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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสักในการใช้
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บุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่ น
การศึกษาความพร้อมโดยใช้แบบสอบถาม และกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรคานวณกลุ่มตัวอย่างของ
Taro Yamane ที่ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 195 คน พบว่ า บุ ค ลากรมี
ความสามารถในการใช้งานฮาร์ดแวร์จัดอยู่ในระดับดี การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง และการใช้งานสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจัดอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้าน
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เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการออกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศ ได้ แก่ โปรแกรมบริ ห ารจัด การ
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ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
หมายความว่ า ระบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ใ นระดั บดี ซึ่ ง แสดงว่ า ระบบสารสนเทศที่ อ อกแบบและ
พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้งานได้ และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสัก

ค

ABSTRACT
TITLE
AUTHOR
DEGREE
MAJOR
ADVISOR
KEYWORDS

: A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR THE PERSONNEL OFFICE
CHAMPASACK UNIVERSITY, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
: VIENGSAVANH CHANTHACHAKVONG
: MASTER OF SCIENCE
: INFORMATION TECHNOLOGY FOR AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT
: SUPAWADEE CHAIVIVATRAKUL, Ph.D.
: PERSONNEL INFORMATION SYSTEM, WEB APPLICATION,
CHAMPASACK UNIVERSITY

This research aimed to study the readiness of the employees for an online
information system, design and development for a management information system
of personnel office, Champasack University, Lao PDR as a web application.
Questionnaires were administered to the defined-sampling group who was selected
following Taro Yamane’s method with 5% of sample error, so the received
participants were 195 employees. The results indicated that the employees had
ability to use computer hardware at good level, computer software at moderate level
and information systems on the Internet at moderate level. However, the problem of
technology facility was at moderate level. In conclusion, the employees were ready
to use a management information system on the Internet. The information
management system was designed and development to operate for an online
information system by MySQL database, Dreamweaver program, XAMPP web server
emulation program and PHP interpreter as software tools. The efficiency assessment
of the information system was conducted by using Black Box Testing. For efficiency
evolution process experiment of the information system program, the result indicated
that the average score was 4.14 from 13 users and 4.16 from 10 experts. Therefore,
the designed and developed system was effective and could be used for the
management information system in personnel office, Champasack University.
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โครงสร้างตาราง fundamental_education เก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างตาราง family เก็บข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว
โครงสร้างตาราง relationship เก็บข้อมูลประเภทความสัมพันธ์ครอบครัว
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โครงสร้างตาราง province เก็บข้อมูลจังหวัด
โครงสร้างตาราง organization_member เก็บข้อมูลสมาชิกองค์การจัดตั้ง
โครงสร้างตาราง member_type เก็บข้อมูลประเภทสมาชิกองค์การจัดตั้ง
โครงสร้างตาราง research เก็บข้อมูลงานวิจัย
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลทั่วไปผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของ
ระบบ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นความถู ก ต้ อ งในการท างานของระบบกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ปัญหา และความสาคัญ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน เป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็น
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญา ด้วยการนาเอาความรู้และเทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานสาคัญในการ
พัฒ นาประเทศเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ทั้ ง ในด้ า นการประยุก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาและการแข่งขันที่สูงขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อ
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิตประจาวัน เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง ค่านิยมในทุกวงการอาชีพ และอื่น ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาให้ข้อมูล
ข่ า วสารต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง สามารถแพร่ ก ระจายไปยั ง ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศอาจรวมถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี
ด้านคมนาคม ระบบฐานข้อมูล ระบบการประยุกต์สารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น
ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับว่าระบบสารสนเทศมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นงานในหน้าที่ประจาวันหรืองานส่งเสริมการบริหารงานใน
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ระบบสารสนเทศด้ า นการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรก็ เ ช่ น เดี ย วกั น เป็ น ระบบที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศมีความสาคัญในหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาแนวคิดการจัดการสารสนเทศในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริการบุคลากรในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย (Jie, 2011) การใช้งานประโยชน์ และ
อุปสรรคของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทดสอบการรับรู้ ความเข้าใจ
ของผู้ ส อน เกี่ย วกั บ ประโยชน์ และอุ ปสรรค ของระบบสารสนเทศทรั พยากรมนุ ษย์ และส ารวจ
ความสัมพันธ์ของความหลากหลายด้านทัศนคติในกลุ่มผู้เข้าร่วม (Bamel, 2014) การศึกษาเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศมาใช้แล้วทาการประเมินระบบพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานอยู่ใน
ระดับสูง และการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี และในแง่ประสิทธิภาพของการ
บริ ห ารงานส านั ก งานพบว่ า ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และติ ด ตามการด าเนิ น งานได้ งานวิ จั ย ของ
Teppitaksak (2012) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก และได้มีการพัฒนาระบบงานขึ้นมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ

2
สารสนเทศเพื่อการจั ดการงานทรั พยากรมนุษย์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้ว ย (สุ รศักดิ์ จันทร์สิ ริ
สถาพร, 2556; เพลินตา แดงอาจ, 2552; สุเมธ นามแก้ว, 2551)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ก็ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านบุ คลากรเช่น เดียวกัน ทางกระทรวงภายในจึงได้มีการออกแบบ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรทั่วประเทศ และกรมจัดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬาได้นามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรแขนงการศึก ษาทั่วประเทศ ในการนี้เพื่อเป็นการต่อ
ยอดการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน มหาวิทยาลัยจาปาสักจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรให้สามารถรองรับการขยายตัวและการพัฒนาขององค์กร
ในอนาคต โดยเห็นควรให้ออกแบบ และพัฒนาระบบในรูปของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ลด
ความซ้าซ้อนในการจั ดเก็บข้อมูล และทาการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น ฐานข้อมูล กลางที่เหมาะแก่การ
ประมวลผลข้อมูลบุคลากร
ทั้งนี้ ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสักได้จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และ
ไฟล์ดิจิตอลแบบออฟไลน์ ยังไม่มีการจัดเก็บในรูปแบบของระบบสารสนเทศบุคลากรออนไลน์ ข้อมูลที่
จัดเก็บเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล และไม่จัดให้อยู่ในรูปของสารสนเทศที่พร้อมนาไปใช้
งานได้ทันที ทาให้การค้นหา และการเรียกใช้ข้อมูลเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และขาด
สารสนเทศที่เหมาะแก่การนาไปใช้งาน
ในส่วนของการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน สปป ลาว ถือว่าเป็นเรื่อง
ใหม่ที่ปัจจุบันกาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสานักงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การศึกษา สาธารณสุข ต่างนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ ขณะเดียวกันรัฐก็มีนโยบายสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นกัน
โดยออกดารัสเลขที่ 327/รบ พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต มาตรา 4
กล่าวว่า รัฐส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคคล นิติบุคคล และองค์กร ที่ดาเนินการอยู่ใน สปป ลาว ใช้งาน
ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา การสาธารณะสุข
การค้นคว้าวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง (สานักนายกรัฐมนตรี, 2557)
จากปัญหา และความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ศึกษาในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดย
ทาการศึกษาความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และออกแบบเพื่อการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การงานบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก ส าหรั บ การใช้ ง าน
ในองค์กรต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยจาปาสัก ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.2.2 ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
จาปาสักในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
1.2.3 ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จาปาสักทีพ่ ัฒนาขึ้น
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยจาปาสัก ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานบุคลากร ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
1.3.2 ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
จาปาสักในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อการจัดเก็บ และส่งออกข้อมูล ซึ่งจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
1.3.2.1 ข้อมูลประวัติบุคลากร
1.3.2.2 ข้อมูลการรับตาแหน่งบริหาร
1.3.2.3 ข้อมูลตาแหน่งวิชาการ
1.3.2.4 ข้อมูลเงินเดือน
1.3.2.5 ข้อมูลการศึกษา
1.3.2.6 ข้อมูลแผนกต้นสังกัด
1.3.2.7 ข้อมูลองค์การจัดตั้ง
1.3.2.8 ข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว
1.3.2.9 ข้อมูลการทาวิจัย
1.3.2.10 ข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา
1.3.2.11 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
1.3.2.12 ข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรม
1.3.2.13 ข้อมูลการยกย่อง
1.3.2.14 ข้อมูลการลา
1.3.2.15 ข้อมูลการบันทึกทางวินัย
1.3.3 ระบบที่พัฒนาสามารถกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ งานระบบได้ เป็นการกาหนดสิทธิตามระดับ
ของผู้ ใช้ งาน ทั้ง นี้ เพื่ อเป็ น การป้ องกัน การเข้า ไปดาเนิ นการต่า ง ๆ กับ ข้อ มูล ของผู้ ใช้ ที่ไ ม่มี ส่ ว น
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เกี่ย วข้อง และเป็นการรั กษาความลับของข้อมูล เช่น การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุง และการลบ
เป็นต้น ซึ่งมีการกาหนดสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
1.3.3.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบได้ทุกส่วน
1.3.3.2 ผู้บริหาร สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในระบบได้ และส่งออกข้อมูลได้
1.3.3.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร สามารถ เรียกดู บันทึก แก้ไข/ปรับปรุง และลบ ข้อมูล
ต่างๆ ภายใต้สิทธิที่กาหนด และสามารถส่งออกข้อมูลได้
1.3.3.4 บุคลากร สามารถ เรียกดู บันทึก แก้ไข/ปรับปรุง และลบ ข้อมูลของตนเองได้
ภายใต้สิทธิที่กาหนด
1.3.3.5 บุคคลทั่วไปหรือผู้เยี่ยมชม สามารถเรียกดูรายชื่อ ค้นหาบุคลากรได้
1.3.4 ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทางานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ช่วยลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ลดการสูญหายของข้อมูล ลดขั้นตอนการทางาน
ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดค่าใช้จ่าย และสามารถส่งออกข้อมูลบุคลากรได้
1.4 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1.4.1 ศึกษาข้อมูลบุคลากรและระบบงานเดิม
1.4.2 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ และความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก ในการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
1.4.3 วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศบุคลากร (ระบบงานใหม่)
1.4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
1.4.5 ทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
1.4.6 จัดทาเอกสารคู่มือ
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1.5.1 แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการใช้ระบบสารสนเทศ
1.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.5.2.1 โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี (PHP Interpreter)
1.5.2.2 โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
1.5.2.3 โปรแกรมดรีมเวฟเวอร์ (Dreamweaver)
1.5.2.4 โปรแกรมจาลองเว็บเซิร์ฟเวอร์เอ็กแอ็ม (XAMPP)
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทราบระดับความพร้ อมของมหาวิทยาลั ยจาปาสั ก ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานบุคลากร เข้าในการปฏิบัติงานจริง
1.6.2 ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสัก ที่ทางานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีส่ ามารถรองรับการขยายตัว และการพัฒนาขององค์กรในอนาคต
1.6.3 บุคลากรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ได้ทั้งเรียกดู
แก้ไข เพิ่ม ลบ และส่งออกข้อมูลภายใต้สิทธิ์ที่กาหนดได้
1.6.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรสามารถบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ลดการสูญหายของ
ข้อมูล ลดขั้นตอนการทางาน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดค่าใช้จ่าย และสามารถส่ งออกข้อมูล
บุคลากรได้ ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6.5 ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลบุคลากร ช่วยในการตัดสินใจได้เร็วขึ้นทากับสภาพการณ์ และสนับสนุนการทางานด้านบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้กล่าวถึงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกั บแนวคิด ทฤษฏี การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร
ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียดตามลาดับ
ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
2.2 ข้อมูล และสารสนเทศ
2.3 ระบบสารสนเทศ
2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2.6 ระบบฐานข้อมูล
2.7 โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL
2.8 ภาษาในการพัฒนาระบบ
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
มหาวิทยาลัยจาปาสักได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตามคาสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่ 214/นย
ลงวั น ที่ 28/11/2545 เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด ภาคกลาง และภาคใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มแรกมหาวิทยาลัยจาปาสัก จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาขา
จาปาสัก จากนั้น จึงยกระดับ เป็นมหาวิทยาลัยจาปาสัก ตามคาสั่งนายกรัฐ มนตรีฉบับเลขที่ 95/นย
ลงวันที่ 07/05/2547 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่สองใน สปป. ลาว
2.1.1 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
มหาวิทยาลัยจาปาสักตั้งอยู่หมู่บ้านจัดสัน อาเภอเมืองปากเซ จังหวัดจาปาสัก ห่างจาก
อาเภอเมืองปากเซ 7 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,937 เฮคเตอร์ (เท่ากับ 12,106.25 ไร่)
2.1.2 คณะวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
มหาวิทยาลัยจาปาสัก เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และ
ปริญญาตรีทั้งหมด 6 คณะวิชา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
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บริหารการท่องเที่ยว คณะนิติศาสตร์ และการปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปั จ จุ บั น มีนั กศึ กษาทั้ งหมด 4,775 คน ชาย 2,617 คน หญิ ง 2,158 คน ซึ่ง ในระยะผ่ า นมามี ส ถิ ติ
นักศึกษาปี 2554 - 2560 (ภาพที่ 2.1)
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ภาพที่ 2.1 สถิตินักศึกษาปี 2554 – 2560 และแยกตามระดับการศึกษา
ที่มา: มหาวิทยาลัยจาปาสัก (2561)
2.1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
บุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก หมายถึง พนักงานทั้งหมดที่ทางานประจา โดยแยกเป็น
บุคลากรด้านวิชาการที่ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรด้านบริหารที่ทาหน้าที่นอกเหนือจากการ
เป็นอาจารย์ ระยะผ่านมาบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังสถิติบุคลากร
ปี 2554 – 2561 (ภาพที่ 2.2)
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ภาพที่ 2.2 ข้อมูลบุคลากรปี 2554 – 2561 และแยกตามประเภทบุคลากร
ที่มา: มหาวิทยาลัยจาปาสัก (2561)
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจาปาสักมีบุคลากรทั้งหมด 401 คน หญิง 152 คน และแยกตามวุฒิ
การศึกษามีปริญญาเอก 10 คน หญิง 3 คน ปริญญาโท 133 คน หญิง 39 คน ปริญญาตรี 248 คน
หญิ ง 105 คน วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง 5 คน หญิ ง 4 คน และต่ ากว่ า วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง 5 คน หญิ ง 1 คน
(ภาพที่ 2.3)

เปอร์เซ็นต์ระดับการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก
1.25% 1.25%

2.49%

33.17%
61.85%

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
วิชาชีพชั้นสูง
ต่ากว่าวิชาชีพชั้นสูง

ภาพที่ 2.3 เปอร์เซ็นต์ระดับการศึกของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
ที่มา: มหาวิทยาลัยจาปาสัก (2561)
2.1.4 สานักงาน และศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
มหาวิทยาลัยจาปาสักมี 6 สานักงานคือ สานักงานวิชาการ สานักงานบริหาร สานักงาน
แผนการ และความร่วมมือ ส านักงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์ และวิจัย สานักงานจัดตั้งและคุ้มครอง
บุคลากร และสานักงานกิจการนักศึกษา มีศูนย์ต่าง ๆ คือ ศูนย์ทดลองเกษตรแบบผสมผสาน 3 แห่ง
คือ ศูนย์หลัก 13 ศูนย์บาเจียง และศูนย์ปากช่อง มีศูนย์การเรียนการสอนภาษาลาว และศูนย์การ
เรียนการสอนภาษาเวียดนาม และศูนย์ไอที
2.2 ข้อมูล และสารสนเทศ
พนิดา พานิชกุล และสุธิ พงศาสกุลชัย (2552) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือ
ข้อเท็จ จริง (Fact) ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละวัน เช่น ข้อมูลการสั่งชื้อสินค้า
ยอดขาย หรือที่อยู่ของลูกค้าเป็นต้น ข้อมูลอาจเป็นตัวอักษร รูปภาพ ตัวเลข หรือเสียง สารสนเทศ
(Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวม เรียบเรียง หรือวิเคราะห์ จนกลายเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น เช่น รายงานสรุปยอดขายรายเดือน ซึ่งได้จากการเก็บ รวบรวม
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ข้อมูลยอดขายของร้านค้าในแต่ละวัน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2557) ได้กล่าวว่า
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และวิดีโอ ที่ยังไม่ได้
ผ่านการประมวลผล ในขณะทีส่ ารสนเทศ (Information) หมายถึง การนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้
มนุษย์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.1.1 ข้อมูล
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ (2553) กล่าวว่า ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
สถานที่ สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่สนใจ ข้อมูลอาจได้มาจากการสังเกต การวัด การนับ การชั่ง หรือตวง
ข้อมูลเป็นได้ทงั้ ตัวเลข ข้อความ ข้อความผสมตัวเลข ภาพ แสง เสียง และคลื่นวิทยุ ฯลฯ ที่สาคัญก็คือ
ข้อมูลจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงมากที่สุด และเกิดขึ้นจากงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่วไปข้อมูล
จะเกิ ด ขึ้น อย่ า งไม่เ ป็ น ระเบี ย บ จึ ง จาเป็ น ต้อ งมี ก ารจั ดระเบี ยบหรื อ สรุ ปผลของข้ อ มูล ด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ และต้องมีการจัดรูปแบบของข้อมูล ตามวิธี การบางอย่างก่อน เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปใน
รูปแบบ (Format) ตามที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องการเสียก่อน จึงสามารถนาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เพือ่ ทาการประมวลผลต่อไป
2.1.2 โครงสร้างของข้อมูล
โครงสร้างของข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มอย่างมีรูปแบบ เพื่อให้
สามารถน าข้ อ มู ล กลั บ มาใช้ หรื อ ประมวลผลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยข้ อ มู ล ที่ น าเข้ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล จะต้องได้รับการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เครื่องสามารถรับได้นั้นคือต้องมี
โครงสร้างของข้อมูลซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2553)
หน่วยข้อมูล (Data Item) หมายถึง ส่วนที่เล็กที่สุดของข้อมูล เช่น ตัวเลข ตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์พิเศษ ที่ยังไม่มีความหมายในตัวมันเอง และไม่ได้ระบุเจาะจงถึงใครหรือสิ่งใด เช่น เลข “5”
อักษร “ด” เราไม่อาจเจาะจงว่าหมายถึงอะไร เป็นต้น
ฟิลด์ข้อมูล (Data Field) หมายถึง การนาเอาข้อมูล ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษ
ที่สาคัญมารวมกันเข้า เพื่อเปรียบเทียบกัน และก่อให้เกิดความหมายว่าเจาะจงถึงอะไร จะเรียกว่าฟิวส์
เช่น ชื่อ - นามสกุล สามารถบ่งบอกถึงบุคคลใด และ ชื่อ - นามสกุล เงินเดือน เราจะทราบได้ข้อมูล
เงินเดือนของบุคคลคนหนึ่งได้ เป็นต้น
เรคอร์ดข้อมูล (Data Record) หมายถึง การนาฟิลด์หลายฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันหรือ
เกี่ยวข้องกันมารวมกลุ่มกัน เช่น บุคลากรแต่ละคน จะมีข้อมูล ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ
ข้อมูลของบุคลากรแต่ละคนคือ 1 เรคอร์ด
แฟ้มข้อมูล (Data File) เกิดจากการนาเรคอร์ดหลาย ๆ เรคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันในด้านใด
ด้านหนึ่งมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลของบุคลากรคณะหนึ่งจานวน 50 คน ทุกคนต่างก็มีข้อมูล คือ
ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ข้อมูลของบุคลากรทั้งหมดเรียกว่า แฟ้มข้อมูล

10
ฐานข้อมูล (Data base) เกิดจากการนาแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลมาเข้าไว้ด้วยกันโดยที่
แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มจะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ตาม ทาให้ข้อมูลไม่ซ้าซ้อนกัน และเรียกใช้งานได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
2.3 ระบบสารสนเทศ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2557) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information Systems) คือการนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นสารสนเทศที่
ผู้ใช้งานสามารถนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ระบบสารสนเทศจะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่นามาใช้เพื่อ
จัดเก็บ ข้อมูล ไว้อย่ างเป็ นระบบ และโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับระบบงานนั้น ๆ โดยมี
พนักงานป้อนข้อมูลเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ได้ ระบบสารสนเทศยั ง ประกอบด้ว ยองค์ประกอบด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แ ก่
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล กระบวนการทางาน และบุคลากร
2.3.1 ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย ที่เราสามารถมองเห็น และสาผัสได้ในเชิงกายภาพ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing
Unit: CPU) และหน่วยแสดงผล (Output Unit)
2.3.2 ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคาสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ ซึง หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย
ชุดคาสั่งที่จะสั่งงานให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ
ของการใช้งาน
2.3.3 ข้อมูล หมายถึงข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ
และเสียง การเก็บข้อมูลเหล่านี้จากแหล่งกาเนิด จะต้องมีการกลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้อง
จึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจาเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะเมื่อใช้งานในระดับองค์กร ข้อมูลต้องมี
โครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.3.4 บุ ค ลากร (People) บุ ค ลากรหรื อ คน หมายถึ ง นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ โปรแกรมเมอร์
ผู้ บ ริ ห ารฐานข้อ มูล และผู้ ใช้ป ลายทาง ซึ่ง เป็นองค์ ประกอบส าคัญ ที่สุ ด ในความส าเร็จ ของระบบ
สารสนเทศ เพราะนอกจากเทคโนโลยี แ ล้ ว บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ และความรู้ ค วามสามารถทาง
คอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสที่จ ะใช้งานระบบสารสนเทศได้เต็มศักยภาพ และคุ้มค่ายิ่งมากขึ้น
เท่านั้น สามารถพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานได้
2.3.5 กระบวนการท างาน (Processes) หรื อ ขั้ น ตอนการท างาน (Procedures) หมายถึ ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ใช้ หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามย่างเคร่งครัด เช่น
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติอื่น ๆ เป็นต้น
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2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2557) ได้อธิบายวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้ว่า วงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) หรือ SDLC เป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ที่ถูกใช้
งานมายาวนานจนถึงปัจจุบัน กรอบการทางานของ SDLC มีโครงสร้างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีการลาดับ
กิจกรรมที่ต้องทาก่อนหลังในแต่ ละระยะ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมีลาดับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จ เพื่อเข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
พัฒนาระบบ (ภาพที่ 2.4) ซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการในการพัฒนาระบบดาเนินไป 5 ระยะ คือ ระยะ
การวางแผนโครงการ ระยะการวิเ คราะห์ ระยะการออกแบบ ระยะการน าไปใช้ และระยะการ
บารุงรักษา
ระยะที่ 2
การวิเคราะห์

ระยะที่ 1
การวางแผน
โครงการ

SDLC
วงจรการพัฒนาระบบ

ระยะที่ 5
การบารุงรักษา

ระยะที่ 3
การออกแบบ

ระยะที่ 4
การนาใช้

ภาพที่ 2.4 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2557)
2.4.1 ระยะการวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)
การวางแผนโครงการจั ดเป็ นขบวนการพื้น ฐานบนความเข้าใจอย่ างถ่ อ งแท้ ว่า ทาไม
(Why) ต้องสร้างระบบใหม่ ทีมงานต้องดาเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบใหม่
ขั้ น ตอนแรกก็ คื อ ต้ อ งมี จุ ด ก าเนิ ด ของระบบงาน (Project Initiate) โดยจุ ด ก าเนิ ด ของระบบงาน
สามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกดดันจากปัจจัยภายใน และภายนอก ที่ส่งผลต่อองค์กรต้องนามาพิจารณา
ปรับปรุงระบบใหม่ ประกอบด้วย
(1) ผู้ใช้ร้องขอให้ปรับปรุงระบบใหม่
(2) ผู้บริหารระดับสูงต้องการพัฒนาระบบใหม่
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(3) ปัญหาและข้อผิดพลาดของระบบงานปัจจุบัน
(4) แรงกดดันจากภายนอก เช่น เทคโนโลยี และคูแข่งขัน
เมื่อเกิดความต้องการปรับปรุงระบบงานขึ้นมาแล้ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนักวิเคราะห์
ระบบ โดยนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็นผู้ทาหน้าทีป่ ระสานการติดต่อกับบุคคลในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงปัญหา และความต้องการขององค์กร ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหา และความต้องการขององค์กร เพื่อนาไปสู่การได้มาของระบบที่ส ามารถนามาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งระยะการวางแผนโครงการประกอบด้วย
การกาหนดปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการบริหารโครงการ ดังนี้
2.4.1.1 การกาหนดปั ญหา (Problem Definition) เป็น การกาหนดหั ว ข้ อของปั ญหา
และ สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้รู้ถึงสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ
ใหม่ เช่น รายละเอียดของปัญหา วัต ถุประสงค์ ขอบเขตของระบบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ
ความสามารถของระบบ
2.4.1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เป็นการหาข้อสรุป และ
ขอบเขตของปัญหา ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ใน 3 ประเด็น คือ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ความเป็นไปได้ทางการปฏิบัติงาน
2.4.1.3 การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการวางแผน และควบคุม
กิจกรรมการพัฒนาระบบ โดยมีการจัดทาตารางกาหนดเวลา การจัดตั้งทิมงาน และการดาเนิ นงาน
โครงการ
2.4.2 ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase)
การวิเคราะห์ จ ะต้อ งมีค าตอบเกี่ยวกับค าถามว่ า ใคร (Who) เป็ นผู้ ที่ใช้ ระบบ และมี
อะไรบ้ า งที่ ร ะบบต้ อ งท าในระยะนี้ นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบจะต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ น ามาพั ฒ นาตาม
แนวความคิดของระบบงานใหม่ วัตถุประสงค์หลักก็คือ การศึกษา และทาความเข้าใจความต้องการ
ต่า ง ๆ ที่ไ ด้ ร วบรวมมา ดัง นั้ น การรวบรวมความต้ อ งการ (Requirement Gathering) จึ ง จั ด เป็ น
พื้นฐานของการวิเคราะห์ โดยข้อมูลความต้องการเหล่านี้ นักวิเคราะห์ระบบต้องนามาวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินความต้องดาเนินการของระบบใหม่
นักวิเคราะห์ระบบสามารถรวบรวมความต้องการต่าง ๆ จากการสังเกตการณ์ จากการ
ทางานของผู้ใช้ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ หรือการจัดทาแบบสอบถาม การอ่านเอกสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของระบบงานปัจจุบัน ระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร และตาแหน่งความรับผิดชอบ โดย
ระยะการรวบรวมข้อมูล จะต้องได้พบปะกับผู้ใช้ระดับต่าง ๆ เพื่อรับรู้ถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา แล้วต้องสรุปเป็นข้อกาหนด (Requirement Specification)
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หลังจากนาความต้องการมาสรุ ปเป็นข้อกาหนดที่ชัดเจนแล้ว นักวิเคราะห์ระบบต้องนา
ข้อกาหนดเหล่านั้นไปพัฒนาออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่ ด้วยเทคนิคดังเดิมที่นิยมกันก็คือ
การพัฒนาแบบจาลองขบวนการ (Process Model) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรบวนการ และ
ข้อ มูล ในระบบ จากนั้ น จึ ง ดาเนิ น การพัฒ นาแบบจาลองข้ อมู ล (Data Model) ขึ้น มาเพื่ ออธิบ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่นามาใช้สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ
โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(1) วิเคราะห์ ร ะบบงานปัจจุบัน เป็นการศึกษา และทาความเข้าใจกับระบบงานเดิม
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของระบบ และทาการรวบรวมความต้องการ โดยการรวบรวมเอกสาร
การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการจัดทาแบบสอบภาม
(2) สร้างข้อกาหนดความต้องการ เป็นการนาความต้องการมาวิเคราะห์ เพื่อนามาสร้าง
ข้อกาหนดด้านความต้องการของระบบงานใหม่
(3) สร้างแบบจาลองกระบวนการ เป็นการสร้างแบบจาลองกระบวนการของระบบงาน
ใหม่ เพื่อแสดงภาพรวมของระบบงานใหม่
(4) สร้างแบบจาลองข้อมูล เป็นการสร้างแบบจาลองเพื่อนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลในระบบงานใหม่
2.4.3 ระยะการออกแบบ (Design Phase)
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2557) กล่าวว่า การออกแบบในระดับสูงจะเกี่ยวข้องกับการจัดหา
อุป กรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โครงสร้างสถาปัตยกรรมส าหรับเครือข่าย ฐานข้อมูล ยูสเซอร์
อินเตอร์เฟซ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ ส่วนการการออกแบบในระดับต่าลงมาก็จะเกี่ยวข้อง
กับ การพั ฒ นาอั ล กอริ ทึม และโครงสร้า งข้ อมู ล ที่ จาเป็ นต่ อการน าไปพั ฒ นาโปรแกรม ดั งนั้ นการ
ออกแบบคือการนาแบบจาลองเชิงตรรกะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการวิเคราะห์มาสร้างเป็นแบบจาลองเชิง
กายภาพเพื่อนาไปสู่การออกแบบระบบงานใหม่
ระยะการออกแบบประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(1) การจั ดหาระบบ (System Acquisition) อาจได้มาด้ว ยหลายวิธีด้ว ยกัน เช่น การ
พัฒนาขึ้นเอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
(2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) เป็นการวางแผนเกี่ยวกับ
(3) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และความปลอดภัย รวมถึงการเลือกรูปแบบการ
ทางาน และการประมวลผลของระบบงานใหม่
(4) การคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เป็นการพิจารณาคัดเลือก และจัดหา
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ต้องการสาหรับระบบงานใหม่
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(5) ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นการออกแบบตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ลงในฐานข้อมูล และการจัดหาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับระบบงานใหม่
(6) ออกแบบเอาต์ พุ ต (Output Design) เป็ น การออกแบบรายงานหรื อ ออกแบบ
เอาต์พุตของระบบงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
(7) ออกแบบอินพุต (Input Design) เป็นการออกแบบจอภาพเพื่อนามาใช้สาหรับการ
ป้อนข้อมูลผ่านจอภาพ
(8) ออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (User Interface Design) เป็นการออกแบบอินเตอร์
เฟซเพื่อการโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้
(9) จัดทาต้นแบบ (Prototype) เป็นการทาโปรแกรมต้นแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็น
ภาพ และแนวทางของระบบงานใหม่ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
(10) ออกแบบโปรแกรม (Structure Chart) เป็นการออกแบบโมดูลชุดคาสั่งขึ้นมา เพื่อ
เป็นแนวทางให้โปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
2.4.4 ระยะการนาไปใช้ (Implementation Phase)
การนาไปใช้ เป็นการนาสิ่งที่ได้จากระยะการออกแบบมาดาเนินการให้ระบบเกิดผลขึ้นมา
ด้วยการสร้างระบบ การทดสอบระบบ และการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ สาหรับวัตถุประสงค์หลักของ
กิจกรรมในระยะนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ความน่าเชื่อถือของระบบหรือระบบต้องสามารถทางานได้ดีเท่านั้น
ผู้ ใ ช้ ร ะบบต้ อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมเพื่ อใช้ งานระบบใหม่ และความคาดหวัง ขององค์ ก รที่ ต้ องการ
ผลตอบแทนจากการนาระบบใหม่มาใช้ ระยะการนาระบบใหม่ไปใช้จัดเป็นระยะสาคัน เพราะทุก
กิจกรรมจะต้องถูกนาเข้ามาดาเนินการร่วมกัน เพื่อให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้ดีที่สุด
ระยะการออกแบบประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเขียนโปรแกรม และทดสอบระบบ โปรแกรมเมอร์เป็นผู้ทาหน้าที่เขียนโปรแกรม
และทดสอบโปรแกรมเพื่อความถูกต้องทั้ งในด้านไวยากรณ์ และผลลัพธ์จาการประมวลผล ซึ่งอาจมี
การจาลองสถานการณ์การใช้งานจริงขึ้นมา
(2) การแปลงข้อมูล เป็นการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบเดิมมาเป็นรูปแบบข้อมูลใน
ระบบใหม่ ซึ่งการนาระบบใหม่มาใช้อาจได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมถึงภาษาที่นามาพัฒนาโปรแกรมอาจมีความแตกต่างกัน
(3) การปรับเปลี่ยนระบบ เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการทางานภายในองค์กร ซึ่งเป็นวิธี
นาระบบใหม่มาใช้ทดแทนระบบเดิม มีห ลายวิธีด้ว ยกัน เช่น เปลี่ ยนระบบโดยทันที เปลี่ ยนแบบ
คู่ขนาน เปลี่ยนระบบแบบทีละเฟส และเปลี่ยนแบบนาร่อง
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(4) การฝึกอบรมผู้ใช้ และประเมินผลระบบใหม่ เป็นการฝึกอบรมให้ผู้ใช้สามารถใช้ง าน
ระบบใหม่ได้ อาจใช้วิทยากรหรือฝึกอบรมด้วยตนเองด้วยการอ่านคู่มือการใช้งาน และการประเมินผล
เพื่อทราบถึงผลลัพธ์ว่า หลังการใช้งานมีความพึ่งพอใจหรือไม่อย่างใร มีส่วนใหนยังคงบกพร่อง
2.4.5 ระยะการบารุงรักษา (Maintenance Phase)
ภายหลังการนาระบบไปใช้ในองค์กรจะต้องมีการบารุงรักษา หน้าที่ของทิมงานพัฒนา
ระบบยั ง ไม่ จ บสิ้ น โดยทั น ที ภ ายหลั ง การส่ ง มอบระบบใหม่ เป็ น ที่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว เนื่ อ งจากจะต้ อ ง
สนับสนุนและบารุงรักษาระบบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใช้ สิ่งที่ต้องทาในระยะ
นี้คือ การบารุงรักษาระบบ และการช่วยเหลือผู้ใช้ ดังนี้
(1) การบารุงรักษาระบบ ประกอบด้วย การบารุงรักษาระบบด้วยการแก้ไขให้ถูกต้อง
การบารุงรักษาระบบด้วยการดัดแปลง การบารุงรักษาระบบด้วยการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และการ
บารุงรักษาระบบเชิงป้องกัน
(2) การช่วยเหลือผู้ใช้ เป็นการจัดทาเอกสารคู่มือการใช้งาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารอีเล็กทรอนิกส์ เอกสารสาหรับโปรแกรม
2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัช ราภรณ์ สุ ริ ย าภิวั ฒ น์ (2553) กล่ าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ คือ ระบบที่ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ แหล่งภายใน และภายนอกหน่วยงาน แล้วนามา
ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่ใช้ช่วยผู้ บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการ
ควบคุม และการแก้ปัญหาทางการตลาดเป็นต้น ทาให้ การจัดการ และการบริห ารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วทันเหตุการณ์ มีความถูกต้องครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
พนิ ด า พานิ ช กุ ล และสุ ธิ พงศาสกุ ล ชั ย (2552) กล่ า วว่ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
(Management Information Systems) เป็ น การน าระบบสารสนเทศซึ่ ง มี ค อมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เป็นพื้นฐานในการทางาน มาใช้สนับสนุนการจัดการงาน และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในองค์กร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารมีความต้องการ เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถใช้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศดังกล่าว จะรวมถึงสารสนเทศทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร ทั้งในอดีต และปัจจุบัน จึงทาให้ผู้ บริหารสามารถเห็นแนวโน้ม และภาพรวมของธุรกิจ และ
สภาพขององค์กรในปัจจุบัน ทาให้สามารถควบคุม และตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม้ว่าจะ
เป็นงานระดับใดก็ตาม เช่น งานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น
ปัจจุบันองค์กรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามา
ดาเนินการ โดยการออกแบบ และพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการนั้นควรสอดคล้องตามหลักการของ
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ระบบ สามารถอานวยประโยชน์ ให้ กั บ องค์ก รได้ อ ย่า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ ก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศต้องคานึงถึงคุณสมบัติที่สาคัญ ดังนี้
2.5.1 ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation)
ระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขและจัดการข้อมูล เพื่อให้เป็ นสารสนเทศที่
พร้ อมส าหรั บ การนาไปใช้งานอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ปกติข้อมูลต่าง ๆ มักเกิดการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนารูปแบบ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งาน
2.5.2 ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
ระบบสารสนเทศเป็ น ทรัพ ยากรที่ ส าคั ญ อีก อย่ า งหนึ่ งขององค์ ก ร ถ้ าสารสนเทศบาง
ประเภทรั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจทาให้เสียโอกาสทางการแข่งขัน หรือ
สร้างความเสียหายแก่องค์กร ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการก่อการ
ร้ายต่อระบบ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ขององค์กร
2.5.3 ความยืดหยุ่น (Flexibility)
สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจหรือสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่ดีควรมีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ใช้งานหรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยระบบสารสนเทศที่ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริห ารได้อยู่เสมอ และควรคานึงถึงอายุการใช้งาน การบารุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
2.5.4 ความพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction)
ระบบสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ใช้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงาน
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ระบบสารสนเทศที่ดีควรกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผู้ใช้หันมาใช้ระบบ
เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาระบบต้องทาการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และพยายามทาให้ผู้ใช้เกิด
ความพึงพอใจกับระบบ เมื่อผู้ใช้ไม่พึงพอใจกับระบบ อาจทาให้ความสาคัญของระบบลดน้อยลง หรือ
อาจทาให้เกิดการลงทุนที่สูญเปล่าได้
2.6 ระบบฐานข้อมูล
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556) กล่าวว่า ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ โดยมีค วามสั ม พั น ธ์ ซึ่ง กั น และกัน มีก ารก าจั ดความซ้าซ้ อนของข้อ มูล ออก และเก็ บ
แฟ้มข้อมูลเหล่านี้มาใช้รวมกัน โดยทั่วไปองค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ
ตัวองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลในเชิ งธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของ
ลูกจ้าง และการจ้างงาน เป็นต้น การควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูลนั้นจะจัดการผ่านระบบที่เรียกว่า
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ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS) นอกจากนี้แล้ว พนิดา
พานิชกุล (2552) กล่าวว่า “ฐานข้อมูล (Database) เป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสั มพันธ์กัน และถูก
นามารวมกัน โดยมีโครงสร้างเดียวกัน ถูกควบคุมดูแล และจัดการโดยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
(DBMS) เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศขององค์กร และเพื่อการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้ เรียก
องค์ประกอบทัง้ หมดที่ทางานงานร่วมกันเหล่านี้ว่า ระบบฐานข้อมูล (Database System)”
ฐานข้อมูลเป็นแหล่งที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทั้ งหมดขององค์กร โดยไม่ต้องเก็บแยกแผนกเหมือนระบบ
อื่ น ผู้ ใช้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ข้อ มูล ร่ว มกันได้ โดยที่ข้อมูล ไม่มีความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกั น
ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางขององค์กร ซึ่งไม่ได้จัดเก็บเพียงข้อมูลการดาเนินงาน
ขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลไว้ด้วย รายละเอียดของ
ข้อมูลดังกล่าว เรียกว่า Data Dictionary หรือ Meta Data จึงกล่าวได้ว่าภายในฐานข้อมูลประกอบ
ไปด้วยไฟล์ข้อมูลจานวนมากนันเอง
2.6.1 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลเป็นระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล โดยมี
ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
พนิดา พานิชกุล (2552) ให้คาอธิบายถึงระบบฐานข้อมูลว่า ระบบฐานข้อมูลต้องอาศัยการทางาน
ร่วมกันขององค์ประกอบหลายอย่าง ดังนี้
2.6.1.1 ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของระบบงานที่ น ามาเก็ บ ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล ตาม
โครงสร้างที่ได้กาหนดไว้ โดยข้อมูลจะต้องมีความสัมพันธ์กัน และสามารถใช้ร่วมกันได้
2.6.1.2 ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรญ์อื่นๆ ที่พร้อมสนับสนุนการ
ทางานของระบบงานฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขนาดหน่ว ยความจา ความเร็วหน่ว ย
ประมวลผลกลาง อุปกรณ์นาเข้า และออกรายงาน รวมไปถึงหน่วยความจาสารอง ที่สามารถรองรับ
การประมวลผลข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6.1.3 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ที่ทาหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล
เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ กับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูล การเพิ่ม ลบ หรือ
ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล การจัดทารายงาน นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ควบคุมความถูกต้อง ความช้า
ช้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ แทนโปรแกรมเมอร์ ทาให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้
โดยไม่จาเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูล
2.6.1.4 ผู้ใช้ (User) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูล
(2) ผู้ใช้งาน (End User) ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
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(3) ผู้ ดูแลฐานข้อมู ล (Database Administrator: DBA) คือผู้ ดูแลฐานข้อมู ล
กาหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูล กาหนดวิธีการทางานให้มีป ระสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการออกแบบ
ฐานข้อมูล สอบถามความต้องการของผู้ใช้ และกาหนดนะโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล
2.6.1.5 ขั้น ตอนการปฏิ บั ติง าน (Procedure) ในระบบฐานข้ อ มูล จะต้ องมี ชุด ค าสั่ ง ที่
โปรแกรมเมอร์ ห รื อ DBA กาหนดไว้ เพื่ อจัดการกับฐานข้อ มูล รวมถึงขั้ นตอนระเบีย บการเข้าใช้
ฐานข้อมูลในสภาวะปกติ และในสภาวะที่ระบบเกิดปัญหา (Failure) ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรทุกระดับขององค์กร
2.6.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล
ชาญชั ย ศุ ภ อรรถกร (2556) กล่ า วว่ า Database Management System (DBMS)
หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ออกมา
โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล และสุ ดท้ายในการที่จะ
ใช้งาน DBMS ได้ก็ต้องกระทาผ่ านระบบหรือโปรแกรมที่เรียกใช้ ข้อมูล (Application Programs)
ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกันระหว่างฐานข้อมูลกับ
ผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ เพื่อการสร้าง และบารุงรักษาฐานข้อมูล อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการดาเนินการต่าง ๆ
กับข้อมูล ในฐานข้อมูลด้วยการติดต่อกับข้อมูล ในฐานข้อมูล ด้วยคาสั่ งหรือโปรแกรมต่าง ๆ จะถูก
โปรแกรม DBMS นามาแปล (Compile) เป็นการกระทา (Operation) ต่าง ๆ ภายใต้คาสั่งนั้น เพื่อ
นาไปกระทากับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป ซึ่ง พนิดา พานิชกุล (2552) ได้พูดถึงกระบวนการ
ทางานภายในโปรแกรม DBMS ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
2.6.2.1 Query Processor เป็นองค์ประกอบสาคัญของ DBMS ทาหน้าที่แปรงคาสั่งคิว
รีไปเป็นชุดคาสั่งระดับล่างที่ระบบเข้าใจแล้วส่งไปประมวลผลต่อที่ Database Manager
2.6.2.2 Database Manager ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคิวรี และสิ่งที่ผู้ใช้ร้องขอ
แล้วพิจารณาต่อว่าคิวรีหรือสิ่งที่ร้องขอนั้นมีต่อข้อมูลส่วนใด จากนั้นจึ่งส่งคาร้องไปยัง File Manager
เพื่อดาเนินการตามคาร้องขอต่อไป
2.6.2.3 File Manager ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลตามคาร้อง
ขอ พร้อมทัง้ จัดสรรเนื้อที่ในแหล่งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ในการกาหนด และดูแล
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกาหนด Index เมื่อมีการใช้ Hashing Function เพื่อกาหนด
ตาแหน่งจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม File Manager ไม่ได้ทาหน้าที่ในการนาข้อมูลเข้า และออกจาก
แหล่งจัดเก็บข้อมูลโดยตรง แต่จะส่งหน้าที่ดังกล่าวไปให้ Method ที่รับผิดชอบในหน้าที่นี้แทน
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2.6.2.4 DML Preprocessor ท าหน้ า ที่ แ ปลงชุ ด ค าสั่ ง ในกลุ่ ม DML ให้ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น
มาตรฐานเพื่อเข้าถึงข้อมูล โดยฟังก์ชั่นดังกล่าวจะถูกฝังอยู่ในโปรแกรมของฐานข้อมูล และต้องทางาน
ร่วมกับ Query Processor
2.6.2.5 DDL Compiler ท าหน้ า ที่ แ ปลงชุ ด ค าสั่ ง ในกลุ่ ม DDL ให้ เ ป็ น Table ของ
Meta-data ซึง่ Table เหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Catalog ของระบบต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การประมวลผลข้อมูล
2.6.2.6 Catalog Manager ทาหน้าที่ดูแล และจัดการการเข้าถึง Catalog ของระบบ
ซึ่งก็คือดูแลการเข้าถึง Table Mata-Data ของระบบนั้นเอง
2.6.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือการออกแบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภายในตารางข้อมูล
ไม่มีความซ้าซ้อนเกิดขึ้น ด้วยรูปแบบการทา Normalization เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของ
ฐานข้อมูลที่มีความช้าช้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในรูปแบบตาราง (Table) ที่มีลักษณะเป็นสองมิติคือ คอลัมน์ (Column) และแถว (Row) ซึ่ง
ฐานข้อมูลสามารถประกอบขึ้นจาก 1 ตารางขึ้นไป และ 1 ตารางประกอบขึ้นจากกลุ่มของข้อมูลใด
ข้อมูลหนึ่ง เรียกว่า ฟิลด์ (Field) และข้อมูลในแต่ละชุด หรือแต่ละแถวเรียกว่า เรคอร์ด (Record)
การเชื่อมโยงกัน ระหว่างข้อมูล ใน 2 ตารางหรือมากกว่า เชื่อมโยงกัน โดยใช้ฟิล ด์ที่มีอยู่ในตาราง
ที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน การเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลด้วย คีย์
ที่มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556)
2.6.3.1 Primary Key จะเป็นฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ากันเลยในแต่ละเรคอร์ดในตารางนั้น เรา
สามารถใช้ฟิลด์ที่เป็น Primary Key นี้เป็นตัวแทนของตารางนั้นได้ทันที ฟิลด์ที่จะมามารถเลือกให้เป็น
Primary Key ได้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียว (Uniqueness) คือ ค่าของฟิลด์นั้นจะต้องไม่ช้ากัน
2.6.3.2 Candidate Key คี ย์ คู่ แ ข่ ง เป็ น ฟิ ล ด์ ห นึ่ ง หรื อ หลายฟิ ล ด์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น
Primary Key ได้ แต่ไม่ได้เป็ นคีย์หลัก ในทางปฏิบัติเราสามารถมี Candidate Key ได้หลายคีย์
ด้ว ยกัน ดังนั้น จึ่ งต้องมีการเลื อก Candidate Key ที่เหมาะสมมาทาหน้าที่เป็น Primary Key ส่ ว น
Candidate Key ที่เลือกจะทาหน้าที่เป็น Alternate Key แทน
2.6.3.3 Composite Key เป็นฟิลด์ที่ใช้ร่ วมกันกับฟิลด์อื่น ๆ ที่เป็น Composite Key
เหมือนกันมาเป็น Primary Key ของตาราง เนื่องจากบางครั้งเราสามารถกาหนดเพียงฟิลด์เดียวให้
เป็น Primary Key ได้ ต้องใช้ฟิลด์ร่วมกัน
2.6.3.4 Foreign Key เป็นฟิลด์ในตารางหนึ่ง ที่ มีความสัมพันธ์กับฟิลด์ที่เป็น Primary
Key อีกตารางหนึ่ง
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2.7 โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL
ชาญชัย ศุภ อรรถกร (2552) ได้อธิบายว่า มายเอสคิว แอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เชิง
สัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่สามารถทางานกับตาราง
ข้อมูลหลายตารางพร้อมๆ กัน โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นด้วยฟิลด์ที่ใช้ร่วมกัน
และรองรับภาษาเอสคิวแอล โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) หรือที่
เรียกว่า Databases Management System: DBMS ทางานในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสั มพันธ์ เป็น
โปรแกรมที่เปิดเผยรายละเอียดซอร์ซโค้ดต่อบุคคลทั่วไป (Open Source Software) และสามาร
นาเอาซอร์ซโค้ดไปดัดแปลงแก้ไข หรือ ประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ เป็นโปรแกรม MySQL มี
จุ ด เด่ น คื อ เร็ ว ใช้ง านง่า ย และ มี ความเชื่ อถื อได้ สู ง ซึ่ ง กิต ติภู มิ วรฉัต ร (2545) กล่ าวว่า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล อย่างเช่น MS SQL server, Oracle โดยรวมแล้ว
การทางานของ MySQL ไม่ได้ด้อยกว่าหรือเหนือกว่าโปรแกรมเหล่านั้น ในบาง Function อาจด้อย
กว่า ในทานองเดียวกัน ในบาง Function ก็ทางานได้ดีกว่า คุณสมบัติบางด้านของ MySQL มีดังนี้
2.7.1 การทางานแบบ multi-thread หมายถึง การแบ่งการทางานเป็นส่วนย่อยออกไป ต่างคน
ต่างทางานได้ ทาให้สามารถทางานได้เร็ว และการทางานมีความอิสระไม่ขึ้นต่อกัน รวมทังสามารถ
นาไปใช้กับเครื่องที่มี CPU มากกว่า 1 ตัวได้
2.7.2 ใช้งานได้กับภาษา Programming หรือสคริปต์ หลากหลายภาษา อาทิ C, C++, Eiffel,
Java, Perl, PHP, ASP, Python, VB, Delphi เป็ น ต้ น โดยเฉพาะการใช้ ง านกั บ ภาษา PHP ได้
ค่อนข้างดี
2.7.3 ทางานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ซึงเคยมีผู้ใช้งานกับตารางข้อมูลถึง 60,000 ตาราง และ
มีจานวนรายการข้อมูลถึง 5,000,000,000 รายการ อย่างไม่มีปัญหา
2.7.4 รองรับชนิดของข้อมูลที่หลากหลาย เช่น signed/unsigned INTEGER ขนาด 1, 2, 3, 4
และ 8 ไบต์, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, DATETIME, TIME
STAMP, YEAR, SET และ ENUM
2.7.5 ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบ เช่น Linux, Solaris, Mac OS X Server,
OS/2 Warp, SunOS, Windows และระบบตระกูล Unix
2.8 ภาษาในการพัฒนาระบบ
2.8.1 โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี (PHP Interpreter)
ชาญชัย ศุภ อรรถกร (2558) กล่ าวว่า ภาษาพีเอชพี เป็น โปรแกรมภาษาที่ทางานใน
ลั ก ษณะภาษาสคริ ป ต์ ฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server Side Script Language) คื อ มี ลั ก ษณะของการ
ประมวลผลที่ ฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะท าการส่ ง ผลลั พ ธ์ ใ นรู ป แบบ HTML กลั บ ไปยั ง เว็ บ
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บราวเซอร์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทาให้ สามารถใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบงานในลักษณะ Dynamic
Programming ได้ ภาษา PHP ย่อมาจากคาว่า Personal Home Page ซึ่งภาษา PHP เป็นโปรแกรม
ภาษาที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีการแปลภาษา และทาการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ทางานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ และเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาระบบงานบนเว็บมาก
ที่สุดในปัจจุบัน โดยรูปแบบของการเขียนสคริปต์ PHP มีดังนี้
2.8.1.1 แท็กแบบย่อ
ใช้เป็นแท็กมาตรฐานสาหรับเขียนสคริปต์ PHP มีรูปแบบ ดังนี้
<? echo…. ; ?>
2.8.1.2 แท็กแบบ XML
ใช้เป็นแท็กที่สามารถนาไปใช้ร่วมกับเอกสาร XML ได้ ถ้าต้องการนาเอกสาร
XML มาใช้ภายหลังควรจะใช้รูปแบบแท็กดังกล่าว ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
<?php echo….; ?>
2.8.1.3 แท็กสคริปมาตรฐาน
ใช้เป็นแท็กมาตรฐานสาหรับทุกภาษา ซึ่งค่อนข้างยาว และอาจสับสนกับแท็ก
ของสคริปต์อื่นได้ เช่น JavaScript และ VB Script มีรูปแบบ ดังนี้
<Script Language = ‘php’> echo…; </Script>
2.8.2 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
บัญชา ปะสีละเตสัง (2556) กล่าวว่า ภาษาเอชทีเอ็มแอลเป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้ใน
ลั ก ษณะการเขี ย นโปรแกรมในเว็ บ เพ็ จ เพื่ อ แสดงผลบนเว็ บ บราวเซอร์ ค าสั่ ง ภาษาของภาษา
เอชทีเอ็มแอลเรียกว่า แท็ก (Tag) ซึ่งแท็กนี้โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบ <…….> </…….> ซึ่งเว็บ
บราวเซอร์แปลงแท็กนี้แล้วทาการแสดงผล นอกจากนั้นแล้ว กรีวุธ อัศวคุปตานนท์ (2556) กล่าวว่า
HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ซึ่งเป็นคาสั่งที่ใช้แสดงผลในหน้า Webpage ใน
รูปแบบของแท็ก ลักษณะของภาษา HTML เป็นภาษาที่เป็นกลุ่มคาที่ใช้ในการสร้างเอกสารซึ่งเราจะ
เรียกกลุ่มคาเหล่านี้ว่าแท็กนั้นเอง เช่น ถ้าต้องการแสดงข้อความ “Hello World” ออกมาเป็นตัวหนา
จะเขี ย นค าสั่ ง ดั ง นี้ <b> Hello World </b> ซึ่ ง ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ แ สดงผลก็ คื อ แท็ ก “<b>.....</b>”
โดยทั่วไปแล้วคาสั่งโค้ดของ HTML จะอยู่ภายใต้เครื่องหมาย <..…> ที่เรียกว่าแท็ก ส่วนมากจะมีทั้ ง
แท็กเปีด <xxx> และแท็กปิด </xxx> และมีเพียงบางแท็กเท่านั้นที่ไม่มีแท็กปิด เช่น <br> เป็นต้น
(กิตติชัย ชีวาสุขถาวร, 2554)
ภาษาเอชทีเอ็มแอลมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นเนื้อหา และส่วนที่เป็นคาสั่งหรือ
แท็กรูปแบบพื้นฐานโครงสร้างของเอกสาร HTML (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2556) มีรูปแบบดังนี้
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ชื่อแสดงบนไตเติลบาร์ของเว็บบราวเซอร์</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
คาสั่งหรือข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บบราวเซอร์
</BODY>
</HTML>
2.8.3 ภาษาเอสคิวแอล (SQL)
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556) กล่าวไว้ว่า ภาษาเอสคิวแอลจัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิงสั มพัน ธ์ที่นิ ย มใช้ในอิน เทอร์ เน็ ตเพราะว่าภาษาเอสคิว แอล เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูล ที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็วรองรับจานวนผู้ใช้ และขนาดของข้อมูลจานวนมาก สนับสนุ นการใช้
งานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งสถาปัตยกรรม หรือโครงสร้างภายในของภาษา เอสคิวแอล เป็นการ
ออกแบบการทางาน มีส่วนประกอบหลัก ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ให้บริการ และส่วนของผู้ใช้บริการ
โดยแต่ล ะส่ว นมีโปรแกรมสาหรับ การทางานตามหน้าที่ของตน เอสคิว แอล ย่อมาจาก Structure
Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการออกแบบ
ให้มีการดาเนินการกับข้อมูลแบบโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์โดยตรง ด้วยการพิมพ์คาสั่ง SQL
บนหน้าจอ และผลลัพธ์ก็จะปรากฏขึ้นทันที
2.8.2.1 รูปแบบคาสั่งในภาษา SQL
รูปแบบการเขียนคาสั่ง SQL แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
(1) Interactive SQL เป็นการใช้คาสั่ง SQL สั่งงานบนจอภาพเพื่อเรียกดูข้อมูล
จากฐานข้อมูลได้โดยตรงในขณะที่ทางาน
(2) Embedded SQL เป็นการนาคาสั่ง SQL ไปใช้ร่วมกับชุดคาสั่งที่เขียนโดย
ภาษาต่าง ๆ เช่น PHP, Java, C#.NET, ASP.NET
2.8.2.2 ประเภทคาสั่งในภาษา SQL
คาสั่งในภาษา SQL ประกอบด้วยชุดคาสั่งหลัก ๆ 3 ประเภท (นวรัตน์ ธนะรุ่ง
รักษ์ 2550) ได้แก่
(1) DDL (Data Definition Language) เ ป็ น ชุ ด ค า สั่ ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร นิ ย า ม
โครงสร้างฐานข้อมูล และตาราง ได้แก่ CREATE ใช้กาหนด และสร้างฐานข้อมูล และตาราง ALTER
ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง Definition ของฐานข้อมูล และตาราง และ DROP ใช้ลบฐานข้อมูล และตาราง
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(2) DCL (Data Control Language) เป็นคาสั่งที่ใช้ในกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ใน
การใช้ข้อมูลรวมทั้งส่วนที่ใช้ควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้หลาย ๆ คนพร้อมกัน ได้แก่ คาสั่ง
Grant, Revoke
(3) DML (Data Manipulation Language) เ ป็ น ชุ ด ค า สั่ ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประมวลผลหรื อ จั ด การกับ ข้ อ มู ล ในฐานข้อ มู ล เช่น ค าสั่ ง SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ได้แก่
3.1) SELECT เป็นคาสั่งที่เรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง มีรูปแบบ ดังนี้
SELECT <ชื่อแอทริบิวท์ 1> FROM <ชื่อรีเลชั่น>
[WHERE <เงื่อนไข>];
3.2) INSERT เป็นคาสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในรีเลชั่น มีรูปแบบ ดังนี้
INSERT INTO <ชื่อรีเลชั่น> [(<ชื่อแอทริบิวท์>)]
VALUE [(<ค่าของแอทริบิวท์>)]
3.3) UPDATE เป็นคาสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงในรีเลชั่น มีรูปแบบ ดังนี้
UPDATE <ชื่อรีเลชั่น>
SET <ชื่อแอทริบิวท์ 1> = <ค่าของแอทริบิวท์ 1>
SET <ชื่อแอทริบิวท์ 2> = <ค่าของแอทริบิวท์ 2>
[WHERE <เงื่อนไข>];
3.4) DELETE เป็นคาสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลที่อยู่ในรีเลชั่น มีรูปแบบ ดังนี้
DELETE <ชื่อรีเลชั่น>[WHERE<เงื่อนไข>];
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุรศักดิ์ จันทร์สิริสถาพร (2556) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานทรัพยากรมนุษย์บนเครือ ข่าย
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานมนุ ษย์ ซึ่งประชากรกลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการวิ จัยคือบุคลากรของโรงเรีย น
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสอดคล้อง ได้พัฒนาระบบโดยใช้ โปรแกรม Adobe
Dreamweaver, MySQL และภาษา PHP ตรวจประเมิน โดยผู้ เ ชี่ย วชาญด้ านสารสนเทศ มี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี และตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ดี ม าก ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในการใช้ ร ะบบสารสนเทศงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี.
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เพลินตา แดงอาจ (2552) ได้ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร ในกานจัดเก็บ
ข้อมูล และการรายงานอย่างมีป ระสิทธิภาพ และเพื่อนาระบบที่ออกแบบ และพัฒนาไปใช้ในงาน
บุคลากร และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access และภาษา ASP
ใช้วิธี Black Box Testing ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานระบบ ผลการประเมินพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพการทางานอยู่ใน
ระดับ ดีม าก โดยมี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยเท่า กั บ 9.05 หมายถึง ระบบสามารถน าไปใช้ งานได้ มี ความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร
สุ เ มธ นามแก้ ว (2551) ได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง
ข้า ราชการสั งกัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ระดับจังหวั ดโดยใช้ ภ าษา PHP และใช้ฐ านข้อมู ล
MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เพิม่ ลบ แก้ไข รายงานสรุปผลทางด้านสถิติผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี Black Box Testing พบว่า ระบบสามารถทางานได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี.
ยุพา ของสู้ (2551) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยา
ลัยฟาร์อีส เทอร์น ผ่ านโทรศัพท์มือถือ สามารถดาเนินการผ่านเว็บไซต์ของสานักบริการการศึกษา
ขณะที่การแสดงผลสามารถดูได้ผ่านมือ ถือ โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ในการ
จัดเก็บข้อมูล และใช้ภาษาเอเอสพี ในการพัฒนาอินเทอร์เฟสของระบบ ใช้โปรแกรมโอเปร่ามินิเวอร์
ชั่น 4.0 เป็นเว็บเบราเซอร์ และใช้ระบบจีพีอาร์เอสในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ผลจากการ
พัฒนาระบบพบว่าผู้ใช้ยอมรับว่าระบบมีความสะดวกสบายช่วยลดขั้นตอนการทางาน และสารสนเทศ
มีความถูกต้อง
พันธินีย์ เนตรศุภลักษณ์ (2551) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับนักศึกษา และบุคลากรชาว
ต่างประเทศของศูนย์การศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่ ง ระบบประกอบด้ ว ย 6 ระบบงานย่ อ ย ได้ แ ก่ ระบบการจั ดการผู้ ใช้ ระบบข้ อมู ล นัก ศึก ษาชาว
ต่างประเทศ ระบบข้อมูลบุคลากรชาวต่างประเทศ ระบบบริการสาหรับนักศึกษา และบุคลากรชาว
ต่างประเทศ ระบบสารสนเทศด้านการศึกษา และระบบกระดานถามตอบ ระบบได้พัฒนาขึ้นใน
รูปแบบเว็บเบสเพื่อรองรับการทางานผ่านเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็น
เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมภาษาพีเอชพีในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ได้ทดสอบกับข้อมูลจริงทั้งหมด ผลจากการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจต่อระบบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
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อาไพ สุดสม (2551) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรพยาบาล
จั ง หวั ด น่ าน ผ่ า นทางเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยการพั ฒ นาบนระบบปฏิ บั ติ การวิ น โดวส์ เ อ็ ก ซ์ พี
เครื่องมือคือ โปรแกรมภาษาพีเอชพี พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และได้สร้างฐานข้อมูลบุคลากรเป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยโปรแกรมมายเอสคิวแอล ระบบมีการทางานหลักคือ ระบบบันทึกข้อมูลของ
พยาบาล ระบบการบริหารจัดการของผู้บริหารการพยาบาล และระบบการจัดการข้อมูลของผู้ดูแล
ระบบ ได้ประเมินระบบโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารการพยาบาล 1 คน
พยาบาล 10 คน ผู้ดูแลระบบ 1 คน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 3.81)
ทรงยศ จั น ทร์ อิน ทร์ (2550) ได้พัฒ นาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรส าหรับคณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเว็บเบสเพื่อให้สามารถนาข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชันซึ่งใช้วิน
โดวส์เอ็กซ์พีเป็นระบบปฏิบัติการ ใช้ภาษาพีเอชพีในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และใช้ฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอลสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การประเมินผลของระบบ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการประเมิน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในการทางานของระบบ
อยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
Teppitaksak (2012) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยศึกษาถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ของสานักงาน
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสาหรับการบริหารงาน
ของสานักงานอธิการบดี ที่มหาวิทยาลัยนครพนม และประสิทธิภาพของการบริหารงานของสานักงาน
อธิก ารบดีที่ม หาวิ ทยาลั ย นครพนม หลั งจากที่ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศที่ ได้รั บการพั ฒ นาแล้ ว โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมย่อย เป็นเครื่องมือ และวิธีการในการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานอธิการบดี หลังจากที่ใช้ระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนา
อยู่ในระดับสูง ( ̅ = 4.57, SD = 0.25) มันช่วยหากลยุทธ์ที่ดีสาหรับการบริหารสานักงาน สามารถ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผน และการใช้ ท รัพ ยากร ตอบสนองต่อ สถานการณ์ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง
( ̅ = 4.85, SD = 0.69) ในแง่ประสิทธิภาพของการบริหารงานของสานักงานอธิการบดี หลังจากที่ใช้
ระบบสารสนเทศที่ได้ พัฒนา โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบไม่เป็นทางการ เห็นว่าระบบสารสนเทศ
ช่วยให้พวกเขารับรู้ และติดตามการทางานได้
Bamel (2014) ได้ศึกษา การใช้งานประโยชน์ และอุปสรรคของระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การทดสอบการรับรู้/ความเข้าใจของพนักงาน
การเรียนการสอน (ครูผู้สอน) ในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการทางานประโยชน์ และอุปสรรคของระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) และสารวจความสัมพันธ์กันของความหลากหลายด้านทัศนคติ/
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ความแตกต่างกลุ่มผู้เข้าร่วมกับการมุ่งเน้นไปที่ขนาด/มิติของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุ ษย์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
Tang and Zhou (2011) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ และออกแบบระบบส าหรั บ การ
บริหารงานบุคลากรบนพื้นฐานของ UML วัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ผู้ใช้ดาเนินการออกแบบ และการ
วิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ บทความนี้ จะใช้ระบบการบริหารงานบุคคล เป็นเบื้องหลังของการพัฒนา
และใช้ UML สาหรับการวิเคราะห์ การออกแบบ ของระบบกลไกการสร้างแบบจาลองเชิงวัตถุ ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบที่เราพยายามที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร จาก
มุมมองของการออกแบบระบบในขั้นตอนการสร้างแบบจาลองที่เราปฏิบัติ ตามหลักการของ UML ที่
ใช้ ค วามคิ ด เชิ ง วั ต ถุ และใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบของภาษาการสร้ า งแบบจ าลอง UML
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์อิสระที่เอื้อต่อการสร้างแบบจาลองที่มีความยืดหยุ่น และเป็นประโยชน์ต่อ
การบารุงรักษาของระบบในระดับนามธรรมที่สูงขึ้น, การปรับปรุง เสถียรภาพของระบบ
Sriprasertpap (2015) ได้ศึกษา การพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารของครูไทย (ICT)
โมเดลชุมชนออนไลน์ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวทางปฏิบัติที่ดี ในชุมชนการ
เรียนรู้ระดับมืออาชีพ (PLC) และพัฒนาโมดลชุมชนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารของครู
ภาษาไทย (ICT) วิธีการการวิจัยเป็นวิธีการผสมผสาน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ และการสนทนากลุ่ ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา เครือข่ายชุมชนออนไลน์ก่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่จะ
นาไปใช้งานร่วมกัน ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบโดยไม่มีข้อจากัด ด้านเวลา สถานที่ อายุ และ
คุณวุฒิวิชาชีพ ผลที่ได้จากการใช้งานของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อยู่ในระดับที่ดี และข้อเสนอแนะ
นั ก วิ จั ย อาจต้ องศึ ก ษาเพื่ อ ยื น ยั น ความเหมาะสมของชุ ม ชนออนไลน์ ที่ มี การติ ด ตามการแบ่ ง ปั น
เครือข่าย และองค์ความรู้ในอนาคต
Jie (2011) ได้ศึกษา แนวคิดการจัดการสารสนเทศ ในการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริการ
บุคลากร ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดการสารสนเทศ
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ งด้านการบริก ารของบุ คลากรในวิทยาลั ย และมหาวิทยาลั ย ซึ่ง การศึกษา
ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเสริมสร้างความเข้ม แข็งในการบริหารจัดการ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ในการศึกษาได้ทาการปรับปรุงโดยสร้างกลยุทธ์
สร้างความเข้มแข็ง และมาตรการของการจัดการสารสนเทศบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความ
เป็นเอกภาพ สะดวกสบาย และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลเครือข่ายนอกฐานข้อมูล;
กฎเกณฑ์แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ; ผู้นาแต่ละระดับต้องให้ความสนใจในการจัดการ
ข้ อ มู ล บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการจั ด ตั้ ง ที ม งานที่ มี
ความสามารถด้านสารสนเทศ
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จากการศึกษางานวิจัยของแต่ละท่านพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร เป็นสิ่ง
สาคัญยิ่งที่ได้มีการพัฒนา และใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นทั้ งในรูปแบบสแตนด์
อโลน และรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้การศึกษาระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ยังเห็นได้ถึงปัญหา และความสาคัญในการใช้ระบบสารสนเทศเข้า
ในการบริหารจัดการข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาในหัวข้อ
“ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ
สนับสนุนการประมวลผล การส่งออกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษา และวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ดังนี้
3.1 ศึกษาความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสักในการใช้ระบบสารสนเทศ
เป็นการการศึกษาวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมิน ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร ในรูปแบบการประเมิน
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนยีส ารสนเทศ และความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
จาปาสัก และได้ดาเนินการศึกษาดังนี้
3.1.1 เครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ประสบการญ์ปฏิบัติงาน การมีคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก สมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ใช้ แ บบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ส่วนที่ 2: สอบถามข้ อมูล ด้านการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุค ลากรมหาวิท ยาลั ย
จาปาสักใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3: ปัญหา และอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้แบบสอบถามรูปแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า
3.1.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสักทั้ งหมด 381 คน ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารระดับต่าง ๆ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1973; อ้างจาก ไชยวัฒน์ รุ่งเรื่องศรี, 2550) ซึ่งกาหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ร้อยละ 5 และได้กลุ่มตัวอย่าง 195 คน
สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่าง
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หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
หมายถึง ขนาดของประชากรที่ทราบค่า
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
สาหรับเทคนิคการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของแต่ละ
สานัก คณะ และศูนย์ต่าง ๆ
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถามผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire) โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม
2559 รวมระยะเวลา 8 วัน ณ มหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard division: SD) โดยใช้เกณ์ฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยมากหรือไม่มี
3.2 การศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหา
การศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสักพบว่ายัง
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น ไมโครชอฟต์เวิรด์ ไมโครชอฟต์เอกเชลข้อมูลบางด้านยังจัดเก็บเป็นรูปแบบกระดาษ การจัดเก็บ
ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ บุคลากรกระจายอยู่ตามสานักงานของแต่ละคณะ และขึ้นกับความต้องการ
ของแต่ละสานักงานแต่ละคณะว่ามีความต้องการข้อมูลของบุคลากรด้านใดบ้าง ไม่ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน หรือรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ทาให้มีความล้าช้าในการ
ค้นหา และรวบรวมข้อมูล เมื่อมีความต้องการใช้ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การ
จัดการข้อมูลบุคลากรมหาวิท ยาลัยจาปาสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลโดยทาตามขั้นตอนดังนี้
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3.2.1 ศึกษาความพร้อม และความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศบุคลากรจากผู้ใช้
ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยจาปาสักว่ามีความพร้อม และความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานบุคลากร มากน้อยเพียงใด
3.2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรว่าข้อมูลใดบ้างที่มีความต้องการในการ
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลที่จะสร้างขึ้นใหม่
3.2.3 ศึกษา และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาระบบสารสนเทศบุคลากร
3.2.4 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานบุคลากรจากผู้ใช้ทุกฝ่ายว่ามี
ความต้องการฐานข้อมูลในรูปแบบใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจาปาสักให้สอดคล้องกับการทางานในปัจจุบัน
3.2.5 ศึกษาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบ เช่น
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบด้วย Unified Modeling Language (UML) และการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
(Database Management System)
3.2.6 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบดังนี้
3.2.6.1 โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี (PHP Interpreter)
3.2.6.2 โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
3.2.6.3 โปรแกรมพัฒนาแอพพลิเคชั่น ดรีมเวฟเวอร์ (Dreamweaver)
3.2.6.4 โปรแกรมจาลองเว็บเซิร์ฟเวอร์เอ็กแอ็ม (XAMPP)
3.3 การวิเคราะห์ระบบงาน
3.3.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร ยังไม่ได้จัดเก็บเป็นรูปแบบระบบสารสนเทศ ต่างฝ่าย
ต่างเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งานในส่วนของตน ทาให้ข้อมูลที่ได้ไ ม่ตรงกัน การเก็บข้อมูลมีความซ้าซ้อน
ใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบไฟล์ไมโครชอฟต์เวิรด์ ไมโครชอฟต์เอกเชล ยังไม่มี
การจัดเก็บในรูปแบบของระบบสารสนเทศออนไลน์ ข้อมูลที่จัดเก็บส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิบ ไม่ใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่พร้อมจะนาไปใช้งานได้ทันที การที่จะนาข้ อมูลที่มีมาทาเป็นสารสนเทศเพื่อเสนอให้กับ
ผู้ บ ริ ห ารในการตัด สิ น ใจ ต้อ งน าข้ อ มู ล จากหลาย ๆ ที่ม ารวมกั น ท าให้ เ กิ ด เกิ ดความล่ า ช้ า และ
สิ้นเปลืองทรัพยากร การค้นหา และการเรียกใช้ข้อมูลเป็นไปด้วยความล่าช้า ข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน
และขาดสารสนเทศที่เหมาะแก่การนาไปใช้งาน
จากระบบงานเดิมเห็นได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ
ไม่ส ามารถใช้งานข้ อมูล สารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับบุคลากรได้เมื่อมีความต้องการ การรายงานให้
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หน่วยงานหรือผู้บริหาร ทาให้ประสบปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้า
สิ้นเปลืองทรัพยากร ทาให้ประสบปัญหาเมือ่ มีการเรียกใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วน (ภาพที่ 3.1)

ข้อมูล
รูปแบบกระดาษ
ข้อมูล
รูปแบบไฟล์งานเอกสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน

รายงานข้อมูล

ข้อมูล
จากบุคลากร
ภาพที่ 3.1 ระบบการรายงานข้อมูลรูปแบบเดิม
จากภาพที่ 3.1 เห็นได้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรทาการรวบรวมข้อมูลบุคลากรเพื่อ
รายงานหน่วยงานหรือผู้บริหาร ต้องมีการเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ ที่ ทั้งข้อมูลที่เป็น
เอกสาร ข้อมูล ที่เป็ น ไฟล์ดิจิ ตอล และบางครั้ง ยังมีความต้องการเรียกขอข้อมูล จากบุคลากรเมื่อ
ต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งลักษณะระบบงานเดิม มีความล่าช้า ซ้าไปซ้ามา บางครั้งอาจเกิดมีการ
สูญหายของข้อมูล และข้อมูลมีความซ้าซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้เกิดความสิ้นเปลืองทั้งในด้าน
ค่าใช้จ่าย และเวลา
3.3.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก ในรูปแบบ
เว็บแอพพลิเคชันเพื่อการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านบุคลากร ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพีเชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล สามารถ
เรียกใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาบุคลากร และใช้ข้อมูลที่แสดงบนหน้า
ระบบได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ด้วยการ Login เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก สามารถเรียกดู แก้ไข
เพิ่ม ลบ และออกรายงานที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบ ได้แก่ ข้อมูล
ประวัติบุคลากร ข้อมูลการรับตาแหน่งบริหาร ข้อมูลตาแหน่งวิชาการ ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลแผนกต้นสังกัด ข้อมูลองค์การจัดตั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว ข้อมูลการทาวิจัย ข้อมูลการ
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ฝึกอบรมสัมมนา ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรม ข้อมูลการยกย่อง ข้อมูล
การลา และข้อมูลการบันทึกทางวินัย ซึ่งการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
มหาวิทยาลัยจาปาสักสามารถแสดงภาพรวมการทางาน (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 การออกแบบระบบงานใหม่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
จากภาพที่ 3.2 พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
ที่พัฒนาขึ้น ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ภายใต้สิทธิที่กาหนด เป็นระบบสารสนเทศที่พร้อมจะนาไปใช้
งานได้ทันที ซึ่งสามารถทางานผ่านระบบออนไลน์ มีความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลด้านบุคลากร
ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และทาการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่
เหมาะแก่การประมวลผลข้อมูลบุคลากร ซึ่งระบบงานใหม่นี้จะช่วยส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งสามารถรองรับการขยายตัว และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต
3.3.2.1 การออกแบบ Use Case Diagram
Use Case Diagram คือแผนภาพที่แสดงการทางานของผู้ใช้ระบบ (User) และ
ความสั มพัน ธ์กับ ระบบย่ อย (Sub Systems) ภายในระบบใหญ่ โดยผู้ ศึกษาได้ทาการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ ออกแบบหลักการทางานของระบบทั้งหมด ออกแบบระบบย่อย และกาหนดผู้ใช้งาน
ระบบทั้งหมด สามารถสร้างยูสเคสไดอะแกรม (ภาพที่ 3.3)
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ภาพที่ 3.3 การออกแบบ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
จากภาพที่ 3.2 พบว่าผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มี 5 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ
(System Administrator) ผู้ บ ริ ห าร (Director) เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบุ ค ลากร (Personal Staff) และ
บุคลากร (Staff) และผู้ใช้งานทั่วไป (General User) โดยมีขอบเขตความสามารถ ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบได้ทั้งหมด
2) ผู้บริหาร สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในระบบได้ และส่งออกข้อมูลได้
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร สามารถเรียกดู การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุง และ
การลบข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้สิทธิ์ที่กาหนด และส่งออกข้อมูลได้
4) บุคลากร สามารถ เรียกดู บันทึก แก้ไข/ปรับปรุง และลบข้อมูลของตนเอง
ได้ ภายใต้สิทธิ์ที่กาหนด
5) บุกคลทั่วไปหรือผู้เยี่ยมชม สามารถเรียกคูข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บได้
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3.3.2.2 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
การออกแบบระบบด้วยหลักการ Abstraction เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ
คลาส (Class) ต่าง ๆ ทาให้ ได้คลาสไดอะแกรมหลั งจากการวิเคราะห์ เพิ่มเติม สามารถอธิบายได้
ดังภาพที่ 3.4 และภาพที่ 3.5
การออกแบบคลาสไดอะแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
แบ่งคลาสต่าง ๆ ดังนี้
1) Class Private_Personal จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประวัติบุคลากร
2) Class Address จัดเก็บ และจัดการข้อมูล ที่อยู่ โดยที่อยู่ประกอบด้ว ย
Subclass คือ District (อาเภอ) Province (จังหวัด)
3) Class Birth_Place จัดเก็บ และจัดการข้อมูลสถานที่เกิด โดยสถานที่เกิด
ประกอบด้วย Subclass คือ District (อาเภอ) Province (จังหวัด)
4) Class Status จัดเก็บ และจัดการข้อมูลสถานภาพส่วนตัว
5) Class Working_Status จัดเก็บ และจัดการข้อมูลสถานะการทางาน
6) Class Gender จัดเก็บ และจัดการข้อมูลเพศ
7) Class Staff_Adm_Position จั ด เก็ บ และจั ด การข้ อ มู ล การรั บ ต าแหน่ ง
บริหาร
8) Class Adm_Position จัดเก็บ และจัดการข้อมูลตาแหน่งบริหาร
9) Class Position_Type จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประเภทตาแหน่งบริหาร
10) Class Staff_Pro_Position จัดเก็บ และจัดการข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการ
11) Class Pro_Position จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประเภทตาแหน่งทางวิชาการ
12) Class Saraly จัดเก็บ และจัดการข้อมูลเงินเดือน
13) Class Graduate จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ
14) Class Major จัดเก็บ และจัดการข้อมูลสาขาที่จบการศึกษา
15) Class Degree จัดเก็บ และจัดการข้อมูลวุฒิการศึกษา
16) Class Fundamental_Education จั ด เก็ บ และจั ด การข้ อ มู ล การเรี ย น
ระดับสามัญ
17) Class Staff_Res จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการทางานวิจัย
18) Class Research จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการทางานวิจัย
19) Class Training จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา
20) Class Department จัดเก็บ และจัดการข้อมูลต้นสังกัด
21) Class Section จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประเภทต้นสังกัด
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22) Class Specia_Duty จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
23) Class Activity Project จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรม
24) Class Organization_Member จัดเก็บ และจัดการข้อมูลองค์การจัดตั้ง
25) Class Member_Type จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประเภทสมาชิกองค์การ
จัดตั้ง
26) Class Family จัดเก็บ และจัดการข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว
27) Class Rel_Type จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประเภทความสัมพันธ์
28) Class Compliment จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการยกย่อง
29) Class Leave จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการลา
30) Class Leave_Type จัดเก็บ และจัดการข้อมูลประเภทการลา
31) Class Disciplinary_Record จัดเก็บ และจัดการข้อมูลการบันทึกทางวินัย
32) User จั ด เก็ บ และจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ โดยประกอบด้ ว ย Subclass คื อ
Staff (บุคลากร) Director (ผู้บริหาร) Personal_Staff (ฝ่ายบุคลากร) System_Administrator
(ผู้ดูแลระบบ)
33) User_Level เก็บข้อมูลระดับผู้ใช้งาน
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ภาพที่ 3.4 การออกแบบ Class Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
(ส่วนที่ 1)
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ภาพที่ 3.5 การออกแบบ Class Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
(ส่วนที่ 2)
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3.3.2.3 แอคทิวิตีไดอะแกรม (Activity Diagram)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรสามารถออกแบบการทางานของ
ผู้ใช้งานระบบ มีดังนี้
1) Activity การ Login เข้าระบบ โดยการป้อน Username และ Password
ให้ถูกต้อง ถ้าไม้ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ใส่ใหม่ ถ้าถูกต้องระบบจะอนุญาตให้เข้าไปใช้
งานในระบบ โดยแยกสถานะเป็น System_Administrator, Director, Personal_Staff และ Staff
(ภาพที่ 3.6) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
แบ่งออกเป็นผู้ใช้งาน และระบบ เมื่อผู้ใช้งานทาการเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลชื่อ
ผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังระบบเพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลมีความถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะส่งข้อความแจ้งกลับมายังหน้าจอ ในทางกลับกันหากข้อมูลผ่ าน
การตรวจสอบ ระบบจะทาการจัดจาแนกประเภทผู้ใช้งานออกเป็นระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงสถาน
การใช้งาน รวมถึงแสดงเมนูการใช้งานให้สัมพันธ์กับผู้ใช้ในแต่ละระดับ จากนั้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการทา
รายการต่าง ๆ ก็สามารถทาได้ตามความต้องการภายใต้สิทธิที่กาหนดหรือไม่ต้องการทารายการแล้ว
จึงถือเป็นการจบการทางานของระบบ

ภาพที่ 3.6 Activity การ Login เข้าระบบ
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2) Activity การทารายการ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล ของ System_Administrator, Personnel_Officer และ Staff เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว จะสามารถจัดการกับข้อมูล
บุคลากรได้ โดยจะเป็ นการเพิ่ มข้อมูล ใหม่ แก้ไข หรือลบข้อมูล ของบุคลากร (ภาพที่ 3.7) การทา
รายการ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของ System_Administrator, Personal_Staff และ Staff เมื่อ
เลือกรายการที่ต้องการแล้ว จะสามารถจัดการกับข้อมูลบุคลากรได้ โดยจะเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่
แก้ไข หรือลบข้อมูลของบุคลากร จากนั้นข้อมูลได้ถูกส่งต่อไปยังระบบ แล้วระบบจะส่งข้อความการ
ยืนยันหรือไม่ยืนยันการทารายการมายังผู้ใช้งาน จากนั้นผู้ใช้งานจึ่งทาการการยืนยันหรือไม่ยืนยัน จึง
ถือเป็นการจบการทางานของระบบ

ภาพที่ 3.7 Activity การทารายการ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
3.3.2.4 การออกแบบ Sequence Diagram
Sequence Diagram ลาดับการทางานในภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก โดยแบ่งออกเป็น User, System, Database และ
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Report (ภาพที่ 3.8) ลาดับการทางานในภาพรวมของระบบ เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ และพบหน้า
จอแสดงผลการทางานของระบบปรากฏขึ้น ให้ ใส่ ชื่อ และรหั ส ผ่านลงไป ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการ
ตรวจสอบ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกเมนูทารายการในระบบต่อได้ แต่หาก
ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังหน้าจอ ให้ผู้ใช้งานทาการกรอกชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านอีกครั้งหรือจนกว่ามีการเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง เมื่อเสร็จจากขั้นตอนการเลือกทารายการ
ระบบจะส่งข้อมูลเข้าไปยังฐานข้อมูลเพื่อประมวลผลแล้วแสดงผลไปยังหน้าจอ แล้วผู้ใช้งานจึงสามารถ
ส่งออกข้อมูล เลือกทารายการอื่นหรือจบการทางานออกจากระบบ

ภาพที่ 3.8 Sequence Diagram ลาดับการทางานในภาพรวมของระบบ
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3.4 การออกแบบฐานข้อมูล
3.4.1 ผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
การออกแบบแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลในแต่ละตาราง เพื่อให้มีความสอดคล้องกันของ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยการเชื่อมความสัมพันธ์แบบ
Crow’s Foot (ภาพที่ 3.9)

ภาพที่ 3.9 ผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของรูปภาพ คือ
PK

หมายถึง Entity
หมายถึง Primary Key
หมายถึง Mandatory 1
หมายถึง Mandatory Many
หมายถึง Optional Many
ความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many)
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)
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จากขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบได้พัฒนาฐานข้อมูล และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยกาหนดเอ็นติตี้ (Entity) (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 เอนติตี้ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิยาลัยจาปาสัก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อเอนติตี้
private_Personal
birth_place
address
district
province
status
workingstatus
gender
staff_adm_position
adm_position
position_type
staff_pro_position
pro_position
saraly
graduate
major
degree
fundamental_education
research
res_source
training
department
section
special_duty
activity Project

รายละเอียด
เก็บข้อมูลประวัติของบุคลากร
เก็บข้อมูลสถานที่เกิด
เก็บข้อมูลที่อยู่
เก็บข้อมูลอาเภอ
เก็บข้อมูลจังหวัด
เก็บข้อมูลสถาภาพส่วนตัว
เก็บข้อมูลสถานการทางาน
เก็บข้อมูลเพศ
เก็บข้อมูลการรับตาแหน่งบริหาร
เก็บข้อมูลตาแหน่งบริหาร
เก็บข้อมูลประเภทตาแหน่งบริหาร
เก็บข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการ
เก็บข้อมูลประเภทตาแหน่งทางวิชาการ
เก็บข้อมูลเงินเดือน
เก็บข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ
เก็บข้อมูลสายวิชาเรียน
เก็บข้อมูลระดับการศึกษา
เก็บข้อมูลการเรียนสายสามัญ
เก็บข้อมูลการทางานวิจัย
เก็บข้อมูลแหล่งทุนการทางานวิจัย
เก็บข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา
เก็บข้อมูลต้นสังกัด
เก็บข้อมูลประเภทต้นสังกัด
เก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรม
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ตารางที่ 3.1 เอนติตี้ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิยาลัยจาปาสัก (ต่อ)
ลาดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อเอนติตี้
organization_member
member_type
family
relationship
compliment
leave
leave_type
disciplinary_record
user
user_lavel

รายละเอียด
เก็บข้อมูลองค์การจัดตั้ง
เก็บข้อมูลประเภทสมาชิกองค์การจัดตั้ง
เก็บข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว
เก็บข้อมูลประเภทความสัมพันธ์
เก็บข้อมูลการยกย่อง
เก็บข้อมูลการลา
เก็บข้อมูลประเภทการลา
เก็บข้อมูลการบันทึกทางวินัย
เก็บข้อมูลผู้ใช้
เก็บข้อมูลระดับผู้ใช้

3.4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการงานบุ ค ลากร ของมหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก ออกแบบ
ฐานข้อมูลให้ใช้งานกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล มีการออกแบบตารางเพื่อ
รองรับระบบงานออนไลน์ โครงสร้างตารางในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก ประกอบด้วยตาราง ดังต่อไปนี้
3.4.2.1 แฟ้มข้อมูลประวัติของบุคลากร
Primary Key: staff_id
Foreign Key: gender_id, department_id, admin_position_id,
section_id, degree_id, status_id, workStatus_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้ มข้อมูล ที่เก็บ รวบรวมรายละเอี ยดต่า ง ๆ เกี่ยวกั บข้อมู ล
ประวัติ ของบุคลากร (ตารางที่ 3.2)
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ตารางที่ 3.2 โครงสร้างตาราง private_personnel เก็บข้อมูลประวัติของบุคลากร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อฟิลด์
privatePer_id
staff_id
ID_Card
firstame
lastname
Firstame_en
Lastname_en
gender_id
dateOfBirth
startWork_Date
official_Date
department_id
Admin_position_id
Section_id
Degree_id
status_id
workStatus_id
tribal
religion
house_No
noi
khoum
phone
email
image

ชนิด
Integer
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Integer
Date
Date
Date
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
9
50
50
50
50
1
4
3
3
4
2
2
50
50
5
5
50
9
50
100

รายละเอียดข้อมูล
รหัสเข้าใช้ระบบ
รหัสบุคลากร
เลขประจาตัวประชาชน
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุลภาษาอังกฤษ
รหัสเพศ
วันเดือนปีเกิด
วันเข้าทางาน
วันเข้าเป็นข้าราชการ
รหัสแผนก /ภาควิชา
รหัสตาแหน่งบริหาร
รหัสแผนสานัก /คณะ
รหัสวุฒิการศึกษา
รหัสสถานภาพ
รหัสสถานภาพการทางาน
ชนเผ่า
ศาสนา
บ้านเลขที่
หน่วยที่
คุ้มบ้าน
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล์
ชื่อรูปบุคคล
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3.4.2.2 แฟ้มข้อมูลเพศ
Primary Key: gender_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลเพศ
(ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 โครงสร้างตาราง gender เก็บข้อมูลเพศ
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อฟิลด์
gender_id
gender
Gender_la
Gender_en

ชนิด
Integer
Varchar
Varchar
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
1
10
15
10

รายละเอียดข้อมูล
รหัสเพศ
เพศ
เพศภาษาลาว
เพศภาษาอังกฤษ

3.4.2.3 แฟ้มข้อมูลสถานภาพส่วนตัว
Primary Key: status_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้ มข้อมูล ที่เก็บ รวบรวมรายละเอี ยดต่า ง ๆ เกี่ยวกั บข้อมู ล
สถานภาพ (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 โครงสร้างตาราง status เก็บข้อมูลสถานภาพส่วนตัว
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
status_id
status

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
2
รหัสสถานภาพ
50
สถานภาพ

3.4.2.4 แฟ้มข้อมูลสถานะการทางาน
Primary Key: workingstatus_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้ มข้อมูล ที่เก็บ รวบรวมรายละเอี ยดต่า ง ๆ เกี่ยวกั บข้อมู ล
สถานะการทางาน (ตารางที่ 3.5)

46
ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง workingstatus เก็บข้อมูลสถานะการทางาน
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
workingstatus_id
workingstatus

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
2
รหัสสถานภาพการทางาน
150 สถานภาพการทางาน

3.4.2.5 แฟ้มข้อมูลผู้ใช้ระบบ
Primary Key: user_id
Foreign Key: staff_id, user_level_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้
ระบบ (ตารางที่ 3.6)
ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง User เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อฟิลด์
user_id
staff_id
firstname
lastname
email
password
user_lebel_id

ชนิด
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Integer

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
50
50
50
20
1

รายละเอียดข้อมูล
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสบุคลากร
ชื่อผู้ใช้
นามสกุล
อีเมล์
รหัสผ่าน
รหัสระดับผู้ใช้งานระบบ

3.4.2.6 แฟ้มข้อมูลระดับผู้ใช้
Primary Key: user_lebel_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลระดับ
ผู้ใช้ (ตารางที่ 3.7)
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ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง user_label เก็บข้อมูลระดับผู้ใช้
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
user_label_id
user_label

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
1
รหัสระดับผู้ใช้งานระบบ
100 ระดับผู้ใช้งานระบบ

3.4.2.7 แฟ้มข้อมูลต้นสังกัด
Primary Key: department _id
Foreign Key: section_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลต้น
สังกัด (ตารางที่ 3.8)
ตารางที่ 3.8 โครงสร้างตาราง department เก็บข้อมูลต้นสังกัด
ลาดับ
1
2
3

ชื่อฟิลด์
department _id
section_id
department _name

ชนิด
Integer
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
4
รหัสแผนก/ภาควิชา
3
รหัสสานักงาน/คณะ/ศูนย์
200 แผนก/ภาควิชา

3.4.2.8 แฟ้มข้อมูลประเภทต้นสังกัด
Primary Key: section_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้ มข้อมูล ที่เก็บ รวบรวมรายละเอี ยดต่า ง ๆ เกี่ยวกั บข้อมู ล
ประเภทต้นสังกัด (ตารางที่ 3.9)
ตารางที่ 3.9 โครงสร้างตาราง section เก็บข้อมูลประเภทต้นสังกัด
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
section_id
section_name

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
3
รหัสสานักงาน/คณะวิชา/ศูนย์
200 ชื่อสานักงาน/คณะวิชา/ศูนย์
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3.4.2.9 แฟ้มข้อมูลการรับตาแหน่งบริหาร
Primary Key: admin_position_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลการ
รับตาแหน่งบริหาร (ตารางที่ 3.10)
ตารางที่ 3.10 โครงสร้างตาราง staff_admin_position เก็บข้อมูลการรับตาแหน่งบริหาร
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อฟิลด์
admin_position_id
staff_id
start_date
finish_date

ชนิด
Integer
Integer
Date
Date

ขอบเขต
ข้อมูล
3
9
-

รายละเอียดข้อมูล
รหัสตาแหน่งบริหาร
รหัสบุคลากร
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด

3.4.2.10 แฟ้มข้อมูลตาแหน่งบริหาร
Primary Key: admin_position_id
Foreign Key: position_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ตาแหน่งบริหาร (ตารางที่ 3.11)
ตารางที่ 3.11 โครงสร้างตาราง admin_Position เก็บข้อมูลตาแหน่งบริหาร
ลาดับ
1
2
3

ชื่อฟิลด์
admin_position_id
position_type_id
admin_position

ชนิด
Integer
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
3
รหัสตาแหน่งบริหาร
2
รหัสรหัสประเภท
200 ตาแหน่งบริหาร

3.4.2.11 แฟ้มข้อมูลประเภทตาแหน่งบริหาร
Primary Key: position_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ข้อมูล
ประเภทตาแหน่งบริหาร (ตารางที่ 3.12)
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ตารางที่ 3.12 โครงสร้างตาราง position_type เก็บข้อมูลประเภทตาแหน่งบริหาร
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
position_type_id
position_type

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
2
รหัสประเภทตาแหน่งบริหาร
200 ประเภทตาแหน่งบริหาร

3.4.2.12 แฟ้มข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการ
Primary Key: pro_position_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ข้อมูล
ตาแหน่งทางวิชาการ (ตารางที่ 3.13)
ตารางที่ 3.13 โครงสร้างตาราง staff_pro_position เก็บข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
1
2
3

ชื่อฟิลด์
pro_position_id
staff_id
start_date

ชนิด
Integer
Integer
Date

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
3
รหัสตาแหน่งวิชาการ
9
รหัสบุคลากร
วันเริม่ ต้น

3.4.2.13 แฟ้มข้อมูลประเภทตาแหน่งทางวิชาการ
Primary Key: pro_position_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ประเภทตาแหน่งทางวิชาการ (ตารางที่ 3.14)
ตารางที่ 3.14 โครงสร้างตาราง pro_position เก็บข้อมูลประเภทตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
pro_position_id
pro_position

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
3
รหัสตาแหน่งวิชาการ
200 ตาแหน่งวิชาการ
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3.4.2.14 แฟ้มข้อมูลเงินเดือน
Primary Key: salary_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
เงินเดือน (ตารางที่ 3.15)
ตารางที่ 3.15 โครงสร้างตาราง saraly เก็บข้อมูลเงินเดือน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อฟิลด์
salary_id
staff_id
quarter_update
ref_update
salay_tier
salary_label
current_salary

ชนิด
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Char
Char
Decimal

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
50
200
20
20
9,2

รายละเอียดข้อมูล
รหัสเงินเดือน
รหัสบุคลากร
รอบทีเ่ ลื่อน
เอกสารอ้างอิง
ชั้นเงินเดือน
ขั้นเงินเดือน
เงินเดือนปัจจุบัน

3.4.2.15 แฟ้มข้อมูลการศึกษา
Primary Key: graduate_id
Foreign Key: staff_id, major_id, degree_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การศึกษา (ตารางที่ 3.16)
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ตารางที่ 3.16 โครงสร้างตาราง graduate เก็บข้อมูลการศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อฟิลด์
graduate_id
staff_id
start_year
finish_year
major_id
degree_id
institute
country
GPA

ชนิด
Integer
Integer
year
year
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Decimal

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
4
4
6
4
100
50
4,2

รายละเอียดข้อมูล
รหัสการศึกษา
รหัสบุคลากร
ปีเริ่มเรียน
ปีเรียนจบ
รหัสสาขาวิชา
รหัสวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ประเทศ
เกรดเฉลี่ย

3.4.2.16 แฟ้มข้อมูลสายวิชาเรียน
Primary Key: major_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสาย
วิชาเรียน (ตารางที่ 3.17)
ตารางที่ 3.17 โครงสร้างตาราง major เก็บข้อมูลสายวิชาเรียน
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
major_id
major_title

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
6
รหัสสาขาวิชา
200 สาขาวิชา

3.4.2.17 แฟ้มข้อมูลระดับการศึกษา
Primary Key: degree_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ระดับการศึกษา (ตารางที่ 3.18)
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ตารางที่ 3.18 โครงสร้างตาราง degree เก็บข้อมูลระดับการศึกษา
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
degree_id
degree

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
4
รหัสวุฒิการศึกษา
100 วุฒกิ ารศึกษา

3.4.2.18 แฟ้มข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Primary Key: fun_edu_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตารางที่ 3.19)
ตารางที่ 3.19 โครงสร้างตาราง fundamental_education เก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
fun_edu_id
staff_id
start_year
success_year
school_name
school_label

ชนิด
Integer
Integer
year
year
Varchar
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
4
4
250
250

รายละเอียดข้อมูล
รหัสการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสบุคลากร
ปีเริ่มเรียน
ปีเรียนจบ
ชื่อโรงเรียน
ระดับโรงเรียน

3.4.2.19 แฟ้มข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว
Primary Key: family_id
Foreign Key: staff_id, gender_id, rel_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ความสัมพันธ์ครอบครัว (ตารางที่ 3.20)
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ตารางที่ 3.20 โครงสร้างตาราง family เก็บข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อฟิลด์
family_id
staff_id
name
lastname
gender_id
date_of_birth
occupation
place_of_work
rel_type_id
tel

ชนิด
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Integer
Date
Varchar
Varchar
Integer
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
7
9
50
50
1
100
200
2
30

รายละเอียดข้อมูล
รหัสครอบครัว
รหัสบุคลากร
ชื่อ
นามสกุล
รหัสเพศ
วันเดือนปีเกิด
อาชีพ
ที่ทางาน
รหัสประเภทความสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์

3.4.2.20 แฟ้มข้อมูลประเภทความสัมพันธ์ครอบครัว
Primary Key: rel_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ประเภทความสัมพันธ์ครอบครัว (ตารางที่ 3.21)
ตารางที่ 3.21 โครงสร้างตาราง relationship เก็บข้อมูลประเภทความสัมพันธ์ครอบครัว
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
rel_type_id
rel_type

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
2
รหัสประเภทความสัมพันธ์
50
ประเภทความสัมพันธ์

3.4.2.21 แฟ้มข้อมูลสถานทีเ่ กิด
Primary Key: birth_place_id
Foreign Key: birth_district_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
สถานที่เกิด (ตารางที่ 3.22)
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ตารางที่ 3.22 โครงสร้างตาราง birth_place เก็บข้อมูลสถานทีเ่ กิด
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อฟิลด์
Birth_place_id
staff_id
birth_district_id
birth_place

ชนิด
Integer
Integer
Integer
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
6
9
4
100

รายละเอียดข้อมูล
รหัสทีเ่ กิด
รหัสบุคลากร
รหัสอาเภอ
ที่เกิด

3.4.2.22 แฟ้มข้อมูลที่อยู
Primary Key: address_id
Foreign Key: add_district_id
คาอธิบาย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่
(ตารางที่ 3.23)
ตารางที่ 3.23 โครงสร้างตาราง address เก็บข้อมูลที่อยู่
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อฟิลด์
address_id
staff_id
add_district_id
address

ชนิด
Integer
Integer
Integer
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
6
9
4
100

รายละเอียดข้อมูล
รหัสที่อยู่
รหัสบุคลากร
รหัสอาเภอ
ที่อยู่

3.4.2.23 แฟ้มข้อมูลอาเภอ
Primary Key: district_id
Foreign Key: province_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ข้อมูล
อาเภอ (ตารางที่ 3.24)
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ตารางที่ 3.24 โครงสร้างตาราง district เก็บข้อมูลอาเภอ
ลาดับ
1
2
3

ชื่อฟิลด์
district_id
province_id
district

ชนิด
Integer
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
4
รหัสอาเภอ
2
รหัสแขวง / จังหวัด
50
ชื่ออาเภอ

3.4.2.24 แฟ้มข้อมูลจังหวัด
Primary Key: province_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
จังหวัด (ตารางที่ 3.25)
ตารางที่ 3.25 โครงสร้างตาราง province เก็บข้อมูลจังหวัด
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
province_id
province

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
2
รหัสแขวง/จังหวัด
100 แขวง/จังหวัด

3.4.2.25 แฟ้มข้อมูลสมาชิกองค์การจัดตั้ง
Primary Key: member_id
Foreign Key: staff_id, mem_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
สมาชิกองค์การจัดตั้ง (ตารางที่ 3.26)
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ตารางที่ 3.26 โครงสร้างตาราง organization_member เก็บข้อมูลสมาชิกองค์การจัดตั้ง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
member_id
staff_id
join_date
party_date
mem_type_id
position

ชนิด
Integer
Integer
Date
Date
Integer
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
7
9
2
200

รายละเอียดข้อมูล
รหัสสมาชิกองค์การจัดตั้ง
รหัสบุคลากร
วันเข้าเป็นสมาชิก
วันเข้าพรรคสมบูรณ์
รหัสประเภทองค์การจัดตั้ง
ประเภทองค์การจัดตั้ง

3.4.2.26 แฟ้มข้อมูลประเภทสมาชิกองค์การจัดตั้ง
Primary Key: mem_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ประเภทสมาชิกองค์การจัดตั้ง (ตารางที่ 3.27)
ตารางที่ 3.27 โครงสร้างตาราง member_type เก็บข้อมูลประเภทสมาชิกองค์การจัดตั้ง
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
mem_type_id
mem_type

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
4
รหัสประเภทองค์การจัดตั้ง
50
ประเภทองค์การจัดตั้ง

3.4.2.27 แฟ้มข้อมูลงานวิจัย
Primary Key: research_id
Foreign Key: staff_id, res_source_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
งานวิจัย (ตารางที่ 3.28)
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ตารางที่ 3.28 โครงสร้างตาราง research เก็บข้อมูลงานวิจัย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อฟิลด์
research_id
staff_id
year
research_topic
start_sate
finist_date
research_cost
res_source_id
co_ research1
co_ research2
co_ research3

ชนิด
Integer
Integer
year
text
Date
Date
Decimal
Integer
Varchar
Varchar
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
4
9,2
4
100
100
100

รายละเอียดข้อมูล
รหัสงานวิจัย
รหัสบุคลากร
ปีทที่ างานวิจัย
หัวข้องานวิจัย
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
งบประมาณที่ใช้ทางานวิจัย
รหัสแหล่งทุนวิจัย
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3

3.4.2.28 แฟ้มข้อมูลแหล่งทุนวิจัย
Primary Key: res_source_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
แหล่งทุนวิจัย (ตารางที่ 3.29)
ตารางที่ 3.29 โครงสร้างตาราง research_source เก็บข้อมูลแหล่งทุนงานวิจัย
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
res_source_id
res_source

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
4
รหัสแหล่งทุนงานวิจัย
200 แหล่งทุนงานวิจัย
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3.4.2.29 แฟ้มข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
Primary Key: spe_duty_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ (ตารางที่ 3.30)
ตารางที่ 3.30 โครงสร้างตาราง special_duty เก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
spe_duty_id
staff_id
ref_no
start_date
finish_date
detail

ชนิด
Integer
Integer
Varchar
Date
Date
text

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
200
-

รายละเอียดข้อมูล
รหัสหน้าที่พิเศษ
รหัสบุคลากร
เอกสารอ้างอิง
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
รายละเอียดหน้าที่พิเศษ

3.4.2.30 แฟ้มข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา
Primary Key: training_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การฝึกอบรมสัมมนา (ตารางที่ 3.31)

59
ตารางที่ 3.31 โครงสร้างตาราง training เก็บข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อฟิลด์
training_id
staff_id
topic
place
ref_no
start_date
finish_date
training_cost
respon_by

ชนิด
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Varchar
Date
Date
Decimal
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
200
200
100
9,2
200

รายละเอียดข้อมูล
รหัสการฝึกอบรม
รหัสบุคลากร
หัวข้อฝึกอบรม
สถานที่ฝึกอบรม
เอกสารอ้างอิง
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
จานวนเงินที่ใช้
ผู้สนับสนุน

3.4.2.31 แฟ้มข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ
Primary Key: activity_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ (ตารางที่ 3.32)
ตารางที่ 3.32 โครงสร้างตาราง activity_Project เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อฟิลด์
activity_id
staff_id
start_date
finish_date
detail

ชนิด
Integer
Integer
Date
Date
text

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
-

รายละเอียดข้อมูล
รหัสงานกิจกรรม
รหัสบุคลากร
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
รายละเอียดกิจกรรม
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3.4.2.32 แฟ้มข้อมูลการยกย่อง
Primary Key: compliment_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การยกย่อง (ตารางที่ 3.33)
ตารางที่ 3.33 โครงสร้างตาราง compliment เก็บข้อมูลการยกย่อง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
compliment_id
staff_id
compli_type
compli_label
ref_no
reason

ชนิด
Integer
Integer
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
50
100
200
200

รายละเอียดข้อมูล
รหัสการยกย่อง
รหัสบุคลากร
ประเภทการยกย่อง
ระดับการยกย่อง
เอกสารอ้างอิง
เหตุผลการยกย่อง

3.4.2.33 แฟ้มข้อมูลการลา
Primary Key: leave_id
Foreign Key: staff_id, leave_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การลา (ตารางที่ 3.34)
ตารางที่ 3.34 โครงสร้างตาราง leave เก็บข้อมูลการลา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
leave_id
staff_id
leave_type_id
start_date
finish_date
reason

ชนิด
Integer
Integer
Integer
Date
Date
Vachar

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
3
250

รายละเอียดข้อมูล
รหัสการลา
รหัสบุคลากร
รหัสประเภทการลา
วันริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สาเหตุการลา
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3.4.2.34 แฟ้มข้อมูลประเภทการลา
Primary Key: leave_type_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ประเภทการลา (ตารางที่ 3.35)
ตารางที่ 3.35 โครงสร้างตาราง leave_type เก็บข้อมูลประเภทการลา
ลาดับ
1
2

ชื่อฟิลด์
leave_type_id
leave_type

ชนิด
Integer
Varchar

ขอบเขต
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูล
3
รหัสประเภทการลา
100 ประเภทการลา

3.4.2.35 แฟ้มข้อมูลการบันทึกทางวินัย
Primary Key: dis_record_id
Foreign Key: staff_id
คาอธิบ าย: เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การบันทึกทางวินัย (ตารางที่ 3.36)
ตารางที่ 3.36 โครงสร้างตาราง disciplinary_record เก็บข้อมูลการบันทึกทางวินัย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
dis_record_id
staff_id
dis_record_date
dis_record_type
dis_record_by
detail

ชนิด
Integer
Integer
Date
Varchar
Varchar
Text

ขอบเขต
ข้อมูล
5
9
50
50
-

รายละเอียดข้อมูล
รหัสการบันทึกทางวินัย
รหัสบุคลากร
วันบันทึกทางวินัย
ประเภทการบันทึกทางวินัย
ผู้ทาการบันทึกทางวินัย
รายละเอียด
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3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
การออกแบบส่ ว นติดต่อผู้ ใช้ผู้ วิจัยได้ทาการออกแบบส่ ว นที่ผู้ ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึง
รายการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสักได้ ซึ่งผู้ใช้งานในระดับ
ต่าง ๆ สามารถเข้าใช้งานได้ตามแถบเมนูที่ เตรียมไว้ให้ แสดงดั งใน (ภาพที่ 3.10) ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนหัวของโปรแกรม ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการเข้าถึงเมนูย่อยต่าง ๆ ส่วนที่ 3 เป็นส่วน
ของการเชื่อมต่อไปยังหน้าต่าง ๆ ส่วนที่ 4 เป็นส่วนของการแสดงผลข้อมูล แสดงรายการ และการ
ประมวลผลข้อมูล และส่วนที่ 5 เป็นส่วนท้ายของโปรแกรม
1
1

2

3
4

5

ภาพที่ 3.10 การออกแบบหน้าเริ่มต้นของระบบ
เมื่อเข้าใช้งานระบบภายใต้สิทธิ์ของบุคลากรจะปรากฏหน้าการทางานของบุคลากรขึ้นมาเพื่อให้
บุคลากรสามารถ เรีย กดู บันทึก แก้ไข/ปรับปรุง และลบข้อมูลของตนเองได้ภายใต้สิ ทธิ์ที่กาหนด
(ภาพที่ 3.11)
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ภาพที่ 3.11 การออกแบบหน้าจอการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ภายใต้สิทธิ์ของบุคลากร
3.6 การประเมินประสิทธิภาพระบบ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบเพื่อหาประสิทธิภาพในการทางานของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก ว่าสามารถทางานได้ตรงตามขอบเขตที่กาหนดไว้ และ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ จึงได้จัดทาแบบประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ โดย
การทดสอบระบบใช้วิธี Black Box Testing และแบ่งการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้
3.6.1 ด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
3.6.2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
3.6.3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ
3.6.4 ด้านการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของระบบ
3.6.5 ด้านการประเมินด้านการออกแบบระบบโดยรวม (เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ)
ผู้ทาการทดสอบและประเมิน ระบบต้องทาการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสักที่ได้พัฒนาขึ้น และทาแบบประเมิน โดยแบ่งผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 13 ท่าน
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10 ท่าน
จากนั้นนาผลที่ได้มาสรุปผล เพื่อประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553) ได้ให้ความหมายของ ค่าเฉลี่ยไว้ คือ ค่าที่ได้จากการนาข้อมูลทั้งหมดมา
รวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้
n

X 

X
i 1

i

N

เมื่อกาหนดให้
X
Xi

N

n

แทนค่าเฉลี่ย
แทนค่าของข้อมูล
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด
แทนจานวนนับข้อมูล

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คือ ค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงการกระจาย ของ
ข้อมูลแต่ละตัวที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย ซึ่งทาให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยข้อมูลแต่ละตัวเบี่ยงเบนไปจาก
ค่าเฉลี่ยเท่าใด คานวณได้จากสูตร
 X
n

SD 

i 1

 X

2

i

N

เมื่อกาหนดให้
SD

X
Xi

N

n

แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนค่าเฉลี่ย
แทนค่าของข้อมูล
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด
แทนจานวนนับข้อมูล

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลในกลุ่ม ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
มากแสดงว่าข้อมูลนั้นมีค่าแตกต่างกันมาก คือมีทั้งค่าต่า และค่าสูง ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
น้อยแสดงว่า ข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกันเป็นส่วนมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการศึกษาความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศผ่ านเครือข่าย
อิน เตอร์ เน็ ต ได้ ออกแบบ และพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลั ย
จาปาสัก และทาการประเมินระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศ
4.1.1 ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบุคลากร ได้มีการยกระดับการศึกษาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในระดับ ปริ ญญาโท และปริญญาเอก ซึ่ งปัจจุบันได้มีบุคลากรจานวนหนึ่งได้ ส าเร็จ
การศึกษากลับมา และบุคลากรได้มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยจาปาสักมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Center)
ที่ทาหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และได้เตรียมเปิดใช้งาน
ห้อง Server ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ เพื่อรองรับการเติบโตด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไปยังทุกสานัก
คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทังแบบ
สายแลน (LAN) และไร้ส าย (WiFi) พร้อมกับ การเปิดให้ นักศึกษาสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ต ของ
มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจาปาสัก ได้สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค ให้ทุกสานัก คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานได้เพียงพอต่อการใช้งาน
ในปัจจุบัน
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรจานวนหนึ่งยังขาดความรู้ความชานาญ
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตมีจากัด และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
4.1.2 ความพร้อมบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
การศึกษาความพร้ อมของบุคลากรมหาวิทยาลั ยจาปาสั ก พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ตอบ
แบบสอบถามเป็ น เพศชายร้ อ ยละ 59.49 และเพศหญิ งร้ อยละ 40.51 ประสบการณ์ ปฏิ บัติ งาน
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ระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 36.41 ระหว่าง 6 - 10 ปี มีร้อยละ 36.41 มากกว่า 10 ปี มีร้อยละ 24.10
และน้อยกว่า 1 ปี มีร้อยละ 3.08 บุคลากรส่วนมาก มี และใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลร้อยละ 63.59
ไม่มีร้อยละ 36.41 มี และใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร้อยละ 92.31 ไม่มีร้อยละ 7.69 มีและ ใช้แท็บเล็ต/
สมาร์ทโฟนร้อยละ 74.36 ไม่มีร้อยละ 25.64 และมีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจา ร้อยละ 61.03
รองลงมามีการใช้อินเตอร์ เน็ ตใช้บ้ างร้อยละ 38.46 และคนที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตมีร้อยละ 0.51
เท่านั้น (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หัวข้อประเมิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพศ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมี และใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล (Desktop)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมี และใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก (Notebook)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมี และใช้แท็บเล็ต /
สมาร์ทโฟน (Tablet/Smartphone)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต

คาตอบ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ใช้ประจา
ใช้บ้าง
ไม่ได้ใช้

116
79
6
71
71
47
124
71
180
15
145
50
119
75
1

59.49
40.51
3.08
36.41
36.41
24.10
63.59
36.41
92.31
7.69
74.36
25.64
61.03
38.46
0.51

ระดับความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บ
เล็ตหรือสมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.74 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 หมายความว่า
ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่
ในระดับใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้งานโน้ตบุ๊ก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ า กั บ 0.70 ระดั บ ความสามารถในการใช้ ง านอยู่ ใ นระดั บ ใช้ ไ ด้ ดี ความสามารถในการใช้ ง าน
แท็บ เล็ ต/สมาร์ ทโฟน มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.50 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 1.12 ระดั บ
ความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
การใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
โน้ตบุ๊ก (Notebook)
แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน (Tablet/Smartphone)
เฉลี่ย

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ความสามารถ
3.77
0.77
ดี
3.95
0.70
ดี
3.50
1.12
ดี
3.74
0.86
ดี

ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิว เตอร์ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.42 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.93 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ปาน
กลาง มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 0.77 ระดั บ ความสามารถในการใช้ ง านอยู่ ใ นระดั บ ใช้ ไ ด้ ดี ความสามารถในการใช้
WinZip/WinRAR มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.02 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 1.00 ระดั บ
ความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง ความสามารถในการใช้ PDF Reader มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.98 ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับ
ใช้ ไ ด้ป านกลาง ความสามารถในการใช้ โ ปรแกรม Dictionary มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.36 ค่ าความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.97 ระดั บ ความสามารถในการใช้ ง านอยู่ ใ นระดั บ ใช้ ไ ด้ ป านกลาง
ความสามารถในการใช้ Media Player มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.93 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี และความสามารถในการใช้
โปรแกรม Math Lab / SPSS / AutoCAD / Autodesk / EndNote / Photoshop มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.09 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.91 ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับ
ใช้ได้ปานกลาง (ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ความสามารถ
Microsoft Office
4.04
0.77
ดี
WinZip/WinRAR
3.02
1.00
ปานกลาง
PDF Reader
3.37
0.98
ปานกลาง
โปรแกรม Dictionary
3.36
0.97
ปานกลาง
Media Player
3.64
0.93
ดี
โปรแกรมอื่น ๆ (ระบุ) Math Lab / SPSS /
3.09
0.91
ปานกลาง
AutoCAD / Autodesk / EndNote /
Photoshop
เฉลี่ย
3.42
0.93
ปานกลาง
ความสามารถในการใช้ส ารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.39 ค่าความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.95 ระดั บ ความสามารถในการใช้ ง านอยู่ ใ นระดั บ ใช้ ไ ด้ ป านกลาง
การสืบค้นข้อมูล หรือใช้สารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น www.google.com และอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.88 ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับ
ใช้ได้ดี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.96
ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง การติดต่อสื่ อสารด้วยสื่อออนไลน์ เช่น
MSN, Messenger, Line และอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.92
ระดับ ความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี การเก็บข้อมูล บนอินเตอร์เน็ต เช่น Google
Drive, Drop Box, 4 Share และอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.02 ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social
Network เช่ น Facebook, Instagram และอื่ น ๆ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.76 ค่ า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.82 ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี และระบบอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.55 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.08 ระดับความสามารถในการ
ใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง (ตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการใช้สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
ด้านการใช้สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูล หรือใช้สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต เช่น www.google.com และอื่น ๆ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
การติดต่อสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ เช่น MSN,
Messenger, Line และอื่น ๆ
การเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เช่น Google
Drive, Drop Box, 4 Share และอื่น ๆ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
เช่น Facebook, Instagram และอื่น ๆ
ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
เฉลี่ย

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความสามารถ
( ̅)
3.88
0.88
ดี
3.30
3.73

0.96
0.92

ปานกลาง
ดี

3.09

1.02

ปานกลาง

3.76

0.82

ดี

2.55
3.39

1.08
0.95

ปานกลาง
ปานกลาง

ปั ญ หาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศบนอิ น เตอร์ เ น็ ต มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.49 ค่ า ความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.95 ระดับปั ญหาปานกลาง ปัญหาคอมพิว เตอร์ข าดการดู แล และ
ตรวจเช็ค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 ระดับปัญหาปานกลาง
ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.47 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95
ระดับปัญหาปานกลาง ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชารุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.12 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.95 ระดับปัญหาปานกลาง ปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.97 ระดับปัญหามาก ปัญหาด้านการครอบคลุม
ของสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.04 ระดับ
ปัญหามาก (ตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ขาดการดูแล และตรวจเช็ค
ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชารุด
ปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ปัญหาด้านการครอบคลุมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เฉลี่ย

ระดับปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับปัญหา
( ̅)
3.44
0.86
ปานกลาง
3.47
0.95
ปานกลาง
3.12
0.95
ปานกลาง
3.74
0.97
มาก
3.66
1.04
มาก
3.49
0.95
ปานกลาง

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งานทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินพบว่า ผู้ประเมินเป็นเพศชาย 5 ท่าน และเพศ
หญิง 8 ท่าน ตาแหน่งงานผู้ประเมินมีความแตกต่างกัน ซึ่ง มีหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ รอง
ส านั กแผนการ และความร่ ว มมือ อาจารย์ นัก วิทยาศาสตร์ป ฏิบัติการ เจ้ าหน้าที่ ห้ องปฏิ บัติ การ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ และนักศึกษา การศึกษาผู้ประเมินมีทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ด้านประสบการณ์ทางานมีตั้งแต่ 1 ปี จนถึงมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ข้อมูลผู้ประเมิน
เพศ

ตาแหน่งงาน

คาตอบ
ชาย
หญิง
หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
รองสานักแผนการ และความร่วมมือ
อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จานวน

ร้อยละ

5
8
1
1
5
1
1

38.46
61.54
7.69
7.69
38.46
7.69
7.69
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
ข้อมูลผู้ประเมิน
ตาแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา

สาขาการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

คาตอบ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
นักศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรศาสตร์
พืชสวน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บรรณารักษณ์และสารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์โลก
15 ปีขึ้นไป
11 - 15 ปี
6 - 10 ปี
1 - 5 ปี

จานวน

ร้อยละ

2
1
1
2
7
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
1

15.38
7.69
7.69
15.38
53.85
30.77
23.08
7.69
7.69
7.69
15.38
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
76.92
7.69

ความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เท่ากับ 4.11 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 หมายความว่า ระดับความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี ความสามารถในการค้นหาข้อมูลบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดี ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล
ครบถ้วน และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.77 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดี ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของข้อมูล
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ระดับความสามารถอยู่ใน
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ระดับดี ความสามารถของระบบเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.15 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดี ความสามารถในการ
แสดงรายงานผลรวมมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.00 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.88 ระดั บ
ความสามารถอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ
ความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลบุคลากร
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน
และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลบุคลากร
ความสามารถของระบบเหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบงานบุคลากร
ความสามารถในการแสดงรายงานผลรวม
เฉลี่ย

ความสามารถของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.31
0.61
ดี
4.15

0.77

ดี

3.92

0.62

ดี

4.15

0.77

ดี

4.00
4.11

0.88
0.73

ดี
ดี

ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 หมายความว่า ความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับดี
ความถูกต้องในการเข้าระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 ระดับ
ความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการแสดงผลการประมวลผล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.08 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่า กับ 0.62 ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี ความ
ถูกต้องในการบันทึกข้อมูล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 ระดับ
ความถูกต้องในการทางานอยู่ ในระดับดี ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล ในการสื บค้น มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.08 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี
ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.58 ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบ
ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงผลการประมวลผล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการทางานของระบบใน
ภาพรวม
เฉลี่ย

ความถูกต้องในการทางานของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.15
0.77
ดี
4.08
0.62
ดี
4.00
0.78
ดี
4.08
0.83
ดี
3.77

0.58

ดี

4.02

0.71

ดี

การประเมินความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ใน
ระดับใช้ได้ดี ความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.74 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การใช้ภาษา
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.70 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย และสวยงาม
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี
ความเร็ วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.15 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการ
ทางาน
การใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้
ง่าย และสวยงาม
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่าง ๆ
เฉลี่ย

ความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.38
0.74
ดี
4.23

0.70

ดี

4.23

0.70

ดี

4.00

0.55

ดี

4.15

0.53

ดี

4.20

0.64

ดี

ระดับความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้านการ
รักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบอยู่ในระดับดี ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ใน
การใช้งานสอดคล้องกับระบบการทางาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.70 ความปลอดภัย และความถูกต้องอยู่ในระดับดี สามารถกาหนดสิทธิ์ และแก้ไขการเข้าถึงข้อมูล
ในระดับต่าง ๆ ได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 ความปลอดภัย
และความถูกต้องอยู่ในระดับดี สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลระบบได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ความปลอดภัย และความถูกต้องอยู่ในระดับดี ความ
เหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72
ความปลอดภัย และความถูกต้องอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และ
ความถูกต้องของระบบ
ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้
งานสอดคล้องกับระบบการทางาน
สามารถกาหนดสิทธิ์ และแก้ไขการเข้าถึงข้อมูล
ในระดับต่าง ๆ ได้
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลระบบได้ถูกต้อง
ความเหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย
เฉลี่ย

ความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.23

0.70

ดี

4.08

0.73

ดี

4.38
4.31
4.25

0.62
0.72
0.69

ดี
ดี
ดี

4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญระบบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินพบว่า ผู้ประเมินเป็นเพศชาย 8 ท่าน และเพศ
หญิง 2 ท่าน ตาแหน่งงานผู้ประเมินมีความแตกต่างกัน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญ
การพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครู หัวหน้าแผนก
บริหาร ผู้ประเมินมีวุฒิการศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านประสบการณ์ทางานตั้งแต่ 6 - 15 ปี
ขึ้นไป (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลผู้ประเมิน
เพศ
ตาแหน่งงาน

คาตอบ
ชาย
หญิง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จานวน

ร้อยละ

8
2
1
2
4

80.00
20.00
10.00
20.00
40.00
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
ข้อมูลผู้ประเมิน
ตาแหน่งงาน
วุฒิการศึกษา

สาขาที่เรียน

ประสบการณ์ทางาน

คาตอบ
ครู
หัวหน้าแผนกบริหาร
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
15 ปีขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

2
1
8
2
6
2
1
1
3
5
2

20.00
10.00
80.00
20.00
60.00
20.00
10.00
10.00
30.00
50.00
20.00

ความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26
ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.60 หมายความว่ า ระดั บ ความสามารถอยู่ ใ นระดั บ ดี
ความสามารถ ในการค้นหาข้อมูลบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.75 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดี ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ระบบงานบุ ค ลากร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.40 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.49 ระดั บ
ความสามารถอยู่ ในระดับ ดี ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของข้อมูลบุคลากร มีค่าเฉลี่ ย
เท่ า กั บ 4.30 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.78 ระดั บ ความสามารถอยู่ ใ นระดั บ ดี
ความสามารถของระบบเหมาะสมและสอดคล้ องกับระบบงานบุค ลากร มีค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.10
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดี ความสามารถในการแสดง
รายงานผลรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ระดับความสามารถ
อยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.12)
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลบุคลากร
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน
และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลบุคลากร
ความสามารถของระบบเหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร
ความสามารถในการแสดงรายงานผลรวม
เฉลี่ย

ความสามารถของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.20
0.75
ดี
4.40

0.49

ดี

4.30

0.78

ดี

4.10

0.54

ดี

4.30
4.26

0.46
0.60

ดี
ดี

ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 หมายความว่า ความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับดี
ความถูกต้องในการเข้าระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ระดับ
ความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการแสดงผลการประมวลผล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.70 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี มาก
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60
ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลในการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี
ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66 ระดับความถูกต้องในการทางานอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบ
ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงผลการประมวลผล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการทางานของระบบใน
ภาพรวม
เฉลี่ย

ความถูกต้องในการทางานของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.30
0.46
ดี
4.70
0.46
ดีมาก
4.20
0.60
ดี
4.30
0.46
ดี
4.40

0.66

ดี

4.38

0.53

ดี

การประเมินความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.96 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ใน
ระดับใช้ได้ดี ความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.49 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การใช้ภาษา
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.40 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย และสวยงาม มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี
ความเร็ วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.14)
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการ
ทางาน
การใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้
ง่าย และสวยงาม
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่าง ๆ
เฉลี่ย

ความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
3.60
0.49
ดี
3.90

0.54

ดี

4.20

0.40

ดี

3.80

0.60

ดี

4.30

0.46

ดี

3.96

0.50

ดี

ความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.15 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้านการรักษาความ
ปลอดภัย และความถูกต้องของระบบอยู่ในระดับดี ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
สอดคล้องกับระบบการทางาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63
ความปลอดภัย และความถูกต้องอยู่ในระดับดี สามารถกาหนดสิทธิ์ และแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับต่าง ๆ ได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ความปลอดภัย และ
ความถูกต้องอยู่ในระดับดี สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลระบบได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 ความปลอดภัย และความถูกต้องอยู่ในระดับดี ความเหมาะสม
ต่อการรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 ความ
ปลอดภัย และความถูกต้องอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4.15)
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และ
ความถูกต้องของระบบ
ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้
งานสอดคล้องกับระบบการทางาน
สามารถกาหนดสิทธิ์ และแก้ไขการเข้าถึงข้อมูล
ในระดับต่าง ๆ ได้
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลระบบได้ถูกต้อง
ความเหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย
เฉลี่ย

ความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
SD
( ̅)
ประสิทธิภาพ
4.00

0.63

ดี

4.30

0.64

ดี

4.40
3.90
4.15

0.66
0.70
0.66

ดี
ดี
ดี

ความคิดเห็นด้านการประเมินการออกแบบโดยรวม มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.06 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี
การออกแบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี การออกแบบ Use Case Diagram มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.54 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การออกแบบ Class Diagram มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การเลือกใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript, HightCharts Library
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การ
เลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.40 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี การออบแบบการตรวจสอบการเข้าใช้งานด้วย Username และ
Password มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี (ตารางที่ 4.16)
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ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์การประเมินการออกแบบโดยรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความคิดเห็น
ประเมินการออกแบบโดยรวม
การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบ Use Case Diagram
การออกแบบ Class Diagram
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface)
การเลือกใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript,
HightCharts Library
การเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
การออบแบบการตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ด้วย Username และ Password
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
( ̅)
4.00
4.10
4.00
3.80

0.77
0.54
0.45
0.40

ระดับ
ประสิทธิภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

4.30

0.46

ดี

4.20

0.40

ดี

4.00

0.63

ดี

4.06

0.52

ดี

SD

4.3 อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.3.1 จากข้อมูลความพร้อมของด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าด้านบุคลากร ได้มีการยกระดับ
การศึ ก ษา มี ก ารฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก มี ศู น ย์
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่ทาหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลั ย
เตรียมเปิดใช้งานห้อง Server ของมหาวิทยาลัย มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศไปยังทุกสานัก คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต อย่าง
ทั่วถึง มีการสนับสนุน เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทุก สานัก คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ
ใช้งานได้เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งทังหมดบ่งบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยจาปาสักมีความพร้อม
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
4.3.2 ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรจานวนหนึ่งยังขาดความชานาญในการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ความเร็ ว ของอิ น เตอร์ เ น็ ต มี จ ากั ด และสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ เ สถี ย ร
ซึง่ ทัง้ หมดมีความสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต
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4.3.3 ด้านการใช้อินเตอร์เน็ ต บุคลากรใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้ส ายเป็นส่วนมาก และมีการใช้
อินเตอร์เน็ตมากกว่า ร้อยละ 99 ของบุคลากร ด้านความแรงของสัญญานอินเตอร์เน็ตเห็นว่าความเร็ว
ยังถูกจากัด และสัญญานยังไม่ครอบครุม
4.3.4 ระดับความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.74
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับ
ใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้งาน
โน้ตบุ๊ก อยู่ในระดับใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้งานแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน อยู่ในระดับใช้ได้ดี
4.3.5 ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.93 หมายความว่า ความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ปาน
กลาง ในนี้ มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office อยู่ในระดับใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้
WinZip/WinRAR อยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง ความสามารถในการใช้ PDF Reader อยู่ในระดับใช้ได้
ปานกลาง ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Dictionary อยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง ความสามารถใน
การใช้ Media Player อยู่ในระดับใช้ได้ดี และความสามารถในการใช้ โปรแกรม Math Lab / SPSS /
AutoCAD / Autodesk / EndNote / Photoshop อยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง
4.3.6 บุคลากรมี ความสามารถในการใช้ส ารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95 ระดับความสามารถอยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง การสืบค้น
ข้อมูล หรือใช้สารสนเทศผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ อยู่ในระดับใช้ได้ดี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับใช้ได้
ปานกลาง การติดต่อสื่ อสารด้วยสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับใช้ได้ ดี การเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ อยู่ใน
ระดับใช้ได้ปานกลาง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับใช้ได้ดี และ ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
อยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง
4.3.7 บุ ค ลากรมี ปั ญ หาด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศบนอิ น เตอร์ เ น็ต มี ค่ าเฉลี่ ย เท่า กั บ 3.49
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95 ระดับปัญหาปานกลาง ในนี้มีปัญหาคอมพิวเตอร์ขาดการ
ดูแล และตรวจเช็ค ระดับ ปัญหาปานกลาง ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ระดับปัญหาปานกลาง
ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชารุด ระดับปัญหาปานกลาง ปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ระดับปัญหามาก
4.3.8 จากผลการประเมินระบบของผู้ใช้งานทั่วไปพบว่า ความสามารถของระบบตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ เท่ากับ 4.11 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 มายความว่า ระดับ
ความสามารถอยู่ในระดับดี ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 หมายความว่า ความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับดี
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี ด้านการรักษาความ
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ปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.69 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบอยู่
ในระดับดี
4.3.9 จากผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ความสามารถของระบบตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ เท่ากับ 4.26 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 หมายความว่ า
ระดับความสามารถอยู่ในระดับดี ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 หมายความว่า ความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ใน
ระดับ ดี ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.96 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.50 หมายความว่า ระดับความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับใช้ได้ดี ด้านการ
รักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของ
ระบบอยู่ในระดับดี ด้านการประเมินการออกแบบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.52 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้านการออกแบบอยูใ่ นระดับดี

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การงานบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ยจ าปาสั ก ได้ อ อกแบบ และ
พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากร
ซึ่งจะพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพีเชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล สามารถใช้งานผ่านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ชึ่ ง ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ระบบได้ ด้ ว ยการ Login เข้ า ระบบด้ ว ย Username และ
Password และสามารถเรียกดู แก้ไข เพิ่ม ลบ และส่งออกข้อมูลได้ และได้กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานคือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร และบุคลากร นอกจากนี้บุคคลทั่วไปยังสามารถดูข้อมูล
ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ความพร้อมของด้านโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยจาปาสัก
ด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสักได้จัดส่งบุคลากรไปยกละดับการศึกษา และมีการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ มีการสนั บสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทุกสานัก คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานได้เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน
มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเตรียมเปิดใช้งาน
ห้อง Server ของมหาวิทยาลัย มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปยั ง ทุ ก ส านั ก คณะวิ ช า และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ มี ก ารใช้ ง านอิ น เตอเน็ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง ปั ญ หาด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรจานวนหนึ่งยังขาดความรู้ และความชานาญในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ด้านความเร็ว และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
5.1.2 ความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสักในการใช้งานระบบสารสนเทศ
บุคลากรส่วนมากมีเครื่องอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
โน้ตบุ๊ ก แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน ใช้งานอย่างเพียงพอ และส่วนมากมีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจา
ความสามารถในการใช้ งานอุป กรณ์ ของบุคลากร อยู่ในระดับใช้ได้ดี ความสามารถในการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าง Microsoft Office เห็นว่ามีความสามารถใช้งานได้ดี ส่วนการใช้งาน
โปรแกรม MatLab, SPSS, AutoCAD, Autodesk, EndNote, Photoshop ได้รับผลการประเมินใน
ระดับปานกลาง ความสามารถในการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับใช้ได้ปานกลาง ปัญหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง ในนี้มีปัญหาคอมพิวเตอร์ขาดการ
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ดูแล และตรวจเช็ค ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสีย อยู่ในระดับปาน
กลาง ปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และไม่ครอบคลุม อยู่ในระดับมาก
5.1.3 ผลการประเมินระบบ
ผลการประเมินระบบจากผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 13 ท่านพบว่า ความสามารถของระบบ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับดี ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ อยู่ใน
ระดับดี ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดี ด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ความถูกต้องของระบบ อยู่ในระดับดี
ผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 10 ท่านพบว่า
ความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับดี ด้านความถูกต้องในการ
ทางานของระบบ อยู่ในระดับดี ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดี ด้านการ
รักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ อยู่ในระดับดี ด้านการประเมินการออกแบบโดยรวม
อยู่ในระดับดี
5.2 อภิปายผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การงานบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก ที่ อ อกแบบ และ
พัฒนาขึ้นนี้ เป็น รูป แบบเว็บ แอพพลิ เคชัน เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
บุคลากร ซึ่งจะพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพีเชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลสามารถเรีย กใช้
งานผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ทรงยศ จั น ทร์ อิ น ทร์ (2550); พั น ธิ นี ย์
เนตรศุ ภ ลั ก ษณ์ (2551) ชึ่ ง ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ระบบได้ ด้ ว ยการ Login เข้ า ระบบด้ ว ยการป้ อ น
Username และ Password และสามารถเรียกดู แก้ไข เพิ่ม ลบ และออกข้อมูลได้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สุเมธ นามแก้ว (2551); สุรศักดิ์ จันทร์สิริสถาพร (2556) ได้กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานคือ
ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ผู้บริหาร สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ และ
ส่งออกข้อมูลได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรสามารถเรียกดูการบันทึกการแก้ไข/ปรับปรุง และการลบข้อมูล
ต่าง ๆ ภายใต้สิทธิ์ที่กาหนด และส่งออกข้อมูลได้ บุคลากรสามารถเรียกดู บันทึก แก้ไข/ปรับปรุง และ
ลบข้อมูลของตนเองได้ภายใต้สิทธิ์ที่กาหนด บุคคลทั่วไปหรือผู้เยี่ยมชมสามารถดูข้อมูลที่แสดงบนหน้า
เว็บได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ นามแก้ว (2551); เพลินตา แดงอาจ (2552)
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจาปาสัก ได้มีการพัฒนาด้านบุคลากร มี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเซิร์ฟเวอร์ มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทั่วมหาวิทยาลัย ถึงยัง
มีปั ญ หาด้ า นความรู้ และความช านาญในการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ความเร็ ว และสั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร อย่างไรก็ตามยังมีความสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต โดยต้องมีการจัด
ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานบ่อย และมีความจาเป็นต่อการทางานของ
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บุคลากร ต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งเพิ่มความเร็ว และเพิ่มจุด
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ความพร้อมบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ บุคลากรมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ น ของตนเองเนื่ อ งด้ ว ยความเจริ ญ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ทั้ ง ใน
ชีวิตประจาวัน และในการปฏิบัติงานทาให้บุคลากรมีความสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งเป็นความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ และความสามารถในการใช้งานที่เป็นปัจจัยหลักของการใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้งาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่าง Microsoft Office เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการทางานของบุคลากร เห็น
ว่ า มี ค วามสามารถใช้ ง านได้ ดี ส่ ว นการใช้ ง านโปรแกรม MatLab, SPSS, AutoCAD, Autodesk,
EndNote, Photoshop ได้รับผลการประเมินในระดับปานกลาง ซึ่งเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ
ทางานข้อนข้างน้อย และมีการใช้งานเฉพาะบางด้านเมื่อเทียบกับ Microsoft Office ซึ่งบ่งบอกถึงการ
ใช้งานโปรแกรมที่ไม่คุ้นเคย หากได้รับการฝึกฝนก็จะก่อให้เกิดความชานาญได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชาลินี บุญยะศัพท์ (2556) ที่ศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการ
บริหารงานของบุคลากร
ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เช่น การสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นระบบที่ได้รับความนิยม และมีประโยชน์ในการทางาน และเรื่อง
ส่วนตัว ส่งผลให้บุคลากรมีความสนใจและมีการใช้งานเป็นปะจา ส่วนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้รับความนิยมนัก การเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
อยู่ในระดับปานกลาง บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต ในส่วนนี้ต้องมีการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ให้บุคลากรมีความมั่นใจใน
การใช้แหล่งเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะการใช้แหล่งเก็บข้อมูลฟรีบนระบบคลาวด์
ด้านปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบุคลากรมหาวิทยาลัย
จาปาสักอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 2 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม และอีก 3 ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง คื อ คอมพิ ว เตอร์ ข าดการดูแ ล และตรวจเช็ค การติดไวรั ส คอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ชารุด ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการใส่ใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ภูเดช และ
ฤดี นิยมรัตน์ (2560) ที่ได้ศึกษาความพร้อม และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านนโยบาย และ
การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการแก้ไข
ด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และผู้ ใช้งานทั่ว ไป ผลการประเมินระบบจากผู้ใช้งานทั่ว ไปพบว่า
ประสิ ทธิ ภ าพด้า นความสามารถของระบบตรงต่ อความต้อ งการของผู้ ใช้ งานระบบอยู่ ใ นระดั บ ดี

87
ประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับดี ประสิทธิภาพด้านความสะดวก
และง่ า ยต่ อ การใช้ งานระบบอยู่ ใ นระดั บดี และประสิ ทธิ ภ าพด้ านการรัก ษาความปลอดภั ย และ
ความถูกต้องของระบบอยู่ในระดับ ดี โดยรวมแล้ วการประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งานทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 หมายความว่า ระบบสารสนเทศที่
ออกแบบ และพัฒนาขึ้น มีป ระสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ผลการประเมินระบบจากผู้ เชี่ยวชาญพบว่า
ประสิ ทธิ ภ าพด้า นความสามารถของระบบตรงต่ อความต้อ งการของผู้ ใช้ งานระบบอยู่ ใ นระดั บ ดี
ประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับดี ประสิทธิภาพด้านความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบอยู่ในระดับดี และประสิทธิภาพด้านการการออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยรวมแล้วการ
ประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.56 หมายความว่า ระบบสารสนเทศที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี หมายถึง
ระบบสารสนเทศที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้งานได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุเมธ
นามแก้ว (2551); เพลินตา แดงอาจ (2552); สุรศักดิ์ จันทร์สิริสถาพร (2556) สรุปได้ว่าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสักสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่ได้ออกแบบ และพัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จาปาสักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาต่อไป
การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
5.3.1 ควรพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ ส ามารถรองรับการใช้งานระบบจากทุกอุปกรณ์ และ
สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง พัฒนาความสามารถด้านการออกรายงานให้มีความหลากหลาย
และครอบคลุมทุกระบบงาน
5.3.2 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยของ
ข้อมูล ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และมีระบบการสารองข้อมูล
5.3.3 ก่อนการใช้งานระบบควรมีการฝึกอบรม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3.4 การน าระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การงานบุ คลากรไปใช้ งาน จ าเป็น ต้องได้ รับ การ
ส่งเสริมด้านนโยบาย และการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านอุปกรณ์
การฝึกอบรมการใช้งาน และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การใช้งานระบบ
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แบบสอบถาม
ความพร้อมด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
----------------------------แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความพร้ อ มของบุ ค ลากรในด้ า นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในบทวิทยานิพนธ์เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ซึ่งการศึกษา
ความพร้อมของบุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาข้อมูลเท่านั้น
ผู้ศึกสารับรองว่า ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะถูกใช้ในการเขียนบทวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดย
ไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแผงใด ๆ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกท่านในการ
ตอบแบบสอบถามนี้ด้วย.
แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2: ข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
ส่วนที่ 3: ปัญหา และอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย  ใส่ในช่องสี่เหลี่ยม 
1.1. เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2. ประสบการปฏิบัติงาน
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 – 5 ปี
 6 - 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
1.3. ท่านมี และใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop) หรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.4. ท่านมีและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) หรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.5. ท่านมี และแท็บเล็ต / สมาร์ทโฟน (Tablet/Smartphone) หรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.6. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจาหรือไม่
 ใช้ประจา
 ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง  ไม่ได้ใช้
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
2.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่กาหนด

ลาดับ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดีมาก
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

การใช้งานอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์(Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
โน้ตบุ๊ก (Notebook)
แท็บเล็ต / สมาร์ทโฟน (Tablet/Smartphone)
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
Microsoft Office
WinZip/WinRAR
PDF Reader
โปรแกรม Dictionary
Media Player
โปรแกรมอื่น ๆ (ระบุ)...........................................
ด้านการใช้สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลหรือใช้สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต เช่น www.google.com และอื่น ๆ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
การติดต่อสื่สานด้วยสื่อออนไลน์ เช่น MSN,
Messenger, Line และอื่นๆ
การเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เช่น Google
Drive, Drop Box, 4 Share และอื่น ๆ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ social network เช่น
Facebook, Instagram และอื่น ๆ
ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

ระดับการใช้งาน
ปาน
ดี
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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ส่วนที่ 3: ปัญหา และอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ปัญหา และอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่กาหนด

ลาดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนอินเตอร์เน็ต

มาก
ที่สุด
5

ระดับปัญหา
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1

คอมพิวเตอร์ขาดการดูแล และตรวจเช็ค
ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชารุด
ปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ปัญหาด้านการครอบคลุมของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

3.2 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
............................................................................................................................. ......................
.......................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผู้ศึกษา: นายเวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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แบบประเมิน (สาหรับผู้ใช้งานทั่วไป)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คาชี้แจง
แบบประเมินการศึกษาค้นคว้า ชุดนี้ ใช้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นกับการปฏิบัติงานจริง โดยผู้กรอก
แบบประเมิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ใช้งานระดับบุคลากร โดย
แบ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 3 การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ
วิธีการ: 1. ทาการทดสอบระบบ เข้าไปที่
website: http://www.agri.ubu.ac.th/~pmis/index.php
ใส่ Admin: admin@cu.edu.la และ password: adminpmis
หรือ User: viengsavanh@cu.edu.la และ Password: 456
2. กรอกแบบสอบถาม หรือ เข้าไปที่
https://docs.google.com/forms/d/1HlRoguBsQlO0dHEVsdTemvc3z28S2Coe
jCKupbOmARY/edit?usp=sharing
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
1) ชื่อ – สกุล:………………………………………………………………………………………………………..
2) ตาแหน่งงาน/สถานะ:
 ผู้บริหาร
 บุคลากรทั่วไป
 ผู้เชียวชาญระบบ
 เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ
 อื่น ๆ ระบุ.................................................................
3) ตาแหน่งงาน:…………………………………………………………………………………………………….
4) วุฒิการศึกษาสูงสุด:
 ปวช - ปวส
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ ระบุ....................................................................
5) สาขา:…………………………….........…………….……………………………………………………………..
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6) ประสบการณ์ทางาน:
7) เพศ:

 1-5 ปี
 11-15 ปี
 ชาย

 6-10 ปี
 15 ปีขึ้นไป
 หญิง

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานบุ คลากร มหาวิทยาลั ย จาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่พัฒ นาขึ้น
ประกอบด้ ว ยค าถามที่ อ ยู่ ด้ า นซ้ า ย และระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ด้ า นขวาจ านวน 5 ช่ อ ง โดยท า
เครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างด้านขวาให้ตรงกับความคิดเห็น โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 4 หมายถึง ดี
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
1. การประเมินความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
รายการประเมิน
1. ความสามารถในการค้นหาข้อมูลบุคลากร
2. ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน และ
สอดคล้องกัลระบบงานบุคลากร
3. ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของข้อมูล
บุคลากร
4. ความสามารถของระบบเหมาะสม และสอดคล้อง
กับระบบงานบุคลากร
5. ความสามารถในการแสดงรายงานผลรวม

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง
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2. การประเมินความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง

ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงผลการประมวลผล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม

3. การประเมินความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางาน
3. การใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย
และสวยงาม
5. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่าง ๆ

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง
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4. การประเมินความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง

1. ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
สอดคล้องกับระบบการทางาน
2. สามารถกาหนดสิทธิ์ และแก้ไขการเข้าถึงข้อมูล
ในระดับต่าง ๆ ได้
3. สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลระบบได้ถูกต้อง
4. ความเหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ผู้ศึกษา: นายเวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสาหรับผู้เชี่ยวชาญระบบ
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แบบประเมิน (สาหรับผู้เชี่ยวชาญระบบ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คาชี้แจง
แบบประเมินการศึกษาค้นคว้า ชุดนี้ ใช้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นกับการปฏิบัติงานจริง โดยผู้กรอก
แบบประเมิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ใช้งานระดับบุคลากร โดย
แบ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 3 ประเมินการออกแบบระบบโดยรวม
ส่วนที่ 4 การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ
วิธีการ: 1. อ่านการออกแบบระบบที่
https://drive.google.com/file/d/1xc5dXtaie6AyjAVpW80f5wPJyiBIfdKk/view?
usp=sharing
2. ทาการทดสอบระบบ ที่ website: http://www.agri.ubu.ac.th/~pmis/index.php
ใส่ Admin: admin@cu.edu.la และ password: adminpmis
หรือ User: viengsavanh@cu.edu.la และ Password: 456
3. กรอกแบบสอบถาม หรือ เข้าไปที่
https://docs.google.com/forms/d/1YdslmNZpyx8tWPTlBXk7BDoSsfARzUn8
AqOHTA7NsCY/edit?usp=sharing
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
1) ชื่อ – สกุล:…………………………………………………………………………………………………………..
2) ตาแหน่งงาน/สถานะ:

 ผู้บริหาร
 บุคลากรทั่วไป
 ผู้เชียวชาญระบบ
 เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................

3) ตาแหน่งงาน:………………………………………………………………………………………………………….
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4) วุฒิการศึกษาสูงสุด:

 ปวช - ปวส
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................
5) สาขา:…………………………….........……………………………………………………………………………..
6) ประสบการณ์ทางาน:
 1-5 ปี
 6-10 ปี
 11-15 ปี
 15 ปีขึ้นไป
7) เพศ:
 ชาย
 หญิง
ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานบุ คลากร มหาวิทยาลั ย จาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่พัฒ นาขึ้น
ประกอบด้ ว ยค าถามที่ อ ยู่ ด้ า นซ้ า ย และระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ด้ า นขวาจ านวน 5 ช่ อ ง โดยท า
เครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างด้านขวาให้ตรงกับความคิดเห็น โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 4 หมายถึง ดี
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
1. การประเมินความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
รายการประเมิน
1. ความสามารถในการค้นหาข้อมูลบุคลากร
2. ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน
และสอดคล้องกัลระบบงานบุคลากร
3. ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของข้อมูล
บุคลากร
4. ความสามารถของระบบเหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากร
5. ความสามารถในการแสดงรายงานผลรวม

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง
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2. การประเมินความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง

ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงผลการประมวลผล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม

3. การประเมินความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางาน
3. การใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย
และสวยงาม
5. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร
และข้อมูลต่าง ๆ

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง
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4. การประเมินความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง

1. ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
สอดคล้องกับระบบการทางาน
2. สามารถกาหนดสิทธิ์ และแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับต่าง ๆ ได้
3. สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลระบบได้ถูกต้อง
4. ความเหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย
ส่วนที่ 3 ประเมินการออกแบบระบบโดยรวม
ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบ Use Case Diagram
การออกแบบ Class Diagram
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface)
การเลือกใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript,
HightCharts Library
6. การเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
7. การออบแบบการตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ด้วย Username และ Password

ดีมาก

ดี

พอใช้ น้อย น้อยมาก
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ผู้ศึกษา: นายเวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายนามผู้ประเมินระบบ
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รายนามผู้ประเมิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อ: นายเวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์ รหัสนักศึกษา 5612600251
ชื่อเรื่องภาษาไทย: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรมหาวิทยาลัยจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR PERSONNEL OFFICE,
CHAMPASACK UNIVERSITY, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบ
จานวน 10 ท่าน
ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา/สาขา

ปริญญาโท
สาขาวิชา เทคโนโลยี
นางสาวอารีรตั น์ วงศ์สุวรรณ
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท
ปริญญาโท
สาขาวิชา เทคโนโลยี
นางสาวทัศนีย์ หนองกก
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท
ปริญญาโท
นายกิตษฎา วันนา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
ทั่วไป และคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท
นายศักดิ์สิทธิ์ มาประสม
สาขาวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปริญญาโท
สาขาวิชา เทคโนโลยี
นายวีระพงษ์ บัวเขียว
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

สานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
ชานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
ชานาญการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนขุขันธ์
ครูวิทยาศาสตร์ และ
อาเภอขุขันธ์
คอมพิวเตอร์ชานาญการ
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนอุม้ ยางหนองดั่ง
ครูคอมพิวเตอร์
อเภอพนา
ชานาญการ
จังหวัดอานาจเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบ (ต่อ)
ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา/สาขา

ปริญญาโท
นายสาครินทร์ หาบุศย์
สาขาวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปริญญาโท
สาขาวิชา เทคโนโลยี
นายเกดแก้ว นันเทพา
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท
ปริญญาตรี
นายสายชล จันผกา
สาขาวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
นายเกรียรติศักดิ์ สีลาพัฒน์ สาขาวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

นายณัฐนนท์ ลาสมุทร

ปริญญาตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จังหวัดมุกดาหาร

หัวหนาแผนกบริหาร

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยจาปาสัก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และการสาธารณสุข
ชานาญการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานเขตสุขภาพที่ 10
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวชิราลงกรณ
ปฏิบัติการ
อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
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รายนามผู้ใช้งานทั่วไปประเมินระบบ
จานวน 13 ท่าน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ปริญญาเอก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาเอก
สาขาวิชา พืชสวน
ปริญญาโท
สาขาวิชา เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์กสิกรรม
และอุตสาหกรรม

นายจัอกกี้ พอนเทบ

ปริญญาโท
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

รองสานักแผนการ
และความร่วมมือ

นางสาวดาริกา เพิ่มพร

ปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
กสิกรรมและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยจาปาสัก
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยจาปาสัก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักแผนการ
และความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก
ศูนย์อนามัยที่ 10
ตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

นางเวียงโขง วันสะหว่าง
นายแก้วบัวสอน ราชขันติ
นายทักษกร วงศ์สีดา

นายสอนไช หลวงดุดม
นางพุทธ์สวัสดิ์ พันทะวง
นางบัวทีบ วิลัยสัก

นางวันนาลี ไชปันยา

นางสาวไพเราะ แสนหวัง

วุฒิการศึกษา/สาขา

ปริญญาโท
สาขาวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปริญญาโท
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์โลก
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ครูภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
สาขาวิชา จุลชีววิทยา

อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปฏิบัติการ

อาจารย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก

อาจารย์

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยจาปาสัก

อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยจาปาสัก

อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

สานักแผนการ
และความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายนามผู้ใช้งานทั่วไปประเมินระบบ (ต่อ)
ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา/สาขา

ตาแหน่ง

นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค

ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทั่วไปคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

นางสาวกนกอร กรินรักษ์

ปริญญาตรี
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

นางสาวธีรานันทน์ บุราไกร

ปริญญาตรี
สาขาวิชา บรรณารักษณ์ บรรณารักษ์
และสารนิเทศศาสตร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

