ยวีาญทั้ง 2 ด้านและ
ผู้ใี้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 1 แผนภูมนกรอบแนวคนดในการวนจัย 
 

 

 
 

ระบบสำรสนเทศงำนกจิกำรนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยำคม สังกัดส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ  
เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

   1.  ผลกำรประเมินคุณภำพของระบบสำรสนเทศงำนกจิกำรนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชำญ 

             2.  ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศงำนกจิกำรนักเรียน  
 

ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 
 (System Development Life Cycle: 

SDLC) 
1. กำรก ำหนดปัญหำ 
2. กำรวิเครำะห์ 
3. กำรออกแบบ 
4. กำรพัฒนำ 
5. กำรทดสอบ 
6. กำรน ำระบบไปใช ้
7. กำรบ ำรุงรักษำ 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ โอภำศ เอ่ียมสิริวงศ์, 2554 

งำนกิจกำรนกัเรียน 
1. งำนธุรกำรฝ่ำยปกครอง  
2. งำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ  
    บุคลิกภำพนักเรียน  
4. งำนแก้ไขพฤติกรรม  
5. งำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ           
6. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและ 
    กิจกรรมนักเรียน   
7. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติด 
    ในโรงเรียน    
8. งำนสำรสนเทศ  
9. งำนเวรประจ ำวันและรักษำ 
    ควำมปลอดภัย 
 
 
ที่มำ รำยงำนประจ ำปี, 2558 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ระบบสำรสนเทศงำนกิจกำรนักเรียน หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่พัฒนาขึ้น 

ส าหรับการจัดเก็บและการบรนการสารสนเทศ เพ่ือใี้ในงานกนจการนักเรียน                                     
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วยงานประวัตนนักเรียน ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลรายการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพฤตนกรรม
นักเรียนทั้งในด้านการท าความดีและการท าความผนด  คะแนนความประพฤตน  
 ควำมต้องกำรของระบบ หมายถึง  การพนจารณาปัญหาของระบบงานและความต้องการ             
ที่จะแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบงานที่ปฏนบัตนโดยคอมพนวเตอร หรือบุคคลก็ตาม 
โดยพยายามค้นหาสาเหตุ ว่ าอะไรคือปัญหาหลักและปัญหารองของระบบงานปัจจุบัน                   
เป็นการพยายามตอบค าถามว่าระบบที่เป็นอยู่มีอะไรบ้างที่ยังไม่ดีพอตามที่ต้องการ  โดยส ารวจ          
ความต้องการของโรงเรียนและความต้องการของผู้ใี้  
 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่ใี้เทคนนคการศึกยา การวนเคราะห  และ
การออกแบบระบบสารสนเทศให้สามารถด าเนนนงานอย่างมีประสนทธนภาพ ผู้พัฒนาระบบต้องศึกยา
และวนเคราะห กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ ระหว่างปัจจัยน าเข้า 
ทรัพยากรด าเนนนงาน และผลลัพธ  เพ่ือท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่การพัฒนาระบบมนได้
สน้นสุดที่การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การตนดตั้ง การด าเนนนงาน และประเมนน
ระบบว่าสามารถด าเนนนงานได้ตามต้องการหรือไม่ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบใน
อนาคต โดยใี้หลักทฤยฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life cycle:SDLC)         
ในการวนเคราะห  ออกแบบ และการพัฒนาระบบ 

ระบบสำรสนเทศงำนกิจกำรนักเรียน หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่พัฒนาขึ้น 
ส าหรับการจัดเก็บและการบรนการสารสนเทศ เพ่ือใี้ในงานกนจการนักเรียน                                   
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9  จังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วยงานประวัตนนักเรียน ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลรายการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพฤตนกรรม
นักเรียนทั้งในด้านการท าความดีและการท าความผนด  คะแนนความประพฤตน  
 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยำคม  หมายถึง  โรงเรียนระดับมัธยมศึกยาขนาดกลาง เปิดสอน            
ในระดับีั้นมัธยมศึกยาปีที่ 1 – 6  จ านวนนักเรียน 570  คน ตั้งอยู่ เลขที่  237 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ           
อ.เมือง จ.นครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9 
 คุณภำพของระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนที่เหมาะ
ส าหรับการใีงาน ตรงกับความตองการของผูใี้โดยผู้เีี่ยวีาญ ในด้านความสามารถท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการ 2. ด้านหน้าที่ของระบบ 3. ด้านการใี้งาน
โปรแกรม  4. ด้านความปลอดภัย โดยประเมนนตามมาตราส่วนประเมนนค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตามวนธีของลนเคนร ท ซึ่งแบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 5 ี่วงหรือ 5 ระดับ และการแปลผล ดังนี้  
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          ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.51  – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51  – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00  หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับน้อยที่สุด 
ควำมคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ความคนดเห็นของผู้ใี้งาน แบ่งออกเป็น 

เจ้าหน้าที่งานกนจการนักเรียน และผู้ใี้งานทั่วไป ที่มีต่อระบบสารสนเทศงานกนจการนักเรียนที่เหมาะ
ส าหรับการใีงาน ตรงกับความตองการ ในด้านความสามารถทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. การตนดต่อกับผู้ใี้ 
2. การสืบค้นข้อมูล  3. การออกรายงาน 4. ลักยณะโดยรวมของฐานข้อมูล และความคนดเห็นของ
ผู้ใี้งานระดับผู้ใี้ทั่วไป ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1. การตนดต่อกับผู้ใี้ 2. การบันทึกแก้ไขข้อมูล        
3. การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน   4. การรักยาความปลอดภัยของข้อมูล 5. ลักยณะโดยรวม
ของฐานข้อมูล  โดยประเมนนตามมาตราส่วนประเมนนค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวนธีของลนเคนร ท  
ซึ่งแบ่งระดับความคนดเห็นออกเป็น 5 ี่วงหรือ 5 ระดับ และการแปลผล ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.51  – 5.00 หมายถึง  มีความคนดเห็นระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51  – 4.50 หมายถึง  มีความคนดเห็นระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00  หมายถึง  มีความคนดเห็นระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคนดเห็นระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคนดเห็นระดับน้อยที่สุด 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวนทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกยา เขต 9              
จังหวัดนครปฐม มีระบบสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บการประมวลผลและการ
เรียกใี้ข้อมูลส าหรับงานกนจการนักเรียนได้อย่างมีประสนทธนภาพ 

2. ผูบรนหาร หัวหน้างานกนจการนักเรียน  ครูที่ปรึกยา และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไดขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ ของงานกนจการนักเรียนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน เพน่มความนาเีื่อถือใหแกองคกร
เนื่องจากขอมูลมีการปรับปรุง   เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

3. งานกนจการไดรับสารสนเทศเพ่ือน าไปประกอบการตัดสนนใจของผูบรนหาร หรือบุคคลผูที่
เกี่ยวของเพ่ือใีในการปรับปรุงแกไขปญหาในแตละสวนงานใหลดนอยลงหรือแกปญหาได  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 

1. สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
1.1 ความหมายของสารสนเทศ 
1.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
1.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
1.4 ระบบสารสนเทศกับงานบริหารงานในองค์กร 
1.5 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
1.6 การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
1.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
1.9  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ที่มาและความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2.4 ปจจัยที่ท าใหเกิดความลมเหลวในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

3. ฐานข้อมูล 
3.1 ความหมายของฐานข้อมูล 
3.2 ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล 
3.3 ฐานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.4 เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 
3.5 ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL 

  4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน 
       4.1ความหมายของกิจการนักเรียน 
       4.2 ความมุ่งหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน 
       4.3 ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน 
       4.4 ประโยชน์ของการจัดกิจการนักเรียน
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                          5.1 งานวิจัยในประเทศ 
                          5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
    
1. สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

1.1 ความหมายของสารสนเทศ  
ค าว่าสารสนเทศในภาษาไทยเป็นค าที่ใช้กันหลายค า  เช่น  ข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศและ

สารนิเทศ  ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเดียวกัน  คือ  ตรงกับค าว่า อินฟอร์เมชั่น ( Information)              
ในภาษาอังกฤษ  (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2535: 11)  แต่ค าที่พบว่ามีการใช้บ่อย คือ ค าว่าสารนิเทศ และ
สารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้ใช้ได้ทั้ง  2 ค าเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเนื้อหา  
เรื่องราวเกี่ยวกับสารสนเทศได้มีผู้ให้ความหมายของสารสนเทศ ดังนี้ 

ชุติมา  สัจจานนท์ (2530: 17) ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า  คือ ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ ข้อสนเทศ สารสนเทศ  ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ  และวัสดุย่อส่วน เพ่ือประโยชน์
ทางการสื่อสารละการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม 

ประภาวดี  สืบสนธิ์ (2543: 6) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์           
ที่ผ่านกระบวนการณ์  ประมวลผล  มีการถ่ายทอด  และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ  

มาลี  ล้ าสกุล (2545: 5) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า ค าว่าสารสนเทประกอบด้วย
ค าสองค าคือ สาร และสนเทศ  สาร  แปลว่า  แก่น  เนื้อแท้ที่แข็ง  แก่นสาร  ส่วนส าคัญ  หนังสือ  
จดหมาย  สนเทศ  แปลว่า  ค าสั่ง  ข่าวสาร  ใบบอก  เมื่อรวมกันเป็นค า  สารสนเทศ  หมายถึง แก่น
หรือเนื้อแท้ท่ีเป็นข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ข่าวสาร  ข้อความหรือตัวอักษรที่บันทึกข้อความซึ่งแจ้งให้ทราบ
เนื้อหาสาระ 

สุชาดา  กีระนันทน์ (2541: 5) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า  สารสนเทศ  คือ
ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้น  จนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้           ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือความรู้ที่เกิดเพ่ิมข้ึนกับผู้ใช้ 

สมาคมห้องสมุดอเมริกันให้ค าจ ากัดความของค าว่า Information ว่า หมายถึง ความคิด 
ข้อเท็จจริง  และผลงาน ที่เกิดขึ้นจากจิตใจทั้งหมด ซึ่งมีวิธีการติดต่อสื่อสาร มีการจดบันทึกรวบรวม              
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีวิธีการแจกจ่ายทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในทุกรูปแบบ 
(Young, 1983: 117;  อ้างถึงใน จุมพจน์ วนิชกุล, 2549: 5)   
 ค าว่า “Infotmation” ซึ่งบัญญัติความหมายโดย  พรีเทอร์ท (Prytherch, 1987: 381) สรุป
ได้ว่า คือ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการบันทึกบนกระดาษ หรือวัสดุอ่ืน ๆ และใช้ประโยชน์            เพ่ือ
การสื่อสาร และ พามเมอร์ (Palmer, 1987 : 6) ให้ความหมายที่สั้นกะทัดรัดว่า คือ ข้อมูลซึ่งใช้ ใน
การตัดสินใจ 
 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2551: 204) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า สารสนเทศ เป็นการน าข้อมูล
มาประมวลผลเพ่ือจัดการกับข้อมูลอย่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้            
ให้เกิดประโยชน์ได้ 
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ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และไพบูลย์  เกียรติโกมล (2542: 35) ได้ให้ความหมายไว้ว่า   
สารสนเทศ  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ  โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปประกอบการท างาน  หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพในระบบจัดท ารายงาน  ที่ออกโดยระบบจัดท ารายงานสมควรที่จะบรรจุไปด้วย
สารสนเทศที่มีคุณภาพ  และเป็นที่ต้องการของผู้บริหาร  หรือผู้ใช้ ซึ่งสารสนเทศที่มีคุณภาพ           
ควรจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ตรงประเด็น (Relevance) รายงานที่ออกควรจะบรรจุด้วยสารสนเทศที่เป็น     
ที่ต้องการหรือเป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่ผู้บริหารก าลังท าการตัดสินใจ 

2. ความถูกต้อง (Accuracy) รายงานที่ออกควรที่จะบรรจุด้วยสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ไม่มีข้อผิดพลาด  และเป็นที่เชื่อถือได้ของผู้บริหาร 

3. ถูกเวลา (Timeliness) รายงานที่ออกควรที่จะบรรจุด้วยสารสนเทศทันสมัย   
และทันเวลา เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่กระท าอยู่ในขณะนั้น 

4. พิสูจน์ได้ (Verifiable) รายงานที่ออกควรที่จะบรรจุด้วยสารสนเทศท่ีสามารถ 
ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งใด  และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 

สรุป สารสนเทศ เกิดจากการน าข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ (2542: 12-14)  ได้แบ่งประเภทของสารสนเทศท่ีดี              

ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความถูกต้องเชื่อถือได้  หมายถึงความถูกต้องที่ปราศจากข้อผิดพลาดหรือ                

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสารสนเทศเป็นผลลัพธ์ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูล 
2. สามารตรวจสอบได้ (Verifiable)สารสนเทศที่ได้  อาจมาจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง   

ดังนั้นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกัน ควรจะได้มีการตรวจสอบเพ่ือจะได้เชื่อถือได้ว่าเป็นข้อมูล                   
ที่ถูกต้องหรือสารสนเทศบางอย่างที่มีความส าคัญควรผ่านการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารสนเทศนั้น
ถูกต้อง  เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน  เป็นต้น 

3. ความสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ  จะต้องมี  
ความสมบูรณ์  มิฉะนั้นอาจท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารเกิดความผิดพลาดได้  ความสมบูรณ์ไม่ได้
หมายถึงปริมาณของสารสนเทศ  คุณภาพความสมบูรณ์ของสารสนเทศมักจะเน้นถึงสารสนเทศ       
ที่ปราศจากการถูกละเลยหรือถูกมองข้ามสิ่งส าคัญไป 

4. ทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) สารสนเทศจะต้องทันสมัยและทันต่อการใช้ 
งานอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  เพ่ือผลิตสารสนเทศ
ให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์  สารสนเทศที่มีคุณค่าหรือไม่นั้นจะต้องค านึงถึงช่วงเวลาเป็นสิ่งส าคัญ   
สารสนเทศบางอย่างที่มีคุณค่าสูงหรือไม่นั้นจะต้องค านึงถึงช่วงเวลาเป็นสิ่งส าคัญ  สารสนเทศ
บางอย่างที่มีคุณค่าสูงในวันนี้แต่อาจจะมีคุณค่าลดลงในเวลาต่อมาและอาจไม่มีคุณค่าเลย เมื่อเกิน
ก าหนดเวลาที่ต้องการน าไปใช้   
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5. ความกะทัดรัด (Conciseness) สารสนเทศที่ดีควรจะเป็นสารสนเทศท่ีกะทัดรัด   
มีเฉพาะสาระส าคัญและมีคุณค่าท่ีสมบูรณ์ในตัวเอง  โดยทั่วไปความกะทัดรัดของสารสนเทศข้ึนอยู่กับ
ระดับของผู้บริหารด้วย  ผู้บริหารระดับสูงต้องการสารสนเทศที่มีความกะทัดรัดมาก  ส่วนผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับปฏิบัติการต้องการสารสนเทศที่มีความละเอียดมากขึ้น  ความกะทัดรัด            
จะต้องตรงกับความต้องการของผู้บริหารด้วย 

6. ตรงประเด็นหรือตรงตามความต้องการ (Relevance)สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ   
หมายถึง   ความเกี่ยวข้องของสารสนเทศกับงาน  สารสนเทศที่ดีจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรง
กับงานท่ีต้องการใช้สารสนเทศนั้น  ดังนั้นสารสนเทศที่ผู้ใช้คนหนึ่งต้องการอาจจะไม่ตรง 
 

1.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
ค าว่าระบบสารสนเทศ มาจากค า 2 ค า คือค าว่าระบบ (System) ค าว่า ระบบ  หมายถึง            

ชุดขององค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือท างานให้บรรลุจุดประสงค์
หรือเป้าหมายร่วมกัน  เมื่อมีการน าค าว่า ระบบ ร่วมกับค าว่าสารสนเทศ  จึงกลายเป็นระบบ
สารสนเทศ  ( Information System)  ซึ่ งจัดเป็นกลไกชนิดหนึ่ง  ด้วยการน าเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูลในองค์กร ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงประกอบด้วย
หลายส่วนด้วยกัน ซึ่งแต่ละส่วนนั้นจ าเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือให้ เกิดเป็นระบบสารสนเทศที่
สมบูรณ์  ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ  (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ 2547:203) 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
2. ซอฟต์แวร์ (Software) 
3. ข้อมูล (Data) 
4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 
5. กระบวนการท างาน (Procedures) 

เมื่อน าส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วน  มารวมกันก็จะเป็นระบบสารสนเทศ  ที่ท าให้สามารถท า   
การจัดเก็บข้อมูล การค้นคืนสารสนเทศ  และการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ                
และน าไปจัดท ารายงานสารสนเทศ  เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป 
 มาลี  ล้ าสกุล (2545: 33)  ได้ให้ความหมายระบบสารสนเทศไว้ว่า  ค าว่า ระบบโดยทั่วไป  
หมายถึง กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน  และประสานสัมพันธ์กับส่วนอ่ืน ๆ น ามารวมกัน
เพ่ือวัตถุประสงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นค าว่า ระบบสารสนเทศ จึงหมายถึง การน าองค์ประกอบหรือ
ส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการและการให้บริการสารสนเทศ  ซึ่งได้แก่   ทรัพยากร
สารสนเทศ บุคลากร เครื่องจักรกล  และอุปกรณ์ต่าง ๆ กระบวนการจัดการสารสนเทศ กระบวนการ
บริหารหน่วยงานสารสนเทศ และผู้ ใช้มาท างานร่วมกันเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล                 
และเผยแพร่สารสนเทศ 
 วิสูตร  วรสง่าศิลป์ (2552: 238) ได้ให้ความหมายระบบสารสนเทศว่าหมายถึง ระบบที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือน าข้อมูล คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) กระบวนการและบุคลากร มาท างาน
ร่วมกัน เ พ่ือจัดการสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  หรือ ที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน                      
การประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ 
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 สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ ก็คือ ระบบของการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยบุคคล
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับงานหรือภารกิจ                     
แต่ละอย่าง 
 
 

1.3  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ (Information system) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟแวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น  

คีย์บอร์ด (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ (monitor) จอภาพสัมผัส (touch screen)  ปากกา
แสง (light pen) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) เครื่องพิมพ์ (printer) ฮาร์ดดิสก์ (hard 
disk) รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารส าหรับเสื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น โมเด็ม (modem) 
และสายสัญญาณ 

2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ( instruction ) ที่ใช้ควบคุม   
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพ่ือให้ท างานตามค าสั่งของผู้ใช้  

3. ข้อมูล(date) ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน
อุปกรณ์ 

ของหน่วยรับเข้า เช่น คีย์บอร์ด และ สแกนเนอร์ (scanner) ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บ              
ที่เป็นระบบเพ่ือการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจ า 
(memory unit) ก่อนที่จะถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล (storage  unit) เช่น ฮาร์ดดิสก์ และแผ่น
ซีดี (compact Disc : CD) การป้องกันข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

4. บุคลากร (people) บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดของระบบสารสนเทศ ในที่นี้ 
หมายถึง  บุคลากรที่เป็นผู้ พัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากรที่เป็นผู้ พัฒนาระบบสารสนเทศ              
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้สามารถท างานได้
ตามความต้องการของผู้ใช้ ง่ายและสะดวก ส่วนผู้ใช้ต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ                      
ในการใช้งานระบบ สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจึงเกิดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) ระบบสารสนเทศต้องมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ 
เป็นล าดับขั้นชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการท าส าเนาข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ              
เกิดการช ารุดเสียหาย ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการรวบรวมและจัดท าให้เป็นรูปเล่ม ของคู่มือ
การใช้งาน 
 ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เ พ่ิมองค์ประกอบบางส่วนเข้ามา ได้แก่  ภาวะเชื่อมต่อ  
(connectivity) ที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อถึงกัน และแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันได้  
ช่วยขยายขีดความสามารถและประโยชน์ของระบบสารสนเทศออกไปได้มากขึ้น  ภาวะเชื่อ มต่อ
ท างานโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ สายเคเบิล หรืออากาศก็ได้ 
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 ในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จะมีผู้ช านาญพิเศษท าหน้าที่เขียนระเบียบปฏิบั ติการ             
พัฒนาซอฟแวร์และจัดเก็บข้อมูล  แต่ส าหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จะเป็นผู้ปฏิบัติในส่วน             
ต่าง ๆ เหล่านี้เอง ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรเข้าใจถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) หรือ ไอที (IT) ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล 
 

1.4 ระบบสารสนเทศกับงานบริหารงานในองค์กร 
การบริหารงานในองค์กรแบ่งเป็น การบริหารระดับสูง (Strategic Management) ,                

การบริหารระดับกลาง (Middle Management) และการบริหารระดับต้น/ปฏิบัติการ (Operational 
Management) การบริหารระดับสูง  (Strategic Management)  

 ลักษณะงาน: เป็นการก าหนดนโยบาย การก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินธุรกิจ
แข่งกับบริษัทคู่แข่งได้ 

 การตัดสินใจ : เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิด  และเป็นการตัดสินใจ      
ที่ยาก สลับซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์อย่างมาก 

 ลักษณะสารสนเทศ : ต้องการข้อมูลที่มีแนวโน้มพยากรณ์ต่าง ๆ ในลักษณะ                
ของรูปภาพ กราฟสรุป ประเด็นส าคัญ และไม่ต้องการรายละเอียดมากนัก 

 แหล่งข้อมูล : ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลบริษัท
คู่แข่ง ข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการตลาด เป็นต้น 

การบริหารระดับกลาง (Middle Management) 
ลักษณะงาน : เป็นการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

ระดับสูง 
การตัดสินใจ : มีความซับซ้อนน้อยกว่าการตัดสินใจของระดับสูง แต่อาจมีเหตุการณ์ไม่ได้

คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นได้ 
ลักษณะสารสนเทศ : เป็นรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและแนวโน้มในอนาคต โดยการ

แสดงตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือเมื่อผู้บริหารต้องการ เช่น รายงายสรุปการขายสินค้าที่มียอดขาย
เกินเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูล : ต้องการข้อมูลที่มาจากทั้งภายในภายนอก 
การบริหารระดับต้น/ปฏิบัติการ (Operational Management) 
ลักษณะงาน : เป็นงานประจ า (Routine) ที่ต้องปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย                

จากการบริหารระดับกลาง เช่น การท างานของฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
การตัดสินใจ : สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และมีโครงสร้างหรือรูปแบบที่แน่นอน              

ง่ายต่อการแก้ปัญหา เช่น ปัญหาการลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษา จะมีวิธีการหรือระเบียบ            
ที่วางไว้ว่าควรจะต้องด าเนินการอย่างไร 

ลักษณะสารสนเทศ : รายงานหรือสารสนเทศท่ีแสดงรายละเอียดต่าง ๆ มีโครงสร้าง          ที่
แน่นอน แสดงผลการปฏิบัติงานประจ าวัน เช่น รายงานจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน              
แต่ละวิชา เป็นต้น 
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากภายในองค์กร เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์                 
เป็นต้น 

 
1.5  ประเภทของระบบสารสนเทศ 

  วิสูตร วรสง่าศิลป์ (2552 : 241-243) ได้แบ่งระบบสารสนเทศ ออกเป็น 8 ประเภท 
ดังนี้ 

1.ระบบการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง  
(Transaction Processing System: TPS) เป็นระบบที่ประมวลผลรายการข้อมูลโดยน ารายการ            
ที่เกิดในแต่ละวัน เช่น การบันทึกรายการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ การเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม
ของลูกค้า เป็นต้น  แล้วน ามาประมวลผล เช่น การปรับปรุงข้อมูล    การเพ่ิม ลบ แก้ไข และแสดง
รายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

ระบบประมวลผลด้วยรายการ เป็นระบบที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน              
ของแต่ละฝ่ายในองค์กร มีการเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูล เพ่ือประมวลผล
ข้อมูลจ านวนมากที่ท าเป็นประจ า เช่น บัญชีเงินเดือน (Payroll) งานสินค้าคงคลัง ( Inventory)           
งานระบบบัญชี (Accounting) เป็นต้น เป็นระบบที่ถูกน ามาใช้โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 
(Operational User)  ซึ่งวิธีการประมวลผลข้อมูล ในระบบการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง
แบ่งออกเป็น  

การประมวลผลแบบกลุ่ม (BatchProcessing)  
เป็นการประมวลผลที่รวบรวมข้อมูลจากรายกรเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไว้เป็นกลุ่มหรือ 

ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงด าเนินการประมวลผลทีเดียว เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย  มักใช้กับข้อมูล             
ที่ไม่รีบด่วน เช่น การพิมพ์รายงาน  การปรับปรุงแฟ้มล าดับ (Sequential File) 

การประมวลผลออนไลน์ (OnlineProcessing) 
เป็นการประมวลผลที่ท าให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์              

ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง หรืออุปกรณ์นั้นอยู่ไกลออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรง         
กับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลที่กระท าผ่านเครื่องเทอร์มิทอลและหน่วยประมวลกลาง   โดยเครื่อง
จะประมวลผลทันทีที่ ได้รับข้อมูล วิธีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เหมาะกับงานด่วนและ           
การสอบถามข้อมูล เช่น การสอบถามข้อมูลออนไลน์, การประมวลผล     ในระบบเอทีเอ็ม (ATM : 
Automatic Teller Machine)  

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (ManagementInformation System: 
MIS) 

เป็นระบบที่น าข้อมูลจากระบบการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง (TPS)          
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น ข้อมูลยอดขายสินค้าในบริษัทในรอบ  3 เดือน มาประมวลผลโดยใช้
ฟังก์ชันทางสถิติ และกราฟแบบง่าย ๆ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะเป็นรายงานสรุปรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น 
รายงานแสดงผลยอดขายที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงแต่ละชนิด ในรอบ3 เดือน 
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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารนี้ จะมีส่วนที่ผสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ให้สามารถ
ท างานร่วมกันและจะสนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดับกลาง  เป็นการท างานระหว่างคน       
กับเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้ฐานข้อมูล  โดยที่ฐานข้อมูลจะเก็บรวบรวมข้อมูล (Data) และโมเดล
หรือรูปแบบที่มีประโยชน์  แก่ผู้ ใช้ในการเรียกข้อมูลมาใช้งาน  ระบบดังกล่าวเหมาะส าหรับใช้ใน    
การบริหารงานของผู้บริหารระดับกลาง  (Middle Management)   
 

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System : DSS) 
เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจส าหรับปัญหากึ่งโครงสร้าง (ปัญหาที่ 

สามารถหาค าตอบที่ตายตัวได้บางส่วน)  และปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง (ปัญหาที่ไม่สามารถหา
ค าตอบแบบโดยจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีการโต้ตอบกัน                
และอาจมีการสร้างแบบจ าลอง และใช้สูตรต่าง ๆ เป็นระบบที่ช่วยตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง                 
มีการใช้ฐานข้อมูลเช่นเดียวดับระบบเอ็มไอเอส (MIS) และมีประโยชน์กับผู้ใช้บางกลุ่มเท่านั้น 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อแตกต่างระหว่าง (MIS และ DSS) 

 
MIS DSS 

ผู้ใช้ไม่สามารถแนะน า หรือสั่งการซึ่งมีผลต่อ
การท างาน 

ผู้ ใช้สามารถสั่ งการ แนะน าซึ่ งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อระบบ 

ผู้ใช้ท าหน้าที่เพียงรับสารสนเทศจากระบบ ผู้ ใช้สามารถวิ เคราะห์สารสนเทศได้  และ
สามารถสั่งงานซึ่งมีผลต่อระบบ 

ให้สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน
ในอดีต 

 วิเคราะห์สารสนเทศแล้ว สร้างแนวทางการ
ท างานในอนาคต 

งานหรือสารสนเทศต่าง ๆใน MIS มาจากความ
ต้องการหรือมีที่มาจากผู้บริหารระดับกลาง 

งานหรือสารสนเทศใน DSS มาจากความ
ต้องการของผู้บริหารระดับสูง 

 
ที่มา: ครรชิต มาลัยวงศ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ 
        คอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2535) 
 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Executive Information System : EIS) 
เป็นระบบที่น าข้อมูลหรือสารสนเทศมาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องใช้และ 

สามารถเรียกดูตามเงื่อนไขที่ต้องการ หรือใช้ได้สะดวก  โดยระบบจะสนับสนุนการท างาน                 
ของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือใช้ในการวางแผน วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ  และต้องการให้ดูข้อมูลง่ายที่สุด 
อาจแสดงเป็นรูปภาพ ตารางข้อมูลที่ต้องการ  การแสดงข้อมูลเป็นล าดับชั้น (Drill Down) 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มักจะพบในงานบริหารระดับนโยบาย  เพื่อติดต่อ 
กับสภาพแวดล้อมภายนอกโดยอาศัยระบบสารสนเทศแบบทีพีเอส (TPS) และ เอ็มไมเอส (MIS)        
ช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง (ปัญหาที่ไม่แน่นอนตายตัว) ตัวอย่าง เช่น ข้อมูล
ที่ใช้เพื่อการวางแผนการท างานในอีก 5 ปี ข้างหน้า เป็นต้น 
 

5. ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS) 
เป็นระบบที่รวมเอาเครื่องอ านวยความสะดวกมาใช้ในส านักงาน ระบบจะช่วย 

สนับสนุนการท างานของหน่วยงาน โดยจะเน้นการด าเนินงานมากกว่าจะเน้นการสร้างสารสนเทศ 
และจะเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเอกสารเป็นหลัก  โดยใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า (Word 
Processing) ตารางการค านวณ (Spreadsheet) เดสท็อปพลับลิชชิ่ ง (Desktop Publishing) 
ฐานข้ อมู ล  (Database)  ไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  ( E-mail)  ไปรษณีย์ เ สี ย ง  (Voice Mail)
หมายก าหนดการอิเล็กทรอนิกส์ (ฎElectronic Scheduling) และการประชุมผ่านหน้าจอ (Video 
Conference) รวมเอาไว้เพ่ือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่มีประโยชน์ 
 

6. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligencr : AL) 
เป็นระบบที่พยายามท าให้คอมพิวเตอร์มีความฉลาด สามารถท างานเทียบเท่ามนุษย์  

และสามารถท างานพ้ืนฐานที่มนุษย์ท าได้ เช่น การเดิน การนั่ง การพูด เป็นต้น  สามารถแก้ปัญหาโดย
อาศัยหลักทางทฤษฎีถูกใช้มากในวงการอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล เช่น การสร้างหุ่นยนต์ช่วยเหลือ
งานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

7. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES) 
เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยจ าลองลักษณะความคิด ความรู้ ความช านาญของ 

ผู้เชี่ยวชาญ มาสร้างเป็นความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
ได้ การสร้างความรู้ในระบบจะอยู่ในรูปของกฎ (Rule) ซึ่งกฎเหล่านี้จะถูกใช้เป็นความรู้ส าหรับการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ใช้แนวคิดมาจากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligencr : AL) 
  มีการพัฒนาเครื่องจักรให้มีความฉลาด และสามารถสรุปผลลัพธ์ได้ เพ่ือให้สามารถ
ใช้กับระบบธุรกิจ และเป็นเอ็มไอเอสชนิดพิเศษ  มักถูกเรียกว่าระบบฐานความรู้ (Knowledge-base 
System) ในระบบผู้เชี่ยวชาญจะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  หรือการระบุชนิดของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง
ต่างกับ DSS      ที่จะตัดสินใจแทนผู้บริหาร ในระบบผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  Knowledge base : ส่วนที่เป็นฐานความรู้ 
  User interface :ส่วนประสานกับผู้ใช้ 
  Knowledge Engineer :ผู้เก็บรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไว้ในคอมพิวเตอร์ 
  Inference Engine :กลไกในการหาเหตุผลหรือค าตอบ 
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  8. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support System 
: GDSS) และ (Computer Supported Collaborative Work : CSCW) 
  เป็นระบบที่ช่วยตัดสินใจระดับกลุ่มชนิดกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured) และ         
ไม่มีโครงสร้าง (Unstuctured) มีเครื่องมือที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถลงคะแนนเสียง 
สอบถามความคิดเห็น และสร้างสรรค์แผนการในการแก้ปัญหาต้องมีโปรแกรมชนิด “Groupware”  
ที่ให้ผู้ใช้สามารถท างานร่วมกันได้โดยผ่านเครือข่าย 
  

1.6 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันมากขึ้น ในระดับสถาบันการศึกษามีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังให้
การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดหา การติดตั้งการประเมิน
ระบบ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพ่ือให้สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาทั้งการบริหาร การเรียน  การสอน 
และการบริการจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

1. บุคลากร การเตรียมบุคลากรให้พร้อมทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเทคโนโลยี                   
เป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อระบบสารสนเทศ 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการพัฒนาตนเอง และจัดการ
ฝึกอบรม                            

2. การวางแผน ตั้งคณะท างานวางแผน การสร้าง   และการพัฒนาระบบสารสนเทศ          
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ โดยคณะท างานอาจประกอบด้วย ผู้บริหาร               
ครูอาจารย์ นักออกแบบระบบ  และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก แล้วน าแผนเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

3. งบประมาณ เตรียมการด้านเงินงบประมาณที่จะใช้ในการสร้าง พัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปรับปรุงในอนาคต หากสถานศึกษามีงบประมาณจ ากัด                 
อาจต้องพิจารณาแหล่งสนับสนุน ทั้งเงิน เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ทั้งงานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ และงานชุมชน     
งานแต่ละงานจะเก่ียวข้องกับบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานวิชาการ ระบบสารสนเทศส าหรับงานวิชาการ จะมีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียนการสอน คู่มือ สื่อการเรียนรู้ ตารางสอน และผลการเรียน
ของผู้เรียนทุกวิชา สามารถน ามาใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจมี CD-ROM 
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บทเรียนส าเร็จรูป และความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูสามารถเรียกใช้ข้อมูลทาง
วิชาการได้ตลอดเวลา 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานกิจการนักเรียน ระบบสารสนเทศส าหรับงานกิจการ
นักเรียนจะมีทะเบียนผู้เรียน มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติผู้เรียนทุกคน ความสนใจ ความถนัด                    
ความประพฤติลักษณะนิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว การกระท าความดี  การกระท า
ความผิด ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาครอบครัว การท างานหารายได้พิเศษ สถิติ  การมาเรียน สถานที่
อยู่อาศัย ชื่อและที่อยู่ของผู้ปกครอง และชื่อเพ่ือนสนิท ตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งการให้บริการและสวัสดิการ           
แก่ผู้เรียน ความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ครูอาจารย์สามารถ
ศึกษาเก่ียวกับผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานบุคลากร ระบบสารสนเทศส าหรับงานบุคลากรจะมี
ทะเบียนประวัติครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท างาน ประวัติเงินเดือนและสวัสดิการ ความถนัด      
ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ตลอดจนอัตราก าลังคนในปัจจุบันและแผนก าลังคนในอนาคต 
สามารถน าสารสนเทศนี้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูง ทั้งการสรรหา 
การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์จากบุคลากร 

 4. ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานธุรการ การเงิน พัสดุ  และครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานธุรการ การเงิน พัสดุและครุภัณฑ์ จะมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ          
การปฏิบัติงาน แบบฟอร์มงานสารบรรณทะเบียนหนังสือราชการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา รายรับรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ          
จัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ สามารถน าสารสนเทศนี้ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ธุรการและการเงินให้มีประสิทธิภาพสูง ทั้งการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่บถคลากรภายในสถานศึกษา 
ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานอาคารสถานที่ ระบบสารสนเทศส าหรับงานอาคารสถานที่
จะมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนผังอาคารและบริเวณ รายการห้องต่าง ๆ เช่น ห้องท างาน             
ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องสื่อการเรียน ห้องอาหาร ห้องกีฬาในร่ม ฯลฯ 
ตารางและสถิติการใช้ห้อง ประวัติการซ่อมบ ารุง แผนการสร้างอาคารและตกแต่งบริเวณ ซึ่งสามารถ
น าสารสนเทศนี้ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอาคารสถานที่ ทั้งด้านการวางแผนในอนาคต      
การจัดสภาพแวดล้อม และใช้อาคารสถานที่เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจน     
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

 6. ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานชุมชน ระบบสารสนเทศส าหรับงานชุมชน จะมีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับแผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาและสถานที่อ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง แผนผังชุมชนรอบ
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลส าคัญในชุมชน สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งสร้าง Website       
ของสถานศึกษา 
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ระบบสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน              
และการบริหารงานในปัจจุบัน เราอาจสรุปความส าคัญของเทคโนโลยีบริหารการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ระบบสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาท าให้การบริหารจัดการของผู้บริหาร
การศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพเพ่ือการบริหารที่ดี 

 2. ระบบสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาท าให้การสื่อสารและการประสานงาน             
ด้านการบริหารการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาสะดวกรวดเร็วและสามารถก้าวทันยุคปัจจุบัน 

3. ระบบสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาท าให้พัฒนาการด้านการศึกษาของประเทศ
ด าเนินไปอย่างราบรื่นและมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2551: 214) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการ
สร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาเพ่ือใช้ส าหรับแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจและด้วย
สารสนเทศในยุคปัจจุบัน  จะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีขนาดใหญ่ ดังนั้น โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงจ าเป็นต้องได้รับการวางแผน  ที่ดี และหากเป็นโครงการขนาดใหญ่  ยิ่งสมควรได้รับ     
การเอาใจใส่เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าทีมงานจะเป็นผู้มีประสบการณ์ก็ตาม 
 ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์  เกียรติโกมล (2542: 101-103) ได้แบ่งขั้นตอน             
การพัฒนาระบบสารสนเทศออกเป็น 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. การส ารวจเบื้องต้น (PreliminaryInvestigation) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์          
และพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยผู้พัฒนาระบบจะส ารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ระบบงาน 

2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเจาะลึกลงใน 
รายละเอียด  โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

3. การออกแบบระบบ (System Design) การออกแบบระบบจะท าการออกแบบ 
รายละเอียดในส่วนต่าง ๆของระบบสารสนเทศ  ได้แก่  การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล กระบวนการ 
การเก็บรักษา การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานใหม่ 

4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) ทีมงานพัฒนาระบบจะต้องก าหนด 
ส่วนประกอบ   ของระบบทั้งในด้านของอุปกรณ์และชุดค าสั่ง ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ที่ต้องการ
จากผู้ขาย 

5. การติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา (System implementation and Mainenance)  
ทีมงานพัฒนาระบบจะควบคุมและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆของระบบใหม่โดยด าเนินการ             
ด้วยตนเองหรือ จ้างผู้รับเหมา  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ก าหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินและบ ารุงรักษา
ระบบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2554: ออนไลน์) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

(Systems analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน ( Current System)     
เพ่ือออกแบบระบบการท างานใหม่ (New System) นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว 
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เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบต้องการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีข้ึน โดยก่อนที่
ระบบงานใหม่ 

ยังไม่น ามาใช้งาน ระบบงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า ระบบปัจจุบัน แต่ถ้าต่อมา    
มีการพัฒนาระบบใหม่และน ามาใช้งาน เราะจะเรียกระบบปัจจุบันที่เคยใช้นั้นว่า ระบบเก่า   ( Old 
system) 

 
วิทวัฒน์  พัฒนา (2553: 21) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้าง 

ระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ    นอกจากการสร้างระบบ 
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย                
ก็ได้ 

1.8.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) คือ 
กระบวนการทางความคิด (Logical Process) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา                  

ทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ วงจรพัฒนาระบบมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 
 
 

    
 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
ที่มา: ณฎัฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์เกียรติโกมล,  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.  
        (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542). 
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1.8.1.1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องทีง่ายนัก หรือแม้แต่การสร้างระบบใหม่ ดังนั้น

ควรจะมีการศึกษาเสียก่อนว่า ความต้องการของเราเพียงพอที่เป็นไปได้หรือไม่ ได้แก่ 
"การศึกษาความเป็นไปได้"(Feasibility Study) 

1.8.1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่า

การพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ปัญหาต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปัญหา         
ทางเทคนิคก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่าๆถ้ามี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ด้วย 

ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์ ที่ใช้อยู่ในบริษัทเพียงพอหรือไม่ คอมพิวเตอร์  อาจจะมีเนื้อที่            
ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ว่าอาจจะต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น  
ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร คือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอ
หรือไม่ ถ้าไม่มีจะหาได้หรือไม่ จากที่ใด เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผู้ใช้ระบบ                     
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความเห็นของผู้บริหารด้วย 

1.8.1.3 วิเคราะห์ (Analysis) 
เริ่มเข้าสู่ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้ งแต่การศึกษาระบบการท างาน             

ของธุรกิจนั้นในกรณี ที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าท างานอย่างไร 
เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจ  
ด าเนินการอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้
เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบ
วิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ 
คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆที่หมุนเวียนในระบบการศึกษา วิธีการท างาน 
ในปัจจุบันจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆท างานอย่างไร ซึ่งบางครั้งค้นพบข้อผิดพลาดได้ 
ตัวอย่าง เช่นเมื่อบริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขั้นตอนที่เสมียน         
ป้อนใบเรียกเก็บเงิน อย่างไร เฝ้าสังเกตการท างานของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็นจริงๆ          
ว่าขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยูที่ใด 

1.8.1.4 ออกแบบ (Design) 
ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารที่ได้จาก

ขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้)
หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลง              
เป็นแผนภาพล าดับขั้น (แบบต้นไม้) เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสัมพันธ์กัน อย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่ จะต้องเขียนในระบบ หลัง จากนั้นก็เริ่มตัดสินใจ
ว่าควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร 
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  ในขั้นตอนการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องท าอะไร (What)" แต่ในขั้นตอน
การออกแบบต้องรู้ว่า” จะต้องท าอย่างไร (How)" ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึง                 
ความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น "รหัส" 
ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 

ถัดมาระบบจะต้องออกแบบวิธีการใช้งาน เช่น ก าหนดว่าการป้อนข้อมูลจะต้องท าอย่างไร
จ านวนบุคลากรที่ ต้องการในหน้าที่ ต่างๆ แต่ถ้านักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจว่าการซื้อซอฟต์แวร์ 
ดีกว่าการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบก็ไม่จ าเป็นเลย เพราะสามารถน าซอฟต์แวร์ส า เร็จรูป
มาใช้งานได้ทันท ี

สิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบมาทั้งหมดในขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดจะน ามาเขียนรวม          
เป็นเอกสารชุดหนึ่งเรียกว่า "ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ" (System DesignSpecification) 
เมื่อส าเร็จแล้วโปรแกรมเมอร์ สามารถใช้เป็นแบบในการเขียนโปรแกรม ได้ทันที ที่ส าคัญก่อนทีจะส่ง        
ถึงมือโปรแกรมเมอร์เราควรจะตรวจสอบกับผู้ใช้ว่าพอใจหรือไม่ และตรวจสอบกับทุกคนในทีมว่า
ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ และแน่นอนที่สุดต้องส่งให้ฝ่ายบริหารเพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการ ต่อไป
หรือไม่ ถ้าอนุมัติก็ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 

1.8.1.5 สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์ จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ท างานถูกต้องหรือไม่ต้องมี

การทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะน าไปใช้งาน
จรงิต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของระบบ 

โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ
(Design Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรม แต่ถ้า
โปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอ่ืนดีกว่าจะต้องปรึกษานักวิเคราะห์ระบบเสียก่อน เพ่ือที่ว่า
นักวิเคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมที่จะแก้ไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม่ โปรแกรมเมอร์ 
เขียนเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด วิธีการนี้
เรียกว่า "Structure Walkthrough" การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับข้อมูลที่เลือกแล้ว          
ชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่นักวิเคราะห์ระบบ            
ต้องแน่ใจว่าโปรแกรมท้ังหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

1.8.1.6 การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
ขั้นตอนนี้บริษัทน าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ           

การป้อนข้อมูลต้องท าให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้ การน าระบบเข้ามา
ควรจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะ
หนึ่งโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าเรียบร้อยก็เอาระบบเก่า            
ออกได้แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป 

1.8.1.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 
การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรม

หลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 
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1.8.1.7.1. มีปัญหาในโปรแกรม ( Bug) 
1.8.1.7.2. การด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป 
      จากสถิติของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40%ของค่าใช้จ่ายในการ 

แก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา ซึ่ง
ปกติ จะคิดว่าไม่มีความส าคัญมากนักเมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพ่ิม
มากขึ้น เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมขึ้น ระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการได้การบ ารุงรักษา
ระบบควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใดนักวิเคราะห์
ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควร
จะแก้ไขหรือไม ่

1.8.2 แผนผังระบบงาน (Flowchart) 
         ผังงาน (Flow Chart) คือ แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงถึง 

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่แรก
จนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 
 
 

 
                           
ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงการเขียน Flow Chat 
ที่มา: วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ. (กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2558). 
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          1.8.2.1 สัญลักษณ์ ของผังงาน 
        การเขียนผังงานจะประกอบไปด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เรียกว่า  

สัญลักษณ ์ANSI (American National Institute) ในการสร้างผังงานดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงภาพสัญลักษณ์ ANSI (American National Institute) ในการเขียนผังงาน 

 
 
ที่มา: โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล. (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,     
       2546). 
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1.8.3 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงทิศทางการส่งผ่านข้อมูลภายในระบบ เพ่ืออธิบายว่าในระบบ

ประกอบด้วยกระบวนการท างาน (Process) ย่อยๆอะไรบ้าง แต่ละกระบวนการมีการน าข้อมูลเข้า 
(InputData) และข้อมูลส่งออก (Output Data) อย่างไร รวมทั้งแต่ละกระบวนการมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรบ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างทีมนักวิเคราะห์ กับโปรแกรมเมอร์ และ
นักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ 
 
ตารางที่ 3 แสดงสัญลักษณ์แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล 

 

 
 
ที่มา: โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล. (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,  
       2546). 
 

1.8.3.1 ส่วนประกอบของ Data flow Diagram 
    1.8.3.1.1 กระแสข้อมูล (Data flow) คือเส้นทางที่แสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล ซึ่ง            

การเคลื่อนที่อาจจะเคลื่อนที่จากแหล่งภายนอกไปสู่ส่วนประกอบของระบบ หรือ จะเคลื่อนจาก
ส่วนประกอบของระบบไปยังแหล่งภายนอกหรือระหว่างส่วนประกอบของระบบด้วยกัน ใน การตั้งชื่อ
กระแสข้อมูล ชื่อกระแสข้อมูลจะต้องตั้งในลักษณะค านาม เช่นใบสั่งซื้อใบส่งของ ใบสมัครสมาชิก 

     1.8.3.1.2 โปรเซส (Process) คือกิจกรรมในการเปลี่ยน 
รูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง นั่นคือข้อมูลจะไหลเข้าสู่โปรเซส โปรเซส                
จะท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นข้อมูลลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการตั้งชื่อโปรเซส 
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จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ท าและต้องตั้งชื่อในลักษณะของค ากริยา เช่น ค านวณเกรดเฉลี่ย 
ค านวณภาษี พิมพ์สลิบเงินเดือน 

      1.8.3.1.3. แหล่งเก็บข้อมูล (Data store) คือที่ซึ่งจะเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
แล้ว ไว้ส าหรับใช้ในการผลิตสารสนเทศต่อไป ในการตั้งชื่อแหล่งเก็บข้อมูล ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล จะต้อง
เป็นค านามเช่น พนักงาน บัญชีสมาชิก มีความหมายเหมือนกับ แฟ้มข้อมูล หรือฐานข้อมูล 

1.8.3.1.4. เอนทิตีภายนอก (External entity) คือสิ่งต่าง ๆ (คน องค์กร ระบบหรืออ่ืน ๆ)      
ที่อยู่ภายนอกระบบ แต่มีความเก่ียวข้องกับระบบในฐานะที่เป็นผู้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือเป็น 
ผู้รับข้อมูลจากระบบ ถ้าเอนทิตีเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเราเรียกว่า Source ถ้าเอนทีตีเป็นแหล่งที่รับ
ข้อมูลอันเป็นผลจากการประมวลผลเรา เรียกว่า Sink 
 

1.9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่  25 (2544: ออนไลน์) การพัฒนาซอฟต์แวร์                 

อย่างมีข้ันตอนมีหลายแบบและยังมีวิวัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะสาขาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี้
เพ่ิงเกิดขึ้นในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20หากเทียบกับระยะเวลาที่มนุษยชาติศึกษากระบวนการสร้างที่
อยู่อาศัยที่มีมาเป็นพันๆ ปีแล้ว ก็นับได้ว่าสาขาวิชานี้ยังใหม่อยู่มาก ดังนั้นในการเลือกกระบวนการ
การพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องตั้งค าถามว่า กระบวนการใด "เหมาะ" ที่สุดส าหรับโจทย์ปัญหาและ
ประเภทของซอฟต์แวร์ ไม่ใช่กระบวนการใดดีที่สุด การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ใช่กระบวนการที่มี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แน่นอนเหมือนเช่นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆเนื่องจากซอฟต์แวร์ใช้ส าหรับสั่งให้
คอมพิวเตอร์ช่วยแก้โจทย์ปัญหาบางอย่างให้แก่มนุษย์ เมื่อสภาพของโจทย์ปัญหาหรือคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงไปซอฟต์แวร์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม ซอฟต์แวร์ที่ขาดการท านุบ ารุงจึงเสื่อมคุณภาพทั้งที่
ไม่ได้สึกหรอทั้งนี้ เพราะไม่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปในสมัยแรกๆ 
การผลิตซอฟต์แวร์มักไม่มีข้ันตอน คือเริ่มต้นด้วยการเขียนซอฟต์แวร์เลยเมื่อมีปัญหาก็แก้ไขเขียนแล้ว
แก้สลับกันไปจนกว่าจะได้คุณลักษณะที่ต้องการ ผลก็คือจะได้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมาก หากต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในภายหลังและผู้ที่แก้ไขไม่ใช่ผู้เขียนซอฟต์แวร์นั้นเองก็จะมีปัญหามากมักท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง ซอฟต์แวร์เกินกว่างบประมาณที่ก าหนดไว้ต่อมาได้มีการน าหลักวิศวกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์จึงแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 

1.9.1 ก าหนดคุณลักษณะซอฟต์แวร์(Definition) เน้นว่าจะสร้างอะไร  โดยให้ค าตอบว่า
โจทย์ปญหาที่ต้องการแก้คืออะไรและ สิ่งที่จะใช้แก้ปัญหานี้คืออะไร 

1.9.2 สร้างซอฟต์แวร์ (Development) เน้นว่าจะ "สร้างอย่างไร" โดยให้ค าตอบเรื่องท า
อย่างไรจึงจะสร้างสิ่งที่น ามาใช้แก้ปัญหาได้และท าอย่างไรจึงจะตรวจสอบหาข้อบกพร่องของสิ่งที่ 
สร้างข้ึนได้ตลอดจนสิ่งที่น ามาใช้แก้ปญหารวมทั้งซอฟต์แวร์และเอกสารอธิบายซอฟต์แวร์ 

1.9.3 วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Evolution) เน้นว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  โดยให้ค าตอบ
เรื่องเมื่อสภาพการณ์หรือปัญหาเปลี่ยนแปลงไปต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถปรับปรุงสิ่งนั้นให้ยังคงใช้
แก้ปญหาได้แม่แบบของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นขั้นตอนที่เก่าแก่ที่สุดนั้น เรียกกันว่า
แม่แบบแบบขั้นน ้าตก (Waterfall Model) ซึ่งเมื่อลากเส้นเชื่อมต่อแต่ละข้ันตอนลงไปจนถึงขั้นตอน 
สุดท้ายแล้ว ก็จะมีลักษณะคล้ายน ้าตก 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงแม่แบบแบบขั้นน ้าตก (Waterfall Model) 
ที่มา: ชนม์ชนก  วีรวรรณ. “การพัฒนาซอฟแวร์.”สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย 
        พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 25. (2544: ออนไลน์)  
 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology ใน Dictionary of Computing (1996 : 
242) หมายถึง รูปแบบของเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือเทคนิคที่มนุษย์ใช้ใน           
การรวบรวมข้อมูล ซึ่งมนุษย์ชาติ      ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระยะเวลานานหลายพันปีมาแล้ว 
ยุคแรกของเทคโนโลยีเป็นการค านวณ และการพิมพ์ และในระยะสี่ทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนา               
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ 
ดังนั้น ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงปลาย 1970-1979  จึงมีการเชื่อมโยงระหว่าง
เทคโนโลยีใหม่ อิเล็กทรอนิกส์  ในการจัดการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเป็นการรวมกันระหว่าง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน  รวมทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ               
การกระจายเสียงออกอากาศ (broadcasting) 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540: 77) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง
กับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งรวมแล้วก็คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  หรือ Computer and Communications  ที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า 
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C&C อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะนับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ C&C และที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เช่น เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีการศึกษา  
 ชม ภูมิภาค (2542: 11) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็นเทคโนโลยี                   
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่ งได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     ที่จะน าเอาหลักการประมวลผลเข้าไป
เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การบริหารข้อมูลข่าวสาร  การใช้ประโยชน์
จากระบบขอ้มูลข่าวสาร  

ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540: 42-43) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า ประกอบด้วย
เทคโนโลยีส าคัญ    หลายสาขา อาทิ  

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งใหญ่และน้อยอันประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์และข้อมูล ฮาร์ดแวร์ก็คือตัวเครื่องที่ประกอบขึ้นหรือพัฒนาขึ้นได้  ด้วยความรู้ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จนสามารถย่นย่อ วงจรที่ซับซ้อน  ประกอบด้วยวงจรนับ
ล้านวงจร ลงบนแผ่นวงจร หรือชิปขนาดเล็กเพียงหนึ่งตารางเซนติเมตรได้  อันที่จริงความก้าวหน้า
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเวลานี้มาจากความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์นี่เองที่เป็นเช่นนี้ ได้            
ย่อมมีเหตุผลอยู่ นั่นคือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ท้าทายคนทุกอาชีพ ทุกวัย ดังนั้น ผู้ที่สนใจเหล่านี้  
จึงจัดหาคอมพิวเตอร์มาศึกษาและประยุกต์ในงานของตนเอง ท าให้เกิดความก้าวหน้าเป็นทวีคูณ          
ยิ่งกว่าช่วงสามสิบปีในยุคแรก ยุคของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแต่เฉพาะนักคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่เป็นผู้พัฒนา
งานประยกุต ์

2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล เริ่มตั้งแต่
เทคโนโลยีเก่าแก่  คือ โทรเลข โทรศัพท์ไปจนถึงการสื่อสารผ่านดาวเทียม เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมนั้นมีความส าคัญต่อโลกยุคปัจจุบันมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์         
ส่งข้อมูล และสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  ถ้าหากมีแต่เพียงคอมพิวเตอร์   
อย่างเดียว การประยุกต์คอมพิวเตอร์ก็อาจจะไม่ขยายตัวกว้างขวางและมีประโยชน์มากเท่าที่เห็น 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมนั้นเมื่อน ามาใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ก็ท าให้เกิดระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (computer network) ท าให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันนั้นสามารถท างานร่วมกันได้    
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และท าให้เกิดระบบที่มีประโยชน์ต่องานธุรกิจอย่างกว้างขวาง เช่น ระบบ  
ฝากถอนเงินโดยอตัโนมัติ  ระบบส ารอง    ที่นั่งเครื่องบิน ระบบประชุมทางไกล 

3. ระบบส านักงาน คือ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในส านักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้ ช่วยให้งานที่เกี่ยวกับ        
การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยเมื่อต้องเขียนหรือคัดลายมือลงบนสมุดข่อย              
แต่เมื่อถึงยุคนี้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ก้าวหน้าต่อไปอีกมาก  มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับเครื่องมือเหล่านี้ 
หรือมิฉะนั้นก็น าเครื่องมือเหล่านี้ไปเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ส านักงานปัจจุบันกลายเป็น
ส านักงานอตัโนมัติ 
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4. ระบบอัตโนมัติ คือ อุปกรณ์อัตโนมัติที่น าไปใช้ในงานต่าง ๆ หลายประเภท ตัวอย่าง              
เช่นเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน ระบบเช่นนี้มักจะใช้หลักการ feedback คือมี sensor ส าหรับ          
รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเครื่องมือหรือระบบ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาเปรียบเทียบว่า     
การด าเนินงานนั้นเป็นไปตามแผนงาน และตรงเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็จะมีการปรับเครื่องมือ  
และระบบให้ท างานได้ดีขึน้ ระบบอัตโนมัตินี้มีมาก่อนยุคสมัยคอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาได้น าคอมพิวเตอร์
มาใช้เป็นเครื่องควบคุมการท างานของเครื่องมือและระบบมากขึ้น ระบบที่ก้าวหน้ามากก็คือ ระบบ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  

จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศข้างตน้  สรุปไดว้่ามีเทคโนโลยีหลัก  2 ประเภท     
ที่เก่ียวขอ้งกัน  คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม  ทัง้สองเทคโนโลยีนี้ท าให้เกิด
การสื่อสารถ่ายทอดข้อมูล   จากต้นก าเนิดไปยังแหล่งอ่ืน ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อ    
และยังก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกหลายประการ    ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนทางไกล             
การเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม การประชุมทางไกล เป็นต้น 
 2.2 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยี ย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้  
แต่เทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก   
ลักษณะเด่นที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าใหสังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ  
2. เทคโนโลยีสารสนเทศท าใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลก                      

ที่ท าใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ  ความเชื่อมโยงของเครือขายสารสนเทศ ท าให
เกิดสังคมโลกาภิวัฒน  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศท าใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมาก
ขึ้น หนวยธุรกิจ  มีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การด าเนินธุรกิจ                 
มีการแขงขันกันในดานความเร็ว โดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็ว  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเป นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนอง                     
ตามความตองการใชเทคโนโลยีในรูปแบบใหมที่เลือกไดเอง  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา  
6. เทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังท าให

วิธีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดละเอียดขึ้น  
กล าวโดยสรุปแล ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการ มีผลต อ                         

การเปลี่ยนแปลงโลกดานความเปนอยู สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาตาง ๆ  
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2.3 องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   กลาวไดวาประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส าหรับรายละเอียดพอสังเขปของแตละ
เทคโนโลยี มีดังตอไปนี้คือ  

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจดจ าขอมูลตาง ๆ และปฏิบัติตามค าสั่ง           

เพ่ือใหคอมพิวเตอร ท างานอยางใดอยางหนึ่ง คอมพิวเตอรนั้นประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ตอเชื่อม
กันเรียกว า ฮารดแวร (Hardware) และอุปกรณฮารดแวรนี้จะตองท างานร วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือที่เรียกวา ซอฟตแวร (Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี 2546: 4)  

ฮารดแวร ประกอบดวย5 สวน คือ  
1. อุปกรณรับขอมูล (Input) เชน แผงแปนอักขระ (Keyboard) เมาส  

เครื่องตรวจกวาดภาพ (Scanner),จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกาแสง (Light Pen)                 
เครื่องอ านบัตรแถบแม เหล็ก (Magnetic Strip Reader) และเครื่องอานรหัสแท ง (Bar Code 
Reader)  

2. อุปกรณสงขอมูล (Output) เชน จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ (Printer) และ 
เทอรมินัล 

          3.  หนวยประมวลผลกลาง จะท างานรวมกับหนวยความจ าหลักในขณะค านวณหรือ
ประมวลผลโดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการดึงขอมูลและค าสั่ง            
ที่เก็บไวไวในหนวยความจ าหลักมาประมวลผล  

4. หนวยความจ าหลัก มีหนาที่เก็บขอมูลที่มาจากอุปกรณรับขอมูลเพ่ือใชในการ
ค านวณ และผลลัพธของการค านวณกอนจะสงไปยังอุปกรณสงขอมูล รวมทั้งการเก็บค าสั่งขณะก าลัง
ประมวลผล 

5. หนวยความจ าส ารองท าหนาที่จัดเก็บขอมูลและโปรแกรมขณะยังไมได้ใช้งาน 
เพ่ือการใชในอนาคต 

ซอฟตแวร เปนองคประกอบที่ส าคัญและจ าเป นมากในการควบคุมการท างานของ                        
เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

ซอฟตแวรระบบ มีหนาที่ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร และเปนตัวกลาง 
ระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรหรือฮารดแวร ซอฟตแวรระบบสามารถแบงเปน 3 ชนิดใหญ คือ  

1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใชควบคุมการท างานของคอมพิวเตอรและอุปกรณ  
พวงตอกับ เครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกันในปจจุบัน เชน UNIX DOS Microsoft 
Windows  

2. โปรแกรมอรรถประโยชน ใชชวยอ านวยความสะดวกแกผูใชเครื่องคอมพิวเตอร 
ในระหวาง    การประมวลผลขอมูลหรือในระหวางที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใช
กันในปจจุบัน เชน โปรแกรมเอดิเตอร (Editor)  
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3.  โปรแกรมแปลภาษา ใชในการแปลความหมายของค าสั่งที่เปนภาษา
คอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจ และท างานตามที่ผูใชตองการ ซอฟตแวร      
ประยุกต เปนโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นเพ่ือท างานเฉพาะดานตามความตองการ ซึ่งซอฟตแวรประยุกตนี้
สามารถแบงเปน 3 ชนิด คือ  

1. ซอฟตแวรประยุกตเพ่ืองานทั่วไป เปนซอฟตแวรที่สรางข้ึน                        
เพ่ือใชงานทั่วไปไม เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย างเชน Word Processing, Spreadsheet, 
Database Management เปนตน  

2. ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน เปนซอฟตแวรที่สรางข้ึนเพื่อใชในธุรกิจ 
เฉพาะ ตามแตว่ัตถุประสงค์ของการน าไปใช  

3. ซอฟตแวรประยุกตอ่ืน ๆ เปนซอฟตแวรที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง  
และอ่ืน ๆ นอกเหนือจากซอฟตแวรประยุกตสองชนิดขางตน ตัวอยางเชน Hypertext, Personal 
Information Management และซอฟตแวรเกมส์ตาง ๆ เปนตน  
 

2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใชในการติดตอสื่อสารรับ/สงขอมูลจากที่ไกล ๆ เปนการสง        

ของขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือที่อยูหางไกลกัน ซึ่งจะชวยใหการเผยแพรขอมูลหรือ 
สารสนเทศไปยังผูใชในแหลงตาง ๆ  เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และทันการณ     
ซึ่งรูปแบบของขอมูลที่รับ/สงอาจเปนตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และ
เสียง (Voice)  
 เทคโนโลยีที่ใช ในการสื่อสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีที่ใช ในระบบ
โทรคมนาคมท้ังชนิดมีสายและไรสาย เชน ระบบโทรศัพท, โมเด็ม, แฟกซ, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน เคเบิ้ลใยแกวน าแสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เปนตน  ส าหรับกลไกหลักของ    
การสื่ อสารโทรคมนาคมมีองค ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส วน ได แก  ต นแหล งของข อความ 
(Source/Sender)สื่ อกลางส าหรับการรับ/ส งข อความ (Medium) และส วนรับข อความ 
(Sink/Decoder)  
  ส าหรับกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองค ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส วน ไดแก                          
ต นแหล งของข อความ (Source/Sender), สื่อกลางส าหรับการรับ/ส งข อความ (Medium)                
และสวนรับขอความ (Sink/Decoder)  

นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลักษณะการใชงานไดเปน 6 รูปแบบ                
ดังตอไปนี้ คือ  

1. เทคโนโลยีที่ใชในการเก็บขอมูลเชน ดาวเทียม ถายภาพทางอากาศ กลองดิจิทัล   
กลองถายวีดีทัศน  เครื่องเอกซเรย ฯลฯ  

2. เทคโนโลยีที่ใชในการบันทึกขอมูลจะเปนสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน เทปแมเหล็ก   
จานแมเหล็ก  จานแสงหรือจานเลเซอร บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ  
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3. เทคโนโลยีที่ใชในการประมวลผลขอมูล ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                 
ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร  

4. เทคโนโลยีที่ใชในการแสดงผลขอมูลเชน เครื่องพิมพจอภาพพลอตเตอร ฯลฯ  
 5. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดท าส าเนาเอกสาร เชน เครื่องถายเอกสาร                       

เครื่องถายไมโครฟลม  
6. เทคโนโลยีส าหรับถายทอดหรือสื่อสารขอมูล ไดแก ระบบโทรคมนาคมตาง ๆ 

 เชน โทรทัศน  วิทยุกระจายเสียงโทรเลขเทเล็กซ และระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งระยะใกล           
และไกล 
  

2.4 ปจจัยที่ท าใหเกิดความลมเหลวในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  
ปจจัยของความลมเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช           

ในองคกร มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ไดแก 
1. การขาดการวางแผนที่ดีพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การวางแผนจัดการความเสี่ยง 

ไมดีพอ ยิ่งองคการมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเสี่ยงยอมจะมีความส าคัญมากขึ้น               
เปนเงาตามตัว ท าใหคาใชจายดานนี้เพิ่มสูงข้ึน  

2. การน าเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชงาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช 
ในองคกรจ าเปนตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องคกรด าเนินอยู หากเลือก
ใช เทคโนโลยีที่ไมสอดรับกับความตองการขององคกรแลวจะท าให เกิดปญหาตาง ๆ ตามมา                    
และเปนการ   สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ  

3. การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  การที่จะน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศเขามาใชงานในองคกร หากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแลวก็ถือว่า          
ลมเหลวตั้งแตยังไมไดเริ่มตน การไดรับความมั่นใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยางที่ส าคัญ  และ              
จ าเปนที่ท าใหการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการประสบความส าเร็จ   ส าหรับสาเหตุ             
ของความลมเหลวอ่ืน ๆ ที่พบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เชน ใชเวลา ในการด าเนินการ
มากเกินไป (Schedule overruns) น าเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือยังไม ผ านการพิสูจน มาใช งาน                  
(New or unproven technology) ประเมินแผนความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมถูกตอง          
ผูจัดจ าหนายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vendor) ที่องคการซื้อมาใชงานไมมีประสิทธิภาพและขาด         
ความรับผิดชอบ และระยะเวลาของการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจนเสร็จสมบูรณ   
ใชเวลานอยกวาหนึ่งป  

 นอกจากนี้ ป จจัยอ่ืน ๆ ที่ท าใหการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ไมประสบ
ความส าเร็จในดานผูใชงานนั้น อาจสรุปไดดังนี้ คือ 

1. ความกลัวการเปลี่ยนแปลง กลาวคือผูคนกลัวที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมทั้งกลัววาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะเขามาลดบทบาทและความส าคัญในหนาที่           
การงานที่รับผิดชอบของตนใหลดนอยลงจนท าใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 2. การไมติดตามขาวสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ าเสมอ เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไมหมั่นติดตามอยางสม่ าเสมอแลวจะท าให                  
กลายเปนคนลาหลังและตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3. โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไมทั่วถึงท าให
ขาดความเสมอภาคในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพ้ืนที่               
ท าใหเปนอปุสรรคในการใชงานดานตาง ๆ ตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ  
 
3. ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง              
ในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยง               
ความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูล    ในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น 

3.1 ความหมายของฐานข้อมูล (Database)  
นับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการ

กลั่นกรองอย่างเหมาะสม สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใช้งานด้าน
ธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากล าบากในการ
จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งท าให้ระบบการจัดเก็บข้อมูล
เป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการ  กับข้อมูลขึ้นเอง 
ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ  ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องค านึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้องตลอดจน
ประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วยโดยนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของระบบฐานข้อมูล  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2546: 12) ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ระบบฐานข้อมูล หมายถึง   
แหล่งหรือศูนย์รวมของข้อมูล  ที่มีความสัมพันธ์ มีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแบบแผน
และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน โดยผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลมูลส่วนกลางนี้
เพ่ือไปประมวลผลร่วมกันได้ และสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในข้อมูล
ดังเช่น  ระบบแฟ้มข้อมูล 

บุญสืบ โพธิ์ศรี (2547: 5) ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้าง
สารสนเทศ   ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน
ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่า      เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้
ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพ่ิม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น       
การประยุกต์น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลในการ
ประกอบธุรกิจจะมีข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการสั่งของ ข้อมูล
พนักงาน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการเก็บรักษาที่ดี นอกจากนั้นในการตัดสินใจต่าง  ๆ จะมี
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ข้อมูลที่ต้องใช้ประมวลผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเป็นจ านวนมาก การน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้นั้น      
ถ้าไม่ได้มีการจัดระเบียบการเก็บที่ดี ก็ย่อมน ามาใช้ได้อย่างยากล าบาก 

 1. ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะมีหน้าที่หลักๆดังต่อไปนี้ 
1.1 การเก็บรักษาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลจะช่วยให้การเก็บรักษาข้อมูล    

เป็นระบบระเบียบ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ซึ่งจะให้ผู้จัดเก็บท างานได้สะดวกมากข้ึน และป้องกัน
ความผิดพลาดได ้

1.2 การน าข้อมูลไปใช้ระบบฐานจะท าให้การดึงข้อมูลออกมาใช้ได้สะดวก 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรุปข้อมูลและประมวลผลต่างๆ จะท าได้ง่ายขึ้นซึ่งจะท าให้สามารถ
น าข้อมูล ไปประกอบการตัดสินใจได้ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลใบสั่งของจากลูกค้า ถ้าเราเก็บ   
โดยไม่มีระบบเช่นเก็บส าเนาใบเสร็จทั้งหมดไว้เราก็จะมีเพียงหลักฐานว่าใครสั่งอะไรไปบ้างเท่านั้น     
แต่ถ้า มีการเก็บลงระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วย เราจะสามารถ          
ดึงข้อมูลสรุป ต่างๆ ออกมาใช้ได้ เช่น สามารถรวบรวมได้ว่า ลูกค้ารายนี้สั่งอะไรบ้างสินค้า  รายการนี้
ถูกสั่งไปเท่าไร เหลืออีกเท่าไร ฯลฯ 

1.3 การแก้ไขข้อมูล เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่ระบบฐานข้อมูลจะช่วยให้ 
ท างานสะดวกขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จากข้อที่แล้วตัวอย่างใบสั่งของ ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เราก็สามารถแก้ทีเดียวได้ โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ในใบสั่งของแต่ละใบ เป็นต้น 

 2. ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลไม่จ าเป็นจะต้องอิงกับคอมพิวเตอร์
เสมอไปยกตัวอย่าง เช่น ระบบบัตรทะเบียนหนังสือในห้องสมุด ระบบบัตรคนไข้   ฯลฯ แม้แต่การที่
เราจดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเพ่ือน ก็ถือได้ว่าเป็นระบบฐานข้อมูลอย่างหนึ่ง  ซึ่งระบบดังกล่าว
นี้ ถ้ามีการใช้หลักของการจัดการฐานข้อมูลที่ถูกต้องแล้วละก็ จะสามารถมีความสะดวกในการใช้สอย
ได้ในระดับหนึ่งแต่ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงระบบฐานข้อมูล เราก็มักจะนึกถึงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนั้น เป็นการใช้คอมพิวเตอร์กับงานที่มีการท าซ้ าเป็น
จ านวนมาก มีการประมวลผลที่เป็นระบบ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะไม่มีความผิดพลาด 

3.2 ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล 
การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของ

แฟ้มข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จะมีส่วนที่ส าคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูป
ของแฟ้มข้อมูลดังนี้ 

      1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่
หลาย ๆ แห่ง     เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ าซ้อน
ของข้อมูลลดน้อยลง เช่น ข้อมูลอยู่ในแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้แต่ละคนจะมีแฟ้มข้อมูล     
เป็นของตนเอง ระบบฐานข้อมูลจะลดการซ้ าซ้อนของข้อมูลเหล่านี้ให้มากที่สุด โดยจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลไว้ที่เดียวกัน ผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการใช้ข้อมูลชุดนี้จะใช้โดยผ่านระบบฐานข้อมูล ท าให้          
ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลและลดความซ้ าซ้อนลงได้ 

      2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณี      
ที่มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไข
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ข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่  จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

      3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยกับข้อมูล  ระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น   จึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
ใช้ฐานข้อมูลได้เรียกว่ามีสิทธิส่วนบุคคล (privacy) ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (security) ของข้อมูล
ด้วย ฉะนั้นผู้ใดจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องมีการก าหนดสิทธิ์กันไว้ก่อน   และเมื่อเข้าไปใช้
ข้อมูลนั้น ๆ ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้ออกแบบไว้ 

       ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สร้างตารางข้อมูลขึ้นมาและเก็บลงในระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบจัดการฐานข้อมูล   ซึ่งอาจ
เก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในแผ่นจานบันทึกแม่เหล็กเป็นระเบียน บล็อกหรืออ่ืน ๆ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้              
ว่าโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลนั้นเป็นอย่างไร  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล 

       ดังนั้นถ้าผู้ใช้เปลี่ยนแปลงลักษณะการเก็บข้อมูล เช่น เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตาราง
เสียใหม่  ผู้ใช้ก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของเขาจะถูกเก็บลงในแผ่นจานบันทึกแม่เหล็กในลักษณะใด 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล จะจัดการให้ทั้งหมด ในท านองเดียวกันถ้าผู้ออกแบบระบบฐานข้อมูล
เปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลลงบนอุปกรณ์  จัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้ก็ไม่ต้องแก้ไขฐานข้อมูลที่เขาออกแบบไว้
แล้ว ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะจัดการให้ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ความไม่เกี่ยวข้องกันของข้อมูล 
(data independent) 

       4. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลจะเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกอย่างไว้  ผู้ใช้แต่ละคนจึงสามารถที่จะใช้ข้อมูลในระบบได้ทุกข้อมูล ซึ่งถ้าข้อมูลไม่ได้ถูกจัดให้เป็น
ระบบฐานข้อมูลแล้ว  ผู้ใช้ก็จะใช้ได้เพียงข้อมูลของตนเองเท่านั้น เช่น ข้อมูลของระบบเงินเดือน 
ข้อมูลของระบบงานบุคคลถูกจัดไว้ในระบบแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้ข้อมูลระบบเงินเดือน จะใช้ข้อมูลได้
ระบบเดียว แต่ถ้าข้อมูลทั้ง 2 ถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล  ซึ่งถูกเก็บไว้ในที่ที่เดียวกัน ผู้ใช้ทั้ง 2 ระบบ    
ก็จะสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ ไม่เพียงแต่ข้อมูลเท่านั้น  ส าหรับโปรแกรมต่าง ๆ ถ้าเก็บไว้
ในฐานข้อมูลก็จะสามารถใช้ร่วมกันได้ 

       5. มีความเป็นอิสระของข้อมูล เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือน าข้อมูล                       
มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาใช้ใหม่ได้                
โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล เพราะข้อมูลที่ผู้ใช้น ามาประยุกต์ใช้ใหม่นั้นจะไม่กระทบต่อ
โครงสร้างที่แท้จริงของการจัดเก็บข้อมูล นั่นคือ การใช้ระบบฐานข้อมูลจะท าให้เกิดความเป็นอิสระ
ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 

       6. สามารถขยายงานได้ง่าย เมื่อต้องการจัดเพ่ิมเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเพ่ิมได้
อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน เนื่องจากมีความเป็นอิสระของข้อมูล จึงไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 

       7. ท าให้ข้อมูลบูรณะกลับสู่สภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพ์
ข้อมูลในระบบที่ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรมแต่ละคนมีแฟ้มข้อมูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั้น     
แต่ละคนจึงต่างก็สร้างระบบการบูรณะข้อมูลให้กลับสู่สภาพปกติในกรณีที่ข้อมูลเสียหายด้วยตนเอง
และด้วยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แต่เมื่อมาเป็นระบบฐานข้อมูลแล้ว   
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การบูรณะข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียว และมีผู้ดูแลเพียงคนเดียวที่ดูแล       
ทั้งระบบ ซึ่งย่อมต้องมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันแน่นอน 

 

3.3 ฐานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ครรชิต มาลัยวงศ์ และคณะ (2549: 33-34) เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW 

หรือ W3 หรือ Web) คือ บริการค้นหรือเรียกดู ข้อมูลแบบหนึ่ง ในอินเทอร์เน็ต ข้อมูล ในเวิลด์ไวด์เว็บ 
จะอยู่ในแบบสื่อผสม   หรือมัลติมีเดีย (multimedia) ที่มีทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว
แบบวิดีโอ ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้เป็นแบบเครือข่ายคล้าย
ใยแมงมุม จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก 

สารสนเทศที่จัดท าไว้บนระบบ world wide web นิยมเรียกว่า โฮมเพจ (home page)           
คือภาพหน้าจอแรก ที่ปรากฏขึ้นเมื่อเรียกดูสารสนเทศที่มีผู้จัดท าขึ้น และ เว็บเพจ (web page)        
คือภาพหน้าจออ่ืน ๆ ที่ปรากฏเมื่อเรียกดูหลังจากแสดงโฮมเพจแล้ว ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ              
ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดท าเว็บเพจส าหรับแสดงน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็น          
ด้านเทคนิค และข่าวสารทั่วไป แก่สาธารณชนส่วนมากเป็นการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว ให้บริการ
ความรู้ด้านต่าง ๆข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา อาจจ าแนก          
เว็บเพจ ตามลักษณะการปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สองแบบคือ 

1. เว็บเพจแบบสถิต (Static) เป็นเว็บเพ็จที่แสดงข้อมูลที่ค่อนข้างตายตัวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ยกตัวอย่างเว็บเพจแสดงประวัติและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ข้อมูล
เหล่านี้หากจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง   มักต้องอาศัยผู้ดูแลเว็บ (Web Master)  เป็นผู้เปลี่ยนแปลง
แก้ไข 

2. เว็บเพจแบบพลวัต (Dynamic) เป็นเว็บเพจที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ  ยกตัวอย่าง 
ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ข่าวเด่นประจ าวัน เป็นต้น วิธีการจัดท าเว็บเพจประเภทนี้คือ ต้องมีฐานข้อมูล
ที่อาจบันทึก ปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังเว็บเพจเพ่ือน าเสนอข้อมูล    
เมื่อมีผู้เปิดอ่านเว็บเพจ  โดยใช้โปรแกรมเบราเซอร์  ข้อมูลจะถูกอ่านจากฐานข้อมูลแล้วส่งให้             
เบราเซอร์น าไปแสดงผลที่เครื่องของผู้ใช้ บางระบบอาจตั้งโปรแกรมการแสดงผลที่ต่างกันออกไป
เฉพาะกลุ่มของผู้ใช้ได้ 

 
3.4 เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 
สุรเชษฐ์  วงศ์ชัยพรพงษ์  และทินกร วัฒนเกษมสกุล  (2548: 4) เว็บแอปพลิ เคชั่น 

(WebApplication)    หมายถึง ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นใช้งานบนบราวเซอร์ผ่านระบบเครือข่าย              
ซึ่งท างานได้ทั้งบนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต โดยเว็บแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้น
เพ่ือรองรับการท างานด้านธุรกิจ เว็บแอปพลิเคชัน    เป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดต 
และดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่าง   เว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่  
เว็บเมล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Online auction กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น 

ภาษาสคริปต์ PHP และฐานข้อมูล MySQL นับได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเนื่องจากโปรแกรม
ทั้ง 2 มีลักษะเด่นคล้ายกันและถูกผลิตมาเพื่อให้เกื้อกูลกันโดยลักษณะเด่นของทั้งคู่มีดังนี้ 
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1. เป็นโปรแกรมแบบฟรีแวร์ คือ ผู้ใช้ไม่ต้องซื้อซอฟแวร์ดังกล่าวมาใช้งาน โดยสามารถ               
ดาวน์โหลด จากอินเตอร์เน็ตได้เลย เพราะโปรแกรมมีลักษณะเป็น Open Source คือ ผู้ใช้สามารถ
พัฒนาโปรแกรมท้ังสองได้      อย่างมีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

2. PHP สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลใน MySQL ได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือช่วย           
ในปัจจุบันเว็บไซต์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์จ านวนมากหันมาใช้ PHP และ MySQL เป็นเครื่องมือ             
ในการท างานMySQL มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมากโปรแกรมทั้งสองมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผู้ใช้อยู่ทั่วทุกมุมโลก 
 3.5 ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL 

สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์ และ ทินกร วัฒนเกษมสกุล   (2548: 8-9)  ได้กล่าวถึง ระบบ               
การจัดการฐานข้อมูล MySQL ว่าเป็นฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (RelationalDatabase) ที่สามารถ
ท างานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software สามารถดาวน์โหลด
มาใช้งานได้ฟรี มีฟังก์ชั่นให้ใช้งานเป็นจ านวนมาก โดย MySQL มีฟังก์ชั่นส าหรับติดต่อ และรองรับ
ภาษา PHP อยู่ด้วยท าให้ PHP และ MySQL ถูกน าไปใช้งานมากมายจนกระทั่งมีโปรแกรมที่น า PHP 
และ MySQL เข้าเป็นส่วนประกอบของโครงการต่างๆ เช่นระบบปฏิบัติการ Linux RedHat  ได้มีการ
ติดตั้ง PHP และ MySQL เข้าไปด้วย ส่วนใน ระบบปฏิบัติการWindows โปรแกรม Appserv ก็ได้น า 
PHP และ MySQL เข้าไปเป็นส่วนประกอบ ในการติดตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้
งานฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับการเขียน สคริปต์ PHP มีการน าเอา MySQL ไปใช้ในระบบต่างๆ 
ระบบเล็กๆที่ มีจ านวนตารางข้อมูลน้อย มีความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางไม่ซับซ้อน เช่น  ระบบ
ฐานข้อมูล ของบุคคลในแผนก ถึงระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล
มากมาย มีความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละตารางซับซ้อน     เช่น ระบบสต็อกสินค้า ระบบบัญชี
เงินเดือน สถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างภายในของ MySQLนั้นเป็นการออกแบบการท างานในลักษณะ
ของ Client/server ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลักๆ 2 ส่วน  คือส่วนของผู้ให้บริการ (server) และส่วน
ของผู้ขอใช้บริการ (Client) โดยแต่ละส่วนก็จะมีโปรแกรมส าหรับการท างานตามหน้าที่ของตน ส่วนผู้
ให้บริการ (server) จะเป็นส่วนที่ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในที่นี้หมายถึงตัว MySQL 
Server และเป็นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดข้อมูลที่เก็บไว้   มีทั้งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการท างานระบบ
ฐานข้อมูลและข้อมูลที่เกิดจากการที่ผู้ใช้แต่ละคนสร้างขึ้น ส่วนของผู้ขอใช้บริการ (Client) โดย
โปรแกรมส าหรับ ส าหรับใช้งานในส่วนนี้   ได้แก่ MySQL Client , Web Development Platform 
เช่น Java , Perl , PHP, ASP เป็นต้น 
 
4. ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 

4.1 ความหมายของกิจการนักเรียน นักการศึกษาและนักบริหารการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของค าว่า กิจการนักเรียนไว้หลากหลาย    พอสรุปได้ดังนี้ 
          พนัส  หันนาคินทร์ (2531: 269) ได้สรุปงานบริหารกิจการนักเรียนออกเป็น 4 อย่าง           
คือ การจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนและการบริการ   
อ่ืน ๆ ที่จัดให้แก่นักเรียน 
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วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538: 132) ได้ให้ความหมายที่เน้นด้านกิจกรรมการให้บริการ
ด้านต่าง ๆที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคคล การจัดสภาวะแวดล้อม การพัฒนากิจกรรมการให้
สวัสดิการ และบริการแก่นักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษานอกจากจะเสริมวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ด้วยการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยัง
มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ิมเติมจากสิ่งที่การศึกษาในชั้นเรียนไม่สามารถจัดให้ได้ 
        นงเยาว์  กัลยาลักษณ์ (2541: 11)  ได้สรุป ความหมายของงานกิจการนักเรียนไว้ว่า กิจการ
นักเรียน หมายถึง การจัดด าเนินงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน   และเป็น
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมีความประพฤติที่ดีงาม  มีระเบียบวินัยมีความคิดไตร่ตรองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

วรเวทย์  บุญมา (2541: 12) ได้กล่าวถึงการบริหารกิจการนักเรียนว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน ขอบข่ายของการบริหารกิจการนักเรียน
ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม ชุมชน ขนาดและระดับของสถานศึกษา รวมทั้งทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่           
ในสถานศึกษาด้วย 

พูนสวัสดิ์  นาคเสน (2544: 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการนักเรียนไว้ว่า           
งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการสอนในชั้นตามปกติ    
เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนของนักเรียนทุกคนให้ก้าวหน้าประสบผลส าเร็จ
และมุ่งส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดี 
       สันติ  นิลหมื่นไวย์ (2546: 9) ได้กล่าวถึงการบริหารกิจการนักเรียนว่า เป็นงานที่เก่ียวข้องกับ
นักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการสอนในชั้นตามปกติ เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอน           
ของนักเรียนทุกคน ให้มีความก้าวหน้า ประสบผลส าเร็จและมุ่งส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน
ในโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยดี อันจะมีผลไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถ              
หรือความถนัดเฉพาะตนของนักเรียนแต่ละคนให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน 
    ชาญวิทย์  โสภิตะชา (2546: 11) ได้ให้ความหมายของงานกิจการนักเรียน หมายถึง             
งานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการสอนในชั้นตามปกติและมุ่งส่งเสริมชีวิต               
ความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน  ให้ด าเนินไปด้วยดี อันจะมีผลไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความรู้ความสามารถหรือความถนัดเฉพาะตนของนักเรียนแต่ละคน ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ตัวของเขาเองทั้งในขณะที่มีชีวิตในโรงเรียน  และเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปสู่อาชีพการงาน
อีกด้วย 

จรัญ  ชูชื่น (2547: 13)  ได้ให้ความหมายการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง                 การ
บริหารงานเกี่ยวกับตัวนักเรียน และกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน           
การสอนในห้องเรียน แต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติพัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถ และเต็มศักยภาพ               
ของผู้เรียน 
              จากความหมายการบริหารกิจการนักเรียนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า งานกิจการนักเรียน            
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มุ่งส่งเสริม                 
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การเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม               
มีระเบียบวินัยในตนเอง อันจะส่งผลให้นักเรียนก้าวหน้าประสบผลส าเร็จในการเรียนและการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป 
 

4.2 ความมุ่งหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน 
งานกิจกรรมนักเรียนเป็นที่มุ่งส่งเสริมเติมเต็มคุณภาพของผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียน         

การสอนตามปกติและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้น าความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้จริง           
เป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย             
ของการบริหารงานกิจการนักเรียน ดังนี้ 

กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์ (2538: 6) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ด าเนินไปได้ 

ด้วยดีมีความปรกติสุขต่อไป 
2.  พัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัยในตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

            3.  พัฒนาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน          
ให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมให้ได้มากที่สุด 

วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538: 32) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจการนักเรียนไว้ดังนี้ 
            1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
               2.  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถปกครองตนเองได้ 
               3.  เพ่ือฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียนนักศึกษา 
               4.  เพื่อพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนนักศึกษา 
               5.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพในอนาคต และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
               6.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักทักษะทางสังคม เสียสละท างานให้ส่วนรวม 
               7.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาลักษณะนิสัยความกตัญญูและความคิดท่ีดี 
              8.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี 

สันติ  นิลหมื่นไวย์ (2546: 10) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียนไว้ดังนี้ 
               1.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา ตามลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน 
              2.  ช่วยแก้ปัญหาอันจะเกิดขึ้นแก่นักเรียนนักศึกษา 
               3.  ช่วยป้องกันปัญหาอันที่จะเกิดแก่นักเรียนนักศึกษา 

จรัญ  ชูชื่น (2547: 14) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
               1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
    2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจและเต็ม
ศักยภาพ เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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              จากความมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียนที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการบริหารกิจการ
นักเรียน  มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
               1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองและปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม 

2.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญาของนักเรียนให้นักเรียนสามารถ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การประกอบอาชีพการงานในอนาคต 
 

4.3 ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายการด าเนินงานครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  

อย่างกว้างขวาง นักการศึกษาหลายท่านได้ก าหนดขอบข่ายของกิจการนักเรียนไว้เพ่ือเป็นแนวทาง   
ในการด าเนินงานด้านกิจการนักเรียน ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2541: 64-65) ได้สรุปขอบข่ายของงานกิจการนักเรียน ดังนี้ 
              1.  กิจกรรมที่สถานศึกษาต้องด าเนินการตาม พระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 
2523 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน มีดังนี้ 
                    1.1  การจัดท าเขตบริการ 
                    1.2  การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
                    1.3  การเกณฑ์และการรับนักเรียนเข้าเรียน 
                    1.4  การลงทะเบียนนักเรียน 
                    1.5  การแบ่งกลุ่ม แบ่งชั้นเรียน 
                    1.6  การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
                    1.7  การรายงานเกี่ยวกับนักเรียน 
                    1.8  การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน 
                    1.9  การย้ายและจ าหน่ายนักเรียน 
                    1.10 การท าทะเบียนสะสมเก็บหลักฐานและประวัตินักเรียน 
                    1.11 การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน 
              2.  กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียน เป็นงานบริการและช่วยส่งเสริมให้
การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
                    2.1  การบริการด้านสุขภาพ 
                    2.2  การบริการอาหารกลางวัน 
                    2.3  การบริการแนะแนว 
                    2.4  การบริการนักเรียนขาดแคลน 
                    2.5  ทุนการศึกษา 
              3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ ช่วยส่งเสริมให้การเรียนในหลักสูตร                          
มีความสมบูรณ์มากขึ้น  พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
                    3.1  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
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                    3.2  กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา 
                    3.3  กิจกรรมการจัดตั้งชุมนุมต่าง ๆ 
                    3.4  การจัดทัศนศึกษา 
                    3.5 การจัดกีฬา 
                    3.6 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน 
                    3.7  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
                    3.8  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
              4.  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับศิษย์เก่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม                   
ให้เกดิความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน ได้แก่ 
                    4.1  การติดตามผลนักเรียน 
                    4.2  การตั้งสมาคมศิษย์เก่า 
                    4.3  การสรรหาและยกย่องคนดีเด่นประจ าท้องถิ่นและชุมชน 

วรเวทย์  บุญมา (2541: 16) ได้สรุปขอบข่ายการบริหารกิจการนักเรียนไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
   1.  การจัดท าทะเบียนประวัติ 
   2.  การปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน 
    3.  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
    4.  การจัดกิจกรรมนักเรียน 
 
    นงเยาว์  กัลยาลักษณ์ (2541: 19) ได้สรุปขอบข่ายการบริหารกิจการนักเรียน ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.  งานสวัสดิการและบริการ ได้แก่ งานแนะแนว การจัดหาทุนการศึกษา สุขภาพ
อนามัยและงานความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดให้ 
   2.  งานกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ กีฬา 
นันทนาการ ส่งเสริมวิชาการ และการออกสารสารผู้เรียน 
  3.  งานควบคุม ได้แก่ งานระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา การปกครองควบคุมดูแล 
    4.  การบริการทางวิชาการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ การสอนซ่อมเสริม 
และการจัดอบรมพิเศษต่าง ๆ ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ 

จรัญ  ชูชื่น (2547: 16) กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายงานกิจการนักเรียนมีขอบข่าย ดังนี้ 
  1.  เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน 
  2.  เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้ เรียน เพ่ือเสริมการเรียนการสอน                 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           3.  เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ เรียนนอกเวลาเรียน หรือจัดเสริมให้ในเวลาเรียน               
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามความรู้ความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
              จากขอบข่ายการบริหารกิจการนักเรียนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขอบข่ายงานกิจการนักเรียน  
มีดังนี ้



                   
 

44 
 

  1.  เป็นงานบริการและส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   2.  การปกครองนักเรียนให้มีวินัยในตนเองและในโรงเรียน 
   3.  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและ                                 
ความสนใจ 
 

4.4 ประโยชน์ของการจัดกิจการนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

และสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2541: 58) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจการนักเรียนไว้
ดังนี้ 

1. ครูสามารถใช้กิจการนักเรียนเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       
การรวมกลุ่มของนักเรียนไปในทางที่ดี ตามความต้องการของสังคม 
               2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถน าประสบการณ์เหล่านั้นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
               3.  ช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโตของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
               4.  ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
               5.  ช่วยฝึกนักเรียนให้รู้จักอยู่ร่วมกันโดยราบรื่นในสังคมประชาธิปไตย 
               6.  ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้                 
โดยล าพัง 
               7.  ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักร่วมมือกันท างานในสังคม 
               8.  ช่วยฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย สามัคคี รักหมู่คณะ 
               9.  ช่วยฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
              10.   ส่งเสริมความสนใจให้เหมาะกับลักษณะความแตกต่างของนักเรียนเป็นราย 
บุคคล 
               11.  ช่วยลดปัญหาการขาดเรียน เพราะถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่าสนใจนักเรียน                      
จะมีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียนทุกวัน 

12.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
13.  ช่วยสร้างนิสัยที่ดีแก่นักเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรมลูกเสือ 
14.  ช่วยเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
 

โกษีย์ วงษ์สุธา (2546: 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนว่าเป็นกิจกรรม                   
ที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้              
เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านสังคม ด้านระเบียบวินัย และความรักในเกียรติคุณ
ชื่อเสียงของโรงเรียน  ด้วยการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม ช่วยให้
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นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้ อ่ืนและรักษาระเบียบวินัย ซึ่งท าให้คนอยู่ร่วมกันท างานด้วยกันอย่าง          
มีความสุข 
  จากประโยชน์ของการจัดกิจการนักเรียนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจการ
นักเรียน  มีดังนี ้
               1.  ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเอง สามัคคี รักหมู่คณะ 
               2.  ท าให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  3. ช่วยเสริมสร้างพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
       ประเสริฐ เกิดไชยวงค์ (2551) ศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาระบบจัดการข้อมูล

สารสนเทศออนไลน์ด้านวัฒนธรรมล้านนา” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบโครงสร้างของข้อมูล
วัฒนธรรมล้านนา ให้ครอบคลุมทางด้านล้านนาคดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
ช่วยสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ ข้อมูลด้านวัฒนธรรมล้านนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ 
ประกอบด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)โดยใช้
ระบบฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) การพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Open Source ซึ่งอ านวย
ความสะดวกให้ผู้เขียนโปรแกรมทุกคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ได้ตามความต้องการ หลังจากการวางแผนโครงสร้างข้อมูล พัฒนาระบบทดสอบ และปรับปรุง
ระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้ทดลองใช้ระบบเพ่ือตรวจสอบการใช้งานอีกครั้งหนึ่ง                   
จากแบบสอบถามผู้ใช้ระบบ พบว่า ระบบดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ได้                   
อย่างมีประสิทธิภาพ ละง่ายต่อการใช้ นอกจากนี้ การวางแผนก่อนการพัฒนาเว็ บไซต์ท าให้ได้
โครงสร้างข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวัฒนธรรมล้านนา ได้เครื่องมือช่วยสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมล้านนา ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อสืบทอดไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นต่อไป 

  มณฑิชา  ป้องป้อม  (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                       
ตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยได้
ออกแบบระบบและแบ่งผู้ใช้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  งานนโยบาย และแผนงาน
การเงินคลังและพัสดุ เจ้าของโครงการและผู้บริหารซึ่งมีระบบที่พัฒนาหลายส่วน      เพ่ือรองรับผู้ใช้
หลายส่วนด้วยกัน คือ ส่วนการบันทึกแผนกลยุทธ์ในระดับคณะ ส่วนบันทึกแผนปฏิบัติ   การประจ าปี
งบประมาณ ส่วนการจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ ส่วนบันทึกรายละเอียดโครงการที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ส่วนก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับผู้ดูแลระบบ ส่วนการติดตาม
โครงการและกิจกรรม ส่วนการจัดการโครงการส าหรับเจ้าของโครงการ  ส่วนการจัดการโครงการ
ส าหรับนโยบายและแผน  ส่วนการปิดงบประมาณโครงการส าหรับงานการเงิน  การคลังและพัสดุ 
และส่วนการรายงานผล  โดยจัดท าฐานข้อมูลรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลการ
บริหารงานติดตามโครงการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยท าให้
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ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการวางแผน เพ่ือพัฒนาด้านการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน   กลยุทธ์
และพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการประสานงานของระบบพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์เอ็กซ์พี   ใช้โปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเน็ตในการพัฒนาเว็บเพจใช้ไมโครซอฟท์เอสคิวแอล
เซร์ฟเวอร์ในการจัดการกับฐานข้อมูลและเรียกใช้งานระบบผ่านทางเว็บเบราเซอร์ 
  สนั่น  หวานแท้  (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดเก็บและสืบค้น ส าหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ     ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสรุปได้ว่าขอบข่ายของงาน
บริหาร   งานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วย งานวางแผนอัตราก าลัง งานสรรหา          
งานบริหารบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการและการจ่ายค่าตอบแทน งานวินัย ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้หากจะมีการพัฒนาระบบขึ้นมาควรจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งาน
และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ควรเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องฮาร์ดแวร์ และเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบ และควรศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน   ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องยอบรับและพร้อมที่จะใช้งานในระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น ในส่วนของการเลือกใช้
ฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าการเลือกฐานข้อมูลมีต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของความ
ปลอดภัย ปริมาณข้อมูล ความคุ้มค่ากับการลงทุน และความเหมาะสมกับงาน หรืออาจจะใช้
ฐานข้อมูลที่เป็น Open Source ที่มีคุณภาพหลักในการออกแบบหน้าจอ  แบบฟอร์มน าเข้าควรจัด
วางรูปแบบให้เหมือนกับรูปแบบของเอกสาร อ านวยความสะดวกในการส่วนการจัดท ารายงานต้องให้
ข้อมูลที่ครบถ้วน  กรอกข้อมูลให้มากที่สุดและระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน ส่วนการจัดท ารายงาน
ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ ความต้องการที่ได้ส ารวจและวิเคราะห์ระบบตั้งแต่ต้น                        
ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศได้ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้กับ
คอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมโยงกับเครือข่าย ภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้โปรแกรม                       
Web Browser ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศพบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและสืบค้น ส าหรับ
การบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลพบว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและสืบค้น ส าหรับการบริหารงาน
บุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระดับทั่วไป ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา และบุคลกรของคณะอักษรศาสตร์ พบว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและสืบค้น 
ส าหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  
  จีรศักดิ์ ศรีโยธา (2554) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย” โดยมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ  ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์  
เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย ตามกรอบกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาระบบ 
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การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช้ การบ ารุงดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ 
โดยใช้วิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กแท็กการ์ท ประกอบด้วย การวางแผน               
การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล ด าเนินการเป็น 2 วงรอบ กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้ามี ผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าจ านวน 5  คน ประกอบด้วย  ผู้ศึกษาค้นคว้า หัวหน้างานกิจการนักเรียน จ านวน 4 คน                
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 10 คน ประกอบด้วย คณะครูภายในโรงเรียน จ านวน 7  คน  ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 3 คน กลยุทธ์ที่ใช้   ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ การการศึกษาดูงาน  การสนทนากลุ่ม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย    
แบบบันทึกการศึกษาดูงาน  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก   
การนิเทศ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษามีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานกิจการนักเรียนมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สืบค้นได้ง่าย  ในส่วนของการน าระบบ         
ไปใช้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์           
มากขึ้น สามารถใช้โปรแกรมสารสนเทศงานบุคคลที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
  อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ (2552) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสาธิต  แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ระบบงานย่อย คือ ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ระบบ
จัดการข้อมูล การซ่อมและติดตามการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบค้นคืนข้อมูลและจัดท ารายงาน 
และระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล  ในการวิเคราะห์                  
ความต้องการผู้ใช้ โปรแกรมที่เลือกใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Basic.Net และโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล  Microsoft Access 2003 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows XP          
ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           
เป็นแบบสอบถามประเมิน  การใช้ระบบ การประเมินระบบกลุ่มผู้บริหาร 4 ด้าน ได้แก่ ภาพรวม          
ของระบบ ด้านส่วนประสานงานกับผู้ใช้ ด้านการประมวลผล และด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงาน
ส่วนการประเมินระบบกลุ่มปฏิบัติ งาน ประเมินรวมทั้ ง  5 ด้าน ได้แก่  ภาพรวมของระบบ                 
ด้านส่วนประสานงานกับผู้ใช้ ด้านการนาเข้าข้อมูลสู่ระบบ ด้านการประมวลผล และด้านการแสดง 
ผลลัพธ์และรายงาน ซึ่งภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน  มีความถูกต้อง
สมบูรณ์  มีความน่าเชื่อถือของระบบ 
 สุธาทิพย์ ดีล้อม (2551) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สังกัด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ก่อนการด าเนินการพัฒนา ระบบ
สารสนเทศเดิม ยังไม่เป็นระบบ ขาดการก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน การจัดเก็บข้อมูลกระจัดกระจาย 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ เรียกใช้งานไม่สะดวก ข้อมูลไม่ทันสมัย  ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่มีไม่ตรง
กับความต้องการใช้งาน ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการตัดสินใจ   ใน
ด้านต่างๆหลังจากที่ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(SystemsDevelopment Life Cycle: SDLC) 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ 
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การออกแบบ ระบบ การใช้ระบบ และการดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ โดยใช้กลยุทธ์ที่
ประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวงรอบที่ 1 ผลการพัฒนาท าให้ได้ระบบสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอนดังนี้ มาตรฐานที่ 9 มีวุฒิความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียงและมาตรฐานที่ 10 ครู
มีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ และผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  แบบกึ่งอัตโนมัติ คือระบบอยู่ในรูปแบบเอกสาร   ส่วนหนึ่ง และ
คอมพิวเตอร์อีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้งาน แต่การด าเนินงานพัฒนาระบบในวงรอบที่ 1 พบปัญหาบาง
ประการหลังจากการประเมินผลการใช้งานในขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการน าไปใช้ ซ่ึง
เกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานและความสมบูรณ์ของโครงสร้างระบบ จึงน าปัญหาดังกล่าวมา
ด าเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2  โดยได้ใช้กลยุทธ์เดิม ท าให้การใช้งานระบบมีความสะดวกมากขึ้น
มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว ในการน ามาใช้ ได้แก่การเพ่ิมช่อง
ทางการใช้งานจากภายนอกสถานศึกษาโดยผ่านระบบ Internet และระบบมีความสมบูรณ์ขึ้น โดย
ออกแบบเพ่ิมฐานข้อมูลด้านครูและส ารองฐานข้อมูล  ด้านผู้บริหารและด้านสัมพันธ์ชุมชนไว้เพ่ือ
พัฒนาในล าดับต่อไปในอนาคต 
  พรชัย ทวีโคตร (2551) ได้ท าการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่า การส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันก่อนการด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน ตามกรอบงานกลุ่มกิจการนักเรียนทั้ง 9 งาน ใช้ระบบมือในการ
จัดเก็บในแฟ้มเอกสารหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบจัดท าขึ้น เพื่อสะดวกต่อการใช้ของแต่ละงาน  ท าให้
มีข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจายเกิดความยุ่งยากในการสืบค้น การติดตาม ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการจัดระบบสารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศตามขั้นตอนการพัฒนาระบบโดยการศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ                   
และการนิเทศติดตาม ท าให้ระบบสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียนตามกรอบงานทั้ง 9 งาน คือ            
งานส านักงานกลุ่ม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานครูที่ปรึกษา งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
งานแนะแนว งานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน งานคณะกรรมการนักเรียน งานส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน และงานห้องสมุด มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  สืบค้นได้ง่ายและ
รวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน ามาใช้ 
  หทัยชนก  แจ่มถิ่น (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนในการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น การศึกษา
ปัญหาระบบงานเดิม วิเคราะห์ระบบงานใหม่ การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบ 
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ผลการวิจัยพบว่า ภาษา PHP และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบที่พัฒนาขึ้นควรมีความสามารถในการเพ่ิม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลใน
รูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานควรน าเสนอได้ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบของ
กราฟ ควรมีการก าหนดบทบาทผู้ใช้งาน โดยการ Login เพ่ือเข้าสู่ข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้ ในส่วนของ
การเก็บข้อมูลของระบบควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลด้านการวิจัย เช่น  ชื่องานวิจัยไทย-อังกฤษ 
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ ค าส าคัญ การ Download file เอกสาร การน าเสนอข้อมูลตามกลุ่มของ
บทความ เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  รายละเอียดของข้อมูลการตีพิมพ์ 
น าเสนอ เช่น ประเภทการตีพิมพ์/น าเสนอ ปีที่พิมพ์/น าเสนอ ระดับการตีพิมพ์/น าเสนอ (ชาติ/
นานาชาติ) ข้อมูลด้านผู้วิจัย เช่น ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา ภาควิชา คณะวิชา และปีการศึกษา  ผลการ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยระบบนี้มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ คือ การน าข้อมูลเข้าระบบ 
การค้นหาข้อมูล การสรุปผลข้อมูล และมีโมดูลส าหรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม คือ โมดูลส าหรับบุคคลทั่วไป 
โมดูลส าหรับนักศึกษา โมดูลหรับเจ้าหน้าที่ และโมดูลส าหรับผู้ดูแลระบบ 
   

5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
       Chongjun Fanl และคณะ (2011)  (อ้างถึงใน หทัยชนก แจ่มถ่ิน 2557: 88)              
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “Research and Planning of Hongqiao Airport Management Information 
System.” สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) เป็นแกนหหลักที่คอยค้ าจุนการด าเนิน
ธุรกิจของสนามบิน สิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จของการสร้างระบบและการด าเนินการคือการ
วางแผนและการออกแบบ โดยยึดถือต้นแบบโมเดลการจัดการของ “สองสนามบินในหนึ่งเมือง (Two 
airports of a city)” ของสนามบิน Shanghai ในงานวิจัยนี้น าเอาสนามบิน Hongqiao  มาเป็น
โครงการและศึกษาถึงการวางแผนและการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของสนามบิน 
อย่างแรก งานวิจัยนี้ได้วางแผน วิเคราะห์ความต้องการหลัก  ก าหนดกรอบทั้งหมดของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการสนามบิน Hongqiao และพูดถึงระบบย่อยที่ส าคัญทั้งหมด นอกจากนี้ยัง
กล่าวถึงลักษณะ    การแยกและการรวมตัวกันของอาคารสถานีของฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 
งานวิจัยนี้ได้ให้การอ้างอิงและความช่วยเหลือบางอย่างเกี่ยวกับการวางแผนและการก่อสร้างโครงการ
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของสนามบินในประเทศจีน 
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 จากการที่ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้วา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพควรเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม    
วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการทดสอบ
ระบบสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย และแนวทางให้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ควรจัดใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนโยบาย
การจัดการศึกษา โดยมีการจัดท านโยบายและแผนงานดานสารสนเทศใหชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยออกแบบและพัฒนาระบบตามหลักการของ SDLC โดยให้
ครอบคลุมถึงการบันทึก เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และเรียกดูข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ         
ของผู้ใช้ และสารมารถน าไปประยุกต์ใช้งานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชากร  หมายถึง  ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ของโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมจ านวน 40 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านงานกิจการนักเรียน 

ของโรงเรียนโพรงมะเดื่อจ านวน 25 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษำ 

 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

 2.2 ตัวแปรตาม   
  2.2.1  ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดนครปฐม             
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

  2.2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ด้าน คือ 

    1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียน  
    1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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 2. ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดนครปฐม 

3. แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
วิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดนครปฐม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
งานกิจการนักเรียน และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 4. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 
โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดนครปฐม  
  
4. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

4.1 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
     การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น          

ของผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 2 ด้าน คือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียน  และผู้ เชี่ยวชาญ                      
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   โดยใช้ค าถามในลักษณะ 
แบบปลายเปิด (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ 2549: 116 ) และก าหนดรูปแบบค าถามให้ครอบคลุม        
ทั้งด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และด้านงานกิจการนักเรียน 

      4.1.2 วิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบ สาระส าคัญของทั้ง 2 ด้าน แล้วน าผลการวิเคราะห์        
มาสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดหัวข้อและประเด็น
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 2 ด้าน 
 4.1.3 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ภาษา และเหมาะสมของข้อค าถาม เพ่ือให้ครอบคลุมกับเนื้อหาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง          
และครอบคลุมขอบข่ายของระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้น 
  4.1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of 
Item – Objective Congruence: IOC)   
 4.1.5 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 6 ท่าน คือด้านงานกิจการนักเรียน จ านวน 3 ท่าน และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ           
จ านวน 3 ท่าน  
 4.1.6 รวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ            
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและด้านงานกิจการนักเรียน เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปสร้างระบบ
สารสนเทศงานกิจการนักเรียน ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                 
จังหวัดนครปฐม 
  จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุป
เป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
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                    ผ่ำน 
 
  
 
 
 
 
 

         ไม่ผ่ำน 

           
 
 

 
 
 
 

 
 
 หลังจากท่ีได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้ท าการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
 

ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง โดยใช้ค ำถำมในลักษณะแบบปลำยเปิด 
(ธีรศักดิ์ อุ่นอำรมณ์เลิศ 2544: 116 ) และก ำหนดรูปแบบค ำถำมให้ครอบคลุมทั้งด้ำน          

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และด้ำนงำนกิจกำรนกัเรียน 

วิเครำะห์โครงสร้ำง รูปแบบ สำระส ำคัญของทั้ง 2 ด้ำน แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์มำสร้ำง
แบบสัมภำษณ์ เพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ โดยก ำหนดหัวข้อและ

ประเด็นสัมภำษณ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหำทั้ง 2 ด้ำน 

น ำแบบสัมภำษณ์ที่สร้ำงขึ้นให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำ
และข้อค ำถำมให้เหมำะสมกับแบบสัมภำษณ์ และปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 

น ำแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงที่ผ่ำน
กำรปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบโดยกำรหำค่ำดัชนีควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (IOC) 

น ำแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ         
จ ำนวน 6 ท่ำน คือด้ำนงำนกิจกำรนักเรียน จ ำนวน 3 ท่ำน  

และด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 3 ท่ำน 
 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง 

 

สร้ำงประเด็นค ำถำมกำรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และด้ำนงำนกิจกำรนักเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 
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ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผลสรุปที่ได้จาก      
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียนจ านวน 3 ท่าน และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3 ท่าน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียน 

ประเด็นค ำถำม สรุปข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรสัมภำษณ์ 
1. ขอบข่ายของงานกิจการนักเรียนในความเห็น
ของท่านควรประกอบไปด้วยงานอะไรบ้าง 

งานธุรการ งานอาจารย์ที่ปรึกษา งานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย
และกิจกรรมนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและบุคลิกภาพนักเรียน งานป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียน งาน
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน งานสารสนเทศ งาน
เวรประจ าวันและรักษาความปลอดภัย 

2. ท่านคิดว่าในการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จ าเป็น            
ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง 

ข้อมูลการมาโรงเรียน ขาด ลา มาสาย การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พฤติกรรกเรียน 
ทุนการศึกษา ผลการเรียน  

3. หากจะต้องจัดเก็บข้อมูลส าหรับการบริหาร 
งานกิจการนักเรียนด้วยระบบสารสนเทศ         
ที่ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้น ท่านคิดว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง
ที่ควรจะต้องจัดเก็บไว้ในระบบ 

ข้อมูลการมาโรงเรียน  การขาดเรียน มาสาย 
ทุนการศึกษา บันทึกพฤติกรรม การเข้าร่วม
กิจกรรม ผลการเรียน  

4. หากจะต้องจัดท ารายงานข้อมูล หรือ         
การสืบค้นข้อมูลเฉพาะบางรายการจากระบบ
สารสนเทศที่ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้น ท่านคิดว่า       
ควรประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง 

รายงานการมาโรงเรียน  
รายงานสะสมการขาดเรียน  
รายชื่อนักเรียนมาสาย  
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน  
รายชื่อนักเรียนลาเรียน   
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

5. ในความคิดเห็นของท่าน ผู้ใช้งานทั่วไป 
สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างและข้อมูล
อะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล 

รายชื่อนักเรียน ผลการเรียน                       
ข้อมูลการมาโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 

6. ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
การเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ท่านคิดว่า
จ าเป็นจะต้องมีระบบ Login หรือไม่ อย่างไร 

ควรจะต้องมีระบบ Login เพ่ือป้องกัน                 
การเข้าถึงข้อมูลในระบบ ป้องกันข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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จากตารางที่ 4 ข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ          
ด้านงานกิจการนักเรียน ผลการวิเคราะห์สรุปข้อมูลได้ว่าขอบข่ายของงานกิจการนักเรียน    ข้อมูล              
ที่ควรจัดเก็บในระบบ ควรประกอบไปด้วย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูล
ห้องเรียน ข้อมูลรถจักรยานยนต์ ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา ข้อมูลการขาด         
ลา มาสายของนักเรียน ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ข้อมูลผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากจะมีการพัฒนาควรจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล        
เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้  ส่วนการรักษาความปลอดภัยควรจะมีระบบ Login 

 เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล ส าหรับการเรียกใช้จะแตกต่างกันตามระดับของผู้ใช้งาน           
เช่น ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ Input ข้อมูลจากแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงเรียนเพ่ือท าการบันทึก
ประมวลผล และเรียกดูและใช้งานสารสนเทศต่างๆ ได้ครูที่ปรึกษาสามารถเข้าไปสืบค้นสารสนเทศ
ต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน พฤติกรรม การมาโรงเรียน เพ่ือก ากับติดตาม ทั้งยังต้องเข้าประเมิน             
แบบคัดกรองต่างๆ เช่น แบบประเมิน SDQ ซึ่งจะเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน นักเรียน 
หรือ ผู้ปกครองนักเรียน สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น การมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน         
ผลการเรียน บันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 
ตารางที ่5 แสดงผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ประเด็นค ำถำม สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 
1. หากจะพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ      
การบริหารงานกิจการนักเรียนให้มี                    
ความเหมาะสมกับการท างานในยุคปัจจุบัน   
ในความเห็นของท่านควรมีวิธีการด าเนินการ
อย่างไร 

ศึกษาระบบงานเดิมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ 

2. การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ
สารสนเทศควรประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง 
และมีวิธีการอย่างไร 

ใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : 
System Development Life Cycle) ซึ่งมีอยู่ 
7 ขั้นตอน 
1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) คือ      
การก าหนดขอบเขตของปัญหา  
สาเหตุของปัญหาจากการท างานในปัจจุบัน 
2.การวิเคราะห์ (Analysis) คือ การวิเคราะห์         
การท างานของระบบงานปัจจุบัน โดยการน า
ความต้องการจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะห์
เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหา 
3. การออกแบบ (Design) คือการน าผลลัพธ์ที่
ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาโดยมุ่งเน้นว่า
แก้ปัญหาได้อย่างไร 
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ประเด็นค ำถำม สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 

 4. การพัฒนา (Development) คือการพัฒนา
โปรแกรมโดยการเขียนชุดค าสั่ง โดยโปรแกรมท่ี
ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาความเหมาะสม     
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
5. การทดสอบ (Testing) คือการทดสอบ
โปรแกรมก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง 
6. การติดตั้งและการใช้งาน (Implement)           
เมื่อทดสอบจนมั่นใจได้ว่าโปรแกรมสามารถ
ท างานได้จริงก็ติดตั้งโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน 
7. การบ ารุงรักษา (Maintenace) คือ หลังจาก
ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมให้ผู้ใช้ได้ใช้งานแล้ว เมื่อผู้ใช้           
มีความต้องการจะปรับแก้หรือพบข้อผิดพลาด 
(Bug)ก็ต้องท าการปรับปรุงแก้ไข 
ตามความต้องการ 

3. การเลือกใช้ฐานข้อมูลและระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลที่ประหยัดและถูกต้อง                 
ตามลิขสิทธิ์ในความเห็นของท่าน                            
ควรเป็นอย่างไร 

- การเลือกใช้ฐานข้อมูลมีปัจจัยที่ต้องค านึงถึง
หลายส่วนคือ ความปลอดภัย ปริมาณข้อมูล 
ความคุ้มค่ากับการลงทุน 
- การเลือกใช้งานฐานข้อมูลควรค านึงถึง            
ความเหมาะสมของงาน เช่น ปริมาณของข้อมูล 
ความปลอดภัยสูง ราคาลงทุนกับผลประโยชน์          
ที่จะได้รับ 
- ฐานข้อมูลที่เป็น Open Source หรือ 
Freeware ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เช่น MySQL PostgreSQL สามารถน ามาใช้         
งานได้  

4.  การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ และ
แบบฟอร์มน าเข้าข้อมูลควรมีลักษณะอย่างไร 

- การออกแบบหน้าจอของแบบฟอร์มน าเข้า
ข้อมูลควรจัดวางรูปแบบให้เหมือนกับเอกสาร
และการกรอกข้อมูลควรกรอกคล้ายกับเอกสาร
คือจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง ต้องค านึงถึง
สัดส่วนและความสมดุลของหน้าจอและสีที่ใช้                
ต้องเหมาะสม 
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ประเด็นค ำถำม สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 

 - การออกแบบหน้าจอต้องมีเน้นขั้นตอนที่ใช้
งานได้ง่าย เพราะผู้ใช้งานมีความสามารถที่
แตกต่างกัน 
- ควรก าหนดหัวข้อให้ชัดเจน เช่น กรอกวัน
เดือนปี ก็ควรก าหนดให้ชัดเจนว่ากรอกเป็น 
พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
- ควรออกแบบให้หลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูล       
ที่ผิดพลาด ต้องช่วยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล        
ที่ผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น ข้อมูลที่จะบันทึก         
ควรถูกต้องตามรูปแบบของข้อมูลด้วย เช่น 
เลขที่บัตรประชาชน ควรที่จะกรอกได้เฉพาะ 
ตัวเลข 

5. การออกแบบและการแสดงผลข้อมูล            
ในความเห็นของท่านควรมีรูปแบบใดบ้าง 
อย่างไร 

- การออกรายงานต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน             
มีความน่าสนใจ อ่านง่าย ควรมีหัวรายงาน
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นรายงานอะไร และท้าย
รายงานเพ่ือให้ทราบว่าพิมพ์วันที่เท่าไร ถ้าเป็น
ข้อมูลที่มีตัวเลขควรสรุปยอดรวมด้วย ควรมี 
การเรียงล าดับของข้อมูล เช่น หน่วยงาน          
ตามต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
-การออกรายงานควรสอคล้องกับความต้องการ      
ที่ได้ส ารวจและวิเคราะห์ระบบตั้งแต่ต้น รูปแบบ
ของรายงานอาจน าเสนอในรูปแบบของตาราง 
รูปแบบของกราฟ ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละงาน
และความเหมาะสม การดูรายงานต้องสามารถ  
ดูได้ทางจอภาพหรือสามารถพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ 
- การออกรายงานควรพิจารณาด้วยว่าเป็น           
การใช้ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ถ้าเป็น
เอกสารภายในอาจไม่จ าเป็นต้องสวยงามแต่    
ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรูปแบบเหมือนกัน 
หากเป็นรายงานส าหรับหน่วยงานภายนอก           
ต้องมีรูปแบบที่สวยงามมีข้อมูลที่ถูกต้อง และ           
มีความเป็นสากล 
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
6. ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล     
ในความเห็นของท่านควรเป็นอย่างไร และ            
ควรก าหนดสิทธิผู้ใช้ระดับใดบ้าง และมีสิทธิ
แตกต่างกันอย่างไร 

- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควรจะ
ก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน โดย
สามารถแยกได้ดังนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ทั้งหมด และสามารถที่จะ Backup 
ข้อมูลได้ และ backup เป็นประจ าทุกวันหรือ    
ทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ผู้ใช้งาน 
ควรพิจารณาว่าจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นกี่ระดับ
และท าอะไรได้บ้างตามที่ได้ส ารวจความต้องการ 
ซึ่งอาจแบ่งเป็นผู้ใช้ระดับสูงคือสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้มากกว่าผู้ใช้งานธรรมดา เช่น เพ่ิมลบ 
แก้ไขข้อมูลได้ ผู้ใช้งานธรรมดาอาจจะเรียกดู
ข้อมูลได้เท่านั้น 
- ควรก าหนดให้ชัดเจน และแต่ละกลุ่มจะมี       
การเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ควรมีการเก็บfile 
ส าหรับงานที่ส าคัญว่าใครเป็นคนท ารายการ 
และวันที่ท าการ 
-ระดับผู้ใช้งานแบ่งอกเป็น Admin ผู้ดูแลระบบ   
มีสิทธิเข้าถึงได้ทุกตาราง Operator เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของตนเองเท่านั้น End use 
บุคลากร มีสิทธิเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
เท่านั้น 
-  การแบ่ งระดับสิทธิการใช้งาน ควรแบ่ ง
ออกเป็นหลายระดับ เช่น  Administrator มี
สิทธิสูงสุดของระบบ section manager มีสิทธิ
สูงสุดเฉพาะแผนก User มีสิทธิเฉพาะระบบ
และแผนกของตนเอง 

7. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ - การพัฒนาระบบขึ้นมา 1 ระบบจะต้อง
วิเคราะห์งานให้ดี และสามารถท าตาม              
ความต้องการ     ของผู้ใช้งาน โดยใช้หลักการ
ต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบถ้าระบบการท างาน
ได้ผลตามความต้องการและความพึงพอใจ            
ของผู้ใช้งาน ก็ถือว่างานประสบความส าเร็จ 
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จากตารางที่ 5 ข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ          
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์สรุปข้อมูลได้ว่าหากจะพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารงานกิจการนักเรียนควรเริ่มต้นด้วยดารรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่                    
ของหน่วยงานเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของฮาร์ดแวร์ และเพ่ือประเมินความเป็นไปได้      
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับหลักการและทฤษฎีในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ที่ได้รับ
ความนิยมคือวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System Development Life Cycle ) การเลือกใช้
ฐานข้อมูลที่ประหยัดและถูกต้องตามลิขสิทธิ์นั้นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า สามารถใช้ฐานข้อมูลที่
เป็น Open Source ที่มีคุณภาพ เช่น MySQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

การออกแบบหน้าจอส าหรับแบบฟอร์มน าเข้าควรจัดวางรูปแบบให้เหมือนกับรูปแบบ            
ของเอกสารและการกรอกข้อมูลควรกรอกจากด้านซ้ายไปด้านขวา จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง โดยต้อง
ค านึงถึงสัดส่วนและความสมดุลของหน้าจอ หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ท าให้เกิดความสับสนควรก าหนดให้
ชัดเจน เช่น กรอกวันเดือนปี ก็ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องกรอกข้อมูลเป็นแบบพุทธศักราช หรือ  
แบบคริสต์ราช ข้อมูลที่กรอกควรถูกต้องตามรูปแบบด้วย การจัดท ารายงานต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และสอดคล้องกับความต้องการที่ได้ส ารวจและวิเคราะห์ระบบตั้งแต่ต้น ควรมีหัวรายงานเพ่ือให้      
ทราบว่าเป็นรายงานอะไร และท้ายรายงานเพ่ือให้ทราบว่าพิมพ์วันที่เท่าไร ถ้าเป็นข้อมูลที่มีตัวเลข
ควรสรุปยอดรวมด้วย รูปแบบของรายงานอาจเป็นตาราง หรือกราฟ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ทั้ งนี้        
ต้องสามารถดูได้ทางจอภาพหรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ควรจะก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ดูแลระบบมีสิทธิเข้าถึงได้ทุกตาราง สามารถส ารองข้อมูล
ได้  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบงานจะต้องวิเคราะห์งานให้ดี โดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ หากระบบสามารถท างานได้ผลตามต้องการและ
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจถือว่าการพัฒนาระบบงานประสบความส าเร็จ  

 
4.2 ระบบสำรสนเทศงำนกิจกำรนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยำคม สังกัดส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จังหวัดนครปฐม    
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม มีข้ันตอน ดังนี้ 
 4.2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
ได้แก่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบฐานข้อมูล ระบบรักษา          
ความปลอดภัยของข้อมูลแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลของระบบจะไม่สูญหายหรือ       
ถูกเปลี่ยนแปลงจากบุคคลอ่ืนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 4.2.2 น าผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านมาเป็นข้อมูลแนวทาง                  
การก าหนดขอบข่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ        
ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ดังต่อไปนี้ 
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 4.2.2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้สารสนเทศของระบบงานเดิม 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน  โดยวิธีการ
สังเกต  การสอบถาม การสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถน าผลมาวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมมีหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้บริหารสูงสุด และเป็นผู้ลงนามในเอกสารต่าง ๆ ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกับครูปรึกษา งานบริหารกิจการนักเรียนขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย
งานต่าง ๆ ได้แก่  1. งานธุรการฝ่ายปกครอง 2. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน   3. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและบุคลิกภาพนักเรียน 4. งานแก้ไขพฤติกรรม 5. งานอาจารย์ที่ปรึกษา 6. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน 7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งเสพติดในโรงเรียน                 
8. งานสารสนเทศ 9. งานเวรประจ าวันและรักษาความปลอดภัย 
        2. ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน
กิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
 3. การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานกิจการนักเรียน การเก็บข้อมูล       
ในด้านต่างๆ นั้น มีการจัดเก็บ 2 รูปแบบคือ  การจัดเก็บไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสารจัดเก็บไว้ในตู้
เก็บเอกสาร โดยแยกแฟ้มออกเป็นงานต่างๆ  จัดเรียงตามล าดับช่วงเวลาและประมวลผลโดยใช้มือ 
(Manual) เป็นหลัก และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล เป็นการจัดเก็บ 
ข้อมูลที่ส าคัญและมีการเรียกใช้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 4. ปัญหาของการจัดเก็บข้อมูลของระบบงานเดิม การจัดเก็บข้อมูลไว้      
ในรูปแบบของแฟ้มเอกสารนั้น มีข้อเสีย คือ ท าให้ เอกสารมีปริมาณมากการค้นหาหรือ                 
การประมวลผลข้อมูลท าได้ล่าช้า อาจเกิดการสูญหายหรือหาไม่พบได้ หากผู้บริหารต้องการข้อมูล
อาจจะต้องรวบรวมหรือจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ท าให้เสียเวลาและไม่ทันต่อการใช้งาน ส่วนการจัดเก็บข้อมูล
ไว้ในคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล ปัญหาที่พบคือการจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกันในหลายแห่ง 
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันท าได้ยาก  จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหา
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนโดยน าเสนอด้วยแผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) ซึ่งจะแสดง      
ให้เห็นสภาพและปัญหาที่ชัดเจน ดังแสดงในภาพ 
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ภาพที่ 6  แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) แสดงการท างานของระบบงานเดิม 

 
 4.2.2.2 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ เมื่อได้ทราบถึงสภาพและ
ปัญหาของระบบงานเดิมขั้นต่อไปคือ การวิเคราะห์  และออกแบบระบบงานใหม่ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
   1. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 6 กลุ่มคือ  
1) ผู้บริหารและหัวหน้างานกิจการนักเรียน  2) เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน 3) ครูที่ปรึกษา  
4) ผู้ปกครองนักเรียน 5) นักเรียน 6) ผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและ             
เป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้น 

 2. สร้างแบบจ าลองกระบวนการ (Process Modeling) การด าเนินการใน 
ขั้นตอนนี้คือการสร้างแบบจ าลองกระบวนการ หมายถึง การสร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานของ
ระบบในรูปแบบของแผนภาพที่เรียกว่าแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) โดยก าหนด
แผนภาพกระข้อมูลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับที่ 0 คือแผนผังบริบทซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้ใช้งาน
หรือสิงที่เกี่ยงข้องกับระบบ (Boundary) กระบวนการท างานของระบบ (Process) กระแสข้อมูล 
(Flow) และแหล่งเก็บข้อมูล (Data store) ในส่วนของแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2-3 จะแสดงให้ 
เห็นรายละเอียดการท างานทั้งหมดของระบบ  ดังภาพที่ 6 
 



 
 
 

62 

 
ภาพที่ 7 Context Diagram ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 

Context  Diagram ของระบบสารสนเทศงานกิจการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดนครปฐม ในระดับ 0 (Level - 0)  นั้น   เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Extarnal Entity กระแสข้อมูล  และ Process  โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบนั้น แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก ่
 1. ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ส ารองและกู้คืนข้อมูล 
 2. ครูที่ปรึกษา สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน 
จัดการข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ท าการกรอกแบบประเมินตนเอง (SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่         
ในความดูแล เรียกดูรายงานข้อมลเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในความปกครองได้ 
 3. เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน สามารถจัดการข้อมูลการขาด ลา มาสายของนักเรียน 
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูล           
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ผลการเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา และเรียกดูรายงานที่เลือกดู เช่น ข้อมูลการขาด ลา มาสายของ
นักเรียน ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา 
 4. นักเรียน สามารถจัดการกรอกแบบประเมินตนเอง (SDQ) 
       5. ผู้ปกครองสามารถจัดการกรอกแบบ สามารถจัดการกรอกแบบประเมินตนเอง 
(SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง 
         6.ผู้บริหารและหัวหน้างานกิจการนักเรียน สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน 
เช่น รายงานการไปเยี่ยมบ้าน รายงานการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน 

 3. สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ (ER-Diagram) ขั้นตอนต่อไปนี้  
คือการสร้างความสัมพันธ์ระห่างเอนติตี้ (ER-Diagram) ซึ่งภายในแผนภาพจะแสดงให้เห็นถึงเอนติตี้ 
(Entity) หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ 
ความสัมพันธ์ (Relation) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ซึ่งสามารถก าหนดความสัมพันธ์      
ได้หลายแบบแล้วแต่ความเกี่ยวข้องกัน และแอตทริบิว (Attribute) หมายถึงคุณสมบัติของเอนติตี้  
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้นี้ จะท าให้มองเห็นถึงภาพรวมของระบบที่ทุกสิ่ งมี                      
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 ER-Diagram ของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม                   
           สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จงัหวัดนครปฐม 
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  4. สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ขั้นตอนต่อไปคือการน าข้อมูล    
ที่ได้จากแผนภาพความสัมพันธ์ไปใช้ในการสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งพจนานุกรม
ข้อมูลนี้จะเป็นการก าหนดคุณสมบัติของแต่ละเอนติตี้ซึ่งมีหน่วยข้อมูลย่อยๆ ที่ไม่สามารถแตกย่อย
ออกไปได้อีก ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดคุณสมบัติของแต่ละเอนติตี้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่
เกิดข้อมูล วันที่สร้างแฟ้มข้อมูล ผู้ใช้ระบบ สิทธิในการใช้งานแฟ้มข้อมูล ซึ่งข้อมูลในแต่ละเอนติตี้นี้ที่
แปลงเป็นตารางจะสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงและการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพต่อไป 
ผลการสร้างพจนานุกรมข้อมูลได้ตารางส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน  37 ตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงตารางส าหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 
             โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  
             จงัหวัดนครปฐม 
 

 

ล ำดับ ชื่อตำรำง ประเภทตำรำง ค ำอธิบำยตำรำง 
1. tbl_academicyear Master Table ปีการศึกษา 
2. tbl_semester Master Table ภาคเรียน 
3. tbl_prefixname Master Table ค าน าหน้า 
4. tbl_studentstatus Master Table สถานะนักเรียน 
5. tbl_student Master Table ข้อมูลนักเรียน 
6. tbl_class Master Table ระดับชั้น 
7. tbl_room Master Table ห้องเรียน 
8. tbl_studentsession Master Table การเข้าใช้ระบบของนักเรียน 
9. tbl_department Master Table กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. tbl_teacher Master Table ข้อมูลครู 
11. tbl_teachersession Master Table การเข้าใช้ระบบของครู 
13. tbl_checktimestatus Transaction Table สถานะการเข้าเรียน 
14. tbl_studentchecktime Master Table บันทึกการมาโรงเรียน 
15. tbl_news Master Table ข่าวประชาสัมพันธ์ 
16. tbl_scholarship Transaction Table ทุนการศึกษา 
17. tbl_studentscholarship Master Table นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
18. tbl_sqdset Master Table ชุดแบบประเมิน SDQ 
19. tbl_sqdquestion Master Table ค าถาม SDQ 
20. tbl_sdqchoice Transaction Table ตัวเลือก SDQ 
21. tbl_studentsdq Transaction Table บันทึกการประเมิน SDQ 

นักเรียน 
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ตารางที่ 6 แสดงตารางส าหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 
             โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  
             จังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

 
ตารางที่ 7 ข้อมูลภาคเรียน 
tbl_semester (ภำคเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. semester_id INT (4) auto increment, PK รหัสภาคเรียน 
2. academicyear_id INT (4)  รหัสปีการศึกษา 
3. semester_name VARCHAR 

(10) 
 ชื่อภาคเรียน 

4. semester_current INT (2)  ภาคเรียนปัจจุบัน 
5. semester_enable INT (2)  ใช้งานภาคเรียน 
6. semester_status INT (2)  สถานะภาคเรียน 

ล ำดับ ชื่อตำรำง ประเภทตำรำง ค ำอธิบำยตำรำง 
22. tbl_studentsdqlog Transaction Table รายละเอียดบันทึกการประเมิน 

SDQ นักเรียน 
23. tbl_gpa Master Table ผลการเรียนนักเรียน 
24. tbl_admin Master Table ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
25. tbl_adminsession Master Table การเข้าใช้ระบบเจ้าหน้าที่ 
26. tbl_document Master Table เอกสารดาวน์โหลด 
27. tbl_link Master Table ลิงก์หน่วยงาน 
28. tbl_school Master Table ข้อมูลโรงเรียน 
29. tbl_studentmotorcycle Transaction Table ข้อมูลรถจักรยานยนต์ 
30. tbl_studentsdq Transaction Table บันทึกการประเมิน SDQ ครู 
31. tbl_studentsdqlog Transaction Table รายละเอียดบันทึกการประเมิน 

SDQ คร ู
32. tbl_guardiansdq Transaction Table บันทึกการประเมิน SDQ 

ผู้ปกครอง 
33. tbl_guardiansdqlog Master Table รายละเอียดบันทึกการประเมิน 

SDQ ผู้ปกครอง 
34. tbl_homevisit Transaction Table ปีการศึกษา 
35 tbl_admin Master Table เจ้าหน้าที่ 
36 tbl_document Master Table เอกสารดาวน์โหลด 
37 tbl_studentsession  Master Table การใช้งานระบบของผู้ปกครอง 
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ตารางที่  8 ข้อมูลค าหน าหน้าชื่อ 

tbl_prefix (ค ำน ำหน้ำ) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. prefix_id INT (2) auto 
increment, PK 

รหัสค าน าหน้า 

2. prefix_name VARCHAR 
(20) 

 ชื่อค าน าหน้า 

3. prefix_type INT (2)  ประเภทของค า
น าหน้า 

4. prefix_enable INT (2)  ใช้งานค าน าหน้า 
5. prefix_status INT (2)  สถานะค าน าหน้า 

 

ตารางที่ 9 ข้อมูลสถานะนักเรียน 

tbl_studentstatus (สถำนะนักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentstatus_id INT (2) auto 
increment, PK 

รหัสสถานะ
นักเรียน 

2. studentstatus_name VARCHAR 
(10) 

 ชื่อสถานะ
นักเรียน 

3. studentstatus_enable INT (2)  สถานะการใช้
งาน 

4. studentstatus_status INT (2)  สถานะรายการ 
 

ตารางที่ 10 ข้อมูลสถานะนักเรียน 

tbl_student (ข้อมูลนักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 
1. student_id INT (5) auto 

increment, PK 
รหัสนักเรียน 

2. student_code VARCHAR 
(10) 

 เลขประจ าตัว
นักเรียน 

3. student_pid VARCHAR 
(13) 

 เลขประจ าตัว
ประชาชน 

4. prefix_id INT (2)  รหัสค าน าหน้า 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลสถานะนักเรียน (ต่อ) 

tbl_student (ข้อมูลนักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

5. student_firstname VARCHAR (50)  ชื่อ 
6. student_lastname VARCHAR (50)  นามสกุล 
7. student_gender INT (1)  เพศ 
8. student_ birthdate DATE  วัน/เดือน/ปี เกิด 
9. student_telephone VARCHAR (10)  เบอร์โทรศัพท์ 
10. student_email VARCHAR 

(100) 
 อีเมล์ 

11. student_photo INT (2)  รูปภาพนักเรียน 
12. student_password VARCHAR (15)  รหัสผ่าน 
13. student_registerdate DATETIME  วันที่ลงทะเบียน 
14. roon_id INT (3)  รหัสห้องเรียน 
15. studentstatus_id INT (2)  สถานะนักเรียน 

 

ตารางที่ 11 ข้อมูลการใช้งานระบบ 

tbl_studentsession (กำรใช้งำนระบบของนักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentsession_id INT (5) auto 
increment, PK 

รหัสการใช้งาน
ระบบ 

2. studentsession_datetime DATETIME  วันที่ใช้งาน 
3. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
4. studentsession_ip VARCHAR 

(15) 
 หมายเลข IP 

6. studentsession_status INT (2)  สถานการณ์    
ใช้งาน 
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ตารางที่ 12 ข้อมูลการใช้งานระบบของครู 

tbl_teachersession (กำรใช้งำนระบบของครู) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 
1. teachersession_id INT (5) auto 

increment, PK 
รหัสการใช้งาน
ระบบ 

2. teachersession_datetime DATETIME  วันที่ใช้งาน 
3. teacher_id INT (4)  รหัสครู 
4. teachersession_ip VARCHAR 

(15) 
 หมายเลข IP 

5. teachersession_status INT (2)  สถานะรายการ 
 

ตารางที่ 13 ข้อมูลชั้นเรียน 

tbl_class (ชั้นเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. class_id INT (2) auto increment, 
PK 

รหัสระดับชั้น 

2. class_fullname VARCHAR 
(15) 

 ชื่อเต็มระดับชั้น 

3. class_shortname VARCHAR (5)  ชื่อย่อระดับชั้น 
4. class_enable INT (2)  ใช้งานระดับชั้น 
5. class_status INT (2)  สถานะระดับชั้น 

 

ตารางที่ 14 ข้อมูลครู 

tbl_teacher (ครู) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. teacher_id INT (5) auto 
increment, PK 

รหัสครู 

2. teacher_code VARCHAR 
(13) 

 เลขประจ าตัว 

3. prefix_id INT (2)  รหัสค าน าหน้า 
4. teacher_firstname VARCHAR 

(50) 
 ชื่อ 
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ตารางที่ 14 ข้อมูลครู (ต่อ) 

tbl_teacher (ครู) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

5. teacher_lastname VARCHAR (50)  นามสกุล 
6. teacher_telephone VARCHAR (10)  เบอร์โทรศัพท์ 
7. teacher_email VARCHAR 

(100) 
 อีเมล์ 

8. teacher_photo INT (2)  รูปภาพครู 
9. department_id INT (2)  รหัสกลุ่มสาระ

วิชา 
10. teacher_username VARCHAR (20)  ชื่อผู้ใช้งาน 
11. teacher_password VARCHAR (20)  รหัสผ่าน 
12. teacher_registerdate DATETIME  วันที่บันทึกข้อมูล 
13. teacher_status INT (2)  สถานะครู 

 

ตารางที่ 15  ข้อมูลห้องเรียน 

tbl_room (ห้องเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. room_id INT (2) auto increment, 
PK 

รหัสห้องเรียน 

2. class_id INT (2)  รหัสระดับชั้น 
3. room_name VARCHAR 

(15) 
 ชื่อห้องเรียน 

4. teacher_id INT (3)  รหัสครูที่ปรึกษา 
5. room_enable INT (5)  ใช้งานห้องเรียน 
6. room_status INT (2)  สถานะห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

70 

ตารางที่ 16 ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

tbl_department (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. department_id INT (2) auto 
increment, PK 

รหัสกลุ่มสาระ 

2. department_name VARCHAR 
(50) 

 ชื่อกลุ่มสาระ 

3. department_enable INT (2)  ใช้งานกลุ่มสาระ 
4. department_status INT (2)  สถานะกลุ่มสาระ 

 

ตารางที่ 17 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 

tbl_news (ข่ำวประชำสัมพันธ์) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. news_id INT (4) auto increment, 
PK 

รหัสข่าว 

2. news_datetime DATETIME  วันเวลาที่แสดง
ข่าว 

3. news_title VARCHAR 
(300) 

 หัวข้อข่าว 

4. news_detail TEXT  รายละเอียดข่าว 
5. admin_id INT (3)  รหัสเจ้าหน้าที่ 
6. news_top INT (2)  แสดงข่าวบนสุด 
7. news_enable INT (2)  แสดงข่าว 
8. news_status INT (2)  สถานะข่าว 
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ตารางที่ 18 ข้อมูลบันทึกการมาเรียน 

tbl_studentcheck (บันทึกกำรมำเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentcheck_id INT (10) auto 
increment, PK 

รหัสบันทึก 

2. studentcheck_date DATETIME  วันที่บันทึก 
3. academicyear_id INT (4)  รหัสปีการศึกษา 
4. semester_id INT (4)  รหัสภาคเรียน 
5. class_id INT (2)  รหัสระดับชั้น 
6. room_id INT (2)  รหัสห้องเรียน 
7. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
8. studentcheckstatus_id INT (2)  สถานะการมา

เรียน 
9. studentcheck_status INT (2)  สถานะรายการ 

 
ตารางที่ 19 ข้อมูลทุนการศึกษา 
 
tbl_scholarship (ทุนกำรศึกษำ) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. scholarship_id INT (4) auto 
increment, PK 

รหัส
ทุนการศึกษา 

2. academicyear_id INT (4)  รหัสปีการศึกษา 
3. semester_id INT (4)  รหัสภาคเรียน 
4. scholarship_datetime DATETIME  วันที่ได้รับทุน 
5. scholarship_name VARCHAR 

(100) 
 ชื่อทุน 

6. scholarship_sponsor VARCHAR 
(100) 

 ผู้สนับสนุนทุน 

7. scholarship_totalamount DOUBLE  จ านวนเงิน
ทั้งหมด 

8. studentcheck_status INT (2)  สถานะทุน 
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ตารางที่ 20 ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
tbl_studentscholarship (นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentscholarship_id INT (10) auto 
increment, PK 

รหัส
ทุนการศึกษา 

2. studentscholarship_date DATE  วันที่ได้รับทุน 
3. scholarship_id INT (4)  รหัส

ทุนการศึกษา 
4. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
5. studentscholarship _status INT (2)  สถานะทุน 

 
ตารางที่ 21 ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน 
tbl_studentgpa (ผลกำรเรียนของนักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentgpa_id INT (8) auto increment, 
PK 

รหัสรายการ 

2. academicyear_id DATETIME  รหัสปีการศึกษา 
3. semester_id INT (4)  รหัสภาคเรียน 
4. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
5. studentgpa_gpa DOUBLE (4)  ผลการเรียน 
6. studentgpa_status INT (2)  สถานะรายการ 

 
ตารางที่  22 ข้อมูลชุดแบบประเมิน SDQ 
tbl_sdqset (ชุดแบบประเมิน SDQ) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. sdqset_id INT (2) auto increment, 
PK 

รหัสชุดแบบ
ประเมิน 

2. sdqset_name VARCHAR 
(100) 

 ชื่อชุดแบบ
ประเมิน 

3. sdqset_description TEXT  ค าอธิบาย 
4. sqlset_for INT (2)  ประเภทแบบ

ประเมิน 
5. sqlset_enable INT (2)  ใช้งานชุดแบบ

ประเมิน 
6. sqlset_status INT (2)  สถานะ 



 
 
 

73 

 
ตารางที่  23 ข้อมูลค าถามแบบประเมิน SDQ 
tbl_sdqquestion (ค ำถำมแบบประเมิน SDQ) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. sdqset_id INT (2) auto 
increment, PK 

รหัสชุดแบบ
ประเมิน 

2. sdqquestion_id INT (4)  รหัสค าถาม 
3. sdqquestion_title TEXT  ค าถาม 
4. sdqquestion_group INT (2)  กลุ่มค าถาม 
5. sdqquestion_checkanswer INT (2)  ตอบค าถาม 
6. sdqquestion_checknextanswer INT (2)  ตอบค าถาม

ถัดไป 
7. sdqquestion_status INT (2)  สถานะค าถาม 

 
ตารางที่  24 ข้อมูลตัวเลือกค าถาม SDQ 
tbl_sdqchoice (ตัวเลือกค ำถำม SDQ) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. sdqchoice_id INT (4) auto 
increment, PK 

รหัสตัวเลือก 

2. sdqquestion_id INT (4)  รหัสค าถาม 
3. sdqchoice_title TEXT  ค าถาม 
4. sdqchoice_point INT (3)  คะแนน 
5. sdqchoice_status INT (2)  สถานะตัวเลือก 

 
ตารางที่ 25  ข้อมูลการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ 
tbl_adminsession (กำรใช้งำนระบบของเจ้ำหน้ำที่) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. adminsession_id INT (5) auto 
increment, PK 

รหัสการใช้
งานระบบ 

2. adminsession_datetime DATETIME  วันที่ใช้งาน 
3. admin_id INT (4)  รหัสเจ้าหน้าที่ 
4. adminsession_ip VARCHAR 

(15) 
 หมายเลข IP 

5. adminsession_status INT (2)  สถานะการใช้
งาน 
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ตารางที่ 26  บันทึกการประเมิน SDQ นักเรียน 
tbl_studentsdq (บันทึกกำรประเมิน SDQ นักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentsdq_id INT (8) auto 
increment, PK 

รหัสการท าแบบ
ประเมิน 

2. academicyear_id INT (4)  รหัสปีการศึกษา 
3. semester_id INT (4)  รหัสภาคเรียน 
4. studentsdq_datetime DATETIME  วันที่ท าแบบ

ประเมิน 
5. sdqset_id INT (4)  รหัสชุดแบบ

ประเมิน 
6. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
8. studentsdq _status INT (2)  สถานะการท า

แบบประเมิน 
 
ตารางที่ 27  บันทึกรายละเอียดบันทึกการประเมิน SDQ นักเรียน 
tbl_studentsdqlog (รำยละเอียดบันทึกกำรประเมิน SDQ นักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentsdqlog_id INT (8) auto increment, 
PK 

รหัสรายการ 

2. studentsdq_id INT (4)  รหัสการท าแบบ
ประเมิน 

3. sdqquestion_id INT (2)  รหัสค าถาม 
4. sdqchoice_id INT (2)  รหัสตัวเลือก 
5. studentsdqlog_status INT (2)  สถานะรายการ 

 
ตารางที่ 28  ข้อมูลโรงเรียน 
tbl_school (ข้อมูลโรงเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. school_id INT (10) auto 
increment, PK 

รหัสโรงเรียน 

2. school_name VARCHAR 
(100) 

 ชื่อโรงเรียน 

3. school_address VARCHAR 
(200) 

 ที่อยู่ 



 
 
 

75 

ตารางที่ 28 ข้อมูลโรงเรียน (ต่อ) 
tbl_school (ข้อมูลโรงเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

4. school_subdistric VARCHAR 
(100) 

 ต าบล 

5. school_distric VARCHAR 
(100) 

 อ าเภอ 

6. school_province VARCHAR 
(100) 

 จังหวัด 

7. school_postcode DOUBLE  รหัสไปรษณีย์ 
8. school_telephone VARCHAR 

(10) 
 เบอร์โทรศัพท์ 

9. school_email VARCHAR 
(100) 

 อีเมล์ 

10. school_logofilename TEXT  ชื่อไฟล์ตรา
โรงเรียน 

11. school_directorname VARCHAR 
(100) 

 ชื่อผู้อ านวยการ 

12. school_directorphoto TEXT  ชื่อไฟล์รูป ผอ. 
13. school_status INT (2)  สถานะโรงเรียน 

 
ตารางที่  29 บันทึกการประเมิน SDQ ครู 
tbl_teachersdq (บันทึกกำรประเมิน SDQ ครู) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. teachersdq_id INT (8) auto 
increment, PK 

รหัสการท าแบบ
ประเมิน 

2. academicyear_id INT (4)  รหัสปีการศึกษา 
3. semester_id INT (4)  รหัสภาคเรียน 
4. teachersdq_datetime DATETIME  วันที่ท าแบบ

ประเมิน 
5. sdqset_id INT (4)  รหัสชุดแบบ

ประเมิน 
6. teacher_id INT (5)  รหัสครู 
8. teachersdq_status INT (2)  สถานะการท า

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 30 รายละเอียดบันทึกการประเมิน SDQ ครู 
tbl_studentsdqlog (รำยละเอียดบันทึกกำรประเมิน SDQ ครู) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. teachersdqlog_id INT (8) auto 
increment, 
PK 

รหัสรายการ 

2. teachersdq_id INT (4)  รหัสการท าแบบ
ประเมิน 

3. sdqquestion_id INT (2)  รหัสค าถาม 
4. sdqchoice_id INT (2)  รหัสตัวเลือก 
5. teachersdqlog_status INT (2)  สถานะรายการ 

 
ตารางที่ 31  บันทึกการประเมิน SDQ ของผู้ปกครอง 
tbl_guardiansdq (บันทึกกำรประเมิน SDQ ของผู้ปกครอง) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. guardiansdq_id INT (8) auto 
increment, PK 

รหัสการท าแบบ
ประเมิน 

2. academicyear_id INT (4)  รหัสปีการศึกษา 
3. semester_id INT (4)  รหัสภาคเรียน 
4. guardiansdq_datetime DATETIME  วันที่ท าแบบ

ประเมิน 
5. sdqset_id INT (4)  รหัสชุดแบบ

ประเมิน 
6. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
8. guardiansdq_status INT (2)  สถานะการท า

แบบประเมิน 
 
ตารางที่ 32 รายละเอียดบันทึกการประเมิน SDQ ผู้ปกครอง 
tbl_guardiansdqlog (รำยละเอียดบันทึกกำรประเมิน SDQ ผู้ปกครอง) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. guardiansdqlog_id INT (8) auto increment, PK รหัสรายการ 
2. guardiansdq_id INT (4)  รหัสการท าแบบ

ประเมิน 
3. sdqquestion_id INT (2)  รหัสค าถาม 
4. sdqchoice_id INT (2)  รหัสตัวเลือก 
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ตารางที่ 32 รายละเอียดบันทึกการประเมิน SDQ ผู้ปกครอง (ต่อ) 
tbl_guardiansdqlog (รำยละเอียดบันทึกกำรประเมิน SDQ ผู้ปกครอง) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

5. guardiansdqlog_status INT (2)  สถานะรายการ 
 
ตารางที่ 33 รถจักรยานยนต์นักเรียน 
tbl_studentmotorcycle (รถจักรยำนยนต์นักเรียน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. studentmotorcycle_id INT (4) auto 
incremen
t, PK 

รหัส
รถจักรยานยน
ต์ 

2. studentmotorcycle_date DATE  วันที่บันทึก 
3. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
4. studentmotorcycle_driverlicensenu

mber 
VARCHA
R (10) 

 เลขที่ใบขับขี่ 

5. studentmotorcycle_licenseplatenu
mber 

VARCHA
R (10) 

 เลขทะเบียน
รถ 

6. studentmotorcycle_licenseplateprov
ince 

VARCHA
R (50) 

 ทะเบียนรถ
จังหวัด 

7. studentmotorcycle_brand VARCHA
R (50) 

 ยี่ห้อรถ 

8. studentmotorcycle_model VARCHA
R (50) 

 รุ่นรถ 

9. studentmotorcycle_color VARCHA
R (50) 

 สีรถ 

10. studentmotorcycle_status INT (2)  สถานะรถ 
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ตารางที่  34 ลิงค์หน่วยงาน 
tbl_link (ลิงค์หน่วยงำน) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. link_id INT (3) auto increment, 
PK 

รหัสลิงก์ 

2. link_title DATETIME  ชื่อลิงก์ 
3. link_url VARCHAR (150)  url 
4. link_enable INT (2)  ใช้งานลิงก์ 
5. link_status INT (2)  สถานะลิงก์ 

 
ตารางที่  35 เจ้าหน้าที่ 
tbl_admin (เจ้ำหน้ำที่) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. admin_id INT (2) auto increment, 
PK 

รหัสเจ้าหน้าที่ 

2. admin_name VARCHAR (50)  ชื่อเจ้าหน้าที่ 
3. admin_telephone VARCHAR (10)  เบอร์โทรศัพท์ 
4. admin_email VARCHAR (100)  อีเมล์ 
5. admin_username INT (2)  ชื่อผู้ใช้งาน 
6. admin_password VARCHAR (25)  รหัสผ่าน 
7. admin_registerdate DATETIME  วันที่บันทึก

ข้อมูล 
8. admin_status INT (2)  สถานะ

เจ้าหน้าที่ 
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ตารางที่  36 เอกสารดาวน์โหลด 
tbl_document (เอกสำรดำวน์โหลด) 
ล ำดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. document_id INT (4) auto 
increment, PK 

รหัสเอกสาร 

2. document_datetime DATETIME  วันที่จัดเก็บ 
3. document_title VARCHAR 

(150) 
 ชื่อเรื่องเอกสาร 

4. document_detail TEXT  รายละเอียด
เอกสาร 

5. document_filename TEXT  ชื่อไฟล์เอกสาร 
6. document_ permission INT (2)  สิทธิการใช้งาน 
7. document_ pin INT (2)  แสดงไว้ด้าน

บนสุด 
8. admin_status INT (2)  รหัสเจ้าหน้าที่ 
9. document_ status INT (2)  สถานะเอกสาร 

 
ตารางที่  37 ตารางการเข้าใช้งานของผู้ปกครอง 
tbl_studentsession (กำรใช้งำนระบบของผู้ปกครอง) 
ล าดับ ชื่อ ประเภท เพิ่มเติม รำยละเอียด 

1. guardiansession_id INT (5) auto 
increment, 
PK 

รหัสการใช้งาน
ระบบ 

2. guardiansession_datetime DATETIME  วันที่ใช้งาน 
3. student_id INT (5)  รหัสนักเรียน 
4. guardiansession_ip VARCHAR 

(15) 
 หมายเลข IP 

6. guardiansession_status INT (2)  สถานะการใช้งาน 
 

 5. การออกแบบฐานข้อมูล (Database design) ขั้นตอนนี้เป็นการน าผล              
การสร้างพจนานุกรมข้อมูลซึ่งประกอบด้วยตารางมาท าการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ
ตารางส าหรับการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม 
phpMyadmin ในการออกแบบและก าหนดค่าต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ในพจนานุกรมข้อมูลและ   
ใช้ชื่อฐานข้อมูลว่า SMS  
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ภาพที่  9 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูล 
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 6. การเขียนโปรแกรม   (Coding) หลังจากออกแบบฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อย 
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ ซึ่งเป็นการท างานพร้อมกับ          
การออกแบบหน้าจอต่าง ๆ ในแต่ละฟังก์ชั่นการท างาน เป็นการสคริปต์ PHP ในการติดต่อ           
กับฐานข้อมูลและการประมวลผล และใช้ภาษา Java Script และ HTML ในการก าหนดการแสดงผล
ทางหน้าจอและการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  โดยเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานจนครบถ้วน     
ทุกฟังก์ชั่นการใช้งานตามที่ได้ก าหนดไว้ในขอบข่ายงานเนื้อหางานกิจการนักเรียนและขอบข่าย           
ของการพัฒนาระบบ  ส าหรับการเขียนโปรแกรมแต่ละฟังก์ชั่นการใช้งานผู้วิจัยจะท าการทดสอบ          
เพ่ือหาข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมนั้นๆ จนกระทั่งโปรแกรมสามารถประมวลผลและแสดงผล         
ได้ถูกต้องตามที่ ได้ออกแบบไว้  ส าหรับการออกแบบหน้าจอในส่วนต่าง ๆ และการเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างาน  สรุปได้ดังนี้ 
  6.1 การออกแบบการน าเสนอข้อมูล  (Output Design) การออกแบบ              
การน าเสนอข้อมูลนั้นได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละประเภท  โดยได้ออกแบบ
น าเสนอข้อมูล 2 รูปแบบ คือน าเสนอทางหน้าจอและทางเครื่องพิมพ์  ในการออกแบบน าเสนอ           
ทางหน้าจอนั้นได้น าเสนอในรูปแบบของตาราง 2 มิติเพ่ือให้ดูง่าย  ซึ่งในหน้าจอหลักของผู้ใช้งาน             
จะมีเมนูอ านวยความสะดวกให้ เช่น เมนูสืบค้น เมนูออกรายงานส่วนการออกแบบการน าเสนอทาง
เครื่องพิมพ์นั้น  ผู้ใช้สามารถท่ีจะคลิกดูและตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ 

 
 
 
ภาพที่ 10 หน้าจอการเลือกระดับชั้น 
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ภาพที่ หน้าจอการน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 หน้าจอการน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอการน าเสนอข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ 
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ภาพที่ 13 หน้าจอส าหรับตั้งค่าก่อนการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 
 6.2 การออกแบบการน าเข้าข้อมูล (Input Design) เป็นการออกแบบ
หน้าจอส าหรับน าเข้าข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูล การแก้ไข -การลบ และการสืบค้น               
ในการออกแบบนั้นได้ค านึงถึงความสะดวกของผู้ใช้งาน ซึ่งบางรายการสามารถเลือกจากข้อมูลที่มีอยู่ 
เช่น แบบบันทึกประวัตินักเรียน ค าน าหน้าชื่อสามารถคลิกเลือกที่จากชุดข้อมูลแบบเมนูรายการ     
(List manu) ท าให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล และได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง           
ส่วนการแก้ไขข้อมูลนั้นสามารถพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลแล้วเลือกแสดงรายละเอียดก็จะปรากฏ
รายละเอียดขึ้นมาให้คลิกแก้ไขหรือลบข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจะมีทั้งแบบพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 
และแบบเลือกจากข้อมูลที่ปรากฏให้เลือกแบบเมนูรายการ (List Menu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที ่14 หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน 
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 6.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface  Design) เป็นการ
ออกแบบหน้าจอส าหรับการติดต่อกับผู้ใช้โดยได้ออกแบบหน้าจอหลักซึ่งผู้ใช้ระบบทุกกลุ่มจะต้องใช้
ทุกครั้งเพ่ือจะเข้าสู่ระบบ ซึ่งหน้าจอนี้จะมี Text Box จ านวน 2 Text Box คือช่อง Username           
และ Password หากผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้องก็จะเข้าสู่หน้าหลักและฟังก์ชั่นการใช้งานของผู้ใช้
ประเภทนั้น ๆ แต่หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะแสดงหน้าจอและข้อความว่า Login ไม่ถูกต้อง กรุณา 
Login ใหม ่
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 15 หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 16 หน้าจอแจ้งการกรอกข้อมูล Login ไม่ถูกต้อง 
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  6.4 การออกแบบระบบควบคุมความปลอดภัย  (Security 
Control Design) การออกแบบระบบควบคุมความปลอดภัยนั้นเป็นการออกแบบระบบเพ่ือป้องกัน         
ผู้ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้งานระบบส่วนผู้มีสิทธิใช้งานจะใช้งานได้เฉพาะฟังก์ชั่นการใช้งานในกลุ่ม            
ของตนเอง โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก าหนดชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)               
ให้เมื่อเช้าใช้งานครั้งแรกแล้วสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ หากกรอก Login ไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสู่ระบบ   
  
 

2.3 จัดท าเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2.4 ท าการติดตั้งไฟล์โปรแกรม และไฟล์รูปภาพที่เก่ียวข้องกับการท างานของระบบ 
ในคอมพิวเตอร์แม่ขาย (Sever) ซึ่งผู้วิจัยได้ติดตั้งโปรแกรม Appserv 2.5.9 ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับการพัฒนาและการท างานของระบบ ประกอบไปด้วยโปรแกรม Appserv 2.2.4 ที่ท าหน้าที่ใน
การให้บริการเว็บไซต์ โปรแกรม PHP Scrip Languge  5.2.3 ที่ท าหน้าที่ประมวลผลการท างาน 
โปรแกรม MySQL Database 5.0.45 ที่ท าหน้าที่เป็นฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และโปรแกรม phpMyadmin Database Manager 2.10 ที่ท าหน้าที่ส าหรับ
บริการจัดการฐานข้อมูล MySQL 
  
ภาพที่ 17 หน้าจอขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

 
 4.2.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ท าการประเมินเพ่ือหาคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ก่อนที่จะน าไปใช้กับผู้ใช้งานต่อไปโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น             
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน ทุกท่านได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งจะ
อยู่ในช่วงคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดงว่าระบบสารสนเทศ        
งานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            
เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผ่านเกณฑ์การประเมินและสามารถน าไปใช้งานได้  
 4.2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการด าเนินการครอบคลุม
ตั้งแต่การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอ  การเขียนค าสั่งควบคุมการท างานและทดสอบ
การใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม จนกระท่ังระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง 

 4.2.5 ให้ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่งาน 
กิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา จ านวน 25 คน ทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือหาข้อผิดพลาดและ
ข้อบกพร่องของระบบและท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
       4.2.5.1 สร้างบัญชีและรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน โดยท าการ Login เข้าสู่ระบบ
ในฐานะผู้ดูและระบบซึ่งจะมีเมนูการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้งาน 
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            4.2.5.2 จัดท าเอกสารขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเบื้องต้นเพ่ือน าไป
อธิบายประกอบการสาธิตการใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
  4.2.5.3 สาธิตการใช้งาน โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ก าหนดไว้แล้ว
ท าการกรอกข้อมูล Login เข้าสู่ระบบ และการเรียกดูข้อมูลสารสนเทศในแต่ละเมนูการใช้งาน การ
สืบค้นข้อมูล การเปลี่ยนรหัสผ่าน และการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 
  4.2.5.4 ให้ผู้ใช้งานทดสอบการใช้งาน โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตการณ์และ
บันทึก ข้อซักถามปัญหาการใช้งาน ตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ  
   4.2.5.5 น าข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับโมดูลการท างานของผู้ใช้กลุ่มนั้น ๆ และทดสอบการใช้งานจนระบบสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.2.6 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  เป็นการสร้างคู่มือการใช้งานเพ่ือให้ 
ผู้ใช้งานทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการท างานในแต่ละฟังก์ชั่นการใช้งาน  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

87 

 
 

ภาพที่ 18 แผนภูมิแสดงขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศกิจการนักเรียนโรงเรียน 
             โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
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4.3 กำรประเมินคุณภำพของระบบสำรสนเทศ มีขั้นตอน ดังนี้ 
     4.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศจากหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 
          4.3.2 ท าการสร้างแบบประเมินโดยศึกษาจากแนวทางท่ีมีผู้จัดท าไว้และปรับปรุงเพ่ิมเติม

เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ชุด คือ 
     1. แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียนและด้านการพัฒนาระบบ จ านวน 19 ข้อ  
 2. แบบประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จ านวน 23 ข้อ  และแบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 
19 ข้อ 
 4.3.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจ านวน3 ท่าน ตรวจสอบและ
ประเมินเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC)  มีสูตรการค านวณดังนี้ (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 2550 : 121 
-122) 
 

  สูตร IOC  =  
N

R  

  เมื่อ   IOC แทน ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์
    R  แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  โดยที่  +1 แทน แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    - 1 แทน แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
     0 แทน ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง 
      4.3.4 ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และก าหนดระดับการประเมิน
คุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านงานกิจการนักเรียนและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงจะแบ่งระดับคุณภาพ
ออกเปน็ 5 ช่วงหรือ 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.51  – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51  – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00  หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับน้อยที่สุด 
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      4.3.5 ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และก าหนดระดับการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการนักเรียนและผู้ใช้ 
งานทั่วไป ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงจะแบ่งระดับ
คุณภาพออกเป็น 5 ช่วงหรือ 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.51  – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51  – 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

 ภาพที่ 19  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 
         โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                
         จังหวัดนครปฐม 
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5. กำรประเมินและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  โดยผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ มีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 จัดท าบันทึกขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เพ่ือการทดลองระบบ
สารสนเทศกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

5.2 แจกคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและแบบสอบถามให้กับผู้บริหารและคณะครู  
เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
โดยตอบแบบสอบถามที่แนบไป ใช้เวลาในการทดลอง 1 เดือน ในระหว่าง 1 มีนาคม 2560 ถึง          
31 มีนาคม 2560   

5.3 รวบรวมข้อมูลการประเมินระบบในแบบสอบถาม หลังจากนั้นท าการบันทึกข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ผู้ใช้ตอบกลับมาเข้าสู่ระบบ 

5.4 ส่งออก (Export) ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิติล เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
5.5 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ และรายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
 

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ
และการประเมินประสิทธิภาพโดยกลุ่มผู้ใช้งาน โดยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้  
 6.1 ค่าเฉลี่ย ( X )  ค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105) 
 

X = N

X
 

   เมื่อ     X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

     X  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 6.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ค านวณจากสูตร  
 

    S.D.  = )1(

)( 22



 
NN

xxN

 
   เมื่อ     S.D.   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     x  แทน        ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 

     2x  แทน        ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N  แทน    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยขอน าผล 
การวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้” 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม                           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม                          
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานงานกิจการนักเรียน                       
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม                       
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน                                 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม         
               
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม                            
           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม       
 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยน าหลักการพัฒนารูปแบบ SDLC 
และพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ระบบจัดการฐานข้อมูล PHPmyAdmin ระบบ
สารสนเทศมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ด้านระบบความปลอดภัย ผู้ใช้งานทุกระดับจะต้องกรอกข้อมูล Login ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ 
  1.2 ด้านการบันทึก เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการบันทึกข้อมูลโดยมีแบบฟอร์มส าหรับ
การบันทึกข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ มีความสะดวก ใช้งานง่าย 
  1.3 ด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล มีเมนูส าหรับสืบค้นข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข             
มีความสะดวก ใช้งานง่าย 
  1.4 ด้านการสืบค้นข้อมูล มีเมนูส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุม 
  1.5 ด้านการจัดท ารายงาน มีเมนูส าหรับการใช้งานและระบบสามารถประมวลผลได้
อย่างรวดเร็ว 
  1.6 ด้านโมดูลการใช้งาน ระบบสารสนเทศจะมีโมดูลส าหรับผู้ใช้งาน 6 กลุ่ม               
ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีฟังก์ช่ันการใชง้านท่ีแตกต่างกัน ดงัน้ี 
            1. โมดูลส าหรับผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ส ารองและกู้คืนข้อมูล 
             2. โมดูลครูที่ปรึกษา สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ข้อมูลการเยี่ยม
บ้านของนักเรียน จัดการข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ท าการกรอกแบบประเมินตนเอง (SDQ) โดยประเมิน
นักเรียนที่อยู่ในความดูแล เรียกดูรายงานข้อมลเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในความปกครองได้ 
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              3. โมดูลเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการข้อมูลการขาด ลา มาสายของนักเรียน 
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูล      
ผลการเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา และเรียกดูรายงานที่เลือกดู เช่น ข้อมูลการขาด ลา มาสาย          
ของนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา 
 4. โมดูลนักเรียน สามารถจัดการกรอกแบบประเมินตนเอง (SDQ) 
               5. โมดูลผู้ปกครองสามารถจัดการกรอกแบบ สามารถจัดการกรอก                      
แบบประเมินตนเอง (SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง 
                6. โมดูลผู้บริหาร สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน เช่น 
รายงานการไปเยี่ยมบ้าน รายงานการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน 
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
           วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม     
  ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
2 ด้าน คือ ด้านงานกิจการนักเรียน จ านวน 3 ท่าน และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวน     
3 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังแสดงในตารางที่ 38 
 
ตารางที่ 38 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน (N = 6) 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพ 
�̅� S.D แปลผล 

1. ด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการ (Functional Requirement 
Evoluttion) 
1. ระบบสามารถเพ่ิม-ลบ แก้ไขผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 3.83 0.00 ระดับมาก 
2.ระบบสามารถบันทึก-แก้ไข้ข้อมูลประวัตินักเรียนได้ 4.00 0.63 ระดับมาก 
3.ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลประวัตินักเรียนและส่วนอื่นๆได้ 4.00 0.63 ระดับมาก 
4.ระบบสามารถออกรายงานประวัตินักเรียนและส่วนอื่นๆได้ 4.00 0.63 ระดับมาก 
5. ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรายงานมีความถูกต้องน่าเชื่อ 4.16 0.41 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.99 0.00 ระดับมาก 
2. ด้านหน้าที่ของระบบ (Function Evolution) 
1. ความถูกต้องในการเพ่ิมลบแก้ไขผู้ใช้และรหัสผ่าน 3.83 0.41 ระดับมาก 
2. ความถูกต้องของการบันทึก-แก้ไขข้อมูล 4.00 0.00 ระดับมาก 
3. ความถูกต้องของการสืบค้นข้อมูล 4.16 0.41 ระดับมาก 
4. ความถูกต้องของการจัดท ารายงาน 4.00 0.00 ระดับมาก 
5. ความถูกต้องของการสรุปรายงาน 4.00 0.84 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.99 0.35 ระดับมาก 
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ตารางที่ 38 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพ 
�̅� S.D แปลผล 

3. ด้านการใช้งานโปรแกรม (Usability Evolution)   
1. ระบบนี้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสะดวกและใช้งานง่าย 3.83 0.41 ระดับมาก 
2. แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลมีความเหมาะสม และสะดวก   
    ในการบันทึกข้อมูลเข้า 

4.00 0.63 
 

ระดับมาก 

3. การประมวลผลในแต่ละขั้นตอนระบบท าได้อย่างรวดเร็ว 3.66 0.52 ระดับมาก 
4. การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงานท าได้ง่ายและ 
    ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.83 0.41 
 

ระดับมาก 

5. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในการแสดงผลข้อมูล 
    มีความเหมาะสม 

3.83 
 

0.41 
 

ระดับมาก 

6. การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ท าได้สะดวก 4.16 0.41 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.83 0.09 ระดับมาก 

4. ด้านความปลอดภัย  (Security Evolution)   
1. การตรวจสอบสิทธิการใช้งานในระดับต่างๆ                         
   มีความเหมาะสม 

4.00 0.00 
 

ระดับมาก 

2. ระบบมีการแบ่งแยกเมนูผู้ใช้แต่ละประเภทในการเข้าถึง 
   ข้อมูล 

4.16 0.41 
 

ระดับมาก 

3. โดยรวมความปลอดภัยของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมี 
   ความเหมาะสม 

4.33 0.52 
 

ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.27 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.22 ระดับมาก 

 
  จากตารางที่ 38 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ  
พบว่า  ทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.22 เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งจะอยู่ในช่วงคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง    
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดงว่าระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ   
อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินและสามารถน าไปใช้งานได้      
  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านความปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ด้านความสามารถท างานตรงตาม
ความต้องการ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่เท่ากับ3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.00 ด้านหน้าที่ของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านการใช้งานโปรแกรม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน                                  
          โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
          จังหวัดนครปฐม         
 3.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่งานกิจการ
นักเรียน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 คน ดังแสดงในตารางที่ 39  
 
ตารางที่ 39 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่ 
               งานกิจการนักเรียน 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 
�̅� S.D แปลผล 

1. การติดต่อกับผู้ใช้ 
1.1 ออกแบบหน้าแรกและหน้าหลักมีความเหมาะสม 4.50 0.70 ระดับมาก 
1.2 การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 ระดับมาก 
1.3 เมนูค าสั่งมีความเหมาะสมครอบคลุมกับงานด้านการ 
     บริหารกิจการนักเรียน 

3.50 0.70 ระดับมาก 

1.4 ภาษาท่ีใช้ในส่วนต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
     ไม่ต้องตีความ 

4.00 0.00 ระดับมาก 

1.5 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในภาพรวม      
     มีความเหมาะสม 

3.59 0.70 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.90 0.38 ระดับมาก 
2. ด้านการบันทึกและการแก้ไขข้อมูล 
2.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครอบคลุมกับงาน 
     ด้านการบริหารงานบุคคล 

4.50 0.70 ระดับมาก 

2.2 การบันทึกข้อมูลแต่ละแบบฟอร์มมีรายละเอียดครบถ้วน 4.50 0.70 ระดับมาก 
2.3 แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลมีความเหมาะสมและ 
     ใช้งานง่าย 

4.00 0.00 ระดับมาก 

2.4 การแก้ไข้ข้อมูลในส่วนต่างๆมีความเหมาะสมและ 
     ใช้งานง่าย 

4.00 0.00 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.25 0.40 ระดับมาก 
3. การออกแบบหน้าจอส าหรับการสืบค้นและการออกรายงานมีความเหมาะสม 
3.1 การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงานท าได้ง่าย 4.00 0.00 ระดับมาก 
3.2 การประมวลผลการสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
     มีความรวดเร็ว 

4.00 0.00 ระดับมาก 

3.3 ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและการออกรายงาน 
     มีความถูกต้องเหมาะสม 

4.50 0.70 ระดับมาก 
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ตารางที่ 39 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่ 
               งานกิจการนักเรียน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมินความคิดเห็น 
�̅� S.D แปลผล 

3.4 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในการแสดงผลข้อมูล 
     มีความเหมาะสม 

4.00 0.00 ระดับมาก 

3.5 การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ท าได้สะดวก 4.50 0.70 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.16 0.36 ระดับมาก 

4. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4.1 การก าหนดระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมีความเหมาะสม 4.50 0.70 ระดับมาก 
4.2 การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกรวดเร็ว 4.00 0.00 ระดับมาก 
4.3 ความปลอดภัยของข้อมูลมีความเหมาะสม 4.50 0.70 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.33 0.40 ระดับมาก 
5. ลักษณะโดยรวมของฐานข้อมูล 
5.1 ระบบนี้ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเตรียมข้อมูล 
     เพ่ือการบริหารงานกิจการนักเรียนได้สะดวกรวดเร็ว 

4.50 0.70 
 

ระดับมาก 

5.2 ระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ 
     บริการข้อมูลแก่บุคลากรและผู้บริหาร 

4.50 0.70 
 

ระดับมาก 

5.3 ระบบนี้มีความเหมาะสมและควรที่จะน ามาใช้ใน 
     การบริหารงานบุคคล 

4.00 0.00 ระดับมาก 

5.4 ระบบสารสนเทศนี้ช่วยในการอ านวยความสะดวก 
     ในการจัดเตรียมข้อมูล 

4.50 0.70 
 

ระดับมาก 

5.5 ภาษาท่ีใช้ในระบบโดยรวมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 0.00 ระดับมาก 
5.6 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีโดยรวม 
     มีความเหมาะสม 

4.00 0.00 ระดับมาก 

5.7 ระบบสารสนเทศนี้มีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน ามา 
     ใช้งานจริง 

3.50 0.70 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.28 0.37 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.32 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 39 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดย 

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน พบว่า ทั้ง 5 ด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์      
ซึ่งจะอยู่ในช่วงคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดงว่าระบบสารสนเทศที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินและสามารถน าไปใช้งานได้      
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  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ด้านลักษณะ
โดยรวมของฐานข้อมูล มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37 ด้านการออกแบบหน้าจอส าหรับการสืบค้นและการออกรายงานมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ด้านการติดต่อกับ
ผู้ใช้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 
 
 3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ดังแสดงใน            
ตารางที่ 40 
 
ตารางที่  40 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 
�̅� S.D แปลผล 

1. การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ 
1.1 การออกแบบหน้าแรกและหน้าหลักมีความเหมาะสม 3.82 0.39 ระดับมาก 
1.2 การจัดเรียงเมนูมีความเหมาะสม 4.09 0.29 ระดับมาก 
1.3 เมนูที่จัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม 3.91 0.43 ระดับมาก 
1.4 ภาษาท่ีใช้ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.09 0.29 ระดับมาก 
1.5 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมีความเหมาะสม 3.86 0.35 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.95 0.06 ระดับมาก 
2. การประมวลผลและการแสดงผล 
2.1 การออกแบบหน้าจอส าหรับการสืบค้นและการออก  
     รายงานมีความเหมาะสม 

4.05 
 

0.21 
 

ระดับมาก 

2.2 การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงานท าได้ง่ายและมีความ   
     สะดวก 

4.23 
 

0.43 
 

ระดับมาก 

2.3 การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงานในแต่ละส่วนได้ข้อมูล 
     ที่ถูกต้อง 

4.09 
 

0.29 
 

ระดับมาก 

2.4 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในการแสดงผลข้อมูล 
     มีความเหมาะสม 

4.23 
 

0.43 
 

ระดับมาก 

2.5 การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ท าได้สะดวก 4.09 0.29 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.14 0.09 ระดับมาก 
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ตารางที่  40 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D แปลผล 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3.1 การลงทะเบียนผู้ใช้งานมีความเหมาะสม 4.09 0.29 ระดับมาก 
3.2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม 4.18 0.39 ระดับมาก 
3.3 การก าหนดให้เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์มีความเหมาะสม 4.14 0.35 ระดับมาก 
3.4 ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในภาพรวม 
     มีความเหมาะสม 

4.09 
 

0.29 
 

ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.13 0.05 ระดับมาก 
4. ลักษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศ 
4.1 ระบบสารสนเทศนี้มีความสะดวก ใช้งานง่าย 4.00 0.00 ระดับมาก 
4.2 ระบบสารสนเทศนี้สามารถประมวลผลและสรุปผลได้ 
     ถูกต้องแม่นย า 

4.14 
 

0.35 
 

ระดับมาก 

4.3 ระบบสานสนเทศนี้สอดคล้องกับความต้องการที่จะ 
     น าไปใช้งาน 

4.23 
 

0.43 
 

ระดับมาก 

4.4 ระบบสารสนเทศนี้ช่วยอ านวยความสะดวก 
     ในการจัดเตรียมข้อมูล 

4.14 
 

0.35 
 

ระดับมาก 

4.5 ระบบสารสนเทศนี้มีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน ามา 
     ใช้งานได้จริง 

4.09 
 

0.29 
 

ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.12 0.17 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.13 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 40  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งาน 

ทั่วไปพบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเห็นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.13 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านการประมวลผลและการแสดงผลมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 ด้านระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 ด้านลักษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศ  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 และด้านการออกแบบ
หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม” มีรายละเอียดในการวิจัยดังนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
  2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
  3. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 
โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรต้น  คือ ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  

 2. ตัวแปรตาม   
  2.1  ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 

โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
  2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
           ประชากร  หมายถึง  กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น   
ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านกิจการนักเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนโพรงมะเดื่อจ านวน 25 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย                                                            
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ ด้านงานกิจการนักเรียน และด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  

3. แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม   
 4. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน           
โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
  
การทดลองใช้งานระบบสารสนเทศและการประเมินความคิดเห็นเพื่อหาคุณภาพโดยผู้ใช้งาน 

การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐมโดยผู้ใช้กลุ่มต่างๆ มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าบันทึกขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เพ่ือการทดลองระบบ
สารสนเทศกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. แจกคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและแบบสอบถามให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ทดลองระบบสาสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และประเมินคุณภาพ     
ของระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถตอบแบบสอบถามที่แนบไปพร้อมกับคู่มือการใช้งาน  
 3. รวบรวมข้อมูลการประเมินระบบ บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้ใช้ตอบกลับมาเข้าสู่
ระบบ 
 4. ส่งออก (Export) ข้อมลูในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ เพ่ือหา 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนั้น ได้ใช้สถิติเชิงปริมาณได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 

โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม” 
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
    ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน โดยน าหลักการพัฒนารูปแบบ SDLC 
และพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ระบบจัดการฐานข้อมูล PHPmyAdmin 
ระบบสารสนเทศมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านระบบความปลอดภัย ผู้ใช้งานทุกระดับจะต้อง     
กรอกข้อมูล Login ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ 2) ด้านการบันทึก เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนิน            
การบันทึกข้อมูลโดยมีแบบฟอร์มส าหรับการบันทึกข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ มีความสะดวก ใช้งานง่าย     
3 )ด้ านการปรั บปรุ ง แก้ ไขข้ อมู ล  มี เ มนู ส าหรั บสื บค้ นข้ อมู ลที่ ต้ อ งการปรั บปรุ งแก้ ไ ข                                    
มีความสะดวก ใช้งานง่าย 4) ด้านการสืบค้นข้อมูล มีเมนูส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย 
ครอบคลุม 5) ด้านการจัดท ารายงาน มีเมนูส าหรับการใช้งานและระบบสามารถประมวลผลได้     
อย่างรวดเร็ว  6)  ด้านโมดูลการใช้งาน ระบบสารสนเทศจะมีโมดูลส าหรับผู้ ใช้งาน 6 กลุ่ม              
ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกัน  
 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม     
    ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
กิจการนักเรียนและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22             

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน 
โพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม         

   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่งานกิจการ
นักเรียน พบว่า ทั้ง 5 ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32  

   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไปพบว่า   ทั้ง 4 ด้าน            
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยขอน าไปสู่การอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน           
โพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม            
ได้ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet ซึ่งระบบ
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สารสนเทศนี้จะท างานด้วยโปรแกรม Web Browser สามารถท างานได้ดีทั้งในโปรแกรม  Internet 
Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome โดยค่าความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมคือ 
1024 x 768 pixel ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อระบบนี้ว่า “ระบบระบบสารสนเทศโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม” จุดเด่นของระบบสารสนเทศ
นี้สามารถท างานผ่ายระบบเครือข่าย Internet ประหยัดเวลาในการติดตั้งระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเครือข่าย Internet สามารถที่จะใช้งานระบบได้ทันที ผู้วิจัยเพียงแจกเอกสารหรือ
คู่มือการใช้งาน ผู้ใช้ก็สามารถใช้งานระบบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยชนก  แจ่มถิ่น               
(2557: 147) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบว่าระบบ             
ที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานด้วยโปรแกรม Web Browser สามารถน าระบบไปใช้งานได้จริง ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกในการให้บริการและยุ่ งยากในการเข้าถึงข้อมูลของ งานวิจัยและ                    
งานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น         
มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ คือ 1. การน าเข้าข้อมูลนักเรียน โดยกรอกข้อมูลในระบบที่พัฒนาขึ้น          
ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน ข้อมูลการขาด ลา มาสาย  ผลการเรียน                         
ผลการประเมิน (SDQ) ทุนการศึกษา ข้อมูลการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียน ข้อมูลการเข้าชั้นเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อมูลครูที่ปรึกษา และไฟล์รูปภาพ            
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล และสามารถแสดงผลข้อมูล
ออกมาทางหน้าจอ ด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จะมีเมนูส าหรับค้นหาข้อมูล แก้ไขข้อมูล สามารถ
เลือกท ารายการแก้ไข หรือลบข้อมูลได้ ด้านการออกรายงานสามารถแสดงผลออกทางหน้าจอและ           
ทางเครื่องพิมพ์ ได้แก่ รายงานการขาด ลา มาสาย รายงานการเยี่ยมบ้าน รายงานการคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคล รายงานทุนการศึกษา  รายงานผลการประเมิน (SDQ) และสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียนได้ เช่น เกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนแบบขออนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ใบลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
สนั่น หวานแท้ (2553:86) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบค้น
ส าหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”ผลการวิจัยพบว่าระบบ
สารสนเทศสามารถน าไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การสืบค้นข้อมูล และการปรับปรุง
แก้ไข และการจัดท ารายงานสารสนเทศได้ตรงที่ท าการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
 ด้านโมดูลการใช้งานระบบสารสนเทศมีเมนูส าหรับผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศจะมีโมดูล
ส าหรับผู้ใช้งาน 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกัน คือ โมดูลส าหรับผู้ดูแล
ระบบ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ส ารองและกู้คืนข้อมูล  โมดูลเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการข้อมูล 
การขาด ลา มาสายของนักเรียน จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
ผู้ปกครอง ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา และเรียกดูรายงานที่เลือกดู           
เช่น ข้อมูลการขาด ลา มาสายของนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา  โมดูลครูที่ปรึกษา 
สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน จัดการข้อมูลในเอกสาร
ต่าง ๆ ท าการกรอกแบบประเมินตนเอง (SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่ในความดูแล เรียกดูรายงาน
ข้อมลเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในความปกครองได้ โมดูลนักเรียน สามารถจัดการกรอกแบบประเมิน
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ตนเอง (SDQ)  โมดูลผู้ปกครองสามารถจัดการกรอกแบบ สามารถจัดการกรอกแบบประเมินตนเอง 
(SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง  โมดูลผู้บริหาร สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ              
ที่เก่ียวกับนักเรียน เช่น รายงานการไปเยี่ยมบ้าน รายงานการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน 
 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานงานกิจการนักเรียน                            
โรงเรียนโพรงมะเดื่ อวิทยาคม  สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                    
จังหวัดนครปฐม   โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน คือด้านงานกิจการนักเรียน น และด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีความเห็นว่า ระบบสารสนเทศ ทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นนี้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักการและทฤษฎีของการพัฒนาระบบสารสนเทศ    
โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงานกิจการนักเรียนในรูปแบบของ            
แฟ้มเอกสาร ประมวลผลโดยการใช้มือเป็นหลัก ท าให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติการมาเรียน ขาด ลา มาสาย จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารแยกเป็นรายห้อง ท าให้           
การสรุปสถิติเป็นรายงานประจ าวัน และประจ าเดือนเพ่ือสรุปรายงานส่งผู้บริหารเป็นเรื่องยุ่งยากและ
ต้องใช้เวลานาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนในกรณีที่มาสาย ขาดเรียน       
และโดดเรียน งานกิจการนักเรียนจะออกจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบ
หากถึงเกณฑ์ตามที่ โรงเรียนก าหนดไว้  ซึ่ งการออกจดหมายแต่ละครั้ งงานกิจการนักเรียน           
จะต้องตรวจสอบสถิติการมาเรียนของนักเรียนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในปริมาณมาก อาจท าให้เกิด      
การผิดพลาดและล่าช้าในการติดตามนักเรียน 

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน
โพรงมะเดื่อวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศทั้ง 5 ด้าน  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32  

 และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปมีความคิดเห็นว่า ทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งจะอยู่ใน  
ช่วงคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดงว่าระบบสารสนเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินและสามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนัดมน สังข์ทอง (2553:135) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงาน
ด้านภาระงานของอาจารย์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ ผลรวมทั้งหมด
พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวม
ทั้งหมดอยู่ที่ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.26 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. การสรุปรายงานการขาดเรียนของนักเรียน ควรมีการแสดงเหตุผลของการขาดเรียน       

เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการของนักเรียน  
2. การแสดงผลในส่วนของการเยี่ยมบ้านนักเรียน ควรมีการสรุปผล แสดงสถิติในการไปเยี่ยม

บ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในรูปแบบกราฟแสดงการเปรียบเทียบทุกระดับชั้น  และสามารถระบุ
ต าแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนได้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนและ
ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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                                   รายช่ือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารูปแบบของระบบ  
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ 
 1. นายสันติพงศ์  เชยกีวงศ์   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
 2. นายริปอง  กัลติวาณิชย์   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 3. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียน 
 1. นายสนิท  รีนับถือ   ผู้อํานวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
 2. นายศุภโชค  พรหมจํารัส   หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
 3. นางยุพา  ศรีโพธิ์   รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจการนักเรียน 
 

 

หัวข้อวิจัย  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม                       
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัย       นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์ 
สาขาวิชา   สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น 
 
ตอนที่  1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................ ....................................... 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน............................................................ ..................................................................... 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
                            ปริญญาตรี                       ปรญิญาโท                                                                                  
                            ปริญญาเอก                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................. 
4. สาขาวิชาที่ท่านสําเร็จการศึกษา……………………………………………………………………….…………………… 
5. สถานที่ทํางานปัจจุบัน................................................................................... .................................... 
6. ประสบการณ์ด้านงานบริหารกิจการนักเรียน...............ปี (โปรดระบุ) 
 
ตอนที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. ขอบข่ายของงานการบริหารงานกิจการนักเรียน ในความเห็นของท่านควรประกอบไปด้วย                    
    งานอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................... ..................................................... 
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................ .................... 
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2. ท่านคิดว่างานกิจการนักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา จําเป็นต้องใช้ 
   ข้อมูลอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
3. หากจะต้องจัดเก็บข้อมูลสําหรับงานกิจการนักเรียนด้วยระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้น       
   ท่านคิดว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรจะต้องจัดเก็บไว้ในระบบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................... ................................................. 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
4.  หากจะต้องจัดทํารายงานข้อมูล หรือการสืบค้นข้อมูลเฉพาะบางรายการจากระบบสารสนเทศท่ี
ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้น ท่านคิดว่าควรประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง 
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 
5. ในความเห็นของท่านผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้าง และข้อมูล
อะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 
.................................................................................................... ............................................................ 
................................................................................................ ................................................................ 
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6. ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ท่านคิดว่าจําเป็น 
   จะต้องมีระบบ Login หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. .............................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................... ............................................. 
................................................................................................ ................................................................
...................................................................................................................... ......................................... 
 
 

     ลงนาม………………………………….……………………ผู้ให้สัมภาษณ์ 
                                           (.................................................................) 

                                                                ............../............./........... 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

หัวข้อวิจัย  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัย       นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์ 
สาขาวิชา   สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น 
 

ตอนที่  1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
 
1. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................ ....................................... 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน............................................................ ..................................................................... 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
                             ปริญญาตรี                      ปริญญาโท                                                                                  
                             ปริญญาเอก                     อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................. 
4. สาขาวิชาที่ท่านสําเร็จการศึกษา………………………………………………………………………….………………… 
5. สถานที่ทํางานปัจจุบัน............................................................................................. .......................... 
6. ประสบการณ์การทํางานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ...............ปี (โปรดระบุ) 
 
ตอนที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. หากจะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานกิจการนักเรียนให้มีความเหมาะสมกับการทํางาน        
    ในยุคปัจจุบันในความเห็นของท่านควรมีวิธีการดําเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ .................................................................... 
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2. การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง และมีวิธีการ 
   อย่างไร
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
  
3. การเลือกใช้ฐานข้อมูลและระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ประหยัดและถูกต้องตามลิขสิทธิ์      
   ในความเห็นของท่านควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
4.  การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ และแบบฟอร์มนําเข้าข้อมูลควรมีลักษณะอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
  
5. การออกแบบและการแสดงผลข้อมูล ในความเห็นของท่านควรมีรูปแบบใดบ้าง อย่างไร
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ................................... 
6. ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในความเห็นของท่านควรเป็นอย่างไร และควรกําหนด 
    สิทธิผู้ใช้ระดับใดบ้าง และมีสิทธิแตกต่างกันอย่างไร 
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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7. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 

ลงนาม…………………………………………………ผู้ให้สัมภาษณ์ 
            (..........................................................) 
                                                                 ............../............./.............. 
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แบบประเมินระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                 
จังหวัดนครปฐม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ 
โดยประเมินด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
  1. แบบประเมินระบบด้านความสามารถทํางานตรงตามความต้องการ 
(Functional Requirement Evolution) 
  2. แบบประเมินระบบด้านหน้าที่ของระบบ (Function Evolution) 
  3. แบบประเมินระบบด้านการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม (Usability Evolution)   
  4. แบบประเมินระบบด้านความปลอดภัย (Security Evolution) 
  
 เพ่ือประโยชน์ต่อการนําไปใช้ คําตอบทั้งหมดจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นจริง จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด
และตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบค้น
งานกิจการนักเรียน 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 
ค าสั่ง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 

ดีมาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

1. ด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Evoluttion) 
1.1 ระบบสามารถเพ่ิม-ลบ แก้ไขผู้ใช้งานและ

รหสัผ่าน 
     

1.2 ระบบสามารถบันทึก-แก้ไข้ข้อมูลประวัติ
นักเรียนได้ 

     

1.3 ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลประวัติ 
     นักเรียนและส่วนอื่นๆได้ 

     

1.4 ระบบสามารถออกรายงานประวัติ 
     นักเรียนและส่วนอื่นๆได้ 

     

1.5 ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและ 
     รายงานมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

1.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
......................................................................................................... .................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

2. ด้านหน้าที่ของระบบ (Function Evolution) 
2.1 ความถูกต้องในการเพอ่ิมลบแก้ไขผู้ใช้และ 
     รหัสผ่าน 

     

2.2 ความถูกต้องข้องการบันทึก-แก้ไขข้อมูล      
2.3 ความถูกต้องของการสืบค้นข้อมูล      
2.4 ความถูกต้องของการจัดทํารายงาน      
2.5 ความถูกต้องของการสรุปรายงาน      
2.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................. ............................. 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

3. ด้านการใช้งานโปรแกรม (Usability Evolution)   
3.1 ระบบนี้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสะดวก 
      และใช้งานง่าย 

     

3.2 แบบฟอร์มสําหรับบันทึกข้อมูลมีความ 
     เหมาะสม และสะดวกการบันทึกข้อมูลเข้า 

     

3.3 การประมวลผลในแต่ละขั้นตอนระบบทําได้ 
     อย่างรวดเร็ว 

     

3.4 การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน 
     ทําได้ง่ายและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

     

3.5 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในการ 
     แสดงผลข้อมูลมีความเหมาะสม 

     

3.6 การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ทําได้ 
     สะดวก 

     

3.7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

4. ด้านความปลอดภัย  (Security Evolution)   
4.1 การตรวจสอบสิทธิการใช้งานในระดับต่างๆ  
     มีความเหมาะสม 

     

4.2 ระบบมีการแบ่งแยกเมนูผู้ใช้แต่ละประเภท 
     ในการเข้าถึงข้อมูล 

     

4.3 โดยรวมความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
     ฐานข้อมูลมีความเหมาะสม 

     

4.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
................................................................................................................................................. .......... 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ลงนาม.......…………………………………………………ผู้ประเมิน 
                 (................................................................) 

                                                                   ............../............./.............. 
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แบบประเมินระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

ส าหรับเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน 
 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อระบบสารสนเทศ
งานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            
เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้ งาน      
ระบบสารสนเทศ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1. การติดต่อกับผู้ใช้ 
  2. การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน 
  3. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
  5. ลักษณะโดยรวมของฐานข้อมูล 
 คําตอบทั้งหมดของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยที่ผู้วิจัยกําลังศึกษาอยู่เท่านั้น ไม่มี
ผลต่อหน้าที่และการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และให้ความคิดเห็นตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 

   ค าสั่ง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 
ดีมาก ด ี ปาน

กลาง 
พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
1. การติดต่อกับผู้ใช้ 
1.1 ออกแบบหน้าแรกและหน้าหลัก 
     มีความเหมาะสม 

     

1.2 การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกง่ายต่อ 
     การใช้งาน 

     

1.3 เมนูคําสั่งมีความเหมาะสมครอบคลุมกับ 
     งานด้านการบริหารกิจการนักเรียน 

     

1.4 ภาษาท่ีใช้ในส่วนต่างๆ มีความชัดเจน 
     เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความ 

     

1.5 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสี 
     ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

     

1.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
2. การบันทึกและการแก้ไขข้อมูล 
2.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครอบคลุมกับ 
     งานด้านการบริหารงานบุคคล 

     

2.2 การบันทึกข้อมูลแต่ละแบบฟอร์ม 
     มีรายละเอียดครบถ้วน 

     

2.3 แบบฟอร์มสําหรับบันทึกข้อมูล 
     มีความเหมาะสมและใช้งานง่าย 

     

2.4 การแก้ไข้ข้อมูลในส่วนต่างๆ 
     มีความเหมาะสมและใช้งานง่าย 

     

2.5 การแก้ไขข้อมูลทําได้ครบถ้วนครอบคลุม 
     กับงานด้านการบริหารงานบุคคล 

     

2.6 การแก้ไข้ข้อมูลทําได้สะดวกรวดเร็วและ 
     มีความถูกต้อง 

     

2.7 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
........................................................................................................................... ................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 

3.1 การออกแบบหน้าจอสําหรับการสืบค้นและ 
     การออกรายงานมีความเหมาะสม 

     

3.2 การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
     ทําได้ง่าย 

     

3.3 การประมวลผลการสืบค้นข้อมูลและ 
     การออกรายงานมีความรวดเร็ว 

     

3.4 ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและ 
     การออกรายงานมีความถูกต้องเหมาะสม 

     

3.5 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสี 
     ในการแสดงผลข้อมูลมีความเหมาะสม 

     

3.6 การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ทําได้ 
     สะดวก 

     

3.7 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... .......................................................... 



 
 
 

   125 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 
ดีมาก ด ี ปาน

กลาง 
พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
4. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4.1 การกําหนดระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
     มีความเหมาะสม 

     

4.2 การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกรวดเร็ว      
4.3 ความปลอดภัยของข้อมูลมีความเหมาะสม      
4.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................ ............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ลักษณะโดยรวมของฐานข้อมูล 
5.1 ระบบนี้ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเตรียม 
     ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลได้สะดวก 
     รวดเรว็ 

     

5.2 ระบบนี้ช่วยอํานวยความสะดวก 
     ในการปฏิบัติงานและบริการข้อมูลแก่ 
     บุคลากรในโรงเรียนและผู้บริหาร 

     

5.3 ระบบนี้มีความเหมาะสมและควรที่จะ 
     นํามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

     

5.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.................................................................................. ......................................................................... 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
. 
 

ลงนาม…………………………………………………ผู้ประเมิน 
            (........................................................) 

                                                                  ............../............./.............. 
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แบบประเมินระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  

ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9             
จังหวัดนครปฐมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ 
โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูล  ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1. การติดต่อกับผู้ใช้ 
  2. การบันทึก/แก้ไขข้อมูล 
  3. การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน 
  4.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
  5. ลักษณะโดยรวมของฐานข้อมูล 
 
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน                 
โพรงมะเดื่อวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 
   ค าสั่ง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

1. การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ 
1.1 การออกแบบหน้าแรกและหน้าหลัก 
     มีความเหมาะสม 

     

1.2 การจัดเรียงลําดับเมนูมีความเหมาะสม      
1.3 เมนูที่จัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม      
1.4 ภาษาท่ีใช้ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
1.5 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสี 
     มีความเหมาะสม 

     

1.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
2. การประมวลผลและการแสดงผล 
2.1 การออกแบบหน้าจอสําหรับการสืบค้นและ 
     การออกรายงานมีความเหมาะสม 

     

2.2 การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
     ทําได้ง่ายและมีความสะดวก 

     

2.3 การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
     ในแต่ละส่วนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

     

2.4 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสี 
     ในการแสดงผลข้อมูลมีความเหมาะสม 

     

2.5 การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
     ทําได้สะดวก 

     

2.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................ ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ 
ดีมาก ด ี ปาน

กลาง 
พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3.1 การลงทะเบียนผู้ใช้งานมีความเหมาะสม      
3.2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม      
3.3 การกําหนดให้เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ 
     มีความเหมาะสม 

     

3.4 ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
     ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

     

3.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
4. ลักษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรยีน 
4.1 ระบบสารสนเทศนี้มีความสะดวก 
     ใช้งานง่าย 

     

4.2 ระบบสารสนเทศนี้สามารถประมวลผลและ 
      สรุปผลได้ถูกต้องแม่นยํา 

     

4.3 ระบบสานสนเทศนี้สอดคล้องกับ 
     ความต้องการที่จะนําไปใช้งาน 

     

4.4 ระบบสารสนเทศนี้ช่วยอํานวยความสะดวก 
     ในการจัดเตรียมข้อมูล 

     

4.5 ระบบสานสนเทศนี้มีประโยชน์เหมาะสม 
     ที่จะนํามาใช้งานได้จริง 

     

4.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.......................................................................................................... ................................................. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................ .................................................... 
.................................................................................................................. ............................................. 
 
 

ลงนาม…………………………………………………ผู้ประเมิน 
          (........................................................) 

                                                                  ............../............./.............. 
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                                              ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที่ 40 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
              งานกิจการนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 6 ท่าน  

 
 

หัวข้อการประเมิน 
 

การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

คนที ่
6 

ค่า 
เฉลี่ย 

แปลผล 

1. ด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Evolution) 
1. ระบบสามารถเพิม่-ลบ แก้ไข 
    ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

4 4 4 3 4 4 3.83 มาก 

2. ระบบสามารถบันทึก-แก้ไข ้
   ข้อมูลประวัตินักเรียนได้ 

5 4 4 4 4 3 4.00 มาก 

3. ระบบสามารถสืบค้นข้อมูล 
   ประวัตินักเรียนและส่วนอ่ืนๆได ้

4 4 4 3 4 5 4.00 มาก 

4. ระบบสามารถออกรายงาน 
   ประวัตินักเรียนและส่วนอ่ืนๆได ้

4 4 5 4 4 3 4.00 มาก 

5. ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและ 
   รายงานมีความถูกต้อง    
   น่าเชื่อถือ 

4 4 4 4 5 4 4.16 มาก 

2. ด้านหน้าท่ีของระบบ (Function Evolution) 
1. ความถูกต้องในการเพิ่มลบ 
    แก้ไขผู้ใช้และรหสัผ่าน 

3 4 4 4 4 4 3.83 มาก 

2. ความถูกต้องของการบันทกึ 
   แก้ไขข้อมูล 

4 4 4 4 4 4 4.00 มาก 

3. ความถูกต้องของการสืบค้น 
   ข้อมูล 

4 4 4 5 4 4 4.16 มาก 

4. ความถูกต้องของการจัดทํา 
   รายงาน 

4 4 4 4 4 4 4.00 มาก 

5. ความถูกต้องของการสรุป 
   รายงาน 
 

3 3 3 3 4 5 4.00 มาก 
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ตารางที่ 40 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
              งานกิจการนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 6 ท่าน (ต่อ) 

 
หัวข้อการประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

คนที ่
6 

ค่า 
เฉลี่ย 

แปลผล 

3. ด้านการใช้งานโปรแกรม (Usability Evolution)   
1. ระบบนี้พัฒนาขึ้น 
   มีความเหมาะสมสะดวกและ 
   ใช้งานง่าย 

4 4 4 4 3 4 3.83 มาก 

2. แบบฟอร์มสําหรับบันทึกข้อมูล 
   มีความเหมาะสม และสะดวก 
   การบันทึกข้อมูลเข้า 

4 4 4 3 5 4 4.00 มาก 

3. การประมวลผลในแตล่ะ 
   ขั้นตอนระบบทําได ้
   อย่างรวดเร็ว 

3 3 4 4 4 4 3.66 มาก 

4. การสืบค้นข้อมลู และการออก 
   รายงานทําได้ง่ายและให้ข้อมูล 
   ที่ถูกต้อง 

4 4 4 4 4 3 3.83 มาก 

5. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด  
   และสีในการแสดงผลข้อมูล 
   มีความเหมาะสม 

4 3 4 4 4 4 3.83 มาก 

6. การพิมพ์รายงานออกทาง 
   เครื่องพิมพ์ทําได้สะดวก 

5 4 4 4 4 4 4.16 มาก 

4. ด้านความปลอดภัย  (Security Evolution)   
4.1 การตรวจสอบสิทธิการใช้งาน 
     ในระดับต่าง ๆ  
     มีความเหมาะสม 

4 4 4 4 4 4 4.00 มาก 

4.2 ระบบมีการแบ่งแยกเมนูผู้ใช้ 
     แต่ละประเภทในการเข้าถึง 
     ข้อมูล 

4 5 4 4 4 4 4.16 มาก 

4.3 โดยรวมความปลอดภัยของ 
     ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
     มีความเหมาะสม 

5 5 4 4 4 4 4.33 มาก 

ผลรวม 3.94 3.94 4.00 3.84 4.05 3.94 3.98 มาก 
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ภาคผนวก ง 
 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
(สําหรับเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน) 
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1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.spapmd.com 

 
 
 
 
 
 

2. กรอก Username และ Password ในที่นี้ผู้วิจัยกําหนดให้ใช้ admin ทั้ง 2 ช่อง จากนั้นคลิกปุ่ม
เข้าสู่ระบบ 
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3. ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ จะมีเมนูสําหรับการทํางาน ดังนี้ 

 

 

4. เมนู ข้อมูลผู้ดูแลระบบ จะแสดงข้อมูลของผู้ดูแลระบบที่ลงชื่อเข้าใช้งานระบบฯ 
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5. เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 

6. เมนู ข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นเมนู ที่ไปยังหน้าเมนูย่อย ที่ใช้สําหรับทํางานพ้ืนฐาน 
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7. เมนู ข้อมูลโรงเรียน ใช้ในการกําหนดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน 

 

 

8. เมนู คํานําหน้า ใช้ในการจัดการคํานําหน้าที่ใช้ในระบบ 
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9. เมนู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ในการกําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในระบบฯ 

 

 

10. เมนู สถานะนักเรียน ใช้ในการกําหนดสถานะของนักเรียนที่จะใช้ในระบบฯ 
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11. เมนู ปรับระดับชั้น ใช้ในการปรับระดับชั้นของนักเรียน 

 

 

12. เมนู ปีการศึกษา ใช้ในการกําหนดปีการศึกษา 
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13. เมนู ภาคเรียน ใช้ในการการกําหนดภาคเรียน 

 

14. เมนู แบบประเมิน SDQ. ใช้ในการกําหนดค่าของแบบประเมิน SDQ. 

 

 

15. เมนู ลิงค์หน่วยงาน ใช้ในการเพ่ิมลิงค์สําหรับการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ  
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16. เมนู ผู้ดูแลระบบ ใช้ในการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ 

 

 

17. เมนูสํารองข้อมูล ใช้ในการการสํารองข้อมูล 

 

 

18. เมนู คืนข้อมูล ใช้ในการคืนข้อมูลที่สํารองไว้เข้าสู่ระบบ 
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19. เมนู ห้องเรียน ใช้ในการกําหนดห้องเรียนตามระดับชั้นต่างๆ ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

 

 

20. เมนู ครู ใช้ในการบันทึก แก้ไข และลบข้อมูลครู 

 

 

21. เมนู นักเรียน ใช้ในการบันทึก แก้ไข และลบข้อมูลนักเรียน 
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22. เมนู บันทึกการมาเรียน ใช้สําหรับบันทึกการมาเรียนของนักเรียน การบันทึกแยกเป็นระดับชั้น    

     และห้องเรียน  

 

โดยสามารถรายงานผลการมาเรียนรายห้อง และรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ 
ผู้ที่มีสิทธ์ในการบันทึกคือผู้ดูแลระบบฯ และครูประจําชั้นของนักเรียนในแต่ละห้อง 

 

23. เมนู ทุนการศึกษา ใช้สําหรับการบันทึกทุนการศึกษา และบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา โดยแยกตามทุน 
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24. เมนู ผลการเรียนนักเรียน ใช้สําหรับบันทึกผลการเรียนของนักเรียน การบันทึกแยกเป็นห้องเรียน      
     โดยสามารถรายงานผลการเรียนรายห้อง ผู้ที่มีสิทธ์ในการบันทึก คือผู้ดูแลระบบฯ และ                   
     ครูประจําชั้นของนักเรียนในแต่ละห้อง 

 

 

25. เมนูผลการประเมิน SDQ ใช้สําหรับการแสดงผลที่ได้จากการทําแบบประเมิน SDQ ของ 
     นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
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26.  เมนู ผลการเยี่ยมบ้าน ใช้สําหรับการรายงานผลการเยี่ยมบ้านที่ครูที่ปรึกษาบันทึกไว้ 

 

 

27. เมนู รถจักรยานยนต์ ใช้สําหรับการบันทึก แก้ไข และลบข้อมูลรถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
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28. เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ ใช้สําหรับการจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงในระบบฯ 

 

 

29. เมนู ระบบเอกสาร ใช้สําหรับจัดการเอกสารสําหรับการดาวน์โหลดไปใช้งาน 
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30. เมนู ประวัติการใช้งานระบบ 

 

 

31. เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร 
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                                                  ภาคผนวก จ 
 

       คู่มือการใช้งาน 
                             ระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 

สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
                                    (สําหรับครูที่ปรึกษา) 
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1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.spapmd.com 

 
 
 
 
 
 

2. กรอก Username และ Password ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สามารถรับได้จากผู้ดูแลระบบ 
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3. สําหรับครูจะมีเมนูสําหรับการทํางาน ดังนี้ 

 

 

4. ข้อมูลครู จะแสดงข้อมูลของครูที่ลงชื่อเข้าใช้งานระบบฯ 
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5. หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใส่รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ คลิกตกลง 

 

 

6. เมนู ข้อมูลนักเรียน ใช้ในการแสดงข้อมูลนักเรียนที่ประจําชั้น โดยการแสดงรายชื่อแยกเป็น      
ห้องเรียนของแต่ละครูที่ปรึกษา 
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7. เมนู บันทึกการมาเรียน ใช้สําหรับบันทึกการมาเรียนของนักเรียนที่ประจําชั้น โดยการบันทึกแยก   
   เป็นห้องเรียน 

 

 

 

8. เมนู ผลการเรียนนักเรียน ใช้สําหรับบันทึกผลการเรียนของนักเรียนที่ปรึกษา การบันทึกแยก             
   เป็นห้องเรียน โดยสามารถรายงานผลการเรียนรายห้องได้ 
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9. เมนู ประเมิน SDQ นักเรียน ใช้สําหรับการทําแบบประเมิน SDQ ของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
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10. เมนู ผลการประเมิน SDQ ใช้สําหรับการแสดงผลที่ได้จากการทําแบบประเมิน SDQ ของนักเรียน  
     ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และครู 

 

 

11. เมนู บันทึกการเยี่ยมบ้าน ใช้สําหรับการบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
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12. แสดงผลการเยี่ยมบ้าน 

 

 

13. เมนู ประวัติการใช้งานระบบ 
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14. เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล   
 
ที่อยู่ 
 
ที่ทํางาน  
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2539 
     พ.ศ. 2542 
     พ.ศ. 2546                        
     พ.ศ. 2549 
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2547 – 2551 
     พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
      
      
 
 

นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์ 
 
46/31 หมู่ 6 ตําบลปากแรต  อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
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