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ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย

ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จิราภรณ คลอดเพ็ง
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ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลักฐานยังไมเปน
ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ
สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรม ดวยโปรแกรม
Photoshop มีขั้นตอนการใชงาน 10 ขั้นตอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลัก ฐานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ
ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชร ะบบไมซั บ ซอน มี
คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.
ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา
และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายสุก นกานต สัน ติสุวรรณ นายพิ สุท ธิ์ ธิแก ว และนายวิวัฒ น เจษฏาภรณ พิพั ฒ น นั ก วิชาการ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาชี้แนะการทําวิจัยในครั้งนี้ ลอดจนคณาจารย
เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี
ขอขอบคุณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิ บูล สงครามที่ใหทุนอุ ดหนุน วิจัยสถาบั น ผูวิจัยหวัง วา
งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา
งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป
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บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการวิจัย
คําถามในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
แหลงขอมูลที่ศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือประชากรและกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีวิเคราะหขอมูล
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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อภิปรายผล
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24
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25
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การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จิราภรณ คลอดเพ็ง

บทคัดยอ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

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

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลักฐานยังไมเปน
ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ
สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรม ดวยโปรแกรม
Photoshop มีขั้นตอนการใชงาน 10 ขั้นตอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลัก ฐานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ
ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชร ะบบไมซั บ ซอน มี
คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.
ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา
และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายสุก นกานต สัน ติสุวรรณ นายพิ สุท ธิ์ ธิแก ว และนายวิวัฒ น เจษฏาภรณ พิพั ฒ น นั ก วิชาการ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาชี้แนะการทําวิจัยในครั้งนี้ ลอดจนคณาจารย
เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี
ขอขอบคุณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิ บูล สงครามที่ใหทุนอุ ดหนุน วิจัยสถาบั น ผูวิจัยหวัง วา
งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา
งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในป พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหมีความทัน สมัย สอดคลองกั บ บริบ ทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวดานคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ รวมทั้งไดพัฒนา ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวก ใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงาน ที่
เขารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในกระบวนการรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) นั้ น มี ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ อยู ขั้ น ตอนหนึ่ ง ซึ่ ง คื อ การรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานของแต ล ะ
องคประกอบเพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหากไมมีการจัดทํา
ควบคุม จัดการใหดีแลว อาจจะเกิดความไมคลองตัวตอการทํางาน เอกสารไมครบถวนสูญ หาย ใช
เวลานานในการคนหา เอกสารซ้ําซอน มีปญหาในการจัดเก็บและกอใหเกิดปญหาในการทํางานทั้ง
ระบบในที่สุดและเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาหากมีก ารพัฒ นาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนระบบที่ถูกตอง จะสงผลใหเกิดการคนหาไดอยางรวดเร็ว เอกสาร
ครบถวน ไมสูญหาย มีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จในการทํางานสูงสุด และที่สําคัญคือลด
การใชกระดาษ ซึ่งนําไปสูการลดคาใชจายภายในองคกร อีกดวย ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในงานประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ
จัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.2 ปญหาการวิจัย
1. ไมมีระบบจัดการเอกสารหลักฐานที่ดี
2. เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหาย
3. มีความลาชาในการสืบคน คนหาเอกสาร
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1.3 คําถามในการวิจัย
1. วิเคราะหปญหาในการจัดการเอกสารหลักฐานอยางไร
2. มีการสรางระบบฐานขอมูล ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาได
อยางไร
3. มีการพัฒ นาระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร
1.4 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่ อ ศึก ษาความพึง พอใจของผูใชร ะบบฐานขอมูล ในการจัดเก็บ เอกสารหลัก ฐานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการนําปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน มา
พั ฒ นาเป น ระบบฐานข อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการศึก ษาถึง ปญ หาการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ
ฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือบุคลากรผูเกี่ยวของในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
Database หรือ ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลทั้งหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ
แฟมขอมูล
ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน
เขาไวด วยกัน อยางมีร ะบบมีความสัม พั นธระหวางขอมูล ตาง ๆ ที่ชั ดเจน ในระบบฐานขอมูล จะ
ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและ
เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวาง ผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล
เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหนาที่ชวยให
2

ผูใชเ ขาถึ ง ข อมู ล ได งายสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การเข าถึง ข อมู ล ของผู ใช อ าจเป นการสรา ง
ฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูล มา โดยผูใชไมจําเปนตองรับ รู
เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มีร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนําผล
การประเมินความพึงพอใจของผูท ี่มสี วนเกีย่ วของกับการใชงานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึก ษา พบวามีนัก วิชาการหลายทาน ไดใหความหมายเกี่ยวกั บ ความคิดเห็นที่
สอดคลองกันไวซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอสาระของแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารไว
ดังนี้
การจัดโครงสรางขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูลกําลังเปนที่นิยม เกือบทุกหนวยงานที่มีการใช
ระบบสารสนเทศจะจัดทําขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูลมีมากถาจัดขอมูลเปน
แบบแฟมขอมูลจะทําใหมีแฟมขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหเกิดขอมูลที่ซ้ําซอนกันได ขอมูลที่
ซ้ําซอนนี้จะกอใหเกิดปญหามากมาย ฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล สรุปไดดังนี้
2.1.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล
ฐานข อ มู ล (database) หมายถึ ง กลุ ม ของข อ มู ล ที่ ถู ก เก็ บ รวบรวมไว โดยมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลทั้งหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือ
แยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล นั่นก็คือการเก็บขอมูลในฐานขอมูลนั้นเราอาจจะเก็บทั้งฐานขอมูล โดย
ใชแฟมขอมูลเพียงแฟมขอมูลเดียวกันได หรือจะเก็บไวในหลาย ๆ แฟมขอมูล ที่สําคัญคือจะตองสราง
ความสัมพันธระหวางระเบียนและเรียกใชความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก
และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวที่ศูนยกลาง เพื่อที่จะนําขอมูลเหลานี้มาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมื่อ
ผูตองการใชงานและผูมีสทิ ธิ์จะใชขอมูลนั้นสามารถดึงขอมูลที่ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจ
ใชรวมกับ ผูอื่นได แตบ างสวนผูมีสิท ธิ์เทานั้นจึงจะสามารถใชได โดยทั่วไปองคก รตาง ๆ จะสราง
ฐานขอมูลไว เพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลของ
ลูกคา ขอมูลของสินคา ขอมูลของลูกจาง และการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใชฐานขอมูล
นั้น เปนเรื่องที่ยุงยากกวาการใชแฟมขอมูลมาก เพราะเราจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บ
ขอมูล ควรจะเปนเชนไร การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและเรียกใชขอมูล จากโครงสรางเหลานี้ ถา
โปรแกรมเหลานี้เกิดทํางานผิดพลาดขึ้นมา ก็จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของขอมูลทั้งหมดได
เพื่อเปนการลดภาวะการทํางานของผูใช จึงไดมีสวนของฮารดแวรและโปรแกรมตาง ๆ ที่สามารถ
เขาถึงและจัดการขอมูลในฐานขอมูลนั้น เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base
management system) ระบบจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใช
และโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล ซึ่งมีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวก
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และมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือ
การตั้งคําถามเพื่อใหขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของ
ฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนสือ่ กลางระหวางผูใ ชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล
2.1.2 ความสําคัญของระบบฐานขอมูล
การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของ
แฟมขอมูล เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมีสวนที่สําคัญกวาการจัดเก็บขอมูลในรูป
ของแฟมขอมูล ดังนี้
1) ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน ขอมูลบางชุดที่อยูในรูปของแฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยู
หลาย ๆ แหง เพราะมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยใหความซ้ําซอนของ
ขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ผูใชแตละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของ
ตนเอง ระบบฐานขอมูลจะลดการซ้ําซอนของขอมูลเหลานี้ใหมากที่สุด โดยจัดเก็บในฐานขอมูลไวที่
เดียวกัน ผูใชทุกคนที่ตองการใชขอมูลชุดนี้จะใชโดยผานระบบฐานขอมูล ทําใหไมเปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บขอมูลและลดความซ้ําซอนลงได
2) รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียว ในกรณีที่มี
ขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูล ขอมูลเหลานี้จะตองตรงกัน ถามีการแกไขขอมูลนี้
ทุก ๆ แหงที่ขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดยอัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล
3) การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก การปองกันและ
รักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาไปใช
ฐานขอมูลไดเรียกวามีสิทธิสวนบุคคล (privacy) ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัย (security) ของขอมูล
ดวย ฉะนั้นผูใดจะมีสิทธิ์ที่จะเขาถึงขอมูลไดจะตองมีการกําหนดสิทธิ์กันไวกอนและเมื่อเขาไปใชขอมูล
นั้น ๆ ผูใชจะเห็นขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบที่ผูใชออกแบบไว
ตัวอยางเชน ผูใชสรางตารางขอมูลขึ้นมาและเก็บลงในระบบฐานขอมูล ระบบจัดการ
ฐานขอมูลจะเก็บขอมูลเหลานี้ลงในอุปกรณเก็บ ขอมูลในรูปแบบของระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งอาจ
เก็บขอมูลเหลานี้ลงในแผนจานบันทึกแมเหล็กเปนระเบียน บล็อกหรืออื่น ๆ ผูใชไมจําเปนตองรับรูวา
โครงสรางของแฟมขอมูลนั้นเปนอยางไร ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล
ดังนั้น ถาผูใชเปลี่ยนแปลงลักษณะการเก็บขอมูล เชน เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตาราง
เสียใหม ผูใชก็ไมตองกังวลวาขอมูลของเขาจะถูก เก็บ ลงในแผนจานบันทึก แมเหล็ก ในลัก ษณะใด
ระบบการจัดการฐานขอมูล จะจัดการใหทั้งหมด ในทํานองเดียวกันถาผูออกแบบระบบฐานขอมูล
เปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูล ผูใชก็ไมตองแกไขฐานขอมูลที่เขาออกแบบไวแลว
ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการให ลักษณะเชนนี้เรียกวา ความไมเกี่ยวของกันของขอมูล (data
independent)
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4) สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนที่เก็บรวบรวมขอมูล
ทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถที่จะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูล ซึ่งถาขอมูลไมไดถูกจัดใหเปน
ระบบฐานขอมูลแลว ผูใชก็จะใชไดเพียงขอมูลของตนเองเทานั้น เชน ดังภาพที่ 4.9 ขอมูลของระบบ
เงินเดือน ขอมูลของระบบงานบุคคลถูกจัดไวในระบบแฟมขอมูลผูใชที่ใชขอมูลระบบเงินเดือน จะใช
ขอมูลไดระบบเดียว แตถาขอมูลทั้ง 2 ถูกเก็บไวเปนฐานขอมูลซึ่งถูกเก็บไวในที่ที่เดียวกัน ผูใชทั้ง 2
ระบบก็จะสามารถเรียกใชฐานขอมูลเดียวกันได ไมเพียงแตขอมูลเทานั้นสําหรับโปรแกรมตาง ๆ ถา
เก็บไวในฐานขอมูลก็จะสามารถใชรวมกันได
5) มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสรางขอมูลนั้นขึ้นมาใชใหมได โดยไมมี
ผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะไมกระทบตอโครงสรางที่
แทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความเปนอิสระระหวางการ
จัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช
6) สามารถขยายงานไดงาย เมื่อตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของจะสามารถเพิ่ม
ไดอยางงายไมซับซอน เนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูล จึงไมมีผลกระทบตอขอมูลเดิมที่มีอยู
7) ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพ
ขอมูลในระบบที่ไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั้นแต
ละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติในกรณีที่ขอมูลเสียหายดวยตนเองและ
ดวยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเมื่อมาเปนระบบฐานขอมูลแลว การ
บูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผดู ูแลเพียงคนเดียวที่ดูแลทั้งระบบ ซึ่ง
ยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน
2.1.3 การบริหารฐานขอมูล
ในระบบฐานขอมูลนอกจากจะมีระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งเปนซอฟตแวรที่สราง
ขึ้นเพื่อจัดการกับขอมูลใหเปนระบบ จะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใช หรือนํามาปรับปรุงใหทันสมัยได
งายแลว ในระบบฐานขอมูลยังตองประกอบดวยบุคคลที่มีหนาที่ ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล คือ
ผูบริหารฐานขอมูล
เหตุผลสําหรับประการหนึ่งของการจัดทําระบบจัดการฐานขอมูล คือ การมีศูนยกลาง
ควบคุม ทั้งขอมูลและโปรแกรมที่ เขาถึงขอมูล เหลานั้น บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ดูแลการควบคุม นี้
เรี ย กว า ผู บ ริ ห ารฐานข อ มู ล หรื อ DBA (data base administer) คื อ ผู มี ห น า ที่ ค วบคุ ม การ
บริหารงานของฐานขอมูลทั้งหมด
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2.1.4 หนาที่ของผูบริหารฐานขอมูล
1) กําหนดโครงสรางหรือรูปแบบของฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหและตัดสินใจวา
จะรวมขอมูลใดเขาไวในระบบใดบาง ควรจะจัดเก็บขอมูลดวยวิธีใด และใชเทคนิคใดในการเรียกใช
ขอมูลอยางไร
2) กําหนดโครงสรางของอุ ป กรณ เก็บ ข อมู ล และวิธีก ารเข าถึง ขอ มูล โดยกําหนด
โครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งกําหนดแผนการในการสรางระบบ
ขอมูลสํารองและการฟนสภาพ โดยการจัดเก็บขอมูลสํารองไวทุกระยะ และจะตองเตรียมการไววาถา
เกิดความผิดพลาดขึ้นแลวจะทําการฟนสภาพไดอยางไร
3) มอบหมายขอบเขตอํานาจหนาที่ของการเขาถึงขอมูลของผูใช โดยการประสานงาน
กับผูใช ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือแกผูใช และตรวจตราความตองการของผูใช
2.1.5 ระบบการจั ด การฐานข อ มู ล (data base management system, DBMS)
หนาที่ของระบบการจัดการฐานขอมูล
1) ระบบจัดการฐานขอมูลเปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่ดังตอไปนี้ ดูแลการใชงานใหกับ
ผูใชในการติดตอกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลได ในระบบฐานขอมูลนี้ขอมูลจะมีขนาดใหญ ซึ่งจะถูก
จัดเก็บไวในหนวยความจําสํารองเมื่อผูใชตองการจะใชฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทํา
หนาที่ติดตอกับ ระบบแฟมขอมูล ซึ่งเสมือนเปนผูจัดการแฟมขอมูล (file manager) นําขอมูลจาก
หนวยความจําสํารองเขาสูหนวยความจําหลักเฉพาะสวนที่ตองการใชงาน และทําหนาที่ประสานกับ
ตัวจัดการระบบแฟมขอมูลในการจัดเก็บ เรียกใช และแกไขขอมูล
2) ควบคุมระบบความปลอดภัยของขอมูลโดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามา
เรียกใชหรือแกไขขอมูลในสวนปองกันเอาไว พรอมทั้งสรางฟงกชันในการจัดทําขอมูลสํารอง โดยเมื่อ
เกิดมีความขัดของของระบบแฟมขอมูลหรือของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดการเสียหายนั้น ฟงกชันนี้จะ
สามารถทําการฟนสภาพของระบบขอมูลกลับเขาสูสภาพที่ถูกตองสมบูรณได
3) ควบคุม การใชขอ มูล ในสภาพที่มี ผูใชพ รอม ๆ กัน หลายคน โดยจัด การเมื่อ มี
ขอผิดพลาดของขอมูลเกิดขึ้น
2.1.6 ประโยชนของระบบจัดการฐานขอมูล
ในปจจุบันองคกรสวนใหญหันมาใหความสนใจกับระบบฐานขอมูลกันมาก เนื่องจาก
ระบบฐานขอมูลมีประโยชนดังตอไปนี้
1) ลดความซ้ําซอนของขอมูล
เนื่องจากการใชงานระบบฐานขอมูลนั้นตองมีการออกแบบฐานขอมูลเพื่อใหมีความ
ซ้ําซอนของขอมูลนอยที่สุด จุดประสงคห ลัก ของการออกแบบฐานขอมูล เพื่อการลดความซ้ําซอน
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สาเหตุที่ตองลดความซ้ําซอน เนื่องจากความยากในการปรับปรุงขอมูล กลาวคือถาเก็บขอมูลซ้ําซอน
กันหลายแหง เมื่อมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงขอมูลไมครบทําใหขอมูลเกิดความขัดแยงกันของ
ขอมูลตามมา และยังเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บขอมูลดวย เนื่องจากขอมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซ้ํากันหลาย
แหงนั่นเอง
ถึงแมวาความซ้ําซอนชวยใหออกรายงานและตอบคําถามไดเร็วขึ้น แตขอมูลจะเกิด
ความขัดแยงกัน ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงขอมูลหลายแหง การออกรายงานจะทําไดเร็วเทาใดนั้น
จึงไมมีความหมายแตอยางใด และเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือปญหาเรื่องความขัดแยงกันของ
ขอมูลแกไขไมไดดวยฮารดแวร ขณะที่การออกรายงานชานั้นใชความสามารถของฮารดแวรชวยได
2) รักษาความถูกตองของขอมูล
เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูล สามารถตรวจสอบกฎบังคับ ความถูกตองของ
ขอมูล ใหได โดยนํากฎเหลานั้นมาไวที่ฐานขอมูล ซึ่งถือเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลที่จ ะ
จัดการเรื่องความถูกตองของขอมูลใหแทน แตถาเปนระบบแฟมขอมูลผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบตาง ๆ (data integrity) เองทั้งหมด ถาเขียนโปรแกรมครอบคลุม
กฎระเบียบใดไมครบหรือขาดหายไปบางกฎอาจทําใหขอมูลผิดพลาดได และยังชวยลดคาใชจายใน
การบํารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมดวย เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจัดการใหนั่นเอง เนื่องจาก
ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถรองรับการใชงานของผูใชหลายคนพรอมกันได ดังนั้นความคงสภาพ
และความถูกตองของขอมูลจึงมีความสําคัญมากและตองควบคุมใหดีเนื่องจากผูใชอาจเปลี่ยนแปลง
แกไขขอมูล ได ซึ่งจะทําใหเกิดความผิดพลาดกระทบตอการใชขอมูล ของผูใชอื่นทั้งหมดได ดังนั้น
ประโยชนของระบบฐานขอมูลในเรื่องนี้จึงมีความสําคัญมาก
3) มีความเปนอิสระของขอมูล
เนื่องจากมีแนวคิดที่วาทําอยางไรใหโปรแกรมเปนอิส ระจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางขอมูล ในปจจุบันนี้ถาไมใชระบบฐานขอมูลการแกไขโครงสรางขอมูลจะกระทบถึงโปรแกรม
ดวย เนื่องจากในการเรียกใชขอมูลที่เก็บอยูในระบบแฟมขอมูลนั้น ตองใชโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อ
เรียกใชขอ มูล ในแฟม ขอมูล นั้นโดยเฉพาะ เชน เมื่อตองการรายชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา
100,000 บาทตอเดือน โปรแกรมเมอรตองเขียนโปรแกรมเพื่ออานขอมูลจากแฟมขอมูลพนักงานและ
พิมพรายงานที่แสดงเฉพาะขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
แฟมขอมูล เชน ใหมีดัชนี (index) ตามชื่อพนักงานแทนรหัสพนักงาน สงผลใหรายงานที่แสดงรายชื่อ
พนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 100,000 บาท ตอเดือนซึ่งแตเดิมกําหนดใหเรียงตามรหัสพนักงานนั้น
ไมส ามารถพิม พได ทําใหตองมีการแกไขโปรแกรมตามโครงสรางดัชนี (index) ที่เปลี่ยนแปลงไป
ลักษณะแบบนี้เรียกวาขอมูลและโปรแกรมไมเปนอิสระตอกัน
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สําหรับระบบฐานขอมูลนั้นขอมูลภายในฐานขอมูลจะเปนอิสระจากโปรแกรมที่
เรียกใช(data independence)สามารถแกไขโครงสรางทางกายภาพของขอมูลได โดยไมกระทบตอ
โปรแกรมที่เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เนื่องจากระบบฐานขอมูลมีระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่
แปลงรูป (mapping) ใหเปนไปตามรูปแบบที่ผูใชตองการ เนื่องจากในระบบแฟมขอมูลนั้นไมมีความ
เปนอิสระของขอมูล ดังนั้นระบบฐานขอมูลไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแกปญหาดานความเปนอิสระของ
ขอมูล นั่นคือระบบฐานขอมูลมีการทํางานไมขึ้นกับรูปแบบของฮารดแวรทนี่ ํามาใชกับระบบฐานขอมูล
และไมขึ้นกับ โครงสรางทางกายภาพของขอมูล และมีก ารใชภาษาสอบถามในการติดตอกับ ขอมูล
ภายในฐานขอมูลแทนคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอรในยุคที่ 3 ทําใหผูใชเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล
โดยไมจําเปนตองทราบรูปแบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทหรือขนาดของขอมูลนั้น ๆ
4) มีความปลอดภัยของขอมูลสูง
ถาหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลทั้งหมดได อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอขอมูล ได และขอมูลบางสวนอาจเปนขอมูลที่ไมอาจเปดเผยไดหรือเปน
ขอมูล เฉพาะของผูบ ริห าร หากไมมี ก ารจัดการดานความปลอดภัยของขอมูล ฐานขอมูล ก็จ ะไม
สามารถใชเก็บขอมูลบางสวนได
ระบบฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ดังนี้
มีรหัสผูใช (user) และรหัสผาน (password) ในการเขาใชงานฐานขอมูลสําหรับ
ผูใชแตละคนระบบฐานขอมูลมีระบบการสอบถามชื่อพรอมรหัสผานของผูเขามาใชระบบงานเพื่อให
ทํางานในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น โดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญ าตเขามาเห็นหรือแกไขขอมูลใน
สวนที่ตองการปกปองไว
ในระบบฐานขอมูลสามารถสรางและจัดการตารางขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล ทั้ง
การเพิ่มผูใช ระงับการใชงานของผูใช อนุญาตใหผูใชสามารถเรียกดู เพิ่มเติม ลบและแกไขขอมูล หรือ
บางสวนของขอมูลไดในตารางที่ไดรับอนุญาต)ระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดสิทธิการมองเห็นและ
การใชงานของผูใชตาง ๆ ตามระดับสิทธิและอํานาจการใชงานขอมูลนั้น ๆ
ในระบบฐานขอมูล (DBA) สามารถใชวิว (view) เพื่อประโยชนในการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลไดเปนอยางดี โดยการสรางวิวที่เสมือนเปนตารางของผูใชจริงและขอมูลที่ปรากฏ
ในวิวจะเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของผูใชเทานั้น ซึ่งจะไมกระทบกับขอมูลจริงในฐานขอมูล
ระบบฐานขอ มู ล จะไม ย อมให โ ปรแกรมใด ๆ เขาถึ ง ข อมู ล ในระดั บ กายภาพ
(physical) โดยไมผาน ระบบการจัดการฐานขอมูล และถาระบบเกิดความเสียหายขึ้นระบบจัดการ
ฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลทีย่ ืนยันการทํางานสําเร็จ (commit) แลวจะไมสูญหาย และถากลุมงานที่
ยังไมสําเร็จ (rollback) นั้นระบบจัดการฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลเดิมกอนการทํางานของกลุมงาน
ยังไมสูญหาย
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มีการเขารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพื่อปกปดขอมูลแกผูที่ไม
เกี่ยวของ เชน มีการเขารหัสขอมูลรหัสผาน
5) ใชขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลาง
มีการควบคุมการใชขอมูลในฐานขอมูลจากศูนยกลาง ระบบฐานขอมูลสามารถ
รองรับการทํางานของผูใชหลายคนได กลาวคือระบบฐานขอมูลจะตองควบคุมลําดับการทํางานให
เปนไปอยางถูกตอง เชนขณะที่ผูใชคนหนึ่งกําลังแกไขขอมูลสวนหนึ่งยังไมเสร็จ ก็จะไมอนุญาตใหผูใช
คนอื่นเขามาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลนั้นได เนื่องจากขอมูลที่เขามายังระบบฐานขอมูลจะถูกนําเขา
โดยระบบงานระดับปฏิบัติการตามหนวยงานยอยขององคกร ซึ่งในแตละหนวยงานจะมีสิทธิในการ
จัดการขอมูลไมเทากัน ระบบฐานขอมูลจะทําการจัดการวาหนวยงานใดใชระบบจัดการฐานขอมูลใน
ระดั บ ใดบ าง ใครเป น ผู นํ าข อ มู ล เข า ใครมี สิ ท ธิ แ ก ไขข อ มู ล และใครมี สิ ท ธิเ พี ย งเรีย กใช ข อมู ล
เพื่อที่จะใหสิทธิที่ถูกตองบนตารางที่สมควรใหใช
ระบบฐานขอมูลจะบอกรายละเอียดวาขอมูลใดถูกจัดเก็บไวในตารางชื่ออะไร เมื่อ
มี คํ าถามจากผู บ ริห ารจะสามารถหาข อ มู ล เพื่ อ ตอบคํ า ถามได ทั น ที โ ดยใช ภ าษาฐานข อ มู ล ที่ มี
ประสิ ท ธิภาพมาก คื อ SQL ซึ่ง สามารถตอบคําถามที่ เกิด ขึ้น ในขณะใดขณะหนึ่ ง ที่เ กี่ยวข องกั บ
ฐานขอมูลไดทันที โดยไมจําเปนตองเขียนภาษาโปรแกรมอยางเชน โคบอล ซี หรือ ปาสคาล ซึ่งเสีย
เวลานานมากจนอาจไมทันตอความตองการใชขอมูลเพือ่ การตัดสินใจของผูบริหาร
เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลนั้นสามารถจัดการใหผูใชทํางานพรอม ๆ กันได
หลายคน ดังนั้น โปรแกรมที่พัฒนาภายใตการดูแลของระบบจัดการฐานขอมูลจะสามารถใชขอมูล
รวมกันในฐานขอมูลเดียวกันระบบฐานขอมูลจะแบงเบาภาระในการพัฒนาระบบงานถาการพัฒ นา
ระบบงานไมใชระบบฐานขอมูล (ใชระบบแฟมขอมูล) ผูพัฒนาโปรแกรมจะตองจัดการสิ่งเหลานี้เอง
ทั้งหมด นั่นคือระบบฐานขอมูลทําใหการใชขอมูลเกิดความเปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและ
การประยุกตใช เพราะสวนของการจัดเก็บขอมูลจริงถูกซอนจากการใชงานจริงนั่นเอง
AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลาย ๆ อยาง
มารวมกัน โดยมี Package หลักดังนี้
– Apache
– PHP
– MySQL
– phpMyAdmin
โปรแกรมตาง ๆ ที่นํามารวบรวมไวทั้งหมดนี้ ไดทําการดาวนโหลดจาก Official
Release ทั้งสิ้น โดยตัว AppServ จึงใหความสําคัญวาทุกสิ่งทุกอยางจะตองใหเหมือนกับตนฉบับ เรา
จึงไมไดตัดทอนหรือเพิ่มเติม อะไรที่แปลกไปกวา Official Release แตอยางได เพียงแตมีบางสวน
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เทานั้ น ที่เ ราไดเ พิ่ม ประสิท ธิภ าพการติดตั้ ง ให ส อดคล องกั บ การทํางานแตล ะคน โดยที่ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพนี้ไมไดไปยุง ในสวนของ Original Package เลยแมแตนอยเพียงแตเปนการกําหนดคา
Config เทานั้น เชน Apache ก็จะเปนในสวนของ httpd.conf, PHP ก็จะเปนในสวนของ php.ini,
MySQL ก็จะเปนในสวนของ my.ini ดังนั้นเราจึงรับประกันไดวาโปรแกรม AppServ สามารถทํางาน
และความเสถียรของระบบ ไดเหมือนกับ Official Release ทั้งหมด
จุดประสงคหลักของการรวมรวบ Open Source Software เหลานี้เพื่อทําใหการ
ติดตั้ง โปรแกรมตาง ๆ ที่ไดก ล าวมาให งายขึ้น เพื่ อลดขั้ นตอนการติ ดตั้ง ที่ แสนจะยุง ยากและใช
เวลานาน โดยผูใชงานเพียงดับ เบิ้ล คลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอยางก็ติดตั้งเสร็จสมบูร ณ
ระบบตาง ๆ ก็พรอมที่จะทํางานไดทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลนี้จึงเปนเหตุผล
หลักที่หลายๆ คนทั่วโลก ไดเลือกใชโปรแกรม AppServ แทนการที่จะตองมาติดตั้งโปรแกรมตาง ๆ ที่
ละสวน ไมวาจะเปนผูที่ความชํานาญในการติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ก็ไมไดเปนเรื่องงายเสมอ
ไป เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมที่แยกสวนเหลานี้ใหมารวมเปนชิ้นอันเดียวกัน ก็ใชเวลาคอนขางมาก
พอสมควร แมแตตัวผูพัฒนา AppServ เอง กอนที่จะ Release แตละเวอรชั่นใหดาวนโหลด ตองใช
ระยะเวลาในการติดตั้งไมนอยกวา 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบความถูกตองของระบบ ดังนั้น จึงจะเห็นวา
เราเองนั้ น เป นมื อใหมห รือมื อเกา ย อมไม ใชเ รื่องงายเลยที่ จ ะติดตั้ ง Apache, PHP, MySQL ใน
พริบตาเดียว มีบางคําถามที่พบบอยวา AppServ สามารถนําไปเปน Web Server หรือ Database
Server ไดทันทีห รือไม ขอนี้ตองตอบวาไดแนนอน 100% แตทางผูพัฒ นาเองขอแนะนําวา ระบบ
จัดการ Memory และ CPU บน Windows ที่ทํางานเกี่ยวกับ Web Server หรือ Database Server
ไมเหมาะกับการใชงานหนักๆ เปนอยางยิ่ง เพราะ Windows นั้นจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล
และหากเทียบอัตรารองรับระบบงานกับ OS ตัวอื่นเชน Linux/Unix จะยิ่งเห็นไดชัดวา OS ที่ เปน
Windows ที่มีขนาด Memory และ CPU ที่เทาๆ กัน OS ที่เปน Linux/Unix นั้น 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 ที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
เชฎฐพร ป ติ พ ล ,จั น ทร บู ร ณ สถิ ต วิ ริ ย วงศ (2557) ได ศึ ก ษา เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา วัตถุประสงค
ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ดาเนินการดานการประกันคุณภาพสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ โดยบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
ใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถเขาไปตรวจสอบระดับ คุณภาพสถานศึกษา ผลการดํา เนินงานของ
สถานศึกษา และขอมูลตรงตามตัวบงชี้ตาง ๆ ที่กําหนดไดอยางสะดวก และเปนปจจุบัน เครื่องมือที่ใช
ในการพัฒ นาระบบไดแก ภาษา PHP ใชในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน ใชโปรแกรม MySQL เปน
เครื่องมือจัดการฐานขอมูล ผลการพัฒนาระบบพบวาระบบที่พัฒนาขึ้นแบงเปน 4 สวนงาน ไดแก 1)
สวนจัดการและกําหนดสิทธิของผูใชงาน 2) สวนจัดการขอมูลผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 3)
สวนจัดการเอกสารอางอิง และ 4) สวนดูรายงาน ซึ่งแตละสวนงานจะมีหนาที่การทํางานตามสิทธิ์ที่
กําหนด มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน และประเมินความพึงพอใจจาก
ผูใช ง าน 30 คน ด วยแบบสอบถามมาตราสว นประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดับ แลวนํ า มา
วิเคราะหทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการทํางานของระบบ พบวา
ผูเชี่ยวชาญมีความพึ่งพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.43 และผลการประเมินจากผูใชงานอยู
ในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.32 แสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒ นาขึ้นความเหมาะสม สามารถ
นําไปใชงานไดจริงตอไป
ชนกฤต มิตรสงเคราะห , ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร, รัฐทิตยา หิรัณ ยหาด , และคณะ
(2560) ไดศึก ษา เรื่อง ระบบจัดเก็บ เอกสารงานประกันคุณ ภาพการศึ กษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและความ
พึ ง พอใจของผูใช ง านระบบจั ด เก็ บ เอกสารงานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุรี พัฒนาขึ้นดวย ภาษา HTML, PHP และใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL เครื่องมือ
ที่ใชในการหาประสิท ธิภาพและความพึ ง พอใจของระบบ ใชแบบสอบถามตามแบบมาตราส วน
ประมาณคา 5 ระดับ หาประสิท ธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
จํานวน 3 ทานอยูในระดับมากที่สุดไดคาคะแนนเฉลี่ย 4.67 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 และหา
คาความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงานระบบ จานวน 10 ทานอยูในระดับ มากไดคาคะแนนเฉลี่ย
3.88 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบมีความเหมาะสมกับการใชงานใน
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มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถเก็บเอกสารนําไปใชเปนหลัก ฐานในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไดทุกระดับ 2) ผลการประเมินประสิท ธิภาพของระบบและความพึงพอใจภาพรวมของ
ระบบมีคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑคาเฉลี่ยการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ผูใชงานระบบ จึงสรุปไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของผูใชงาน
ระบบ สามารถใชงานไดจริง
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ขั้นตอนการทําวิจัย
การศึกษา เรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
3.1.1 แหลงข อ มู ล ที่ ศึก ษา หรื อกลุ มเป า หมายในการวิ จั ย หรือ ประชากรและกลุ ม
ตัวอยางที่ศึกษา
ศึก ษาการสร างระบบฐานขอ มูล โดยใช โ ปรแกรม AppServ และประชากรกลุ ม
ตัวอยางที่ศึกษา ไดแก อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2) ใหนิยามศัพทเฉพาะของการพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3) พัฒนาโปรแกรม AppServ วิเคราะหการทํางานของระบบ โดยเริ่มจากการจัดเก็บ
ขอมูล เกณฑการประเมินแตละระดับ ที่เกี่ยวของกับ การเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ออกแบบระบบ โดยนํารายละเอียดทั้งหมดที่วิเคราะหมาออกแบบการทํางานของระบบแบงออกเปน
สวนของการบันทึกขอมูลในแตละหัวขอ ดังนี้
- เพิ่มเอกสารและหลักฐาน
-การลบ/แกไข เอกสารหลักฐาน
-การคนหาเอกสารหลักฐาน
-ผูดูแลระบบ
4) สรางขอคําถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลของผูเชี่ยวชาญและขอมูลของ
ผูใชระบบฐานขอมูล โดยในสวนขอขอมูลผูเชียวชาญผูวิจัยไดสรางเครื่องมือแบบสอบถามขึ้นเพื่อให
ผูเ ชี่ ยวชาญประเมิ น ระบบฐานขอ มู ล และในสว นของขอ มู ล ผู ใชร ะบบผู วิจั ยได ส รา งเครื่ องมื อ
แบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ โดยจะดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลภายใน
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ระยะเวลา 1 เดือน โดยแจกแบบสอบถามใหบุคคลากรแตละคน และจัดเก็บ เอกสารดวยตัวเอง
จํานวน 10 คน และไดแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100
3.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะหผลจากผลสรุปในแบบสอบถามระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
งานประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร และนํา ผลสรุป ขอมู ล มา
พรรณนาเชิง บรรยายผล เพื่อ ให ได แนวทางในการปฏิ บั ติง านที่ส อดคลอ งกั บ การพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
การวิเคราะหความพึงพอใจผูใชระบบฐานการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย 1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน 2. การใชงานระบบเขาใจงาย 3. ระบบ
มีความรวดเร็ว 4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซับ ซอน 5. ลดการใชกระดาษ 6. มีความเสถียร และ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน โดยใชคาเฉลี่ย ( ) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการ
แปรผล แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง
ความพึงพอใจนอยที่สุด
ระดับที่ 2 หมายถึง
ความพึงพอใจนอย
ระดับที่ 3 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 4 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 5 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.2 การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่อ งมือ ที่ใชในการวิจัย ในครั้ งนี้ แบง เปน สองสวน ไดแ ก โปรแกรมที่ ผูวิ จัยพั ฒ นาขึ้ น
AppServ และ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําเครื่องมือ ดังนี้
3.2.1 สรางระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดใช
โปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือสรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรม
ดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม Photoshop
3.2.2 ประเมินระบบโดยการสรางแบบสอบถาม 5 ระดับ โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดประเมินระบบการทํางาน จํานวน 3 ทาน ไดแก
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1) นายสุ ก นกานต สั น ติ สุ วรรณ นั ก วิช าการคอมพิ วเตอร สั ง กั ด ศูน ยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นายพิ สุ ท ธิ์ ธิแ ก ว นั ก วิ ชาการคอมพิ ว เตอร สัง กัด ศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) นายวิวัฒ น เจษฏาภรณพิ พัฒ น นัก วิชาการคอมพิวเตอร สัง กัดศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 หาคาความความเที่ยงตรงของระบบ ดานประสิท ธิภาพและประโยชน ของระบบ
จํานวน 9 ขอคําถาม และดานการออกแบบ จํานวน 3 ขอคําถาม รวมทั้งหมด 12 ขอคําถาม โดย
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.22 คะแนน โดยอยูในระดับ ดี และปรับ ปรุง
ระบบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
3.2.4 สรางขอคําถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่คลอบคลุม ครบถวน
ตามกรอบแนวคิดที่ศึกษา ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด โดยกําหนดประเด็นคําถาม 7 ประเด็น
คําถาม ไดแก
1) ระบบมีความพรอมในการใชงาน
2) การใชงานระบบเขาใจงาย
3) ระบบมีความรวดเร็ว
4) ขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน
5) ลดการใชกระดาษ
6) มีความเสถียร
7) ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล ในการจัดเก็บ เอกสารหลัก ฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาในการจัดเก็บเอกสาร จากการประกันคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา
พบวา การจัดเก็บเอกสารในปจจุบันใชการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของแฟมเก็บเอกสารและตูเก็บ
เอกสาร ทํ าให เกิ ดป ญ หาด านการคน หาที่ ลาช า การสู ญ หายของเอกสาร ทางผู วิจัย จึง เล็ง เห็ น
ความสําคัญในการสรางระบบฐานขอมูล เพื่อที่จะแกไขดังกลาว โดยผูวิจัยไดสรางระบบฐานขอมูลการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยระบบฐานขอมูลจะประกอบดวย 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 การอัพโหลดเอกสารไฟลขอมูล โดยผูใชส ามารถเขาระบบเพื่อที่จ ะทําการนําไฟล
เอกสารหลักฐานอัพโหลดขึ้นระบบ และผูใชสามารถลบหรือแกไขเอกสารหลักฐานได สวนที่ 2 การ
สืบคน ผูใชสามารถคนหาเอกสารหลักฐานได โดยแบงการคนหาออกดังนี้ คนหาจากองคประกอบ,
คนหาจากตัวบงชี,้ คนหาจากชื่อเอกสาร เพื่อความสะดวกและงายตอการสืบคนขอมูล
ผลการวิเคราะหและคิดคาเฉลีย่ ขอมูลจากเครื่องมือแบบสอบถามจากผูเ ชี่ยวชาญ ถึง ระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร จากผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 1 จํานวนการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยว ดานตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานขอมูลการ
จัดเก็บเอกสาร
ขอ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

จํานวนผูตอบ
ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง แบบสอบถาม

ดีมาก

ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ
1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการ
บันทึกผลการประเมินตัวบงชี้

3
3
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3 การจัดการรักษาความปลอดภัยและ
กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของ
ผูใชงาน
4 การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯมี
ประสิทธิภาพตอการใชงาน
5 ความงาย(User Friendly) ของการ
ใชงานของระบบ
6 ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการ
ทํางานรวดเร็วขึ้น
7 ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณ
การใชกระดาษ
8 ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯ เปน
ทางการ ตรงประเด็น และสือ่
ความหมายชัดเจน
9 ผูบริหารสามารถใชประโยชนจาก
ระบบฐานขอมูลฯในการกํากับการ
ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ
ไดอยางสะดวก
ข. ดานการออกแบบ
10 การจัดวางรูปแบบงายตอการอาน
และการใชงาน
11 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม
12 ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ

3

3

1
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1
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1

2

3

จากตาราง 1 พบวา ประเด็นดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ที่มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดทั้ง 3 ทาน คือ ระบบฐานขอมูลลดปริมาณการใชกระดาษ รองลงมาความงาย (User
Friendly) ของการใชงานของระบบ ที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 2 ทาน นอกจากนั้นอยูในระดับ
ความพึงพอใจ ดี ดานประเด็นการออกแบบ อยูในระดับดี ทุกประเด็นคําถาม
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ตอนที่ 2 การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานงานประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา
โดย ศึกษาแนวคิด วิธีการ ทางดานประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งได
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทําการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดเปน 2 ดาน ดังนี้
1) ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 9 ประเด็น
1.1) ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
1.2) ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงชี้
1.3) การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของ
ผูใชงาน
1.4) การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯ มีประสิทธิภาพตอการใชงาน
1.5) ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ
1.6) ระบบฐานขอมูลฯ ชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
1.7) ระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
1.8) ภาษาที่ ใช ในระบบฐานข อ มู ล ฯ เป น ทางการ ตรงประเด็ น และสื่ อ
ความหมายชัดเจน
1.9) ผูบ ริห ารสามารถใชป ระโยชนจ ากระบบฐานขอมูล ฯ ในการกํากับ การ
ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก
2) ดานการออกแบบ 3 ประเด็น
2.1) การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
2.2) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม
2.3) ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ

เมื่อนําผลการจากการประเมินประสิท ธิภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูเชียวชาญทั้ง 3 ทาน หาคาเฉลี่ย ปรากฏขอมูล ดังนี้
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ

คาเฉลี่ยความ ระดับความ
พึงพอใจ ( ) พึงพอใจ

รายการ
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ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ
1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงชี้
3 การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
ขอมูลของผูใชงาน
4 การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯมีประสิทธิภาพตอการใชงาน
5 ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ
6 ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
7 ระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
8 ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรงประเด็น และ
สื่อความหมายชัดเจน
9 ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯในการ
กํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก
ข. ดานการออกแบบ
10 การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
11
12

ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม
ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ
ผลการประเมินเฉลี่ย

4.00
4.00
4.00

ดี
ดี
ดี

4.00
4.67
4.00
5.00
4.33

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

3.67

ปานกลาง

4.33

ดี

4.33
4.33
4.22

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 2 พบวา ผลการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ดานประสิท ธิภาพและประโยชนของระบบ
ประเด็น ระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับ ความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ประเด็น ความงาย(User Friendly)
ของการใชงานของระบบ มีคาเฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดี และผูบริหารสามารถใช
ประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก มี
คาเฉลี่ยนอยที่สดุ อยูที่ 3.67 ระดับความพึงพอใจ พอใช ตามลําดับ
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จากการดําเนินการ สามารถดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศดานการจัดเก็บ
ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีขั้นตอนการใชโปรแกรม ดังนี้

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ขั้นตอนการใชโปรแกรมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. เปดโปรแกรม ระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รู ป ภาพที่ 1 โปรแกรม ระบบจั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

2. กรอก Username กับ Password ที่ไดรับจาก Admin ที่ดูแลระบบของหนวยงาน

รูปภาพที่ 2 หนา login สําหรับ Admin เพื่อเขาไปเพิ่มเอกสารหลักฐาน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. เมื่อ login แลว สามารถเขาไปเพิ่มขอมูลเอกสารหลักฐาน โดยคลิกปุมเพิ่มขอมูล

รูปภาพที่ 3 เพิ่มขอมูลเอกสารหลักฐาน โดยคลิกปุม เพิ่มขอมูล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4. เมื่อคลิกปุม เพิ่มขอมูล ระบบจะโชวหนาตางใหกรอกขอมูลเอกสารหลักฐาน

รูปภาพที่ 4 หนาตางใหกรอกขอมูลเอกสารหลักฐาน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

5. เมื่อเพิ่มขอมูลที่ตองการแลว กดปุม สงไฟล ระบบจะทําการ อัพโหลด ไฟล เขาสูระบบ

รูปภาพที่ 5 การสงไฟล ระบบจะทําการ อัพโหลด ไฟล เขาสูระบบ

6. เมื่อระบบ อัพ โหลด ไฟล สําเร็จ ขอมูล เอกสารหลัก ฐานจะปรากฏ admin

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สามารถ แกไขหรือทําการลบ ไฟลที่ไมตองการได โดยคลิดปุม ในแถบ Action

รูป ภาพที่ 6 ขอ มูล เอกสารหลัก ฐานจะปรากฏ admin สามารถ แกไขหรือทําการลบ ไฟล ที่ไม
ตองการได โดยคลิดปุม ในแถบ Action
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

7. เมื่อเสร็จสิ้นการ อัพโหลด ระบบจะโชวขอมูลเอกสารหลักฐาน

รูปภาพที่ 7 เมื่อเสร็จสิ้นการ อัพโหลด ระบบจะโชวขอมูลเอกสารหลักฐาน

8. เมื่อดําเนิ นการทุก อยางแล วเสร็จ จะปรากฎหนาตางระบบสืบ คน เอกสาร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หลักฐาน

รูปภาพที่ 8 หนาตางระบบสืบคน เอกสารหลักฐาน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

9. เมื่ อ ต อ งการสื บ ค น เอกสาร สามารถเลื อ กตรงหน า ต างคํ าค น หา สามารถ
ดําเนินการได 3 แบบ ไดแก คนหาจากองคประกอบ คนหาจากตัวบงชี้ และคนหาจากชื่อเอกสาร

คนหาจากองคประกอบ
คนหาจากตัวบงชี้
คนหาจากชื่อเอกสาร

รูปภาพที่ 9 ระบบสืบคนเอกสารหลักฐาน สามารถคนหาได 3 แบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

10. เมื่ อ ดํ าเนิ น การค น หาเอกสารหลั ก ฐานที่ ต อ งการ จะปรากฏเอกสารที่ ได
ดําเนินการอัพโหลด โดยจะบอกแหลงที่อยูของเอกสาร เชน องคประกอบ ตัวบงชี้ ชื่อเอกสาร วันที่
ดําเนินการอัพโหลดเอกสาร ชื่อผูอัพโหลด จํานวนครั้งที่มีการอานเอกสาร เปนตน

รูปภาพที่ 10 ระบบจะโชวขอมูลเอกสารหลักฐานที่ตองการ
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ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ความพึงพอใจของใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สรุปได ดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตาราง 3 จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ เอกสาร
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา
จํานวน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
ผูตอบ
มากที่สดุ
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน
2
8
10
2. การใชงานระบบเขาใจงาย
2
8
10
3. ระบบมีความรวดเร็ว
1
9
10
4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน
1
9
10
5. ลดการใชกระดาษ
2
8
10
6. มีความเสถียร
2
8
10
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน
2
8
10
ตาราง 3 พบวา จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจ มากทีส่ ุด 2 ทาน
มาก 8 ทาน รองลงมา ประเด็นลดการใชกระดาษ และ ขั้นตอนในการใชระบบไมซบั ซอน ระดับความ
พึงพอใจมากที่ สุด 1 ทาน มาก 9 ทาน ตําลําดับ

เมื่อนําผลการจากการประเมิน ความพึงพอใจของผูใชร ะบบฐานขอมูลเพื่ อการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษานํามาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใน สรุปได ดังนี้
ตาราง 4 ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ประเด็นความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย ( )
ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน
4.20
ดี
2. การใชงานระบบเขาใจงาย
4.20
ดี
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คาเฉลี่ย ( )
4.10
4.10
4.20
4.20
4.20

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเด็นความพึงพอใจ
3. ระบบมีความรวดเร็ว
4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซบั ซอน
5. ลดการใชกระดาษ
6. ระบบมีความเสถียร
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน

จากตาราง 4 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย
4.20 ระดับความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 นอกจาก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ในการวิจัยเรื่อง “ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร” เปนการวิจัยเพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล ในการจัดเก็บ เอกสารหลัก ฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาในการจัดเก็บเอกสาร จากการประกันคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา
พบวา การจัดเก็บเอกสารในปจจุบันใชการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของแฟมเก็บเอกสารและตูเก็บ
เอกสาร ทํ าให เกิ ดป ญ หาด านการคน หาที่ ลาช า การสู ญ หายของเอกสาร ทางผู วิจัย จึง เล็ง เห็ น
ความสําคัญในการสรางระบบฐานขอมูล เพื่อที่จะแกไขดังกลาว โดยผูวิจัยไดสรางระบบฐานขอมูลการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยระบบฐานขอมูลจะประกอบดวย 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 การอัพโหลดเอกสารไฟลขอมูล โดยผูใชส ามารถเขาระบบเพื่อที่จ ะทําการนําไฟล
เอกสารหลักฐานอัพโหลดขึ้นระบบ และผูใชสามารถลบหรือแกไขเอกสารหลักฐานได สวนที่ 2 การ
สืบคน ผูใชสามารถคนหาเอกสารหลักฐานได โดยแบงการคนหาออกดังนี้ คนหาจากองคประกอบ ,
คนหาจากตัวบงชี้ , คนหาจากชื่อเอกสาร เพื่อความสะดวกและงายตอการสืบคนขอมูล
ตอนที่ 2 การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานงานประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา
โดย ศึกษาแนวคิด วิธีการ ทางดานประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งได
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ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทําการประเมินระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดเปน 2 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ มี 9 ประเด็น
ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน/ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงชี้/การ
จัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน/การเชื่อมตอของระบบ
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ฐานขอมูล ฯ มีประสิทธิภาพตอการใชงาน/ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ/
ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น/ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ/

ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน/ผูบริหารสามารถ
ใชป ระโยชนจากระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับ การดําเนินงานตามองคป ระกอบตาง ๆ ไดอยาง
สะดวก 2) ดานการออกแบบ 3 ประเด็น การจัดวางรูป แบบงายตอการอานและการใชงาน/ขนาด
ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม/ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ
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ผลการประเมิ น ระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การจั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ดานประสิท ธิภาพและประโยชนของระบบ ประเด็น ระบบ
ฐานขอมูล ฯ ชวยลดปริม าณการใชก ระดาษ มีร ะดั บ ความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 5.00
คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ประเด็น ความงาย (User Friendly) ของการใชงาน
ของระบบ มีคาเฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดี และผูบริหารสามารถใชประโยชนจ าก
ระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับ การดําเนินงานตามองคประกอบต าง ๆ ไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด อยูที่ 3.67 ระดับความพึงพอใจ พอใช
ระบบฐานข อมู ล เพื่ อ การจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผูวิจัยไดใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือสราง
โครงร า งการดํ า เนิ น การและเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาษา PHP ออกแบบฟอร ม ด ว ยโปรแกรม
Photoshop มีขั้นตอนการใชงาน 10 ขั้นตอน
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบวา ความพึงพอใจโดยรวมใน
การใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็น
มีความพึงพอใจในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนใน
การใชระบบไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.10
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอในขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบ ได คือ
การจัดเก็บ เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลักฐานยังไมเปน
ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ
สรางโครงรางการดําเนิ นการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรม ดวยโปรแกรม
Photoshop มีขั้นตอนการใชงาน 10 ขั้นตอน
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน
ประกันคุณภาพการศึก ษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ
ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชร ะบบไมซับ ซอน มี
คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพือ่ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5.3 ขอเสนอแนะ
ขอ เสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับ การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการทําวิจัยครั้งตอไป
5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ควรมีการนําระบบที่พัฒ นาขึ้นมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัย การพัฒ นาระบบฐานขอมูล การจัด เก็บ เอกสารหลักฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ควรมีการศึกษา ตอยอดหรือพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ เพื่อรองรับการใชงานในดานอื่น ๆ
เชน ดานการเงินและงบประมาณ แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในแตละ
ปงบประมาณ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ แบบสอบถาม ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
- แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงาน ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
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โครงการวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อการพัฒ นากระบวนการในการจัดเก็บ เอกสาร
หลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม
1. โปรดตอบทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย  ในชองวาง
2. ขอใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
3. ไมตองเขียนชื่อของทานในแบบสอบถาม

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความเห็นดวย/ความจําเปนกับแนวทางการพัฒนาฯ
รายการ

ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ
1. ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
2.
3.
4.

ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการ
ประเมินตัวบงชี้
การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์
ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯมีประสิทธิภาพ
ตอการใชงาน
32

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช ควรปรับปรุง

ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของ
ระบบ
6. ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
7. ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
8. ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรง
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
9. ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล
ฯ ในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบ
ตาง ๆ ไดอยางสะดวก
ข. ดานการออกแบบ
10. การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
11. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงาย
และสวยงาม
12. ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ
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5.

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงาน ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ราชภัฏพิบูลสงคราม

5
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้

หมายถึง ทานมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด
หมายถึง ทานมีความพึงพอใจมาก
หมายถึง ทานมีความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ทานมีความพึงพอใจนอย
หมายถึง ทานมีความพึงพอใจนอยที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน
2. การใชงานระบบเขาใจงาย
3. ระบบมีความรวดเร็ว
4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซบั ซอน
5. ลดการใชกระดาษ
6. ระบบมีความเสถียร
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน

ขอเสนอแนะ

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