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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก เป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้สามารถค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งระบบนี้จะท า
ให้กระบวนการท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย 
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ และนักศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลมีความ
ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยน ามาพัฒนาเป็น “ระบบสารสนเทศ” ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วใน
การใช้งาน เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในลักษณะของฐานข้อมูล รวมไปถึงการพัฒนาเป็น  “เว็บ
แอปพลิเคชัน” ซึ่งทุกคนในหน่วยงาน และองค์กรสามารถเข้าถึงได้ ในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานทางด้านข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย 

ผลการวิจัยพบว่า ในการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังต่อไปนี้ 1) การท างานของ
ระบบ สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการ
รายงานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นต้น 2) การใช้งานของระบบ มีการใช้งานที่ง่าย เอ้ือต่อผู้ใช้งานในระบบ 
และมีข้อความแนะน าส าหรับผู้ใช้งาน  เพื่อลดปัญหาในความไม่เข้าใจในการใช้งานของระบบ  3) ระบบ
สามารถจัดเก็บประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และค่าสถิติในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา และเป็นการลดภาระงานในการค้นหาข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  4) สามารถคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตรงตามความเชี่ยวชาญ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยที่ระบบควรมีการตรวจสอบการใช้งาน โดย
การก าหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ และข้อมูลมีความปลอดภัยสูง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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Keyword : DEVELOPMENT, INFORMATION, SYSTEM, SPECIAL COMMITTEE 

MR. WACHIRA JENWITHAYAAMORNWECH : THE DEVELOPMENT OF AN 
INFORMATION SYSTEM OF SPECIAL COMMITTEE: A CASE STUDY OF THE GRADUATE 
SCHOOL, SILPAKORN UNIVERSITY THESIS ADVISOR :  PANJAI TANTATSANAWONG 

The objective of this research were aims to develop an information system for an 
external committee expert serving in the Graduate Studies for Silpakorn University. It's a 
performance assessment with the user’s satisfactory level on information systems where 
information on external experts are accumulated to find qualified personnel for the thesis exam. 
This research approach will assist the work process for the graduate level supportive 
administration of the Faculty and graduate school as well as external experts, faculty, and 
students. The system will comprise of ways to find information more conveniently with accurate 
and quality result. The current attempt developed as “Information system” that is easy, 
convenient and fast to access, since there are links to various information in the form of a 
database including the development of a “Web Application” for general public, educational 
agency and organizations. These sites established in various platform as well as serving as a 
center for coordinating other information related to the educational content. 

The results of the research revealed that in designing and developing of information 
systems can be summarized as follows: 1) the operation of the system ability to manage 
information in an orderly fashion, finding information including reporting information as users 
intended, 2) the user friendly, as a conducive system where users instruction reduce the problem 
of misunderstanding within the system usage, 3) the system can store the history of external 
experts and statistical values for student thesis examinations at a graduate level, while reduces 
the burden of searching for external experts, 4) feature to select external experts in the student 
thesis examination graduate level according to the expertise of the qualification, and 5) the 
security methods where the system monitored ways to assign individual licenses to ensure that 
the system and the information is highly secure. 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคัญของของปัญหา 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ท าให้องค์ความรู้ และข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ

การเสาะแสวงหาความรู้ และการสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้ามามีบทบาท

ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้

ชีวิตของมนุษย์ โดยสิ่งที่ เป็นปัจจัยส าคัญคือการเติบโตของ “ระบบสารสนเทศ” ซึ่งจัดว่าเป็น

เทคโนโลยีที่มีความจ าเป็น และส าคัญ ที่ผู้คนจ านวนมากต้องการ ตลอดจนเพ่ือเป็นการอ านวยความ

สะดวกในด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อาจเป็นการสร้างระบบงานใหม่ หรือปรับปรุงระบบงานเดิมที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม เพื่อเป็นการตอบสนอง

ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร โดยการจัดท ากรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือเป็นทิศทาง  

หรือแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดท า

กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ วางแผน 

และก าหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ือก าหนด

นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ให้

ครอบคลุมในด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การบูรณาการสารสนเทศ การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็น

ความส าคัญ และยอมรับร่วมกันในการผลักดันโครงการ ร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าอุปสรรค และ

หนทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการด านินงานโครงการชัดเจน รวมทั้ง
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ผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่อองค์กร (ปานใจ ธาร

ทัศนวงศ,์ 2554: 16) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณา เสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  

และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถานศึกษาระดับปริญญา จึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้าน

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปได้รับรู้รับทราบ เป็นประโยชน์

แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตถือเป็น

ภารกิจส าคัญที่สุดที่จะต้องผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือการพัฒนา

ประเทศ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเตรียมความ

พร้อมของคน ในการที่จะเป็นแรงงานที่ดี และมีคุณภาพของประเทศในอนาคต โดยสถาบันอุดมศึกษา

ยังมีหน้าที่รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลก 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชน และ

เป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของ

ปัจจัยทางการศึกษา มีแนวทางเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจน คือ ท าหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเพ่ือออกไปพัฒนาประเทศ และให้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การสอน การให้ความรู้ การวิจัย ให้บริการแก่สังคม และ

ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชน ประเทศชาติ การผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้าน

วิชาชีพต่างๆ สติปัญญา สังคม สภาพ ร่างกาย และจิตใจ เพ่ือออกไปรับใช้สังคม และพัฒนาประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมในระบบการ

เรียนการสอน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การบริหารจัดการให้แก่

ผู้เรียนจึงมีความส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของตนเอง และ

สังคมต่อไป อุดมการณ์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการ

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิต และสังคมบูรณาการอย่าง

สมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่ง

สร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็น

เรื่องของการพัฒนาชีวิต และสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถ

พ่ึงตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 

2540) 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูง ที่มุ่งพัฒนาคนเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่างๆ 

ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน ส าคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการขั้นสูง การพัฒนาการศึกษามุ่งส่งเสริม และ

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย / สถาบัน สร้างผลิตผลอุดมศึกษา ทั้งทางการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และ

การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง และตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ในสังคม 

และประเทศ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2552) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยข้อเสนอแนะ  

และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้ ให้ยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยที่เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความ

จ าเป็น ต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ส าหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ที่

เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ได้คุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้จึงประกาศให้ใช้

กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 นับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศกฎกระทรวง

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และ

ยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีความ

เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) 

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) มาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษา 4) ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน และ 5) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีผลใช้บังคับหลัง 180 วัน จากวันที่ประกาศนี้ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นเลิศ ในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

จากความเป็นมา และปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวก เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาในการสอบ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้

สามารถค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบวิทยานิพนธ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งระบบนี้จะท าให้กระบวนการท างานของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก คณาจารย์ และนักศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน 

เป็นปัจจุบันมากที่สุด  
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โดยน ามาพัฒนาเป็น “ระบบสารสนเทศ” ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วในการใช้งาน เนื่องจาก 

มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในลักษณะของฐานข้อมูล รวมไปถึงการพัฒนาเป็น “เว็บไซต์” ซึ่งทุกคนใน

หน่วยงาน และองค์กรสามารถเข้าถึงได้ ในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

ทางด้านข้อมูลอ่ืนๆ อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์  และพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 2.2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีรายละเอียดดังนี้ 

  - ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข เพ่ิม ลบข้อมูลต่างๆ ภายในระบบได้ 

  - ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการโครงสร้างขององค์ความรู้ในระบบได้ 

2.2.2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (User) ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้

 งานผ่านการกรอกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ 

  3. ระบบสามารถคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 

   3.3.1 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ หรือค าส าคัญ (Keyword) 
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 3.2.2 คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2558 

4. ระบบสามารถจัดเก็บประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และค่าสถิติในการสอบ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.5.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

วิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 

30 คน ที่ใช้บริการระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

6. ตัวแปรที่ศึกษา 

6 .1 ตั วแปรต้น  ( Independent Variable) ได้ แก่  ระบบสารสน เทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี

ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนาระบบ คือ การสร้างสารสนเทศข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และ

ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ท าให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ระบบ คือ สิ่ งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อย หรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมี

ความสัมพันธ์ และท าหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ภายในระบบแต่ละระบบ

สามารถมองเป็น ระบบย่อย (Subsystem) ได้ ซึ่งระบบย่อยเหล่านี้ถือว่าเป็นระบบด้วยเช่นกัน เพราะ

มีองค์ประกอบต่างๆ ของระบบที่สมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อระบบย่อยหลายๆ ระบบรวมกันจะท าให้เกิด

ระบบใหญ่ข้ึน 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึก และทัศนะของบุคคล ที่มีต่อการพัฒนาระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผู้วิจัยได้

สร้างข้ึน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ในการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังต่อไปนี้ 

1. มีระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีการใช้งานง่าย เอ้ือต่อผู้ใช้งานในระบบ และเป็นการลดภาระงาน

ในการค้นหาข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคุณภาพฐานข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งต้อง

เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งต้องทราบถึงกระบวนการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และพัฒนาระบบ  

โดยผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็น 

ของงานวิจัยต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศ 

  2.1 ความหมาย และความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  2.2 กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  2.3 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

3. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  3.1 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 

 4. ความหมายของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  5.1 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในประเทศ 

  5.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องต่างประเทศ 
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1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การประมวลผล การน าเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ

เทคโนโลยีที่น ามาใช้จัดการระบบสารสนเทศ (พรชัย จิตต์พานิชย์, 2545: 136) 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อภิชัย ศิริสวัสดิ์ (2554) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้

งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะรวบรวม 

จัดเก็บใช้งาน ส่งต่อหรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

จัดการสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น

เทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ซึ่งได้แก่การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความรวดเร็วการจัดการข้อมูล รวมถึงวิธีการที่จะใช้ข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

2. ระบบสารสนเทศ 

2.1 ความหมาย และความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

งาน พั ฒ น าท รัพ ยากรส ารสน เท ศ  (Collection Development) ห มายถึ ง 

กระบวนการในการด าเนินงานคัดเลือก และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า สนอง

ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในด้านการศึกษา เรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัย 

รวมทั้งการสนองการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจของผู้ใช้ด้วย 

วาสนา ธนะสุข (2538) ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศว่า 

กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้อง

กับความต้องการ และความจ าเป็นของผู้ใช้ในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่  และสามารถ

ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาด้วยว่ามีข้อดี หรือข้อบกพร่องประการใด เพ่ือ

สามารถน าผลที่ได้จากตรวจสอบไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
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วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ (2539) ได้ให้ความหมายของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศว่า  

คือ กระบวนการในการรวบรวมสื่อชนิดต่างๆ ไว้เพ่ือให้บริการโดยมีการวางแผนอย่าง

รอบคอบ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ ทุกประเภท ทั้งแผนในระยะสั้น แผนในระยะยาว เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศที่

มีอยู่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้จ าแนก

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปลักษณ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ วัสดุที่ตีพิมพ์

ขึ้นเป็นรูปเล่ม ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร ตันฉบับ ตัวเขียนเอกสารการประชุม เป็นต้น 

2) สื่อโสตทัศน์ คือ โสตทัศนวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ เทปเสียงภาพยนตร์ รูปภาพ 

สไลด์ เป็นต้น 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การผสมผสานเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บ และค้นคืน

ทรัพยากรสารสนเทศไว้ด้วยกัน สื่อชนิดใหม่ที่ไม่ใช่กระดาษ อาจเป็นรูปแบบจานแม่เหล็ก 

(Diskette) เป็นซีดีรอม (CD – ROM) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ

สืบค้น และในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องใช้ผ่านระบบโทรคมนาคมด้วย 

ประยงศรี พัฒนกิจจ ารูญ (2546) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

หมายถึงกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้มีการวางแผนงานด้านทรัพยากร

สารสนเทศ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือการจัดหาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น และ

ความต้องการผู้ใช้ ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่  โดยสามารถตรวจสอบทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดเข้าไปในสถาบันบริการสารสนเทศได้ว่า ส่วนใดมีข้อดี หรือมีข้อบกพร่อง

เพียงใด หากพบข้อบกพร่องจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

นายพิชัย เหลืองอรุณ (2557) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information System) 

หมายถึง ระบบที่มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มารวบรวมข้อมูลต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล รวมถึง

การจัดการข่าวสาร เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ดี ซึ่งจะน าเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้  
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1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระท าใดกับ

ข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดค าสั่ง หรือโปรแกรม ที่สามารถสั่งการให้

คอมพิวเตอร์ท างานในลักษณะต่างๆ ที่ต้องการภายใต้ขอบเขตความสามารถของเครื่อง

คอมพิวเตอร์นั้นๆ ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็น 2 ตัว คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

3. ผู้ใช้บริการ (User Members) หมายถึง กลุ่มคนที่ท างานเกี่ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ 

4. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ตัวหนังสือ (Font) ภาพ วัตถุ ซึ่ง Data หรือข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้

เป็นส าคัญ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ  

ในการปฏิบัติงาน 

 

2.2 กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

กาญจนา ใจกว้าง (2559) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่ประกอบด้วย

กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินงานเป็นกระบวนการตามล าดับ อย่างต่อเนื่อง และครบวงจร 

กิจกรรมดังกล่าวมีความส าคัญ และเป็นผลดีต่อองค์กรสารสนเทศในหลายด้าน 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมของกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการรวม 6 กิจกรรม 

ขั้นตอนแรก เป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจรรมการศึกษาผู้ใช้ 

และการท านโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ขั้นตอนที่สอง เป็นการด าเนินงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรมการเลือก และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ

ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดเข้ามาในองค์กรสารสนเทศ 

ประกอบด้วยกิจกรรมการคัดออก และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอียดของ

แต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ 
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1. การศึกษาผู้ใช้ เป็นการศึกษาผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมผู้ใช้ในปัจจุบัน 

ผู้ที่เคยใช้ และผู้ที่ก าลังจะเป็นผู้ใช้ในอนาคต ท าให้ได้ข้อมูลทั้งที่เป็นการใช้ และความ

ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณให้

เหมาะสม และเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศต่อไป 

2. การจัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการก าหนดรายละเอียดของ

ทรัพยากรสารสนเทศที่จะจัดหาเข้ามา โดยน าข้อมูลจาการศึกษาผู้ใช้เป็นการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนา 

3. การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติรับนโยบายที่ก าหนดไว้ไปเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ สนองความจ าเป็น และเหมาะสมกับ

กลุ่มผู้ใช้  

4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

ในขั้นตอนที่ต่อจากการเลือก โดยวิธีการต่างๆ คือ การจัดซื้อ การขอ การรับบริจาค การ

แลกเปลี่ยน การเช่า การท าสาเนา และการผลิต หรือการรวบรวมขึ้น เพ่ือสามารถน า

ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดหา แล้วออกให้บริการผู้ใช้ต่อไป 

5. การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบทรัพยากร

สารสนเทศที่ได้จัดหาเข้ามาว่ามีส่วนใดที่มีการใช้น้อย หรือไม่มีการใช้เลย เนื่องจากเนื้อหา

ล้าสมัย หรือมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน และการจัดเก็บอีกต่อไป ท าให้ต้องคัดออก

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะดังกล่าวออกไป  

6. การประ เมิ น ท รัพ ยากรสารสน เท ศ  เป็ น กิ จกรรมขั้ น ตอนสุ ดท้ าย ใน

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งหมดในองค์กรสารสนเทศ และประเมินให้เห็นภาพโดยรวมว่ามีข้อบกพร่องในส่วนใด 

หรือไม่ และอย่างไร ข้อมูลจากการประเมินสามารถน าไปปรับปรุง และแก้ไขการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศให้ดีขึ้น 
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ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กาญจนา ใจกว้าง (2559) 
 

2.3 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 6 ประการ ในกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศแล้ว หากพบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมไว้ยังมีข้อบกพร่อง 

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องทบทวนรายละเอียดในนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ นั่นหมายถึง การย้อน

ไปศึกษาผู้ใช้ ท าให้ได้รับข้อมูลในด้านการใช้ และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เ พ่ือ

น าไปปรับปรุง และเพ่ิมเติมรายละเอียดในนโยบายที่ได้ก าหนดขึ้นใหม่ ส าหรับการตรวจสอบ

ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคัดออก ทรัพยากรสนเทศที่มีการใช้น้อย และประเมิน

ทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมทั้งหมดใหม่ ก็ต้องด าเนินไปกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ จึงเป็นงานที่เป็นระบบต่อเนื่อง และครบวงจร  

ประยงศรี พัฒนกิจจ ารูญ (2533) ให้ความหมายการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยแบ่งการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความจ าเป็นของการใช้
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ทรัพยากรสารสนเทศในระยะยาวกับการเลือกสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้ในระยะสั้น  

ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์  (2540) ให้ความหมายของการคัดเลือกทรัพยากร

สารสนเทศหมายถึง การพิจารณาเลือกเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าตรงกับความ

สนใจ และความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด  

ศิริพร สุวรรณะ (2542) ได้กล่าวถึงงานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่

ส าคัญมากในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ถ้าหากเลือกไม่รอบคอบ และจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ นอกจากเป็นการสูญเสีย

งบประมาณแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดเตรียม การดูแลรักษา และเนื้อที่

ในการจัดเก็บอีกด้วย 

สัลยุทธ์ สว่างวรรณ (2546) ได้ให้ความหมาย ของค าว่าองค์กร และสารสนเทศ

เอาไว้ดังต่อไปนี้ องค์กร หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ หรือ

เป้าหมายอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมี

ขั้นตอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้งองค์กรที่แสวงหาผลก าไร คือองค์กรที่ด าเนิน

กิจกรรมเพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ 

และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร คือ องค์กรที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นหลัก 

เช่น สมาคม สถาบัน มูลนิธิ เป็นต้น 

องค์กรมีผลต่อระบบสารสนเทศในหลายด้านพอสรุปได้ดังนี้ คือ 

1. การตัดสินใจเรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศ และการน าระบบสารสนเทศมาใช้ 

กล่าวคือ องค์กรจะต้องท าการพิจารณาว่าจะน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันได้อย่างไร 

2. การตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไร ได้แก่ การตัดสินใจที่จะพัฒนา

ระบบสารสนเทศด้วยหน่วยงานภายในที่เรียกว่า Outsourcing หากองค์กรจะท าการพัฒนา

ด้วยตัวเอง องค์กรจะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่มีความรู้ 

ความสามารถเพียงพอในการจะด าเนินการดังกล่าวได้ 
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3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานสารสนเทศ ได้แก่ การตัดสินใจที่

หน่วยงานจะมีสารสนเทศภายในแบบใด เช่น เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนการบ ารุงรักษา

ระบบสารสนเทศเท่านั้น 

4. การตัดสินใจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เช่น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานหรือไม่เพ่ือรองรับการน าระบบสารสนเทศหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร และปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น 

5. ระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้ในองค์กร ในปัจจุบันนั้นที่ส าคัญมี 3 ส่วน คือ 

5.1 น าไปใช้ในการประมวลผลรายการ และการจัดท ารายงาน 

5.2 น าไปใช้ในการช่วยการตัดสินใจ 

5.3 น าไปใช้ในการช่วยการติดต่อสื่อสาร 

 

3. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

การเริ่มต้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Implementation Initiation) สิ่งส าคัญในการ

เริ่มต้น การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็คือ การศึกษาวิสัยทัศน์ และขอบเขตของงาน เพ่ือให้เราสามารถ

รวบรวมความต้องการในเชิงธุรกิจ และของผู้ใช้งาน จากนั้นวิเคราะห์ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่ได้รับทราบถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ตาม

จุดประสงค์ของโครงการ ขอบข่ายของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และการประเมินความเสี่ยงในด้าน

ต่างๆ 

 

3.1 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบพ้ืนฐานที่เรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ที่มัก

น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะ

ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การน าไปใช้  

โดยกิจกรรมทั้ง 3 นี้  สามารถน ามาใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ถ้าเป็น

ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุก

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยมี

กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ  
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1. การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2. การประมวลผลข้อมูล  

3. การแสดงผล 

4. การจัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในส่วนนี้ จัดเป็นกระบวนการที่น าเอาทุกส่วนมาปฏิบัติ

ร่วมกันด้วยการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานมากที่สุด เรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System Development Life Cycle) ซึ่ง

จะแสดงกิจกรรมต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศที่ต้องการ โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง 

(Structured Analysis) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้ันตอนต่างๆ ได้ 6 ขั้นตอน คือ  

1. การวางแผนระบบ (System Planning)  

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  

3. การออกแบบระบบ (System Design)  

4. การพัฒนาระบบ (System Development)  

5. การติดตั้งระบบ (System Implementation)  

6. การดูแลรักษาระบบ (System Maintenance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วงจรพัฒนาระบบ SDLC (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2560) 
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามแบบแผนของ SDLC จัดเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ซึ่ง

ถือเป็นวิธีตามประเพณีนิยม ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีกรอบการท างานที่มี

โครงสร้างชัดเจน มีการล าดับกิจกรรมในแต่ละระยะที่แน่นอน เช่น เมื่อเสร็จสิ้นระยะการวิเคราะห์

แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ ระยะการออกแบบ เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว จึงเข้าสู่ระยะการน าไปใช้ เป็นต้น

วงจรพัฒนาระบบ จึงท าให้เราได้เข้าใจกิจกรรมพ้ืนฐาน ขอบเขต และรายละเอียดต่างๆ ในแต่ระยะ

ของขั้นตอนการพัฒนาระบบอย่างได้ดี (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) 

ในการวิเคราะห์ และออกแบบเพ่ือให้ได้สารสนเทศบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ปานใจ ธารทัศนวงศ์, 2554) ได้นิยามการพัฒนาระบบ หรือ ที่เรียกกันว่า “วงจรการพัฒนาระบบ” 

(System Development Life Cycle : SDLC) ว่าหมายถึง กระบวนการทางความคิด  (Logical 

process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยระบบที่พัฒนานั้น อาจเริ่มด้วย

การพัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนในวงจรการ

พัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทาง และเป็นขั้นตอน โดย

ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน คือ 

1. วางแผนโครงการ (Project Planning) เป็นการวางแผนการพัฒนาสารสนเทศ โดยการ

ระบุปัญหา โอกาส และจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้

ชัดเจน 

2. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบเป็นการน าสิ่งที่รวบรวมข้อมูล จากข้ันตอน 

การสืบค้นความต้องการของผู้ใช้ อาจจะใช้การสุ่มตัวอย่าง การสอบถามหาข้อมูล การสัมภาษณ์  

การออกแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลที่

เป็นความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักมาทบทวนอีกครั้ง และวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของแผนภาพ  

และพจนานุกรมข้อมูล โดยใช้รูปแบบของแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagrams : 

DFDs) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และโครงสร้างการตัดสินใจ (Structured Decision) 

มาช่วยในการวิเคราะห์ 

 

 

 



  18 

3. ออกแบบระบบ (Design) โดยแบ่งเป็นการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)  

และการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) การออกแบบเชิงตรรกะเป็นการออกแบบ ในเชิง

จินตนาการโดยออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้ว่าควรมีลักษณะการท างานของระบบมีรูปแบบ

ที่แสดงผลออกมาอย่างไรหรือมีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ส่วนการออกแบบเชิงกายภาพ หมายถึง

การออกแบบให้ระบบนั้นสามารถปฏิบัติได้จริง 

4. ด าเนินการ (Implementation) เป็นการพัฒนาระบบ ทดสอบ และจัดท าเอกสาร น าส่วน

ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ และการออกแบบมาใช้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการจัดท า

เอกสารควบคู่ไปด้วยโดยโปรแกรมเมอร์เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้ได้ตรงกับที่นักวิเคราะห์ระบบได้

วิเคราะห์ และออกแบบไว้ การที่น าระบบที่สร้างขั้นไปใช้ต้องมีการทดสอบโปรแกรมที่ได้พัฒนาขั้น 

ก่อนน าระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิม ต้องมีการจัดอบรมใช้ระบบก่อนที่ผู้ใช้ระบบใช้งานจริงในการ

ด าเนินงาน ควรค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ระบบและองค์กร 

5. บ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการดูแลให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

การส ารองข้อมูล การปรับแต่งฐานข้อมูล เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น กรณีที่ผู้ใช้มี

ความต้องการเปลี่ยนไป เทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจมีการขยายตัว หรือมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการบริหารงาน ก็จ าเป็นที่ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนั้นมากเกินกว่าที่

จะแก้ไขได้ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องไปที่ขั้นตอนที่ 1 ใหม่ และท าแต่ละข้ันตอนตามล าดับ 
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ภาพที่ 3 แสดงวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (ปานใจ ธารทัศนวงศ์, 2554) 
 

4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลา

หนึ่งแล้ว จึงมีความจ าเป็น ต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ส าหรับการผลิตบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ได้

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558” 
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จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 

หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ

ดังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ และ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่

ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่

ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
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1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่

ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง, 2560: 25-40) 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

(กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล , 2547) ระบบฐานข้อมูลเป็นแหล่งเก็บข้อมูลให้มีระเบียบด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลDatabase Management System (DBMS) ที่ท า

หน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลเพ่ือจัดการ และควบคุมความถูกต้อง ความ

ซับซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่ท า

หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูล 

นันทนี  แขวงโสภา (2546) ได้ให้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลไว้ดังนี้ 

ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน โดยมี DBMS ท าหน้าที่ควบคุมการท างาน และ

เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ส าหรับ Data Dictionary จะท าหน้าที่เก็บโครงสร้างของ

ฐานข้อมูลไว้ ส่วนความแตกต่างระหว่าง “ฐานข้อมูล” กับ “ระบบฐานข้อมูล” คือ ฐานข้อมูลเป็น
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เพียงส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลเพียงเท่านั้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

ประกอบไปด้วย 

1. ฐานข้อมูล (Database) 

2. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) 

3. Data Dictionary 

เอกราช บุณยเกียรติ (2558) งานวิจัยการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา

ภายในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบยืม - คืนวัสดุของระบบบริการ

จัดการทรัพยากรการศึกษา 2) เพ่ือประเมินระบบยืม - คืนวัสดุของระบบบริการจัดการทรัพยากร

การศึกษา ที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานอยู่โดยผู้วิจัยเลือกใช้ CMS ที่เป็นตัวช่วยสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปอย่าง

โปรแกรม Drupal ที่เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่มี Module ให้เลือกใช้เหมาะสมกับระบบดังกล่าว 

โปรแกรม Drupal ท างานบนพ้ืนฐานข้อมูล MySQL ซึ่งภายในตัวระบบจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 

ได้แก่ ระบบบริการจัดยืม-คืนอุปกรณ์ รวมถึงระบบนับสถิติสรุปยอดรวมการใช้บริการในแต่ละเดือน 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแก่ฝ่ายกองคลังวัสดุของหน่วยงาน ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่มีการใช้บริการยืม - คืน

มากที่สุดหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้บริการจัดยืมน้อยที่สุด เพ่ือการวางแผนจัดซื้อแก่ผู้ใช้บริการในครั้ง

ต่อไปได ้

ภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ (2558) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache 

โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PHPMyAdmin (โปรแกรมช่วยจัดการกับฐานข้อมูล 

MySQL) โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Joomla และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL  
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จากนั้นใช้ต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 74 คน ได้แก่ 

อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 10 คน ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จ านวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นภาพร บุญศรี (2557) งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พัฒนาและประเมิน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน์ โดยซอฟต์แวร์มีความสามารถ

บริหารจัดการบทความส าหรับวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ การรับ

บทความ การพิจารณาประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การตอบรับบทความ และเผยแพร่

บทความผ่านเว็บไซต์ การบริหารจัดการสมาชิกของวารสาร ทั้งผู้แต่งบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ และ

การจัดการเนื้อหาวารสาร ขั้นตอนการพัฒนาระบบใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบ RDBMS 

(Relational Database Management System) ด้วยซอฟต์แวร์ MySQL และใช้ภาษาสคริปต์ 

(Script Language) 

ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP (Professional Home Page) ทดลองติดตั้งใช้งานระบบ

ผ่านเว็บไซต์ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ เพ่ือสรุปว่าระบบที่

พัฒนาขึ้นช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ในการท างานด้านวารสาร และการประชุมวิชาการ

ขององค์กรมากข้ึนได ้
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ 

5. วิธีด าเนินการวิจัย และรวบรวมข้อมูล 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศผู้ท รงคุณวุฒิ ภ ายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี ศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จากแหล่งข้อมูล เช่น ห้องสมุด จากเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methodology) 

1.2 ศึกษาขั้นตอนของการพัฒนาระบบ โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาระบบ 

SDLC  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การ

ทดสอบ และการประเมินผลในขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.3 ศึกษาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาวิธีการใช้

เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมในการจัดการส่วนของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (Infrastructure) และแพลตฟอร์ม (Platform) ที่มีความเหมาะสมกับความ

ต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมภาษาที่จะน าไปใช้ในการ

พัฒนาระบบ 
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1.4 ก าหนดการจัดระบบทั้งในส่วนโครงสร้างการจัดกลุ่มข้อมูล และการ

จัดท าเมทาดาทา และใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดท า 

1.5 ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โดยส ารวจจ านวนบุคลากร และ

ส ารวจ จ านวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นน ามาใช้สูตรค านวนเพ่ือ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1.6 ก าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด

ของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตกระบวนการ และเครื่องมือที่

ใช้ในการพัฒนา เป็นต้น 

1.7 สร้าง และหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพ่ือให้สามารถทดลองใช้  

และวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้น 

1.8 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามวิธีด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้จากการทดลอง 

1.9 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไป

วิเคราะห์ ค่าทางสถิติ และสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และ

บัณฑิตวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็น  

กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา ที่

ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกันจ านวน 10 คน 

กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกันจ านวน 10 คน 
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ 10 คน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

10 คน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 คน  

ที่ใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคุณภาพฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมกันจ านวน 30 คน เป็นผู้ประเมิน 

ความพึงพอใจของระบบ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 

3.1  ต้ นแบบการพัฒ นาระบบสารสน เทศผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายน อก  

ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีค าตอบให้เลือก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบในด้านต่างๆ ของระบบ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท Likert (Likert, 1932) 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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และมีแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีค าตอบให้เลือก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบในด้านต่างๆ ของระบบ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท Likert (Likert, 1932) 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

และมีแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.4 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  และซอฟต์แวร์ (Software) 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

- Intel Core I3  7100M ความเร็ว 3.2 Ghz 

- RAM 8 GB  DDR 4  2400 Mhz  

- Hard disk 250 GB 
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- Mouse 

- Keyboard 

- access point WIFI 

ซอฟต์แวร์ (Software) 

- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 64 bit 

- โปรแกรม XAMPP จ าลอง Server 

- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่น 10 

ขึ้นไป 

- โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL 

- โปรแกรม Bootstrap 

- โปรแกรม jQuery 

- โปรแกรม Notepad++ 

 

ภาษาท่ีใช้ 

- ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 

- ภาษาพีเอชพี 5.26 (PHP language)  

- ภาษาเอสคิวแอล (SQL) 

- ภาษา HTML5 

 

4. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนในการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : 

SDLC) ซึ่ งเป็นวงจรที่ แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นล าดับขั้ น  ในการพัฒนาระบบ 

ประกอบด้วยระยะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) 
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ภาพที่ 4 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (System Development life cycle: SDLC) 
ที่มา : โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม)”  

(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555) 

 

ขั้นตอนที่ 1 : วางแผนโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

วิชา และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจากการศึกษาได้พบเจอปัญหาลักษณะเดียวกันคือ ข้อมูลที่ได้มาไม่เป็น

ปัจจุบัน มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เป็นต้น 

2. ระบบการจัดเก็บรูปแบบเดิม ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ไม่สามารถท าการแยกแยะประเภท

ของข้อมูล และความต้องการของผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูล ส่งผลถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

จึงเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะห์ระบบ 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือการจัดข้อมูลทั้งในส่วนของ

หน่วยงาน และภายในมหาวิทยาลัย และการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน จึงน ามาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปผล 



  30 

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ คือ บุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงกับ

การเข้าถึงการท างานของเว็บไซต์ ประกอบด้วยดังนี้ 

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

2. สมาชิก (Members) 

2. ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) 

การท างานของระบบผู้ใช้งาน โดยแบ่งผู้ใช้งานได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลระบบ ควบคุมระบบ สามารถท าการก าหนด

สิทธิ์ต่างๆ ได้ และมีสิทธิลบข้อมูลต่างๆ ได้เช่นกัน 

2. ผู้ใช้ระบบ (Users) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเข้าใช้งานระบบ แยกประเภทออกเป็น 2 กลุ่มได้ 

คือ 

2.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา (Members) ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยจะต้องสมัครสมาชิก และระบุสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียน 

2.2 ผู้ใช้ทั่วไป (Guest) สามารถเข้าถึงได้แค่หน้าแรก หรือ Index ของระบบเท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 3 : ออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (Physical design) ซึ่ งผู้ วิจัยเลือกออกแบบหน้าจอ

ผู้ใช้บริการ หรือ User Interface โดยมีแนวทางการออกแบบระบบ คือ 

1. ให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงระบบได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว 

2. ข้อมูลต้องมีความถูกต้องแม่นย า โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม และพัฒนาออกมาเป็น

ระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 : ด าเนินการ 

ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ พัฒ นาระบบ  และทดสอบระบบ  โดยการทดลอง 

น าข้อมูลจากหนั งสือคู่มื อต่ างๆ มาบันทึกบนฐานข้อมูลที่ ใช้ งาน เพ่ือที่ จะน าข้อมูลที่ ได้  

มาทดลองกับผู้ใช้งานจริงต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 5: บ ารุงรักษา 

ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ระบบ เพ่ือหาข้อผิดพลาด และผลในการแก้ไข และปรับปรุง

ข้อผิดพลาดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญระบบ 3 กลุ่ม ได้แก่  ผู้ เชี่ ยวชาญด้าน 

การใช้ งานระบบ  ผู้ เชี่ ยวชาญ ด้ าน เนื้ อห า และผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านผลลัพ ธ์ที่ ได้ จากระบบ  

โดยผู้เชี่ยวชาญที่ท าการทดสอบระบบดังกล่าวไปแล้วนั้น จะท าการประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม 

ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ จ านวน 18 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

 

5. วิธีด าเนนิการวิจัย และรวบรวมข้อมูล 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นในการพัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้ 

5.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

5.1.1 ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมสารสนเทศข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.1.2. ผู้วิจัยจ าแนก วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลใน

การก าหนดค าค้นที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

5.1.3. ผู้วิจัยก าหนดค าค้นที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

5.1.4. ผู้วิจัยสุ่มเลือกค าค้นจ านวน 10 ค าค้น เพ่ือใช้ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้วิธีแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

5.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

5.2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนะน าวิธีการใช้

ระบบ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแก่

กลุ่มตัวอย่าง 
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5.2.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้ระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

5.2.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการ 

แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยให้เวลาในการท า

ประมาณ 15 นาที และเก็บคืน 

5.2.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ย

และวัดค่ากระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.2.5 ผู้วิจัยด าเนินการสรุป และอภิปรายผลระบุรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงานในโครงการแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน โดยมีการวิเคราะห์ขั้นตอน และ

ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินการโครงการดังต่อไปนี้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงก าหนดการทดลองระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล             

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบ             

3. ส ารวจความต้องการเพื่อวิเคราะห์

ระบบ 

            

4. ออกแบบระบบ             

5. พัฒนาระบบ             

6. ทดสอบระบบ และแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น 

            

7. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ             

8. ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบ             

9. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ             

10. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบ 

            

 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความค่าสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ด้วยวิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) 

โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 คะแนน +1  คือ แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

 คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

 คะแนน -1 คือ ข้อค าถามไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา 

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณได้ตามสูตร ดังสมการที ่(1) 

IOC = R (1) 

 n 

เมื่อ IOC       แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

      n 

      n       แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

และน ามาสรุปด้วยค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนี้ 

1. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความสอดคล้องน าไปใช้ 

2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได ้

โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ 1.00คือมีค่าความสอดคล้องซึ่งน าไปใช้ได้ 

6.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตร ดังสมการที ่(2) 

จากสูตร X  = R (2) 

    n 

X        แทน ค่าเฉลี่ย 

X แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 

  n       แทน จ านวนผู้ใช้ระบบ 
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6.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร ดังสมการที ่(3) 

 

จากสูตร S.D. =   (3)  

 

S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           x2     แทน ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 

( x)2       แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 

n         แทน จ านวนผู้ใช้ระบบ 

ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพของระบบจากแบบสอบถามโดยเลือกใช้แบบสอบถามวัด

ความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) ซึ่งแบ่ง

ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

   ระดับ 5 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00) หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด 

   ระดับ 4 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50) หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก 

   ระดับ 3 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00) หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

   ระดับ 2 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50) หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

น้อย 

   ระดับ 1 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.50) หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 

ซึ่งจะเฉลี่ยมาจากคะแนนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพด้านการท างานของระบบ : ความเร็วในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม 
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2. ประสิทธิภาพด้านช่องทางของระบบ : สามารถเข้าใช้ระบบได้จากภายนอกคณะ 

หรือมหาวิทยาลัย และระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานสูง 

3. ประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงระบบ : สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง

โปรแกรมลงในเครื่อง และสามารถเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูลโดยเข้าใช้ได้ทั้ง บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook), โทรศัพท์มือถือแบบ Smart 

Phone และ Tablet 

4. ประสิทธิภาพด้านบริการ และคุณสมบัติของระบบ : สามารถสืบค้นด้วยค าค้น 

(Keyword) สามารถแจ้งสถานะ การใช้บริการในปัจจุบัน เป็นต้น  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของกลุ่ มผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จ านวน 30 คน ที่ใช้บริการระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของระบบ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการด าเนินการวิจัย เป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งผลการพัฒนาระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการ

ออกแบบระบบ และผลลัพธ์ 

1.1 การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  หน้าแรก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และบทความทางวิชาการ 
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ส่วนประกอบท่ี 1 : หน้าแรก 

ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิต

วิทยาลัย, ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพ่ือ

เข้าสู่ระบบการใช้งานได้ ในการเข้าใช้งานแต่ละส่วนจะมีการจ ากัดสิทธิ์เพ่ือความปลอดภัยในการ

เข้าถึงข้อมูล 

 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของการสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของการสืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการ 
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ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา การตั้งค่าระบบ เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
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ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา การตั้งค่าระบบ เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลค าน าหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา การตั้งค่าระบบ เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระดับการศึกษา 
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ภาพที่ 17 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา การตั้งค่าระบบ เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา การตั้งค่าระบบ เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลบทความ 
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ภาพที่ 19 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา การตั้งค่าระบบ เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถเลือกดูข้อมูล 
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ภาพที่ 21 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถแก้ไขได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ก่อนที่จะยืนยันบันทึก

การเปลี่ยนแปลง จะมีกล่องข้อความเตือนทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถเพ่ิมข้อมูล 
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ภาพที่ 24 หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความในรูปแบบ 

.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 25 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที่ 26 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยสามารถแก้ไขได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 27 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถเพ่ิมข้อมูล 
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ภาพที่ 28 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถเลือกดู

ข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 29 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถเพ่ิม

ข้อมูล 
 

 

 

 

 



  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 30 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถดาวน์

โหลดไฟล์บทความในรูปแบบ .pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 31 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถปรับ

สถานะในการแสดงผลข้อมูล ทั้งนี้ก่อนที่จะยืนยันบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะมีกล่องข้อความ 
เตือนทุกครั้ง 
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ภาพที่ 32 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถปรับ
สถานะในการแสดงผลข้อมูล ทั้งนี้ก่อนที่จะยืนยันบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะมีกล่องข้อความ 

เตือนทุกครั้ง 
 

ส่วนประกอบท่ี 2 : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดยสามารถ

เพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 33 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย 



  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 35 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการ 
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ภาพที่ 36 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความ

ในรูปแบบ .pdf 
 

ส่วนประกอบท่ี 3 : บทความทางวิชาการ 

 ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิต

วิทยาลัย, ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน

ทางวิชาการ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 

 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบ 

ผลการติดตั้งระบบเพ่ือทดสอบการใช้งานจริง ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคุณภาพของ

ระบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ โดยกลุ่ม

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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2.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 

การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพทั้งหมด 3 คน ซึ่ง

จะประเมินทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านการใช้งานของระบบ ด้านเนื้อหาของระบบ และผลลัพธ์ที่

ได้จากระบบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพในแต่ละด้านในภาพรวมของระบบ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม ดังนี้ 

 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการใช้งานของระบบ 4.80 0.35 ดีมาก 

2. ด้านเนื้อหาของระบบ 4.28 0.39 ดี 

3. ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 4.48 0.49 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.52 0.41 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมพบว่า ผลการประเมินคุณภาพ

ของระบบในทุกๆ ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ผลการประเมินของระบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

สามารถน าไปให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้งานได้ 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ด้านการใช้งานของระบบ ของระบบสารสนเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1.    ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.69 0.31 ดีมาก 

2.    ความชัดเจนของข้อความที่

แสดงผล 

4.98 0.45 ดีมาก 

3.    ความเหมาะสมของการใช้สีใน

ภาพรวม 

4.87 0.12 ดีมาก 

4.   ความเหมาะสมของข้อมูลที่

น าเสนอ 

4.88 0.65 ดีมาก 

5.   ปุ่ม และค าอธิบายมีความง่ายต่อ

ความเข้าใจ 

4.99 0.33 ดีมาก 

6.   ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.8 0.44 ดีมาก 

7.   การจัดเรียงล าดับเมนูมีความ

เหมาะสม 

4.4 0.21 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน

ของระบบ 

4.80 0.35 ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ด้านการใช้งานของระบบ ของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยในตารางที่  3 

 ในข้อที่ 5 ปุ่ม และค าอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ ผลการประเมินคุณภาพ  มากที่สุด 
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ด้านเนื้อหาของระบบ ของระบบสารสนเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1. ความสอดคล้องของโครงสร้าง

ระบบงานเดิมกับการออกแบบ

โครงสร้างระบบงานใหม่ 

4.25 0.29 ดี 

2. ความต่อเนื่อง และการจัดล าดับ

เนื้อหา เข้าใจได้ง่าย 

4 0.32 ดี 

3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ

ระบบได้ 

4.25 0.36 ดี 

4. ปริมาณเนื้อหาเพียงพอต่อการใช้งาน

ค้นข้อมูล 

4.43 0.45 ดี 

5. เนื้อหาถูกต้อง และทันสมัย 4.21 0.59 ดี 

6.ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.56 0.36 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาของ

ระบบ 

4.80 0.39 ดี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ด้านการใช้งานของระบบ ของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยในตารางที่ 4  

ในข้อที ่6.ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ผลการประเมินคุณภาพ  มากที่สุด 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ของระบบสารสนเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1. ความถูกต้องของระบบในการ

แสดงผล 4.56 0.56 

ดีมาก 

2. ความถูกต้องของระบบในการสืบค้น

ข้อมูล 4.37 0.36 

ดีมาก 

3. ความถูกต้องของระบบในการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.58 0.45 

ดีมาก 

4. ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บ

ข้อมูล 4.25 0.53 

ดี 

5.  ความถูกต้องในการท างานของ

ระบบในภาพรวม 4.67 0.56 

ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาของ

ระบบ 

4.48 0.49 ดี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยในตารางที่ 5 ใน

ข้อที ่3. ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ  มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



  59 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 2 ตอน จ านวน 19 ข้อ 

เพ่ือประเมินผล โดยผู้ที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 30 คน 

มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. 

เพศ 

ชาย 8 27 

หญิง 22 73 

2. 

อายุ 

ต่ ากว่า 30 ปี 6 20 

30 – 35 ปี 5 17 

36 – 40 ปี 6 20 

41 – 45 ปี 5 17 

46 – 50 ปี 4 13 

51 ปีขึ้นไป 4 13 

3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 18 60 

ปริญญาโท 12 40 

ปริญญาเอก - - 
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จากตารางที่ 5 ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมา  

คือ เพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27 

อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 31 – 35 ปี จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 17 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 41 – 45 ปี จ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 17 ช่วงอายุ 46 – 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และอายุ 51 ปีขึ้นไป 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
โดยรวม (N=30) 
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.45 0.64 ดี 

2. ด้านเนื้อหา 4.46 0.61 ดี 

3. ด้านการใช้งาน 4.40 0.60 ดี 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.45 0.65 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.44 0.63 ดี 

 

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมพบว่า ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ในทุกๆ ด้าน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย

เท่ากับ 0.63 และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ในหัวข้อ ด้านการออกแบบ ของระบบสารสนเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1.การออกแบบหน้าแรก และหน้าหลัก

มีความเหมาะสม 

4.53 0.76 ดีมาก 

2. การจัดวางรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 

และการใช้งาน 

4.34 0.43 ดี 

3.รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมี

ความเหมาะสม 

4.55 0.67 ดีมาก 

4. เมนูที่จัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม 4.67 0.82 ดีมาก 

5.ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.2 0.54 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบ 4.45 0.64 ดี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านการออกแบบ ของระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ใช้งาน โดยใน

ตารางที ่8 ใน ข้อ 4. เมนูที่จัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม  ระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ในหัวข้อ ด้านเนื้อหา ของระบบสารสนเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1. ผลลัพธ์จากการค้นข้อมูลตรงความ

ต้องการ 

4.56 0.64 ดีมาก 

2. ความต่อเนื่อง และการจัดล าดับ

เนื้อหา เข้าใจได้ง่าย 

4.33 0.7 ดี 

3.สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ

ระบบได้ 

4.89 0.43 ดีมาก 

4. ปริมาณเนื้อหาเพียงพอต่อการใช้งาน

ค้นข้อมูล 

4.15 0.66 ดี 

5. เนื้อหาถูกต้อง และทันสมัย 4.37 0.65 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา 4.46 0.61 ดี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านเนื้อหา  ของระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ใช้งาน โดยใน

ตารางที ่9 ในข้อ 3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้  ระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ในหัวข้อ ด้านใช้งาน ของระบบสารสนเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1.ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน 4.45 0.65 ดี 

2.ระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การค้นหาข้อมูล 

4.33 0.54 ดี 

3.ความเหมาะสมของระบบในการ

โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

4.11 0.65 ดี 

4. ความเหมาะสมของการแสดงผลการ

ค้นหา 

4.78 0.76 ดีมาก 

5.ความเหมาะสมของประสิทธิภาพใน

การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ หรือความ

รวดเร็ว ในการตอบสนองของระบบ 

4.35 0.34          ดี 

6.ระบบนี้สอดคล้องกับความต้องการที่

จะน าไปใช้งาน 

4.64 0.45 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านใช้งาน 4.40 0.60 ดี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านใช้งาน ของระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ใช้งาน โดยใน

ตารางที ่10 ในข้อ 4. ความเหมาะสมของการแสดงผลการค้นหาระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ในหัวข้อ ด้านน าไปใช้ประโยชน์ ของระบบ
สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

หัวข้อ X S.D ระดับคุณภาพ 

1. ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหา

ข้อมูลได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 

4.34 0.76 ดี 

2. ระบบนี้มีประโยชน์เหมาะสมที่จะ

น ามาใช้งานได้จริง 

4.56 0.54 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านใช้งาน 4.45 0.65 ดี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านน าไปใช้ประโยชน์ ของ

ระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

ผู้ใช้งาน โดยในตารางที่ 11 ในข้อ2. ระบบนี้มีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง ระดับพึง

พอใจ มากที่สุด 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอน และกระบวนการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle Method : SDLC) ตั้งแต่การศึกษารูปแบบการด าเนินการ 

ศึกษารูปแบบการท างานของระบบเดิม ศึกษาปัญหา และความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ และ

ออกแบบระบบ การด าเนินการพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบระบบ การติดตั้งเพ่ือทดลองใช้งาน

จริง รวมไปถึงการติดตามผลการท างาน โดยการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผู้ใช้ระบบ จนสามารถสร้างระบบใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตาม

วัตถุประสงค์ 

 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 30 คน ที่ใช้บริการ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคุณภาพฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

2. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 
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ส่วนประกอบท่ี 1 : หน้าแรก และในส่วนของข้อมูลสมาชิก 

ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และ

บัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถลงทะเบียนเป็น

สมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ส่วน เพ่ือ

ความปลอดภัยของข้อมูล 

ส่วนประกอบท่ี 2 : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดย

สามารถเพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

• ค าน าหน้าชื่อ (อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, 

ศาสตราจารย์) 

• ชื่อ – นามสกุล 

• วุฒิการศึกษา, ระดับการ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา, มหาวิทยาลัย 

• ผลงานทางวิชาการ, ปี พ.ศ., ชื่อบทความ, วารสาร, สัดส่วน, ไฟล์, 

ระดับ, ฐานข้อมล, สถานะ 

• บทความทางวิชาการ, ปี พ.ศ., ชื่อบทความ, ระดับ, ฐานข้อมูล, 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ความเชี่ยวชาญ (มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 

ศิลปะ) 

• สถานที่ท างาน 

• หน่วยงาน (ระบุมหาวิทยาลัยที่สังกัด) 
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ส่วนประกอบท่ี 3 : บทความทางวิชาการ และในส่วนของผลงานทางวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดย

สามารถเพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลในส่วนของบทความทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันได้ ประกอบด้วย

ข้อมูลต่าง ดังนี้ 

• บทความทางวิชาการ, ปี พ.ศ., ชื่อบทความ, ระดับ, ฐานข้อมูล, 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

2.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบ 

ผลการติดตั้งระบบเพ่ือทดสอบการใช้งานจริง ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคุณภาพของ

ระบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ โดยกลุ่ม

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

• ผลการประเมินคุณภาพของระบบ การประเมินคุณภาพของระบบ

สารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ

ทั้งหมด 3 คน ซึ่งจะประเมินทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านการใช้งาน

ของระบบ ด้านเนื้อหาของระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมพบว่า ผลการ

ประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ ด้าน โดยผู้ เชี่ยวชาญ ได้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ดังนั้น

สามารถสรุปได้ว่า ผลการประเมินของระบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มี

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สามารถน าไปให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิ ตวิทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้งานได้ 
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• ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ ผลการประเมินความพึง

พอใจของระบบ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา

ของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 

30 คน มีดังนี้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิด

เป็นร้อยละ 73 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27 อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วง

อายุ 31 – 35 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ช่วงอายุ 36 – 

40 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 41 – 45 ปี 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ช่วงอายุ 46 – 50 ปี จ านวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 13 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือ 

ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมพบว่า ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ในทุกๆ ด้าน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

3. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัย และพัฒนาจากการปฏิบัติงานของผู้วิจัยเอง ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง

ปัญหาในการปฏิบัติงาน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ต่อ

ยอดไปยังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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การท างานของระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  

1) ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และ

บัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถลงทะเบียนเป็น

สมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ส่วน เพ่ือ

ความปลอดภัยของข้อมูล 

2) ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดย

สามารถเพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลในส่วนของบทความทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันได้  

3) บทความทางวิชาการ และในส่วนของผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ โดยสามารถเพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลในส่วน

ของบทความทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันได้ 

4. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ 

4.1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าข้อมูลไปใช้ 

4.1 .1 สามารถน าระบบสารสนเทศผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้งานกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ท า

ให้การค้นหาข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความถูกต้องถูกต้อง ชัดเจน และ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.1 .2 สามารถน าระบบสารสนเทศผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้งานกับกลุ่มนักศึกษาที่

ต้องการหาข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ 

4.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถเพ่ิมติม แก้ไขข้อมูลในระบบนี้ เพ่ือให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 

4.2.1 มีการพัฒนา และต่อยอดจากระบบฐานข้อมูล มาเป็นแอปพลิเคชัน  

เพ่ือรองรับกับอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต เป็นต้น อีกทั้ง

ยังเป็นการเอ้ือต่อการใช้งานในทุกๆ สถานที่อีกด้วย 
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4.2.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน และมีการ

ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

4.2.3 ควรท าให้ระบบสามารถท างานร่วมกับระบบสืบค้นข้อมูลต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะท าให้ระบบเป็นที่นิยมต่อการใช้งานของนักศึกษา(... ...) 
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ภาคผนวก ข 

 แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา  

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้  มีวัตถุเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากร 

ที่ ปฏิ บั ติ งาน ในระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาของคณ ะวิชา และบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย  ท างาน ได้ ส ะดวก  รวด เร็ ว  

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ 

และตอนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ 

ค าช้ีแจง 

1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความพึงพอใจตามความเห็นของท่านข้อละ 1 ช่อง โดยมี

ค่าน้ าหนัก ดังนี ้

 ระดับ 5 หมายถึง ระดับดีมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการใช้งานของระบบ 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ      
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล      
3. ความเหมาะสมของการใช้สีในภาพรวม      
4. ความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเสนอ      
5. ปุ่ม และค าอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ      

6. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
7. การจัดเรียงล าดับเมนูมีความเหมาะสม      

ด้านเนื้อหาของระบบ 
1. ความสอดคล้องของโครงสร้างระบบงานเดิมกับการ

ออกแบบโครงสร้างระบบงานใหม่ 
     

2. ความต่อเนื่อง และการจัดล าดับเนื้อหา เข้าใจได้ง่าย      
3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้      

4. ปริมาณเนื้อหาเพียงพอต่อการใช้งานค้นข้อมูล      
5. เนื้อหาถูกต้อง และทันสมัย      

6. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา      
ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 

1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงผล      
2. ความถูกต้องของระบบในการสืบค้นข้อมูล      
3. ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล      

4. ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บข้อมูล      
5. ความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม      

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ ................................................................................ ผู้ประเมิน 

     (......................................................................) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา  

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้  มีวัตถุเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากร 

ที่ ปฏิ บั ติ งาน ในระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาของคณ ะวิชา และบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย  ท างาน ได้ ส ะดวก  รวด เร็ ว  

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง 

2. อาย ุ

 ต่ ากว่า 30 ปี   30 – 35 ปี   36 – 40 ปี 

 41 – 45 ปี    46 – 50 ปี   51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
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 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 ค าช้ีแจง  

1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความพึงพอใจตามความเห็นของท่านข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ าหนัก 

ดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 2. โปรดอ่านข้อความทุกข้อโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด ตามสภาพที่แท้จริง โดยใช้เกณฑ์

ตามค าช้ีแจงในข้อที่ 1 

 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการออกแบบ 

1. การออกแบบหน้าแรก และหน้าหลักมีความเหมาะสม      
2. การจัดวางรูปแบบง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน      

3. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมีความเหมาะสม      
4. เมนูท่ีจัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม      
5. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      

ด้านเนื้อหา  
1. ผลลัพธ์จากการค้นข้อมูลตรงความต้องการ      
2. ความต่อเนื่อง และการจัดล าดับเนื้อหา เข้าใจได้ง่าย      
3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้      

4. ปริมาณเนื้อหาเพียงพอต่อการใช้งานค้นข้อมูล      
5. เนื้อหาถูกต้อง และทันสมัย      

ด้านการใช้งาน 
1. ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน      
2. ระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล      
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หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ความเหมาะสมของระบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน      

4. ความเหมาะสมของการแสดงผลการค้นหา      
5. ความเหมาะสมของประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่

ต้องการ หรือความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
     

6. ระบบนี้สอดคล้องกับความต้องการที่จะน าไปใช้งาน      
7. ระบบนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้

อย่างเหมาะสม 
     

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ช่วยให้ผู้ ใช้งานระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง  

และรวดเร็ว 
     

2. ระบบนี้มีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง      

 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

... ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง ... 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช 
วัน เดือน ปี เกิด 11 กุมภาพันธ์ 2527 
สถานที่เกิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 337/50 ถนนราชด าริห์ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 73000 

ผลงานตีพิมพ์ น าเสนอผลงานวิจัย ในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้ง
ที ่11  
เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”  
25 มิถุนายน 2564   
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