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ชื่องานวิจัย ระบบฐานขอมลูการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ชื่อผูวิจัย จิราภรณ คลอดเพ็ง 

 

บทคัดยอ 

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

  

 ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลกัฐานยังไมเปน

ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร  

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่การจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ

สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม 

Photoshop มีข้ันตอนการใชงาน 10 ข้ันตอน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ

ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี

คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน มี

คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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(ข) 

กิตตกิรรมประกาศ 

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

 

 งานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.

ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา 

และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

นายอดิศักด์ิ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

นายสุกนกานต สันติสุวรรณ นายพิสุทธ์ิ ธิแกว และนายวิวัฒน เจษฏาภรณพิพัฒน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาช้ีแนะการทําวิจัยในครั้งน้ี ลอดจนคณาจารย 

เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทกุทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยหวังวา 

งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา

งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป 

 

 

 

จิราภรณ คลอดเพ็ง 

                                                                                                   ผูวิจัย 
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สารบัญ 

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

          หนา 

บทคัดยอ (ก) 

กิตติกรรมประกาศ (ข) 

สารบัญ (ค) 

สารบัญตาราง (จ) 

 

บทท่ี 

1  บทนํา 

 

 

1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

ปญหาการวิจัย 1 

คําถามในการวิจัย 2 

วัตถุประสงคการวิจัย 2 

ขอบเขตการวิจัย 2 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 2 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 5 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 12 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 14 

ข้ันตอนการวิจัย 14 

แหลงขอมูลที่ศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือประชากรและกลุมตัวอยาง

ที่ศึกษา 

14 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนที่ศึกษา 14 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 14 

วิธีวิเคราะหขอมูล 15 

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 15 

4.  ผลการวิจัย 17 

ผลการวิเคราะหขอมูล 17 
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 หนา 

ตารางท่ี  

1   จํานวนการตอบแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญ ดานตรวจสอบคุณภาพของระบบ 

ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร 

 

24 

2   คาเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

25 

3   จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

27 

4   ความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

27 
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 ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลกัฐานยังไมเปน

ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร  

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่การจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ

สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม 

Photoshop มีข้ันตอนการใชงาน 10 ข้ันตอน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ

ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี

คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน มี

คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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(ข) 

กิตตกิรรมประกาศ 

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

 

 งานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.

ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา 

และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

นายอดิศักด์ิ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

นายสุกนกานต สันติสุวรรณ นายพิสุทธ์ิ ธิแกว และนายวิวัฒน เจษฏาภรณพิพัฒน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาช้ีแนะการทําวิจัยในครั้งน้ี ลอดจนคณาจารย 

เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทกุทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยหวังวา 

งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา

งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป 

 

 

 

จิราภรณ คลอดเพ็ง 

                                                                                                   ผูวิจัย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

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

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในป พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวดานคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ รวมทั้งไดพัฒนา ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวก ใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงาน ที่

เขารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในกระบวนการรายงานผลการประเมินตนเอง 

(SAR) น้ัน มี ข้ันตอนที่ สําคัญอยู ข้ันตอนหน่ึง ซึ่ งคือการรวบรวมเอกสารหลักฐานของแตละ

องคประกอบเพื่อใชเปนหลกัฐานในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหากไมมีการจัดทํา 

ควบคุม จัดการใหดีแลว อาจจะเกิดความไมคลองตัวตอการทํางาน เอกสารไมครบถวนสูญหาย ใช

เวลานานในการคนหา เอกสารซ้ําซอน มีปญหาในการจัดเก็บและกอใหเกิดปญหาในการทํางานทั้ง

ระบบในที่สุดและเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาหากมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนระบบที่ถูกตอง จะสงผลใหเกิดการคนหาไดอยางรวดเร็ว เอกสาร

ครบถวน ไมสูญหาย มีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จในการทํางานสูงสุด และที่สําคัญคือลด

การใชกระดาษ ซึ่งนําไปสูการลดคาใชจายภายในองคกร อีกดวย ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อใชในงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

จัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

1.2 ปญหาการวิจัย 

1. ไมมีระบบจัดการเอกสารหลักฐานที่ดี 

2. เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหาย 

3. มีความลาชาในการสืบคน คนหาเอกสาร 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



2 

1.3 คําถามในการวิจัย 

1. วิเคราะหปญหาในการจัดการเอกสารหลักฐานอยางไร 

2. มีการสรางระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาได

อยางไร 

3. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพไดอยางไร 

 

1.4 วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับน้ี เปนการนําปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน มา

พัฒนาเปนระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการศึกษาถึงปญหาการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ

ฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือบุคลากรผูเกี่ยวของในคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

1.6 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

Database หรือ ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลทั้งหมดน้ีจะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 

แฟมขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน

เขาไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ

ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและ

เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลาน้ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

ซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวาง ผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล 

เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหนาที่ชวยให
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ผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสราง

ฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรู

เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล  

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนําผล

การประเมินความพึงพอใจของผูที่มสีวนเกีย่วของกับการใชงานระบบสารสนเทศในการจดัเกบ็เอกสาร

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

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

 

2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พบวามีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายเกี่ยวกับความคิดเห็นที่

สอดคลองกันไวซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอสาระของแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารไว

ดังน้ี 

การจัดโครงสรางขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูลกําลังเปนที่นิยม เกือบทุกหนวยงานที่มีการใช

ระบบสารสนเทศจะจัดทําขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูล เน่ืองจากปริมาณขอมูลมีมากถาจัดขอมูลเปน

แบบแฟมขอมูลจะทําใหมีแฟมขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหเกิดขอมูลที่ซ้ําซอนกันได ขอมูลที่

ซ้ําซอนน้ีจะกอใหเกิดปญหามากมาย ฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล สรุปไดดังน้ี 

2.1.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 

ฐานขอมูล  (database) หมายถึง กลุ มของขอมูลที่ ถูก เก็บ รวบรวมไว  โดยมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลทั้งหมดน้ีจะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือ

แยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล น่ันก็คือการเก็บขอมูลในฐานขอมูลน้ันเราอาจจะเก็บทั้งฐานขอมูล โดย

ใชแฟมขอมูลเพียงแฟมขอมูลเดียวกันได หรือจะเก็บไวในหลาย ๆ แฟมขอมูล ที่สําคัญคือจะตองสราง

ความสัมพันธระหวางระเบียนและเรียกใชความสัมพันธน้ันได มีการกําจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก

และเก็บแฟมขอมูลเหลาน้ีไวที่ศูนยกลาง เพื่อที่จะนําขอมูลเหลาน้ีมาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมื่อ

ผูตองการใชงานและผูมีสทิธ์ิจะใชขอมูลน้ันสามารถดึงขอมูลที่ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจ

ใชรวมกับผูอื่นได แตบางสวนผูมีสิทธ์ิเทาน้ันจึงจะสามารถใชได โดยทั่วไปองคกรตาง ๆ จะสราง

ฐานขอมูลไว เพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ  ของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลของ

ลูกคา ขอมูลของสินคา ขอมูลของลูกจาง และการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใชฐานขอมูล

น้ัน เปนเรื่องที่ยุงยากกวาการใชแฟมขอมูลมาก เพราะเราจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บ

ขอมูลควรจะเปนเชนไร การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและเรียกใชขอมูลจากโครงสรางเหลาน้ี ถา

โปรแกรมเหลาน้ีเกิดทํางานผิดพลาดข้ึนมา ก็จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของขอมูลทั้งหมดได 

เพื่อเปนการลดภาวะการทํางานของผูใช จึงไดมีสวนของฮารดแวรและโปรแกรมตาง ๆ ที่สามารถ

เขาถึงและจัดการขอมูลในฐานขอมูลน้ัน เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base 

management system) ระบบจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใช

และโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล ซึ่งมีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวก

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



5 

และมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือ

การต้ังคําถามเพื่อใหขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของ

ฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนสือ่กลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมลู 

2.1.2 ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 

การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของ

แฟมขอมูล เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมีสวนที่สําคัญกวาการจัดเก็บขอมูลในรูป

ของแฟมขอมูล ดังน้ี 

1) ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน ขอมูลบางชุดที่อยูในรูปของแฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยู

หลาย ๆ แหง เพราะมีผูใชขอมูลชุดน้ีหลายคน เมื่อใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยใหความซ้ําซอนของ

ขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ผูใชแตละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของ

ตนเอง ระบบฐานขอมูลจะลดการซ้ําซอนของขอมูลเหลาน้ีใหมากที่สุด โดยจัดเก็บในฐานขอมูลไวที่

เดียวกัน ผูใชทุกคนที่ตองการใชขอมูลชุดน้ีจะใชโดยผานระบบฐานขอมูล ทําใหไมเปลืองเน้ือที่ในการ

เก็บขอมูลและลดความซ้ําซอนลงได 

2) รักษาความถูกตองของขอมูล เน่ืองจากฐานขอมูลมีเพยีงฐานขอมูลเดียว ในกรณีที่มี

ขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูล ขอมูลเหลาน้ีจะตองตรงกัน ถามีการแกไขขอมูลน้ี

ทุก ๆ แหงที่ขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดยอัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล 

3) การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก การปองกันและ

รักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ันจึงจะมีสิทธ์ิเขาไปใช

ฐานขอมูลไดเรียกวามีสิทธิสวนบุคคล (privacy) ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัย (security) ของขอมูล

ดวย ฉะน้ันผูใดจะมีสิทธ์ิที่จะเขาถึงขอมลูไดจะตองมีการกําหนดสิทธ์ิกันไวกอนและเมื่อเขาไปใชขอมูล

น้ัน ๆ ผูใชจะเห็นขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบที่ผูใชออกแบบไว 

ตัวอยางเชน ผูใชสรางตารางขอมูลข้ึนมาและเก็บลงในระบบฐานขอมูล ระบบจัดการ

ฐานขอมูลจะเก็บขอมูลเหลาน้ีลงในอุปกรณเก็บขอมูลในรูปแบบของระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งอาจ

เก็บขอมูลเหลาน้ีลงในแผนจานบันทึกแมเหล็กเปนระเบียน บล็อกหรืออื่น ๆ ผูใชไมจําเปนตองรับรูวา

โครงสรางของแฟมขอมูลน้ันเปนอยางไร ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล 

ดังน้ัน ถาผูใชเปลี่ยนแปลงลักษณะการเก็บขอมูล เชน เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตาราง

เสียใหม ผูใชก็ไมตองกังวลวาขอมูลของเขาจะถูกเก็บลงในแผนจานบันทึกแมเหล็กในลักษณะใด 

ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการใหทั้งหมด ในทํานองเดียวกันถาผูออกแบบระบบฐานขอมูล

เปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูล ผูใชก็ไมตองแกไขฐานขอมูลที่เขาออกแบบไวแลว 

ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการให ลักษณะเชนน้ีเรียกวา ความไมเกี่ยวของกันของขอมูล (data 

independent) 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



6 

 

4) สามารถใชขอมูลรวมกันได เน่ืองจากในระบบฐานขอมูลจะเปนที่เก็บรวบรวมขอมูล

ทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถที่จะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูล ซึ่งถาขอมูลไมไดถูกจัดใหเปน

ระบบฐานขอมูลแลว ผูใชก็จะใชไดเพียงขอมูลของตนเองเทาน้ัน เชน ดังภาพที่ 4.9 ขอมูลของระบบ

เงินเดือน ขอมูลของระบบงานบุคคลถูกจัดไวในระบบแฟมขอมูลผูใชที่ใชขอมูลระบบเงินเดือน จะใช

ขอมูลไดระบบเดียว แตถาขอมูลทั้ง 2 ถูกเก็บไวเปนฐานขอมูลซึ่งถูกเก็บไวในที่ที่เดียวกัน ผูใชทั้ง 2 

ระบบก็จะสามารถเรียกใชฐานขอมูลเดียวกันได ไมเพียงแตขอมูลเทาน้ันสําหรับโปรแกรมตาง ๆ ถา

เก็บไวในฐานขอมูลก็จะสามารถใชรวมกันได 

5) มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนข้ึนมา จะสามารถสรางขอมูลน้ันข้ึนมาใชใหมได โดยไมมี

ผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมน้ันจะไมกระทบตอโครงสรางที่

แทจริงของการจัดเก็บขอมูล น่ันคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความเปนอิสระระหวางการ

จัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

6) สามารถขยายงานไดงาย เมื่อตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของจะสามารถเพิ่ม

ไดอยางงายไมซับซอน เน่ืองจากมีความเปนอิสระของขอมูล จึงไมมีผลกระทบตอขอมูลเดิมที่มีอยู 

7) ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เน่ืองจากการจัดพิมพ

ขอมูลในระบบที่ไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเองเฉพาะ ฉะน้ันแต

ละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติในกรณีที่ขอมูลเสียหายดวยตนเองและ

ดวยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเมื่อมาเปนระบบฐานขอมูลแลว การ

บูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดูแลเพียงคนเดียวที่ดูแลทั้งระบบ ซึ่ง

ยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน 

2.1.3 การบริหารฐานขอมูล 

ในระบบฐานขอมูลนอกจากจะมีระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งเปนซอฟตแวรที่สราง

ข้ึนเพื่อจัดการกับขอมูลใหเปนระบบ จะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใช หรือนํามาปรับปรุงใหทันสมัยได

งายแลว ในระบบฐานขอมูลยังตองประกอบดวยบุคคลที่มีหนาที่ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล คือ 

ผูบริหารฐานขอมูล 

เหตุผลสําหรับประการหน่ึงของการจัดทําระบบจัดการฐานขอมูล คือ การมีศูนยกลาง

ควบคุมทั้งขอมูลและโปรแกรมที่เขาถึงขอมูลเหลาน้ัน บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ดูแลการควบคุมน้ี 

เรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล  หรือ  DBA (data base administer) คือ ผูมีหนาที่ควบคุมการ

บริหารงานของฐานขอมูลทั้งหมด 
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2.1.4 หนาท่ีของผูบริหารฐานขอมูล 

1) กําหนดโครงสรางหรือรูปแบบของฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหและตัดสินใจวา

จะรวมขอมูลใดเขาไวในระบบใดบาง ควรจะจัดเก็บขอมูลดวยวิธีใด และใชเทคนิคใดในการเรียกใช

ขอมูลอยางไร 

2) กําหนดโครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล โดยกําหนด

โครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งกําหนดแผนการในการสรางระบบ

ขอมูลสํารองและการฟนสภาพ โดยการจัดเก็บขอมูลสํารองไวทุกระยะ และจะตองเตรียมการไววาถา

เกิดความผิดพลาดข้ึนแลวจะทําการฟนสภาพไดอยางไร 

3) มอบหมายขอบเขตอํานาจหนาที่ของการเขาถึงขอมูลของผูใช โดยการประสานงาน

กับผูใช ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือแกผูใช และตรวจตราความตองการของผูใช 

2.1.5 ระบบการจัดการฐานขอมูล  (data base management system, DBMS) 

หนาท่ีของระบบการจัดการฐานขอมูล 

1) ระบบจัดการฐานขอมูลเปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่ดังตอไปน้ี ดูแลการใชงานใหกับ

ผูใชในการติดตอกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลได ในระบบฐานขอมูลน้ีขอมูลจะมีขนาดใหญ ซึ่งจะถูก

จัดเก็บไวในหนวยความจําสํารองเมื่อผูใชตองการจะใชฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทํา

หนาที่ติดตอกับระบบแฟมขอมูลซึ่งเสมือนเปนผูจัดการแฟมขอมูล (file manager) นําขอมูลจาก

หนวยความจําสํารองเขาสูหนวยความจําหลักเฉพาะสวนที่ตองการใชงาน และทําหนาที่ประสานกับ

ตัวจัดการระบบแฟมขอมูลในการจัดเก็บ เรียกใช และแกไขขอมูล 

2) ควบคุมระบบความปลอดภัยของขอมูลโดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามา

เรียกใชหรือแกไขขอมูลในสวนปองกันเอาไว พรอมทั้งสรางฟงกชันในการจัดทําขอมูลสํารอง โดยเมื่อ

เกิดมีความขัดของของระบบแฟมขอมูลหรือของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดการเสียหายน้ัน ฟงกชันน้ีจะ

สามารถทําการฟนสภาพของระบบขอมูลกลับเขาสูสภาพที่ถูกตองสมบูรณได 

3) ควบคุมการใชขอมูลในสภาพที่มีผูใชพรอม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมี

ขอผิดพลาดของขอมูลเกิดข้ึน 

2.1.6 ประโยชนของระบบจัดการฐานขอมูล 

ในปจจุบันองคกรสวนใหญหันมาใหความสนใจกับระบบฐานขอมูลกันมาก เน่ืองจาก

ระบบฐานขอมูลมีประโยชนดังตอไปน้ี 

1) ลดความซ้ําซอนของขอมูล 

เน่ืองจากการใชงานระบบฐานขอมลูน้ันตองมีการออกแบบฐานขอมลูเพื่อใหมีความ

ซ้ําซอนของขอมูลนอยที่สุด จุดประสงคหลักของการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการลดความซ้ําซอน 
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สาเหตุที่ตองลดความซ้ําซอน เน่ืองจากความยากในการปรับปรุงขอมูล กลาวคือถาเก็บขอมูลซ้ําซอน

กันหลายแหง เมื่อมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงขอมูลไมครบทําใหขอมูลเกิดความขัดแยงกันของ

ขอมูลตามมา และยังเปลืองเน้ือที่การจัดเก็บขอมูลดวย เน่ืองจากขอมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซ้ํากันหลาย

แหงน่ันเอง 

ถึงแมวาความซ้ําซอนชวยใหออกรายงานและตอบคําถามไดเร็วข้ึน แตขอมูลจะเกิด

ความขัดแยงกัน ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงขอมูลหลายแหง การออกรายงานจะทําไดเร็วเทาใดน้ัน

จึงไมมีความหมายแตอยางใด และเหตุผลที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือปญหาเรื่องความขัดแยงกันของ

ขอมูลแกไขไมไดดวยฮารดแวร ขณะที่การออกรายงานชาน้ันใชความสามารถของฮารดแวรชวยได 

2) รักษาความถูกตองของขอมูล 

เน่ืองจากระบบจัดการฐานขอมูลสามารถตรวจสอบกฎบังคับความถูกตองของ

ขอมูลใหได โดยนํากฎเหลาน้ันมาไวที่ฐานขอมูล ซึ่งถือเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลที่จะ

จัดการเรื่องความถูกตองของขอมูลใหแทน แตถาเปนระบบแฟมขอมูลผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียน

โปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบตาง ๆ (data integrity) เองทั้งหมด ถาเขียนโปรแกรมครอบคลุม

กฎระเบียบใดไมครบหรือขาดหายไปบางกฎอาจทําใหขอมูลผิดพลาดได และยังชวยลดคาใชจายใน

การบํารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมดวย เน่ืองจากระบบจัดการฐานขอมูลจัดการใหน่ันเอง เน่ืองจาก

ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถรองรับการใชงานของผูใชหลายคนพรอมกันได ดังน้ันความคงสภาพ

และความถูกตองของขอมูลจึงมีความสําคัญมากและตองควบคุมใหดีเน่ืองจากผูใชอาจเปลี่ยนแปลง

แกไขขอมูลได ซึ่งจะทําใหเกิดความผิดพลาดกระทบตอการใชขอมูลของผูใชอื่นทั้งหมดได ดังน้ัน

ประโยชนของระบบฐานขอมูลในเรื่องน้ีจึงมีความสําคัญมาก 

3) มีความเปนอิสระของขอมูล 

เน่ืองจากมีแนวคิดที่วาทําอยางไรใหโปรแกรมเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางขอมูล ในปจจุบันน้ีถาไมใชระบบฐานขอมูลการแกไขโครงสรางขอมูลจะกระทบถึงโปรแกรม

ดวย เน่ืองจากในการเรียกใชขอมูลที่เก็บอยูในระบบแฟมขอมูลน้ัน ตองใชโปรแกรมที่เขียนข้ึนเพื่อ

เรียกใชขอมูลในแฟมขอมูลน้ันโดยเฉพาะ เชน เมื่อตองการรายช่ือพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 

100,000 บาทตอเดือน โปรแกรมเมอรตองเขียนโปรแกรมเพื่ออานขอมูลจากแฟมขอมูลพนักงานและ

พิมพรายงานที่แสดงเฉพาะขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

แฟมขอมูล เชน ใหมีดัชนี (index) ตามช่ือพนักงานแทนรหัสพนักงาน สงผลใหรายงานที่แสดงรายช่ือ

พนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 100,000 บาท ตอเดือนซึ่งแตเดิมกําหนดใหเรียงตามรหัสพนักงานน้ัน

ไมสามารถพิมพได ทําใหตองมีการแกไขโปรแกรมตามโครงสรางดัชนี (index) ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ลักษณะแบบน้ีเรียกวาขอมูลและโปรแกรมไมเปนอิสระตอกัน 
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สําหรับระบบฐานขอมูลน้ันขอมูลภายในฐานขอมูลจะเปนอิสระจากโปรแกรมที่

เรียกใช(data independence)สามารถแกไขโครงสรางทางกายภาพของขอมูลได โดยไมกระทบตอ

โปรแกรมที่เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เน่ืองจากระบบฐานขอมูลมีระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่

แปลงรูป (mapping) ใหเปนไปตามรูปแบบที่ผูใชตองการ เน่ืองจากในระบบแฟมขอมูลน้ันไมมีความ

เปนอิสระของขอมูล ดังน้ันระบบฐานขอมูลไดถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อแกปญหาดานความเปนอิสระของ

ขอมูล น่ันคือระบบฐานขอมูลมีการทาํงานไมข้ึนกับรูปแบบของฮารดแวรทีนํ่ามาใชกับระบบฐานขอมลู

และไมข้ึนกับโครงสรางทางกายภาพของขอมูล และมีการใชภาษาสอบถามในการติดตอกับขอมูล

ภายในฐานขอมูลแทนคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอรในยุคที่ 3 ทําใหผูใชเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล

โดยไมจําเปนตองทราบรูปแบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทหรือขนาดของขอมูลน้ัน ๆ 

4) มีความปลอดภัยของขอมูลสูง 

ถาหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลทั้งหมดได อาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลได และขอมูลบางสวนอาจเปนขอมูลที่ไมอาจเปดเผยไดหรือเปน

ขอมูลเฉพาะของผูบริหาร หากไมมีการจัดการดานความปลอดภัยของขอมูล ฐานขอมูลก็จะไม

สามารถใชเก็บขอมูลบางสวนได 

ระบบฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ดังน้ี 

มีรหัสผูใช (user) และรหัสผาน (password) ในการเขาใชงานฐานขอมูลสําหรับ

ผูใชแตละคนระบบฐานขอมูลมีระบบการสอบถามช่ือพรอมรหัสผานของผูเขามาใชระบบงานเพื่อให

ทํางานในสวนที่เกี่ยวของเทาน้ัน โดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามาเห็นหรือแกไขขอมูลใน

สวนที่ตองการปกปองไว 

ในระบบฐานขอมูลสามารถสรางและจัดการตารางขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล ทั้ง

การเพิ่มผูใช ระงับการใชงานของผูใช อนุญาตใหผูใชสามารถเรียกดู เพิ่มเติม ลบและแกไขขอมูล หรือ

บางสวนของขอมูลไดในตารางที่ไดรับอนุญาต)ระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดสิทธิการมองเห็นและ

การใชงานของผูใชตาง ๆ ตามระดับสิทธิและอํานาจการใชงานขอมูลน้ัน ๆ 

ในระบบฐานขอมูล (DBA) สามารถใชวิว (view) เพื่อประโยชนในการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลไดเปนอยางดี โดยการสรางวิวที่เสมือนเปนตารางของผูใชจริงและขอมูลที่ปรากฏ

ในวิวจะเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของผูใชเทาน้ัน ซึ่งจะไมกระทบกับขอมูลจริงในฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลจะไมยอมใหโปรแกรมใด ๆ เขาถึงขอมูลในระดับกายภาพ 

(physical) โดยไมผาน ระบบการจัดการฐานขอมูล และถาระบบเกิดความเสียหายข้ึนระบบจัดการ

ฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลทียื่นยันการทํางานสาํเรจ็ (commit) แลวจะไมสูญหาย และถากลุมงานที่

ยังไมสําเร็จ (rollback) น้ันระบบจัดการฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลเดิมกอนการทํางานของกลุมงาน

ยังไมสูญหาย 
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มีการเขารหัสและถอดรหสั (encryption/decryption) เพื่อปกปดขอมูลแกผูที่ไม

เกี่ยวของ เชน มีการเขารหัสขอมูลรหัสผาน 

5) ใชขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลาง 

มีการควบคุมการใชขอมูลในฐานขอมูลจากศูนยกลาง ระบบฐานขอมูลสามารถ

รองรับการทํางานของผูใชหลายคนได กลาวคือระบบฐานขอมูลจะตองควบคุมลําดับการทํางานให

เปนไปอยางถูกตอง เชนขณะที่ผูใชคนหน่ึงกําลังแกไขขอมูลสวนหน่ึงยังไมเสร็จ ก็จะไมอนุญาตใหผูใช

คนอื่นเขามาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลน้ันได เน่ืองจากขอมูลที่เขามายังระบบฐานขอมูลจะถูกนําเขา

โดยระบบงานระดับปฏิบัติการตามหนวยงานยอยขององคกร ซึ่งในแตละหนวยงานจะมีสิทธิในการ

จัดการขอมูลไมเทากัน ระบบฐานขอมูลจะทําการจัดการวาหนวยงานใดใชระบบจัดการฐานขอมูลใน

ระดับใดบาง ใครเปนผูนําขอมูลเขา ใครมีสิทธิแกไขขอมูล และใครมีสิทธิเพียงเรียกใชขอมูล 

เพื่อที่จะใหสิทธิที่ถูกตองบนตารางที่สมควรใหใช 

ระบบฐานขอมูลจะบอกรายละเอียดวาขอมูลใดถูกจัดเก็บไวในตารางช่ืออะไร เมื่อ

มีคําถามจากผูบริหารจะสามารถหาขอมูลเพื่อตอบคําถามไดทันทีโดยใชภาษาฐานขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพมาก คือ SQL ซึ่งสามารถตอบคําถามที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึงที่เกี่ยวของกับ

ฐานขอมูลไดทันที โดยไมจําเปนตองเขียนภาษาโปรแกรมอยางเชน โคบอล ซี หรือ ปาสคาล ซึ่งเสีย

เวลานานมากจนอาจไมทันตอความตองการใชขอมูลเพือ่การตัดสินใจของผูบริหาร 

เน่ืองจากระบบจัดการฐานขอมูลน้ันสามารถจัดการใหผูใชทํางานพรอม ๆ กันได

หลายคน ดังน้ัน โปรแกรมที่พัฒนาภายใตการดูแลของระบบจัดการฐานขอมูลจะสามารถใชขอมูล

รวมกันในฐานขอมูลเดียวกันระบบฐานขอมูลจะแบงเบาภาระในการพัฒนาระบบงานถาการพัฒนา

ระบบงานไมใชระบบฐานขอมูล (ใชระบบแฟมขอมูล) ผูพัฒนาโปรแกรมจะตองจัดการสิ่งเหลาน้ีเอง

ทั้งหมด น่ันคือระบบฐานขอมูลทําใหการใชขอมูลเกิดความเปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและ

การประยุกตใช เพราะสวนของการจัดเก็บขอมูลจริงถูกซอนจากการใชงานจริงน่ันเอง 

AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลาย ๆ อยาง

มารวมกัน โดยมี Package หลักดังน้ี 

– Apache 

– PHP 

– MySQL 

– phpMyAdmin 

โปรแกรมตาง ๆ ที่นํามารวบรวมไวทั้งหมดน้ี ไดทําการดาวนโหลดจาก Official 

Release ทั้งสิ้น โดยตัว AppServ จึงใหความสําคัญวาทกุสิ่งทุกอยางจะตองใหเหมือนกับตนฉบับ เรา

จึงไมไดตัดทอนหรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกวา Official Release แตอยางได เพียงแตมีบางสวน

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



11 

เทาน้ันที่เราไดเพิ่มประสิทธิภาพการติดต้ังใหสอดคลองกับการทํางานแตละคน โดยที่การเพิ่ม

ประสิทธิภาพน้ีไมไดไปยุง ในสวนของ Original Package เลยแมแตนอยเพียงแตเปนการกําหนดคา 

Config เทาน้ัน เชน Apache ก็จะเปนในสวนของ httpd.conf, PHP ก็จะเปนในสวนของ php.ini, 

MySQL ก็จะเปนในสวนของ my.ini ดังน้ันเราจึงรับประกันไดวาโปรแกรม AppServ สามารถทํางาน

และความเสถียรของระบบ ไดเหมือนกับ Official Release ทั้งหมด 

จุดประสงคหลกัของการรวมรวบ Open Source Software เหลาน้ีเพื่อทําใหการ

ติดต้ังโปรแกรมตาง ๆ ที่ไดกลาวมาใหงายข้ึน เพื่อลดข้ันตอนการติดต้ังที่แสนจะยุงยากและใช

เวลานาน โดยผูใชงานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอยางก็ติดต้ังเสร็จสมบูรณ

ระบบตาง ๆ ก็พรอมที่จะทํางานไดทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลน้ีจึงเปนเหตุผล

หลักที่หลายๆ คนทั่วโลก ไดเลือกใชโปรแกรม AppServ แทนการที่จะตองมาติดต้ังโปรแกรมตาง ๆ  ที่

ละสวน ไมวาจะเปนผูที่ความชํานาญในการติดต้ัง Apache, PHP, MySQL ก็ไมไดเปนเรื่องงายเสมอ

ไป เน่ืองจากการติดต้ังโปรแกรมที่แยกสวนเหลาน้ีใหมารวมเปนช้ินอันเดียวกัน ก็ใชเวลาคอนขางมาก

พอสมควร แมแตตัวผูพัฒนา AppServ เอง กอนที่จะ Release แตละเวอรช่ันใหดาวนโหลด ตองใช

ระยะเวลาในการติดต้ังไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง เพื่อทดสอบความถูกตองของระบบ ดังน้ัน จึงจะเห็นวา

เราเองน้ันเปนมือใหมหรือมือเกา ยอมไมใชเรื่องงายเลยที่จะติดต้ัง Apache, PHP, MySQL ใน

พริบตาเดียว มีบางคําถามที่พบบอยวา AppServ สามารถนําไปเปน Web Server หรือ Database 

Server ไดทันทีหรือไม ขอน้ีตองตอบวาไดแนนอน 100% แตทางผูพัฒนาเองขอแนะนําวา ระบบ

จัดการ Memory และ CPU บน Windows ที่ทํางานเกี่ยวกับ Web Server หรือ Database Server 

ไมเหมาะกับการใชงานหนักๆ เปนอยางย่ิง เพราะ Windows น้ันจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล 

และหากเทียบอัตรารองรับระบบงานกับ OS ตัวอื่นเชน Linux/Unix จะย่ิงเห็นไดชัดวา OS ที่เปน 

Windows ที่มีขนาด Memory และ CPU ที่เทาๆ กัน OS ที่เปน Linux/Unix น้ัน จะรองรับงานได

นอยกวามากพอสมควร เชน Windows รับได 1,000 คน พรอม ๆ กัน แต Linux/Unix อาจรับไดถึง 

5,000 คน พรอม ๆ กัน หากทานตองทํางานหนัก ๆ ทางผูพัฒนาแนะนําใหเลือกใช Linux/Unix OS 

จึงจะเหมาะสมกวา 
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2.2 งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

เชฎฐพร ป ติพล ,จันทรบูรณ  สถิตวิริยวงศ (2557) ได ศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา วัตถุประสงค

ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ดาเนินการดานการประกันคุณภาพสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ โดยบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง

ใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถเขาไปตรวจสอบระดับคุณภาพสถานศึกษา ผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา และขอมูลตรงตามตัวบงช้ีตาง ๆ  ที่กําหนดไดอยางสะดวก และเปนปจจุบัน เครื่องมือที่ใช

ในการพัฒนาระบบไดแก ภาษา PHP ใชในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน ใชโปรแกรม MySQL เปน

เครื่องมือจัดการฐานขอมูล ผลการพัฒนาระบบพบวาระบบที่พัฒนาข้ึนแบงเปน 4 สวนงาน ไดแก 1) 

สวนจัดการและกําหนดสิทธิของผูใชงาน 2) สวนจัดการขอมูลผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 3) 

สวนจัดการเอกสารอางอิง และ 4) สวนดูรายงาน ซึ่งแตละสวนงานจะมีหนาที่การทํางานตามสิทธ์ิที่

กําหนด มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ 3 คน และประเมินความพึงพอใจจาก

ผูใชงาน 30 คน ดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แลวนํามา

วิเคราะหทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการทํางานของระบบ พบวา

ผูเช่ียวชาญมีความพึ่งพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.43 และผลการประเมินจากผูใชงานอยู

ในระดับดี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.32 แสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาข้ึนความเหมาะสม สามารถ

นําไปใชงานไดจริงตอไป  

ชนกฤต มิตรสงเคราะห, ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร, รัฐทิตยา หิรัณยหาด , และคณะ 

(2560) ไดศึกษา เรื่อง ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและความ

พึงพอใจของผูใชงานระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี พัฒนาข้ึนดวย ภาษา HTML, PHP และใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL เครื่องมือ

ที่ใชในการหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ ใชแบบสอบถามตามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ หาประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จํานวน 3 ทานอยูในระดับมากที่สุดไดคาคะแนนเฉลี่ย 4.67 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 และหา

คาความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงานระบบ จานวน 10 ทานอยูในระดับมากไดคาคะแนนเฉลี่ย 

3.88 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบมีความเหมาะสมกับการใชงานใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถเก็บเอกสารนําไปใชเปนหลักฐานในงานประกันคุณภาพ

การศึกษาไดทุกระดับ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจภาพรวมของ

ระบบมีคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑคาเฉลี่ยการยอมรับจากผูเช่ียวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

ผูใชงานระบบ จึงสรุปไดวาระบบที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบ สามารถใชงานไดจริง 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

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

3.1 ขั้นตอนการทําวิจัย  

 การศึกษา เรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

3.1.1 แหลงขอมูลท่ีศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือ ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีศึกษา  

ศึกษาการสรางระบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม AppServ และประชากรกลุม

ตัวอยางที่ศึกษา ไดแก อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยของขั้นตอนท่ีศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 

2) ใหนิยามศัพทเฉพาะของการพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

3) พัฒนาโปรแกรม AppServ วิเคราะหการทํางานของระบบ โดยเริ่มจากการจัดเก็บ

ขอมูลเกณฑการประเมินแตละระดับที่เกี่ยวของกับการเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ออกแบบระบบ โดยนํารายละเอียดทั้งหมดที่วิเคราะหมาออกแบบการทํางานของระบบแบงออกเปน

สวนของการบันทึกขอมูลในแตละหัวขอ ดังน้ี  

- เพิ่มเอกสารและหลักฐาน 

-การลบ/แกไข เอกสารหลักฐาน 

-การคนหาเอกสารหลักฐาน 

-ผูดูแลระบบ 

4) สรางขอคําถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลของผูเช่ียวชาญและขอมูลของ

ผูใชระบบฐานขอมูล โดยในสวนขอขอมูลผูเชียวชาญผูวิจัยไดสรางเครื่องมือแบบสอบถามข้ึนเพื่อให

ผูเช่ียวชาญประเมินระบบฐานขอมูล และในสวนของขอมูลผูใชระบบผู วิจัยไดสรางเครื่องมือ

แบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ โดยจะดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลภายใน
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ระยะเวลา 1 เดือน โดยแจกแบบสอบถามใหบุคคลากรแตละคน และจัดเก็บเอกสารดวยตัวเอง 

จํานวน 10 คน และไดแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

วิเคราะหผลจากผลสรุปในแบบสอบถามระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และนําผลสรุปขอมูลมา 

พรรณนาเชิง บรรยายผล เพื่อใหไดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลกัฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ  

การวิเคราะหความพึงพอใจผูใชระบบฐานการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวย 1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน 2. การใชงานระบบเขาใจงาย 3. ระบบ

มีความรวดเร็ว 4. ข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน 5. ลดการใชกระดาษ 6. มีความเสถียร และ

ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน โดยใชคาเฉลี่ย (�) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการ

แปรผล แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี  

ระดับที่ 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับที่ 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

ระดับที่ 3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับที่ 4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ระดับที่ 5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

3.2 การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี แบงเปนสองสวน ไดแก โปรแกรมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

AppServ และ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําเครื่องมือ ดังน้ี 

3.2.1 สรางระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดใช

โปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือสรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรม

ดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม Photoshop 

3.2.2 ประเมินระบบโดยการสรางแบบสอบถาม 5 ระดับ โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศไดประเมินระบบการทํางาน จํานวน 3 ทาน ไดแก 
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1) นายสุกนกานต สันติสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นายพิสุทธ์ิ ธิแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) นายวิวัฒน เจษฏาภรณพิพัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.3 หาคาความความเที่ยงตรงของระบบ ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

จํานวน 9 ขอคําถาม และดานการออกแบบ จํานวน 3 ขอคําถาม รวมทั้งหมด 12 ขอคําถาม โดย

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน มีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.22 คะแนน โดยอยูในระดับ ดี และปรับปรุง

ระบบตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

3.2.4 สรางขอคําถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่คลอบคลุม ครบถวน

ตามกรอบแนวคิดที่ศึกษา ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด โดยกําหนดประเด็นคําถาม 7 ประเด็น

คําถาม ไดแก 

1) ระบบมีความพรอมในการใชงาน 

2) การใชงานระบบเขาใจงาย 

3) ระบบมีความรวดเร็ว 

4) ข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน 

5) ลดการใชกระดาษ 

6) มีความเสถียร 

7) ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

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

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการศึกษาในการจัดเก็บเอกสาร จากการประกันคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

พบวา การจัดเก็บเอกสารในปจจุบันใชการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของแฟมเก็บเอกสารและตูเก็บ

เอกสาร ทําใหเกิดปญหาดานการคนหาที่ลาชา การสูญหายของเอกสาร ทางผู วิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคัญในการสรางระบบฐานขอมลู เพื่อที่จะแกไขดังกลาว โดยผูวิจัยไดสรางระบบฐานขอมูลการ

จัดเก็บเอกสารหลกัฐานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน โดยระบบฐานขอมูลจะประกอบดวย 2 สวน 

ไดแก สวนที่ 1 การอัพโหลดเอกสารไฟลขอมูล โดยผูใชสามารถเขาระบบเพื่อที่จะทําการนําไฟล

เอกสารหลักฐานอัพโหลดข้ึนระบบ และผูใชสามารถลบหรือแกไขเอกสารหลักฐานได สวนที่ 2 การ

สืบคน ผูใชสามารถคนหาเอกสารหลักฐานได โดยแบงการคนหาออกดังน้ี คนหาจากองคประกอบ, 

คนหาจากตัวบงช้ี, คนหาจากช่ือเอกสาร เพื่อความสะดวกและงายตอการสืบคนขอมูล 

ผลการวิเคราะหและคิดคาเฉลีย่ขอมูลจากเครื่องมือแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญ ถึง ระบบ

ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร  จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ปรากฏผลดังน้ี 
 

ตาราง 1 จํานวนการตอบแบบสอบถามของผูเช่ียว ดานตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานขอมูลการ

จัดเก็บเอกสาร 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน  3    3 

2 ความเหมาะสมของข้ันตอนการ

บันทึกผลการประเมินตัวบงช้ี 

 3    3 
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จากตาราง 1 พบวา ประเด็นดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ที่มีระดับความพึง

พอใจมากที่สุดทั้ง 3 ทาน คือ ระบบฐานขอมูลลดปริมาณการใชกระดาษ รองลงมาความงาย (User 

Friendly) ของการใชงานของระบบ ที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 2 ทาน นอกจากน้ันอยูในระดับ

ความพึงพอใจ ดี ดานประเด็นการออกแบบ อยูในระดับดี ทุกประเด็นคําถาม 

 

3 การจัดการรักษาความปลอดภัยและ

กําหนดสทิธ์ิในการเขาถึงขอมูลของ

ผูใชงาน 

 3    3 

4 การเช่ือมตอของระบบฐานขอมลูฯมี

ประสิทธิภาพตอการใชงาน 

 3    3 

5 ความงาย(User Friendly) ของการ

ใชงานของระบบ 

2 1    3 

6 ระบบฐานขอมลูฯชวยทําใหการ

ทํางานรวดเร็วข้ึน 

 3    3 

7 ระบบฐานขอมลูฯชวยลดปริมาณ

การใชกระดาษ 

3     3 

8 ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมลูฯ เปน

ทางการ ตรงประเด็น และสือ่

ความหมายชัดเจน 

1 2    3 

9 ผูบริหารสามารถใชประโยชนจาก

ระบบฐานขอมลูฯในการกํากับการ

ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ 

ไดอยางสะดวก 

 2 1   3 

ข. ดานการออกแบบ 

10 การจัดวางรูปแบบงายตอการอาน

และการใชงาน 

1 2    3 

11 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ

ตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม 

1 2    3 

12 ความเร็วในการแสดงขอมลูตาง ๆ 1 2    3 
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ตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

โดย ศึกษาแนวคิด วิธีการ ทางดานประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งได

ปรึกษาผูเช่ียวชาญทําการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยกําหนดเปน 2 ดาน ดังน้ี 

1) ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 9 ประเด็น 

1.1) ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 

1.2) ความเหมาะสมของข้ันตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงช้ี 

1.3) การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลของ

ผูใชงาน 

1.4) การเช่ือมตอของระบบฐานขอมูลฯ มีประสิทธิภาพตอการใชงาน 

1.5) ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ 

1.6) ระบบฐานขอมูลฯ ชวยทําใหการทํางานรวดเร็วข้ึน 

1.7) ระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ 

1.8) ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯ เปนทางการ ตรงประเด็น และสื่อ

ความหมายชัดเจน 

1.9) ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการ

ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก 

 

2) ดานการออกแบบ 3 ประเด็น 

2.1) การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน 

2.2) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม 

2.3) ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ 

 

เมื่อนําผลการจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูเชียวชาญทั้ง 3 ทาน หาคาเฉลี่ย ปรากฏขอมูล ดังน้ี 
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

จากตาราง 2 พบวา ผลการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

ประเด็น ระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ประเด็น ความงาย(User Friendly) 

ของการใชงานของระบบ มีคาเฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดี และผูบริหารสามารถใช

ประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯในการกํากบัการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ  ไดอยางสะดวก มี

คาเฉลี่ยนอยที่สดุ อยูที่ 3.67 ระดับความพึงพอใจ พอใช ตามลําดับ 

ขอ รายการ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ (푋) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ   

1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 4.00 ดี 

2 ความเหมาะสมของข้ันตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงช้ี 4.00 ดี 

3 การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง

ขอมูลของผูใชงาน 

4.00 ดี 

4 การเช่ือมตอของระบบฐานขอมลูฯมีประสิทธิภาพตอการใชงาน 4.00 ดี 

5 ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ 4.67 ดี 

6 ระบบฐานขอมลูฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วข้ึน 4.00 ดี 

7 ระบบฐานขอมลูฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ 5.00 ดีมาก 

8 ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมลูฯเปนทางการ ตรงประเด็น และ

สื่อความหมายชัดเจน 

4.33 ดี 

9 ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมลูฯในการ

กํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก 

3.67 ปานกลาง 

ข. ดานการออกแบบ   

10 การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน 4.33 ดี 

11 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม 4.33 ดี 

12 ความเร็วในการแสดงขอมลูตาง ๆ 4.33 ดี 

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.22 ดี 
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จากการดําเนินการ สามารถดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศดานการจัดเก็บ

ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มีข้ันตอนการใชโปรแกรม ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชโปรแกรมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. เปดโปรแกรม ระบบจัดเกบ็เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

รูปภาพที่  1 โปรแกรม ระบบจัดเก็บ เอกสารหลักฐานประกัน คุณภาพการ ศึกษา คณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

2. กรอก Username กับ Password ที่ไดรับจาก Admin ที่ดูแลระบบของหนวยงาน 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 หนา login สําหรับ Admin เพื่อเขาไปเพิ่มเอกสารหลักฐาน 
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3. เมื่อ login แลว สามารถเขาไปเพิ่มขอมูลเอกสารหลักฐาน โดยคลิกปุมเพิ่มขอมูล 

 

รูปภาพที่ 3 เพิ่มขอมูลเอกสารหลักฐาน โดยคลิกปุม เพิ่มขอมูล 

4. เมื่อคลิกปุม เพิ่มขอมูล ระบบจะโชวหนาตางใหกรอกขอมูลเอกสารหลักฐาน 

 

รูปภาพที่ 4 หนาตางใหกรอกขอมูลเอกสารหลักฐาน 
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5. เมื่อเพิ่มขอมูลที่ตองการแลว กดปุม สงไฟล ระบบจะทําการ อัพโหลด ไฟล เขาสูระบบ 

 

รูปภาพที่ 5 การสงไฟล ระบบจะทําการ อัพโหลด ไฟล เขาสูระบบ 

6. เมื่อระบบ อัพโหลด ไฟล สําเร็จ ขอมูลเอกสารหลักฐานจะปรากฏ admin 

สามารถ แกไขหรือทําการลบ ไฟลที่ไมตองการได โดยคลิดปุม ในแถบ Action 

 

รูปภาพที่ 6  ขอมูลเอกสารหลักฐานจะปรากฏ admin สามารถ แกไขหรือทําการลบ ไฟลที่ไม

ตองการได โดยคลิดปุม ในแถบ Action 
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7. เมื่อเสร็จสิ้นการ อัพโหลด ระบบจะโชวขอมูลเอกสารหลักฐาน 

 

รูปภาพที่ 7 เมื่อเสร็จสิ้นการ อัพโหลด ระบบจะโชวขอมูลเอกสารหลักฐาน  

8. เมื่อดําเนินการทุกอยางแลวเสร็จ จะปรากฎหนาตางระบบสืบคน เอกสาร

หลักฐาน 

 

รูปภาพที่ 8 หนาตางระบบสืบคน เอกสารหลักฐาน 
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9. เมื่อตองการสืบคนเอกสาร สามารถเลือกตรงหนาตางคําคนหา สามารถ

ดําเนินการได 3 แบบ ไดแก คนหาจากองคประกอบ คนหาจากตัวบงช้ี และคนหาจากช่ือเอกสาร 

 

รูปภาพที่ 9  ระบบสืบคนเอกสารหลักฐาน สามารถคนหาได 3 แบบ  

10. เมื่อดําเนินการคนหาเอกสารหลักฐานที่ตองการ จะปรากฏเอกสารที่ ได

ดําเนินการอัพโหลด โดยจะบอกแหลงที่อยูของเอกสาร เชน องคประกอบ ตัวบงช้ี ช่ือเอกสาร วันที่

ดําเนินการอัพโหลดเอกสาร ช่ือผูอัพโหลด จํานวนครั้งที่มีการอานเอกสาร เปนตน 

 

 

รูปภาพที่ 10 ระบบจะโชวขอมูลเอกสารหลักฐานที่ตองการ  

คนหาจากองคประกอบ 

คนหาจากตัวบงชี้ 

คนหาจากชื่อเอกสาร 
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ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ความพึงพอใจของใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สรุปได ดังน้ี 

ตาราง 3 จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ จํานวน

ผูตอบ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน 2 8       10 

2. การใชงานระบบเขาใจงาย 2 8       10 

3. ระบบมีความรวดเร็ว 1 9       10 

4. ข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน 1 9       10 

5. ลดการใชกระดาษ 2 8       10 

6. มีความเสถียร 2 8       10 

ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน 2 8       10 

 

ตาราง 3 พบวา จํานวนการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใชระบบฐานขอมลูในการ

จัดเกบ็เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกประเด็นมีระดับความพงึพอใจ มากทีสุ่ด 2 ทาน 

มาก 8 ทาน รองลงมา ประเด็นลดการใชกระดาษ และ ข้ันตอนในการใชระบบไมซบัซอน ระดับความ

พึงพอใจมากที่ สุด 1 ทาน มาก 9 ทาน ตําลําดับ 

 

เมื่อนําผลการจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเพื่อการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษานํามาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใน สรุปได ดังน้ี 

ตาราง 4 ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลี่ย (�) ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน 4.20 ดี 

2. การใชงานระบบเขาใจงาย 4.20 ดี 
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ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลี่ย (�) ระดับความพึงพอใจ 

3. ระบบมีความรวดเร็ว 4.10 ดี 

4. ข้ันตอนในการใชระบบไมซบัซอน 4.10 ดี 

5. ลดการใชกระดาษ 4.20 ดี 

6. ระบบมีความเสถียร 4.20 ดี 

ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน 4.20 ดี 

 

จากตาราง 4 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 

4.20 ระดับความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 นอกจาก

ประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

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

 

ในการวิจัยเรื่อง “ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมลูจดัเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการศึกษาในการจัดเก็บเอกสาร จากการประกันคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

พบวา การจัดเก็บเอกสารในปจจุบันใชการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของแฟมเก็บเอกสารและตูเก็บ

เอกสาร ทําใหเกิดปญหาดานการคนหาที่ลาชา การสูญหายของเอกสาร ทางผู วิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคัญในการสรางระบบฐานขอมลู เพื่อที่จะแกไขดังกลาว โดยผูวิจัยไดสรางระบบฐานขอมูลการ

จัดเก็บเอกสารหลกัฐานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน โดยระบบฐานขอมูลจะประกอบดวย 2 สวน 

ไดแก สวนที่ 1 การอัพโหลดเอกสารไฟลขอมูล โดยผูใชสามารถเขาระบบเพื่อที่จะทําการนําไฟล

เอกสารหลักฐานอัพโหลดข้ึนระบบ และผูใชสามารถลบหรือแกไขเอกสารหลักฐานได สวนที่ 2 การ

สืบคน ผูใชสามารถคนหาเอกสารหลักฐานได โดยแบงการคนหาออกดังน้ี คนหาจากองคประกอบ , 

คนหาจากตัวบงช้ี , คนหาจากช่ือเอกสาร เพื่อความสะดวกและงายตอการสืบคนขอมูล 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

โดย ศึกษาแนวคิด วิธีการ ทางดานประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งได
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ปรึกษาผูเช่ียวชาญทําการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยกําหนดเปน 2 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ มี 9 ประเด็น 

ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน/ความเหมาะสมของข้ันตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงช้ี/การ

จัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน/การเช่ือมตอของระบบ

ฐานขอมูลฯ มีประสิทธิภาพตอการใชงาน/ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ/

ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วข้ึน/ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ/

ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน/ผูบริหารสามารถ

ใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยาง

สะดวก 2) ดานการออกแบบ 3 ประเด็น การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน/ขนาด

ตัวอักษร และรปูแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม/ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ 

ผลการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ ประเด็น ระบบ

ฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 5.00 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ประเด็น ความงาย (User Friendly) ของการใชงาน

ของระบบ มีคาเฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดี และผูบริหารสามารถใชประโยชนจาก

ระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด อยูที่ 3.67 ระดับความพึงพอใจ พอใช 

ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผูวิจัยไดใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือสราง

โครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม 

Photoshop มีข้ันตอนการใชงาน 10 ข้ันตอน 

ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของใชระบบฐานขอมูลในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบวา ความพึงพอใจโดยรวมใน

การใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็น

มีความพึงพอใจในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนใน

การใชระบบไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.10 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอในขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบ ได คือ 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลกัฐานยังไมเปน

ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร  

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่การจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ

สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม 

Photoshop มีข้ันตอนการใชงาน 10 ข้ันตอน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ

ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี

คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน มี

คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพือ่การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.3 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการทําวิจัยครั้งตอไป 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ควรมีการนําระบบที่พัฒนาข้ึนมาใชเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการทําวิจัย การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ควรมีการศึกษา ตอยอดหรือพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ เพื่อรองรับการใชงานในดานอื่น ๆ 

เชน ดานการเงินและงบประมาณ แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในแตละ

ปงบประมาณ 
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ภาคผนวก 

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

- แบบสอบถาม ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

- แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงาน  ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม ระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

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

คําชี้แจง 

โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนากระบวนการในการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2  การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 

1. โปรดตอบทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย  ในชองวาง 

2. ขอใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 

3. ไมตองเขียนช่ือของทานในแบบสอบถาม 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความเห็นดวย/ความจําเปนกับแนวทางการพัฒนาฯ  

 รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

1. ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน      

2. ความเหมาะสมของข้ันตอนการบันทึกผลการ

ประเมินตัวบงช้ี 

     

3. การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธ์ิ

ในการเขาถึงขอมลูของผูใชงาน 

     

4. การเช่ือมตอของระบบฐานขอมลูฯมีประสิทธิภาพ

ตอการใชงาน 
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5. ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของ

ระบบ 

     

6. ระบบฐานขอมลูฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วข้ึน      

7. ระบบฐานขอมลูฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ      

8. ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมลูฯเปนทางการ ตรง

ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 

     

9. ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมลู

ฯ ในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบ

ตาง ๆ ไดอยางสะดวก 

     

ข. ดานการออกแบบ 

10. การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน      

11. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงาย

และสวยงาม 

     

12. ความเร็วในการแสดงขอมลูตาง ๆ      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงาน  ระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ราชภัฏพิบูลสงคราม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

4  หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจมาก 

3  หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจปานกลาง 

2  หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจนอย 

1 หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน      

2. การใชงานระบบเขาใจงาย      

3. ระบบมีความรวดเร็ว      

4. ข้ันตอนในการใชระบบไมซบัซอน      

5. ลดการใชกระดาษ      

6. ระบบมีความเสถียร      

ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน      

 

ขอเสนอแนะ

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

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

................................................................................................................................................................ 
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บรรณานกุรม 

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