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Abstract 
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This research was aim to develop the pioject budget database (PD) based on 

softwarefor the Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The traditional 

PD operation and user requirementswere used to analyze data and development 

the high accuracy PD followingby (1) Workflow of the PD, (2) Database main  

structures, (3) Input interactiveand, (4) Output interactive.For flexibility operation,  

PHP  Language, MySQL Database and the web software were used to create the 

software. 

 The new development software of the PDis evaluated and checked by the 

executive, working plan responsible staffs to approve final version. Development 

result data were shown by user survey questionnaires in issues, (1) Entireness of 

elements in the software, (2) Operation pefformance of the software, (3) Using 

manual of system and (4) Suggestion in the system development. The results 

revealed that users satisfy the software in operation by the overall image is in line 

for level  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันโลกกาวเขาสูขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีทางภาครัฐและ

เอกชนจะตองนํามาใชในการตัดสินใจ เพ่ือความถูกตองและรวดเร็ว เนื่องจากการตัดสินใจท่ีลาชาอาจ

กอใหเกิดการสูญเสียโอกาสในการแขงขันหรือการแกปญหาระดับชาติ ดังนั้น องคกรตางๆ จึงจําเปนท่ี

จะตองรวบรวมขอมูลมาจัดทําฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการ ใชระบบสารสนเทศมาสนับสนุน         

การดําเนินงานขององคกรใหงายและสะดวกในการตัดสินใจ สารสนเทศจึงเปรียบเสมือนเสนเลือด  

ของการบริหารองคกร เปนทรัพยากรท่ีมีคามากสําหรับการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ  

ของผูบริหาร ซ่ึงนักวางแผนในปจจุบันกําลังเผชิญกับความสลับสับซอนเพ่ิมมากข้ึนตามการเติบโตของ

องคกร อาจกลาวไดวาสารสนเทศเปนเครื่องมือท่ีชวยชี้แนะทิศทาง ใหผูบริหาร เพ่ืออํานวยความ

สะดวก สรางความสามารถในการแขงขันของหนวยงาน และสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไว เชนเดียวกับคํากลาวท่ีวา 

ระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญท่ีจะชวยใหผูบริหารสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว การปรับระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในระดับท่ีเหมาะสมกับแนวทางพฤติกรรมของ

องคกร ซ่ึงชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานขององคกร ไดอยางมาก 

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด

แบงออกเปน 4 พ้ืนท่ี จึงจําเปนตองพ่ึงระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมท้ัง 4 พ้ืนท่ี เขาดวยกันโดยการ

พัฒนาระบบสารสนเทศในหลายๆ ดานเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพการณปจจุบัน ซ่ึงการ

พัฒนาระบบขอมูลโครงการงบประมาณนี้เปนอีกระบบหนึ่งท่ีจะชวยในการตัดสินใจของผูบริหารใน

การจัดสรรโครงการและงบประมาณเพ่ือใหครอบคลุมตามพันธกิจและตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและไดผลลัพธตามท่ีตองการ 

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ข้ึนโดยจัดทําเปนฐานขอมูลซ่ึงระบบนี้จะชวยให

สามารถดูขอมูลโครงการท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรรใหกับ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/และหนวยงาน

สนับสนุน และแยกตามลักษณะงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือสรางฐานขอมูลโครงการใหเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป 

2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจผูใชงานระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1 



 2 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้จะทําการทดลองกับกลุมตัวอยางไดแก บุคลากรกองนโยบายและแผนท่ี

รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกับโครงการ และงบประมาณ ท่ีเขาใชงานระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพไดแกแบบสอบถามเก่ียวกับระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยท่ีใช คือ จํานวนประชากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 15 คน 

 

นิยามศัพท 
ฐานขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลท่ีเราตองการจะจัดเก็บ ซ่ึงตองมีความสัมพันธกันหรือ

เปนเรื่องเดียวกันไวดวยกัน เพ่ือสะดวกในการใช 

ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบท่ีมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการกับขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังกระบวนการจัดเก็บขอมูล คนหาขอมูล ประมวลผลขอมูล เพ่ือใหได

สารสนเทศท่ีตองการ แลนําไปใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานของผูบริหาร โดยอาศัยระบบการ

จัดการฐานขอมูล (Data Base Management System:DBMS) เขามาชวย 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล หมายถึง การสรางระบบฐานขอมูลใหมหรือการปรับเปลี่ยนระบบ

ฐานขอมูลเดิมท่ีมีอยูแลว ใหสามารถจัดการกับขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการ

ของผูใช 

โครงการ หมายถึง การวางแผนลวงหนาท่ีจัดทําข้ึนอยางมีระบบ ประกอบดวยกิจกรรมยอยท่ี

ตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังท่ีจะไดผลตอบแทนอยางคุมคาแตละโครงการมี

เปาหมายเพ่ือการผลิตหรือการใหบริการเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของแผน 

งบประมาณ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดท่ีคาดวาจะตองใชในการทํางานโครงการนั้นโดย

จําแนกตามหมวดและประเภทของงบประมาณนั้น เชน งบประมารแผนดิน งบประมาณเงินรายได 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 2. ใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณาจัดสรรโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ 



บทที่ 2 

"ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / ทฤษฏีที่เกี่ยวของ" 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. แนวการจัดการขอมูลดวยระบบการจัดการฐานขอมูล 

2. แนวการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

3. แนวการสืบคนสารสนเทศ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
แนวการจัดการขอมูลดวยระบบการจัดการฐานขอมูล 
 การจัดเก็บขอมูลท่ีมีปริมาณมากๆ ในระบบคอมพิวเตอรโดยการเก็บไวในแฟมขอมูลแตละ

แฟม อาจเกิดปญหาขอมูลซํ้าซอนกัน เม่ือมีการแกไขขอมูลท่ีมีอยูหลายแฟมขอมูล จนทําใหขอมูล     

มีความขัดแยงกันเอง จึงไดมีการเปลี่ยนการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปของฐานขอมูลแทนเพ่ือความ

สะดวกในการบันทึกขอมูล แกไขขอมูล และคนหาขอมูล 

 “ฐานขอมูล” ( database) หมายถึง การจัดรวบรวมขอนิเทศหรือขอมูลของเรื่องตางๆ       

ไวในรูปแบบท่ีจะเรียกมาใชไดทันทีเม่ือตองการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงสวนใดสวนหนึ่ง       

มาใชประโยชนเปนครั้งเปนคราวก็ได ฐานขอมูลท่ีดีควรจะไดรับการปรับใหทันสมัยอยูเสมอ 

(ทักษิณา สวนานนท, 2544) 

 นอกจากนี้ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547) ยังไดสรุปความหมายของฐานขอมูล วาคือกลุมของ

แฟมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและถูกนํามามารวมกัน เชน ฐานขอมูลในบริษัทแหงหนึ่งอาจประกอบ

ไปดวยแฟมขอมูลหลายแฟมขอมูล ซ่ึงแตละแฟมตางก็มีความสัมพันธกัน ไดแก แฟมขอมูลพนักงาน 

แฟมขอมูลแผนกในบริษัท แฟมขอมูลขายสินคา และแฟมขอมูลสินคาเปนตน 

 สรุปไดวา “ฐานขอมูล” คือ การรวบรวมขอมูลท่ีเราตองการจะจัดเก็บ ซ่ึงตองมีความสัมพันธ

กันหรือเปนเรื่องเดียวกันไวดวยกัน เพ่ือสะดวกในการใชงาน 

 “ระบบการจัดการฐานขอมูล” ( Data Base Management System: DBMS) หมายถึง

ซอฟตแวรท่ีสรางข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ เพ่ือจะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใชหรือนํามา

ปรับปรุงใหทันสมัยไดงาย ท้ังนี้จําเปนตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนเรื่องสําคัญ

ดวย (ทักษิณา สวนานนท,2544) 

 

3 
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 นอกจากนี้ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2546) ยังไดสรุปความหมายของระบบการจัดการฐานขอมูล 

วาคือ โปรแกรมท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีตางๆ ในการจัดการ

กับขอมูล รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช 

เพ่ือใหสามารถกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูล รวมท้ังการจัดการควบคุม    

การเขาถึงฐานขอมูล ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูลเพ่ือปองกันมิใหผูท่ีไมมีสิทธิ 

การใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางไดนอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาท่ีใน       

การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีท่ี

ขอมูลเกิดความเสียหาย 

 สรุปไดวา “ระบบการจัดการฐานขอมูล” คือ โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดลักษณะ

ขอมูลท่ีจะเก็บไวในฐานขอมูล อํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล กําหนด         

ผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูลได พรอมกับกําหนดดวยวาใหใชไดแบบใด เชน ใหอานขอมูลไดอยาง

เดียวหรือใหแกไขขอมูลไดดวย นอกจากนนั้นยังอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล และการแกไข

ปรับปรุงขอมูล ทําใหผูใชเขาสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกและมีประสิทธิภาพเสมือนเปนตัวกลาง

ระหวางผูใชกับฐานขอมูลใหสามารถติดตอกันได 

 1.องคประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูล 
   ระบบการจัดการฐานขอมูลประกอบดวยสวนสําคัญหลักๆ 5 สวน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ขอมูล กระบวนการทํางาน และบุคลากร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1ฮารดแวร ( hardware) หมายถึง คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพ่ือเก็บขอมูลและ

ประมวลผลขอมูล ซ่ึงอาจจะประกอบดวยคอมพิวเตอรตั้งแตหนึ่งเครื่องข้ึนไป หนวยเก็บขอมูลสํารอง 

หนวยนําเขาขอมูล และหนวยแสดงผลขอมูล นอกจากนี้ยังตองมีอุปกรณสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงอุปกรณ

ทางคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได เปนตน โดยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะ

ใชเปนอุปกรณสําหรับประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลนั้น สามารถเปนไดตั้งแตเครื่อง

เมนเฟรมคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร หรือไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงถาเปนเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร

หรือมินิคอมพิวเตอร จะสามารถใชตอกับเทอรมินัลหลายเครื่องเพ่ือใหผูใชงานฐานขอมูลหลายคน 

สามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลเดียวกันพรอมกันได ซ่ึงเปนลักษณะของการ

ทํางานแบบมัลติยูสเซอร (multi user) 

  สวนการประมวลผลฐานขอมูลในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร สามารถทําการ

ประมวลผลได 2 แบบ แบบแรกเปนการประมวลผลฐานขอมูลในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพียงเครื่อง

เดียว โดยมีผูใชงานไดเพียงคนเดียวเทานั้น ( single user) ท่ีสามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูล

ภายในฐานขอมูลได สวนแบบท่ีสองจะเปนการนําไมโครคอมพิวเตอรหลายตัวมาเชื่อมตอกันใน

ลักษณะของเครือขายระยะใกล ( Local Area Network: LAN) ซ่ึงเปนรูปแบบของระบบเครือขาย

แบบลูกขาย / แมขาย ( client / server network) โดยจะมีการเก็บฐานขอมูลอยูท่ีเครื่องแมขาย  
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การประมวลผลตางๆ จะกระทําท่ีเครื่องแมขาย สําหรับเครื่องลูกขาย จะมีหนาท่ีดึงขอมูลหรือสงขอมูล

เขามาปรับปรุงในเครื่องแมขาย หรือคอยรับผลลัพธจากการประมวลของเครื่องแมขาย ดังนั้นการ

ประมวลผลแบบนี้เปนการเปดโอกาสใหผูใชงานหลายคนสามารถใชงานฐานขอมูลรวมกันได 

ระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพดีตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ

สามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมากและประมวลผลไดอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการทํางานจากผูใช   

หลายคน ท่ีอาจมีการอานขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลพรอมกันในเวลาเดียวกันได 

1.2 ซอฟตแวร ( software) หมายถึง โปรแกรมท่ีใชในระบบการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงมีการ

พัฒนาเพ่ือใชงานไดกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจนถึงเครื่องเมนเฟรม ซ่ึงโปรแกรมแตละตัวจะมี

คุณสมบัติการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใชโปรแกรม จะตองพิจารณา         

จากคุณสมบัติของโปนแกรมแตละตัววามีความสามารถทํางานในสิ่งท่ีเราตองการไดหรือไม            

อีกท้ังเรื่องราคาก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ เนื่องจากราคาของโปรแกรมแตละตัวจะไมเทากัน โปรแกรมท่ีมี

ความสามารถสูงจะมีราคาแพงมากข้ึน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวาสามารถใชรวมกับฮารดแวรและ

ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการท่ีเรามีอยูไดหรือไม ซ่ึงโปรแกรมท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล ไดแก 

Microsoft Access, Oracle, lnformix, dBase, FoxPro, MySQL และ Paradox เปนตน         

โดยโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับผูเริ่มตนฝกหัดสรางฐานขอมูล คือ Microsoft Access เนื่องจากเปน

โปรแกรม Microsoft Office ตัวหนึ่ง ซ่ึงจะมีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรอยูแลว และการใชงาน          

ก็ไมยากจนเกินไป แตผูใชงานตองมีพ้ืนฐานในการออกแบบฐานขอมูลมากอน 

1.3 ขอมูล (Data) ระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวยขอมูล

ท่ีมีคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานดังนี้ 

     1.3.1 มีความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชื่อถือไมไดจะทําให

เกิดผลเสียอยางมาก ผูใชจะไมกลาอางอิงหรือนําไปใชประโยชน ซ่ึงเปนสาเหตุใหการตัดสินใจ       

ของผูบริหารขาดความแมนยํา และอาจมีโอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูลท่ีออกแบบตองคํานึงถึง

กรรมวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหไดความถูกตองแมนยํามากท่ีสุด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศ

สวนใหญ มาจากขอมูลท่ีไมถูกตองซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบการ

จัดการฐานขอมูลจึงตองคํานึงถึงในเรื่องนี้ดวย 

     1.3.2 มีความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอความ

ตองการของผูใช ตอบสนองตอผูใชไดอยางรวดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณหรือ

ความตองการ มรการออกแบบระบบการเรียกคน และแสดงผลไดตรงตามความตองการของผูใช 

     1.3.3 มีความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงข้ึนอยูกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการปฏิบัติดวย ใน

การดําเนินการจัดทําขอมูลตองสํารวจและสอบถามความตองการขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความ

สมบูรณและเหมาะสม 
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     1.3.4 มีความชัดเจนและกะทันรัด การเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ

ขอมูลมาก จึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได มีการใชรหัสหรือยอ

ขอมูลใหเหมาะสมเพ่ือท่ีจะจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร 

     1.3.5 มีความสอดคลองกับความตองการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจ

เพ่ือหาความตองการของหนวยงานและองคกร ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือความกวางของ

ขอบเขตของขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ 

1.4 กระบวนการทํางาน ( procedures) หมายถึง ข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ี

ตองการ เชน คูมือการใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล ตั้งแตการเปดโปรแกรมข้ึนมาใชงาน การ

นําเขาขอมูล การแกไขปรับปรุงขอมูล การคนหาขอมูล และการแสดงผลการคนหาเปนตน 

1.5 บุคลากร ( people) จําเปนตองเก่ียวของกับระบบอยูตลอดเวลา ซ่ึงบุคลากรท่ีทําหนาท่ี

ในการจัดการฐานขอมูล มีดังตอไปนี้ 

     1.5.1 ผูบริหารขอมูล ( data administrators) ทําหนาท่ีกําหนดความตองการในการใช

ขอมูลขาวสารขององคกร การประมาณขนาดและอัตราการขยายตัวของขอมูลในองคกรตลอดจนทํา

การจัดการดูแลพจนานุกรมขอมูล เปนตน 

     1.5.2 ผูบริหารฐานขอมูล ( database administrators) ทําหนาท่ีในการบริหาร จัดการ 

ควบคุม กําหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานขอมูลท้ังหมดภายในองคกร 

ตัวอยางเชน กําหนดรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บขอมูล กําหนดควบคุมการใชงานฐานขอมูล กําหนด

ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล กําหนดระบบสํารองขอมูล และกําหนดระบบการกูคืนขอมูล 

เปนตน ตลอดจนทําหนาท่ีประสานงานกับผูใช นักวิเคราะหระบบ และนักเขียนโปรแกรม เพ่ือใหการ

บริหารระบบฐานขอมูลสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     1.5.3 นักวิเคราะหระบบ ( systems analysts) มีหนาท่ีศึกษาและทําความเขาใจใน

ระบบงานขององคกร ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานเดิม และความตองการของระบบใหมท่ีจะทํา

การพัฒนาข้ึนมา รวมท้ังตองเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานโดยรวมของท้ัง

ฮารดแวรและซอฟตแวรอีกดวย 

     1.5.4 นักออกแบบฐานขอมูล ( database designers) ทําหนาท่ีในการนําผลการ

วิเคราะหซ่ึงไดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในปจจุบัน และความตองการท่ีอยากจะใหมีในระบบ

ใหม มาออกแบบฐานขอมูลเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และใหตรงกับความตองการของผูใชงาน 

     1.5.5 นักเขียนโปรแกรม ( programmers) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการเรียนโปรแกรม

ประยุกตเพ่ือการใชงานในลักษณะตางๆ ตามความตองการของผูใช ตัวอยางเชน การเก็บบันทึกขอมูล 

และการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เปนตน 
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     1.5.6 ผูใช (end – users) เปนบุคคลท่ีใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล ซ่ึงมีวัตถุประสงค

หลัก คือ ตอบสนองความตองการในการใชงานของผูใช ดังนั้นในการออกแบบระบบฐานขอมูลจึง

จําเปนตองมีผูใชเขารวมอยูในกลุมบุคลากรท่ีทําหนาท่ีออกแบบฐานขอมูลดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 องคประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูล 

    ท่ีมา ( Rob and Coronel, 2002: 19) 

 

 2. หนาท่ีของระบบการจัดการฐานขอมูล 
   ระบบการจัดการฐานขอมูลมีหนาท่ีสําคัญๆ หลายอยาง เพ่ือใหเกิดความถูกตองและ

สอดคลองกันของขอมูลภายในฐานขอมูล ไดแก 

2.1 การจัดการพจนานุกรมขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการจัดเก็บนิยามของ 

ขอมูล และความสําพันธระหวางขอมูลไวในพจนานุกรมขอมูล เปนสารนิเทศท่ีบอกเก่ียวกับโครงสราง

ของฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตท้ังหมดท่ีตองการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจะตองทํางานผานระบบ

การจัดการฐานขอมูล โดยท่ีระบบจัดการฐานขอมูลจะใชพจนานุกรมขอมูล เพ่ือคนหาโครงสราง

ตลอดจนสวนประกอบของขอมูลและความสัมพันธท่ีตองการ นอกจากนั้นแลวการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ี

มีตอโครงสรางฐานขอมูลจะถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติในพจนานุกรมขอมูลทําใหเราไมตองเปลี่ยนแปลง

แกไขโปรแกรมเม่ือโครงสรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
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2.2 การจัดเก็บขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสรางโครงสรางท่ีจําเปนตอการ 

จัดเก็บขอมูล ชวยลดความยุงยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติทาง

กายภาพของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลในปจจุบันไมเพียงแตจะชวยในการจัดเก็บขอมูลเทานั้น 

แตยังรวมถึงการจัดเก็บกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการตรวจสอบบูรณภาพของขอมูลอีกดวย 

2.3 การแปลงและนําเสนอขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําหนาท่ีในการแปลง 

ขอมูลท่ีไดรับเขามา เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางในการจัดเก็บขอมูล ทําใหเราไมตองไปยุงเก่ียวกับ

ความแตกตางระหวางรูปแบบของขอมูลทางตรรกะและทางกายภาพ กลาวคือทําใหมีความเปนอิสระ

ของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะแปลงความตองการเชิงตรรกะของผูใชใหเปนคําสั่งท่ีสามารถ

ดึงขอมูลทางกายภาพท่ีตองการ 

2.4 การจัดการระบบความปลอดภัยของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสรางระบบ 

รักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาระบบ และความสามารถในการใช

ระบบ เชน การอาน เพ่ิม ลบ หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล การจัดการระบบความปลอดภัยของขอมูล

มีความสําคัญมากในระบบฐานขอมูลแบบท่ีมีผูใชหลายคน 

2.5 การควบคุมการเขาถึงขอมูลของผูใชหลายคน ระบบการจัดการฐานขอมูลจะใชหลักการ

ออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาผูใชหลายคนสามารถเขา ใชฐานขอมูลพรอมกันได และ

ขอมูลมีความถูกตอง 

2.6 การเก็บสํารองและกูคืนขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะมีโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน

การสํารองและกูคืนขอมูล เพ่ือใหแนใจดานความปลอดภัยและความม่ันคงของขอมูลในระบบ ระบบ

การจัดการฐานขอมูลจะกูขอมูลในฐานขอมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความลมเหลวเชน เม่ือเกิด

กระแสไฟฟาขัดของ เปนตน 

2.7 การควบคุมความถูกตองของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสนับสนุนและควบคุม

ความถูกตองของขอมูล ตั้งแตลดความซํ้าซอนของขอมูล ไปจนถึงความไมสอดคลองกันของขอมูล 

ความสัมพันธของขอมูลท่ีเก็บไวในพจนานุกรมขอมูลจะถูกนํามาใชในการควบคุมความถูกตองของ

ขอมูลดวย 

2.8 ภาษาท่ีใชในการเขาถึงฐานขอมูลและการเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกต ระบบการ

จัดการฐานขอมูลสนับสนุนการเขาถึงขอมูลโดยผานภาษาคิวรี (query  language) ซ่ึงเปนคําสั่งท่ีใชใน

การคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล โดยผูใชเพียงบอกวาตองการอะไร และไมจําเปนตองรูวามีข้ันตอน

อยางไรในการนําขอมูลออกมา เพราะระบบการจัดการฐานขอมูลจะเปนผูกําหนดวิธีการในการเขาถึง

ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเอง 

2.9 การติดตอสื่อสารกับฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีทันสมัยจะตองสนับสนุนการ

ใชงานฐานขอมูลผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได 
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 3. ขอดีของการใชฐานขอมูล 
   เม่ือมีการนําระบบการจัดการฐานขอมูลมาใช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล 

แกไขปรับปรุงขอมูล คนหาขอมูล รวมท้ังกําหนดผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูล เปนตนทําให

ฐานขอมูลมีขอดีมากมาย ไดแก 

      3.1 ลดความจําเจของงานดูแลเอกสาร ซ่ึงเปนงานประจําท่ีทําใหผูดูแลรูสึกเบื่อหนายและ

ขาดแรงจูงใจ แตเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานนี้แทนมนุษยได โดยผานโปรแกรม

สําหรับการจัดการฐานขอมูล 

      3.2 ขอมูลท่ีจัดเก็บมีความทันสมัย เม่ือขอมูลในระบบขอมูลไดรับการดูแลปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง ทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บเปนขอมูลท่ีมีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณในปจจุบัน และตรงกับ

ความตองการอยูเสมอ 

      3.3 ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล เนื่องจากการจัดทําฐานขอมูลจะมีการรวบรวม

ขอมูลประเภทตางๆ เขามาจัดเก็บไวในระบบและเก็บขอมูลเพียงชุดเดียว ซ่ึงทุกฝายท่ีเก่ียวของ      

จะสามารถเรียกใชขอมูลท่ีตองการได เปนการประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ และทําใหเกิดความรวดเร็ว

ในการคนหาและจัดเก็บขอมูลดวย 

      3.4 หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได เม่ือขอมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูลจะทําให

ขอมูลลดความซํ้าซอนลง คือ มีขอมูลแตละประเภทเพียงหนึ่งชุดในระบบ ทําใหขอมูลท่ีเก็บไดไม

ขัดแยงกันเอง ในกรณีท่ีจําเปนตองเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอนกัน เพ่ือสาเหตุบางประการ เชน เพ่ือความ

รวดเร็วในการประมวลผลขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนผูดูแลขอมูลท่ีซํ้ากันใหมีความถูกตอง

ตรงกัน 

      3.5 ใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถจัดใหผูใชแตละคน

เขาใชขอมูลในแฟมท่ีมีขอมูลเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน เชน ฝายบุคคลและฝายการเงินสามารถท่ีจะ

ใชขอมูลจากแฟมประวัติพนักงานในระบบฐานขอมูลไดพรอมกัน 

      3.6 ควบคุมมาตรฐานของขอมูลได เม่ือขอมูลตางๆ ในหนวยงานถูกรวบรวมเขามา

ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถท่ีจะวางมาตรฐานในการรับขอมูล แสดงผลขอมูล ตลอดจนการ

จัดเก็บขอมูลได เชน การกําหนดรูปแบบของตัวเลขใหมีทศนิยม 2 ตําแหนงสําหรับคาท่ีเปนตัวเงิน 

การกําหนดรูปแบบของการรับ และแสดงผลสําหรับขอมูลท่ีเปนวันท่ี นอกจากนี้การท่ีขอมูลมี

มาตรฐานเดียวกัน ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบไดอยางสะดวก 

      3.7 จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถ

กําหนดรหัสผานเขาใชงานขอมูลของผูใชแตละราย และใหผูใชแตละรายมีสิทธิ์ในการทํางานกับขอมูล

ไมเทาเทียมกันได โดยระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ในการทํางานกับขอมูลทุก

ครั้ง เชน การตรวจสอบสิทธิ์ในการเรียกดูขอมูล การลบขอมูลการปรับปรุงขอมูล และการเพ่ิมขอมูล

ในแตละแฟมขอมูล 
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      3.8 ควบคุมความถูกตองของขอมูลได ปญหาเรื่องความขัดแยงกันของขอมูลท่ีมีความ

ซับซอน เปนปญหาหนึ่งในเรื่องความถูกตองของขอมูล ซ่ึงเม่ือไดมีการกําจัดความซับซอนของขอมูล

ออกปญหาเรื่องความถูกตองของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน อายุโดยปกติของคนงานควรอยูระหวาง 

18 – 60 ป ถาหากในระบบฐานขอมูล ปรากฏมีพนักงานท่ีมีอายุ 150 ป ซ่ึงเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ 

ท่ีหนวยงานจะมีการวาจางคนงานท่ีมีอายุเกิน 60 ป และอายุของคนในปจจุบันไมควรเกิน 100 ป 

ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดกฎเกณฑในการนําเขาขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล   

จะคอยควบคุมใหมีการนําเขาขอมูล เปนไปตามกฎเกณฑใหมีความถูกตอง 

 4. ขอเสียของการใชฐานขอมูล 
    แมวาการประมวลผลขอมูลดวยระบบการจัดการฐานขอมูล จะมีขอดีหลายประการ แตก็

จะมีขอเสียอยูบางดังตอไปนี้ 

      4.1 เสียคาใชจายสูง เนื่องจากราคาของโปรแกรมท่ีใชในระบบการจัดการฐานขอมูลจะมี

ราคาคอนขางแพง รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ ตองมีความเร็วสูง มีขนาด

หนวยความจําและหนวยเก็บขอมูลสํารองท่ีมีความจุมาก ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการจัดระบบการ

จัดการฐานขอมูล 

      4.2 เกิดการสูญเสียขอมูลได เนื่องจากขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บอยูในท่ี

เดียวกัน ดังนั้นถาท่ีจัดเก็บขอมูลมีปญหา อาจทําใหตองสูญเสียขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูลไดดังนั้นการ

จัดทําฐานขอมูลท่ีดีจึงตองมีการสํารองขอมูลไวเสมอ 
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แนวการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
 วัฏจักรฐานขอมูล ( The DatabaseLife Cycle: DBLC) เปนข้ันตอนในการพัฒนาหรือจัดทํา

ระบบฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 วัฏจักรฐานขอมูล (The Database Life Cycle: DBLC) 

    ท่ีมา ( Rob and Coronel,2002: 326) 

 

 1. การศึกษาเบื้องตน  

    การศึกษาเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสถานการณขององคกร กําหนดปญหาและ

ขอจํากัด กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของระบบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 การวิเคราะหสถานการณขององคกร 

       เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร ความตองการในการปฏิบัติงาน โดย 

ควรรูวาโครงสรางขององคกรเปนอยางไร ใครเปนผูควบคุมอะไร และใครทํารายงานใหใคร เปนตน 

1.2 กําหนดปญหาและขอจํากัด 

โดยการศึกษาวา ระบบท่ีมีอยูมีการทํางานอยางไร ขอมูลท่ีปอนเขาสูระบบมีอะไรบาง  

และระบบสรางงานอะไร มีการใชรายงานเหลานี้อยางไรและใครเปนผูใช เพ่ือใหทราบถึงปญหาและ

ขอจํากัดในการปอนขอมูล หรือการคนหาขอมูลเพ่ือการทํารายงาน 

การศึกษาเบื้องตน (database initial study) 

การบํารุงรักษาและการปรับปรุง (maintenance and evaluation) 

การดําเนินการ (operation) 

การติดตั้งระบบ (implementation) 

การออกแบบฐานขอมูล (database design) 

การทดสอบและประเมินผล (testing and evaluation) 
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    1.3 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของระบบ  

         ในการกําหนดวัตถุประสงคของระบบฐานขอมูลควรสอดคลองกับความตองการของ

ผูใช จากคําถามเหลานี้ 

- วัตถุประสงคแรกเริ่มของระบบท่ีนําเสนอคืออะไร 

- ระบบนี้ตองเชื่อมตอกับระบบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในองคกรหรือไม 

- ระบบนี้จะมีการใชขอมูลรวมกันกับระบบหรือผูใชอ่ืนหรือไม 

เม่ือทราบวัตถุประสงคแลวก็ทําการกําหนดขอบเขตของระบบโดยการออกแบบตามความ 

ตองการในการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการออกแบบฐานขอมูลตอไปนี้ 

 2. การออกแบบฐานขอมูล  

    เม่ือผูออกแบบฐานขอมูลมีความเขาใจลักษณะขององคกร ปญหาและขอจํากัดรวมท้ัง

วัตถุประสงคและขอบเขตของระบบแลว ก็ทําการออกแบบฐานขอมูลดังตอไปนี้ 

    2.1 การออกแบบเชิงแนวคิด  

        โดยการพัฒนาแบบจําลองอี-อาร ( E-R Model) ท่ีใชอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่ง

ท่ีเราสนใจจะจัดเก็บ ท่ีเรียกวา เอนทิตี ( entity)  และรายละเอียดหรือคุณสมบัติ ( attribute)        

ของสิ่งท่ีจะเก็บ และทําการแปลงแบบจําลองอี-อาร เปนโครงสรางตารางฐานขอมูลจากนั้นก็ทําการ

นอรมัลไลเซซัน ( normalization) เพ่ือใหไดโครงสรางของตารางท่ีดี สามารถควบคุมความซํ้าซอน 

ของขอมูล หลีกเลี่ยงความผิดปกติของขอมูล 

    2.2 การเลือกโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  

        ในการตัดสินใจเลือกชื้อโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขององคกรใด ควรพิจารณาถึงสิ่ง

ตอไปนี้ 

        2.2.1 คาใชจายตางๆ เชน ราคาการซอมบํารุง การปฏิบัติงาน ลิขสิทธิ์ การติดตั้งการ

ฝกอบรม และคาใชจายในการเปลี่ยนไปใชระบบใหม 

        2.2.2 คุณลักษณะและเครื่องมือของระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมฐานขอมูลบางตัว

จะรวมเอาเครื่องมือตางๆ ท่ีใหความสะดวกในงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ตัวอยางเชน การ

ออกแบบหนาจอ การสรางโปรแกรมประยุกต และพจนานุกรมขอมูล เปนตน ทําใหสะดวกในการ

บริหารฐานขอมูล ใชงาย มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมการใชงานพรอม

กัน เปนตน 

        2.2.3 ความสามารถในการใชขาม platforms ขามระบบและภาษา 

        2.2.4 ความตองการดานฮารดแวร หนวยความจํา และเนื้อท่ีท่ีใชในการจัดเก็บ  
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    2.3 การออกแบบทางตรรกะ  

         จะเก่ียวของกับการตัดสินใจใชรูปแบบเฉพาะของฐานขอมูล (แบบลําดับชั้น แบบ

เครือขาย และแบบเชิงสัมพันธ เปนตน) การกําหนดรูปแบบของฐานขอมูล ซ่ึงการออกแบบเชิงตรรกะ

จะเปนการแปลงการออกแบบระดับเชิงแนวคิด ใหเปนแบบจําลองของฐานขอมูลในระดับภายใน 

(internal model) ตามระบบการจัดการฐานขอมูล ( DBMS) เชน MS – Access และ Oracle โดย

การสรางตาราง ฟอรม คิวรี และรายงาน เปนตน 

    2.4 การออกแบบทางกายภาพ  

         การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการในการเลือกหนวยจัดเก็บขอมูล และ

ลักษณะการเขาถึงขอมูลของฐานขอมูล การสรางดรรชนี (index) การจัดทําคลัสเตอร (clustering) ซ่ึง

เปนการจัดเก็บขอมูลท่ีมีการใชงานบอยๆ ไวในหนวยเก็บขอมูลเดียวกัน หรือการใชเทคนิคแฮชชิง 

(hashing technique) ในการจัดตําแหนงท่ีอยูของขอมูลภายในหนวยเก็บขอมูล เปนตน 

 3. การติดตั้งระบบ  

    ข้ึนอยูกับระบบจัดการฐานขอมูลท่ีใช โดยเริ่มตนจากการสรางฐานขอมูล กําหนดผูจัดการ

ฐานขอมูล กําหนดพ้ืนท่ี ท่ีตองการใช และการสรางตารางตางๆ ในระบบ 

 4. การทดสอบและประเมินผล  

    เพ่ือการตรวจสอบดูวาระบบท่ีพัฒนาสามารถทํางานไดตามท่ีตองการหรือไม ซ่ึงควรมีการ

เตรียมขอมูลทดสอบไวลวงหนา 

 5. การดําเนินการ  

    เม่ือฐานขอมูลผานข้ันตอนการทดสอบและประเมินผล ตอไปก็เปนข้ันตอนการดําเนินการ 

หรือการติดตั้งระบบ ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสมบูรณพรอมใหผูใชไดใชงานนั่นเองซ่ึงอาจรวมไปถึงการ

ฝกอบรมใหแกผูใช ท่ีเปนพนักงานท่ีตองใชงานจริงดวย 

 6. การบํารุงรักษาและการปรับปรุง  

    หลังจากระบบไดเริ่มดําเนินการ ผูจัดการฐานขอมูลจะตองเตรียมการบํารุงรักษาฐานขอมูล

โดยการสํารองขอมูลไว เพ่ือสะดวกในการกูคืนขอมูล เม่ือระบบมีปญหา และหากมีการใชงานไปนานๆ 

อาจตองทําการปรับปรุงแกไขโปรแกรมใหเหมาะสมกับเหตุการณ และความตองการของผูใชท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 
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แนวการสืบคนสารสนเทศ 
 มาลี ไชยเสนา (2542) กลาววา การสืบคนสารสนเทศ ( Information retrieval) ในอดีตเปน

งานบริการชวยผูใชคนหาทรัพยากรสารสนเทศ หรือบอกใหผูใชรูแหลงจัดเก็บสารสนเทศงานสืบคน

สารสนเทศจึงเปนงานคนหาและชวยใหผูใชคน แนะนําและสอนผูใช อํานวยความสะดวกตางๆ ใหผูใช

ไดรับทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการ แตปจจุบันผูใชสวนใหญจะคนเอกสารท่ีจัดเก็บไวดวย

ตนเองตามความสนใจและความตองการของผูใช การคนเอกสารผูคนสามารถคนไดจากเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยตรงหรือเครื่องท่ีเชื่อมโยงเขาระบบคอมพิวเตอรท่ีใชโปรแกรมจัดเก็บและสืบคน

สารสนเทศ รวมท้ังเชื่อมสูอินเทอรเน็ต ทําใหผูใชสามารถคนหา และไดรับสารสนเทศท่ีตองการ ซ่ึงเปน

สารสนเทศท่ีสถาบันบริการสารสนเทศและแหลงตางๆ จัดไวบริการ 

 นอกจากนี้ มาลี ล้ําสกุล (2545) ยังไดสรุปความหมายของ การสืบคนสารสนเทศวาเปนท้ัง

การดึงขอหรือคนเอกสารยอนหลังท่ีจัดเก็บไวตามหัวขอท่ีตองการ การคนตามหัวขอความสนใจและ

ความตองการของผูใชจากทรัพยากรสารสนเทศท่ีเขามาใหมทุกครั้ง หรือการคนใหผูใชเพ่ือบริการสาน

สนเทศท่ีทันสมัย การคนเอกสารผูคนทําการคนจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรงหรือเครื่องท่ีเชื่อมโยง

เขาระบบคอมพิวเตอรท่ีใชโปรแกรมจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศ รวมท้ังเชื่อมสูอินเตอรเน็ต ท้ังนี้เพ่ือ

การใชประโยชนตางๆ ของผูใช 

 สรุปไดวา “การสืบคนสารสนเทศ”  คือ การคนเพ่ือใหไดสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

ท่ีผูใชตองการ จากแหลงจัดเก็บสารสนเทศ หรือจากฐานขอมูล สงคืนใหกับผูใชอยางรวดเร็ว ดวย

วิธีการและเทคนิคอยางเปนข้ันตอน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการเขาถึง

สารสนเทศอยางสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูใช 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ณัฏฐนันท พุมสะอาด (2546) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสืบคนฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยโปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 6.0 พรอมจัดทําคูมือ

การใชงาน โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือ การบันทึกขอมูล การสืบคน

ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมดวย  สําหรับคูมือจะอธิบายถึง

ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม และการใชงานในแตละเมนูอยางละเอียด นอกจากนั้นยังมีการศึกษา

ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูใช ซ่ึงโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ

เพ่ิมเติม แกไข ลบ และสืบคนขอมูลผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได และผูใชมีความพ่ึง

พอใจในการใชงานโปรแกรมนี้มาก ทําใหมีความตองการใหนําโปรแกรมมาใชอยางมาก แตโปรแกรม

ดังกลาวไมไดมีการพัฒนาใหสามารถจัดการขอมูล และสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตได 
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 นพรัตน เหมรัตน (2546) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนเทปวีดิทัศนสําหรับ

หอสมุดโรงเรียนนายรอยตํารวจ ดวยโปรแกรม Microsoft Access 2000 บนเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรและมีการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูใช 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท พุมสอาด ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับปานกลางถึงมาก 

และโปรแกรมดังกลาวไมไดพัฒนาผานทางอินเตอรเน็ตเชนกัน 

 

 ชูศักดิ์  เจริญทรัพย (2552)  ไดกลาวไววา MySQL  (มายเอสคิวแอล) เปนระบบจัดการ

ฐานขอมูลโดยใชภาษาเอสคิวแอล ( SQL language) แมวา MySQL (มายเอสคิวแอล)เปนซอฟตแวร

โอเพนซอรส แตแตกตางจากซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ัวไป โดยมีการพัฒนาใตบริษัท MySQL AB ใน

ประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL (มายเอสคิวแอล) ท้ังในแบบท่ีใหใชฟรี และแบบท่ีใชในเชิงธุรกิจ 

 MySQL (อานวา “มาย-เอส-คิว-แอว) เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธตัวหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ี

นิยมกันมากในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกของอินเตอรเน็ต สาเหตุเพราะวา MySQL เปนฟรีแวร

ทางดานฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง เปนทางเลือกใหมจากผลิตภัณฑระบบจัดการฐานขอมูลใน

ปจจุบัน ท่ีมักจะเปนการผูกขาดของผลิตภัณฑเพียงไมก่ีตัว นักพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีเคยใช MySQL 

ตางยอมรับความสามารถ ความเร็ว การรับรองจํานวนผูใชและขนาดของขอมูลจํานวนมหาศาล ท้ังยัง

สนับสนุนการใชงานระบบปฏิบัติการมากมายไมวาจะเปน unix, OS/2, mac OS หรือ windows 

นอกจากนี้ MySQL ยังสามารถใชงานรวมกับเว็บ (web) 

  MySQL จัดเปนซอฟตแวรประเภท opensource software สามารถดาวนโหลด source 

code ตนฉบับไดจากอินเตอรเน็ต โดยไมเสียคาใชจายใดๆ การแกไขก็สามารถทําไดตามตองการ 

MySQL ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL (GUN Public License) ซ่ึงเปนขอกําหนดของซอฟตแวรประเภทนี้

สวนใหญโดยจะเปนการชี้แจงวา สิ่งใดทําได หรือทําไมไดสําหรับการใชงานกรณีตางๆ  

 MySQL ไดรับการยอมรับและทดสอบเรื่องความเร็วในการใชงาน โดยจะมีการทดสอบและ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลอ่ืนอยูเสมอ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต

เวอรชันแรกๆ ท่ียังไมคอยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุกวันนี้ MySQL ไดรับการพัฒนาใหมี

ความสามารถมากยิ่งข้ึน รองรับจํานวนขอมูลมหาศาล สามารถใชงานหลายผูใชได พรอมๆกัน ( multi-

user) มีการออกแบบใหสามารถแตกงานออก เพ่ือชวยการทํางานใหเร็วยิ่งข้ึน วิธีการเชื่อมตอท่ีดีข้ึน 

การกําหนดสิทธิการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีความรัดกุมนาเชื่อถือยิ่งข้ึน เครื่องมือหรือ

โปรแกรมสนับสนุนท้ังของตัวเองและผูพัฒนาอ่ืนๆ มีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งท่ีสําคัญคือ MySQL 

ไดรับการพัฒนาไปในแนวทางตามขอกําหนดมาตรฐาน SQL ดังนั้น สามารถใชคําสั่ง SQL ในการ

ทํางานMySQL ได 
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1. สถาปตยกรรมของมายเอสคิวแอล (MySQL)  

สถาปตยกรรม หรือ โครงสรางภายในของ MySQL ก็คือ การออกแบบการทํางานใน 

ลักษณะของ client/server นั่นเอง ซ่ึงประกอบดวยสวนหลัก 2 สวน คือ สวนของผูใหบริการ 

(server) และ สวนของผูใชบริการ (client) โดยแตละสวนจะมีโปรแกรมการทํางานตามหนาท่ีของตน 

      สวนของผูใหบริการ หรือ server จะเปนสวนท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการฐานขอมูลในท่ีนี้ก็

หมายถึง MySQLserver นั่นเองและเปนท่ีจัดเก็บขอมูลท้ังหมด ขอมูลท่ีเก็บไวนี้มีขอมูลท่ีจําเปน

สําหรับการทํางานกับระบบจัดการฐานขอมูลและขอมูลท่ีเกิดจากท่ีผูใชแตละคนสรางข้ึนมา 

      สวนของผูใชบริการ หรือ client ก็คือผูใชนั่นเอง โดยโปรแกรมสําหรับใชงานในสวนนี้

ไดแก MySQL client, access, wed development platform ตางๆ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือการ พัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4. การวิเคราะหขอมูล  

 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชาการท่ีใชในการวิจัยคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2. กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร จํานวน 15 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 2. คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

3. แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด ไดแก 

    3.1 แบบประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ  

3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 

 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจคูมือการใชงานระบบ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การสรางระบบ ฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร โดยแบงออกเปน 2 ระบบยอย คือ ระบบจัดเก็บขอมูล และระบบสืบคนขอมูล ตาม

ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 

   1.1 การสรางระบบจัดเก็บขอมูล มีข้ันตอนในการพัฒนา ดังนี้ 

 

17 
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1.1.1 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) ศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหา

และความตอการของระบบโดยการสัมภาษณ ศึกษาจากเอกสาร ศึกษาหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ

สรางระบบ และตัดสินใจเลือกพัฒนาระบบฐานขอมูลซ่ึงเปน ปญหาท่ีมีความสําคัญและผูใชมีความ

ตองการสูงสุดจากปญหาท้ังหมดโดยพบวาควรแบงแยกขอมูลใหเปนหมวดหมูเพ่ือความถูกตองของ

ขอมูล ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับขอมูล 

        1.1.2 การออกแบบข้ันตอนสําหรับโปรแกรม ( Program Design) ดําเนินการออกแบบ

ระบบจัดเก็บขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ระบบฐานขอมูลสารสนเทศระบบฐานขอมูลของผูใชระบบการ

สืบคนขอมูลสารสนเทศ โดยใช ทฤษฏีระบบดิจิและทฤษฏีระบบเลขฐานจําเปนสําหรับคอมพิวเตอร 

       1.1.2.1 ออกแบบตารางฐานขอมูลของฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยขอมูล 

ฐานขอมูลท่ีแยกออกเปนหมวดหมู และตารางแผนงานโครงการ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการ

ออกแบบ ตารางฐานขอมูลของระบบการจัดเก็บขอมูล 

       1.1.2.2 ปรับปรุงและแกไขดําเนินการออกแบบฐานขอมูลแลวสรางระบบจัดเก็บ

ขอมูลประกอบดวยขอมูลสารสนเทศ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการ

เตรียมการ จัดเก็บขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล 

        1.1.3 การเขียนโปรแกรม ( Program Coding) หลังจากสรางฐานขอมูลในสวน ของ

ระบบจัดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว จากนั้นดําเนินการเขียนโปรแกรมตามความตองการของระบบจัดเก็บ

ขอมูล ดวยโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล (Microsoft Excel) แลวนําขอมูลเขาสูฐานขอมูล 

        1.1.4 การทดสอบโปรแกรม ( Program Testing) ทอสอบการทํางานของระบบท่ีสราง

ข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําใหเรียบรอย 

        1.1.5 การบํารุงรักษา ( Program Maintenance) นําเขาขอมูล ปรับปรุงขอมูล และ

ปรับปรุงการสงออกขอมูลและดูขอมูลไดเขาใจงายและนํามาใชงานไดถูกตอง นาเขาใชอยูเสมอ 

   1.2 การสรางระบบสืบคนขอมูลฐานขอมูล มีข้ันตอนในการพัฒนา ดังนี้ 

         1.2.1 การวิเคราะหปญหา ( Problem Analysis) ศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูล 

วิเคราะหปญหาและความตองการของระบบจากการสัมภาษณศึกษาจากเอกสาร ศึกษาหาเครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการสรางระบบ และตัดสินใจเลือกพัฒนาระบบฐานขอมูลซ่ึงเปนปญหาท่ีมีความสําคัญ

และผูใชมีความตองการสูงสุดจากปญหาวิเคราะหแลวท้ังหมด โดยพบปญหาวาระบบสืบคนขอมูล นั้น

ตองมีความสะดวกในการคนหา มีความเร็วในการ Expos ขอมูลไปใชงาน 

        1.2.2 การออกแบบข้ันตอนสําหรับโปรแกรม ( Program Design) ดําเนินการสราง

โครงสรางฐานขอมูล และนําเขาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ในสวนของระบบสืบคนขอมูล 

ประกอบดวย การสืบคนขอมูล ตามลักษณะงานท่ีตองการและใชทฤษฏีในการออกแบบ การเลือกสี 

ใหเขากับเนื้อหาของเว็บไซต จะทําใหเว็บไซตมีความนาเชื้อถือยิ่งข้ึน และยังสงผลอยางมาก          

กับความสวยงามของเว็บไซต 
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   1.2.2.1 สรางระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยใชโปรแกรม phpMyADMINโดย

ออกแบบโครงสรางตารางฐานขอมูลใหสอดคลองกับตารางฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บ

ขอมูลเพ่ือนํามาใชงานไดถูกตองตามข้ันตอนของระบบงานแผนงานโครงการ 

       1.2.2.2 การถายโอนขอมูลจากฐานขอมูลท่ีมีโครงสรางการจัดเก็บฐานขอมูลและ

ขอมูลท่ีเหมือนกัน โดยถายโอนขอมูลท่ีจัดการดวยโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล ( Microsoft Excel)  

มาเก็บไวในฐานขอมูลท่ีจัดการดวยโปรแกรม phpMyADMIN ลงในฐานขอมูล มายเอสคิวแอล 

(MySQL) เพ่ือจัดการขอมูลใหเปนระบบมากข้ึน สะดวกตอการนํามาใชงาน 

        1.2.3 การเขียนโปรแกรม ( ProgramCoding) หลังจากนําเขาฐานขอมูลในสวน      

ของระบบสืบคนขอมูลเรียบรอยแลว เขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูลสารสนเทศโดยโปรแกรมภาษา 

PHP + (SQL) เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานขอมูลท่ีโอนขอมูลมาเก็บไวในโครงสราง ขอมูลท่ีสราง

จากฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ( MySQL) โดยจัดการผานโปรแกรม phpMyADMIN สรางหนาจอ

เชื่อมโยงกับผูใชโดยการใชโปรแกรมภาษา HTML 5 + css stylesheet และเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง

กับฐานขอมูล และใชโปรแกรมภาษา PHP ในการเขียนสคริปทคําสั่งการสืบคนขอมูลท้ังแบบงายและ

แบบซับซอน โดยมีความสะดวกในการเขาสูเว็บไซตและความสะดวกในการคนหา 

        1.2.4 การทดสอบโปรแกรม ( Program Testing) ทดสอบการทํางานของระบบท่ีสราง

ข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําใหเรียบรอย ใหมีความสวยงาม เหมาะสม 

การออกแบบหนาจอใหสามารถใชงานไดงาย และรายละเอียดครบถวน 

        1.2.5 การบํารุงรักษา ( Program Maintenance) นําเขาขอมูล ปรับปรุงขอมูล และ

ปรับขอมูลใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 2. การสรางแบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบ ฐานขอมูล

โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

     2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและแบบประเมินจากเอกสารตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถามและแบบประเมิน 

     2.2 สรางแบบประเมินและแบบสอบถาม  

          2.2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูล สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการ

บริหารจัดการ ซ่ึงประกอบดวยหัวขอหลักๆ ไดแก ขอมูลและการนําเสนอขอมูล  ตัวอักษร ขอมูลท่ี

จัดเก็บการนําไปใชงาน 

          2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบตอคูมือการใชงานระบบฐานขอมูล

โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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 2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลสําหรับกลุมตัวอยาง  

        ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูใช  

        ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

        ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจคูมือการใชงานเบื้องตนโปรแกรมระบบฐานขอมูล

โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

        ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะและเพ่ิมเติม โดยมีคาคะแนนดังนี้  

1. แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating Scale) แบบ 5  ระดับ คือ ดีมาก ดีปานกลาง ตองปรับปรุงใชไมได โดยมีเกณฑใหน้ําหนัก

ดังนี้ 

  5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  

  4 หมายถึง คุณภาพดี  

  3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง  

  2 หมายถึง คุณภาพตองปรับปรุง  

  1 หมายถึง คุณภาพใชไมได  

 เกณฑการแปลความหมายผลการประเมิน มีดังนี้  

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลวา คุณภาพดีมาก 

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลวา คุณภาพดี 

  คาเฉลี่ย 2.51 –3.50 แปลวา คุณภาพปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 –2.50 แปลวา คุณภาพตองปรับปรุง 

  คาเฉลี่ย 1.00 –1.50 แปลวา คุณภาพใชไมได 

 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของระบบฐานขอมูลตองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป  
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชคูมือระบบฐานขอมูล เปนแบบมาตราสวนประมาณ 

คา (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ

นอย พึงพอใจนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑใหน้ําหนักดังนี้ 

  5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง พึงพอใจมาก  

  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  

  2 หมายถึง พึงพอใจนอย  

  1 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด  

 เกณฑการแปลความหมายผลการประเมิน มีดังนี้  

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลวา พึงพอใจมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลวา พึงพอใจมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลวา พึงพอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลวา พึงพอใจนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลวา พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของระบบฐานขอมูลตองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป  

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพ่ิมเติม เปนแบบสอบถามปลายเปด  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating Scale) แบบ 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย 

พึงพอใจนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑใหน้ําหนักดังนี้ 

  5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง พึงพอใจมาก  

  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  

  2 หมายถึง พึงพอใจนอย  

  1 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด  

 เกณฑการแปลความหมายผลการประเมิน มีดังนี้  

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลวา พึงพอใจมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลวา พึงพอใจมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลวา พึงพอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลวา พึงพอใจนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลวา พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของระบบฐานขอมูลตองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป  

 



 22 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. นําระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ให 

ผูเชี่ยวชาญดานบริหารจัดการ จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพ แลวนําผลการประเมิน หาคุณภาพตาม

เกณฑ และปรับปรุงตามขอมูลเสนอแนะ 

2. นําระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

ใหผูใชทดลองใช จํานวน 15 คน หลังจากท่ีไดทดลองใชแลว ใหผูใชตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ี

ผูวิจัยไดจัดทําข้ึน 

3. นําคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ใหผูใชทดลองใช จํานวน 15 คน หลังจากท่ีไดทดลองใชแลว ใหผูใชตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ี

ผูวิจัยไดจัดทําข้ึน 

4. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร นํามาสรุปผลเพ่ือหาคาระดับความพึงพอใจของผูใช

ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดศึกษาคนควาไดนําขอมูลท่ีไดจากแบบ

ประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพ่ึงพอใจ มาหาคาสถิติดังนี้ 

1. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต 

2. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือหาคุณภาพของระบบฐานขอมูลท่ีสรางข้ึน ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงได

ผลการวิจัยดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
1. ความตองการในการใชงานของระบบ 

จากผลการสัมภาษณผูปฏิบัติงานในกองนโยบายและแผน ฝายแผนงานโครงการ เก่ียวกับ 

ลักษณะในการจัดการขอมูล การแยกขอมูล และการสืบคนขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 

- เจาหนาท่ีฝายแผนงานโครงการ ซ่ึงทําหนาท่ีในการจัดการขอมูลตางๆ ไดแก ติดตาม 

ขอมูล นําเขาขอมูล การรายงานผลขอมูล และการแกไขปรับปรุงขอมูล รวมถึงรับเรื่องติดตอเม่ือมีผูให

คนหาขอมูลของโครงการ ซ่ึงมีอยู 2 คน คือ นางสาววรินทร  หะรังสี และนายรัฐนันท  หอมจันโต 

เจาหนาท่ีท้ัง 2 คน มีความประสงคใหสามารถจัดเก็บขอมูล โดยแยกโครงการ ออกเปนลักษณะ

โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร ตามผลผลิต และสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลได เชน ลบขอมูล 

ปรับปรุงขอมูล เปนตน รวมท้ังสามารถคนหาผลไดท้ังจาก วัน เดือน ป ท่ีจัดโครงการ และ ชื่อ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบแตละโครงการ 

- ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  คือ นายสมชาติ  วิจิตราการลิขิต ไดใหนโยบาย 

ในการจัดทําระบบใหสามารถใชงานไดงาย สะดวกและรวดเร็ว และไดผลการคนหาตรงตามความ

ตองการของผูใชเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยตอไป 

2. การวิเคราะหระบบฐานขอมูล 

จากความตองการของผูใช ทําใหทราบวาระบบท่ีใชงานควรเริ่มจากการนําขอมูลโครงการ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เขามาเก็บไวในฐานขอมูล เพ่ือออกแบบฟอรมการกรอกขอมูลในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเจาหนาท่ีกองนโยบายและแผนล็อกอิน ( Log in) เขาสูระบบการจัดการ

ฐานขอมูล โดยการใส Username และ Password เขาไป เพ่ือปองกันความปลอดภัยของขอมูล

เบื้องตน  
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ภาพท่ี 3 กระบวนการทํางานของระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

              ราชมงคลรัตนโกสินทร 
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ผลการออกแบบระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  
 ในการออกแบบระบบจะเนนการกรอกขอมูลและการคนหาท่ีแยกตามหมวดหมูโดยสามารถ

กรอกครั้งเดียวแลวกระจายไปตามหมวดหมูท่ีกําหนดและไดผลการคนหาท่ีรวดเร็ว คือหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร  ผลผลิต ลักษณะโครงการ และ ป พ.ศ. พรอมท้ังมีหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีใน

การจัดเก็บขอมูลและไฟล ท่ีใชเพ่ือการสืบคนขอมูล ซ่ึงแสดงโครงสรางของระบบดังนี้ 

 

 

           

        

ภาพท่ี 4 การออกแบบโครงสรางการทํางานหลักๆ ของระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 
 ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ซ่ึงมีคุณสมบัติในการจัดการขอมูลโครงการงบประมาณ ไดนําเสนอไวท่ีเว็บไซตกอง

นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หนาเว็บไซต กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1. จัดการขอมูล ในสวนนี้พัฒนาข้ึนมาสําหรับเจาหนาท่ีกองนโยบายและแผน ในการนําเขา 

ขอมูลไปจัดเก็บไวในฐานขอมูลเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลตอไป และยังสามารถแกไขขอมูล หาก

หนวยงานมีการปรับแผนโครงการ 

 ระบบ Log in  ซ่ึงในเว็บไซตจะมีเมนูในสวนของเจาหนาท่ี ซ่ึงตองมี Username และ 

Password ในการจะเขาระบบ เม่ือใสเรียบรอยแลว คลิกท่ีเมนู Submit (ภาพท่ี 4.4) เมนู Log in ใน

เว็บไซตของนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เม่ือ Log in เขาไปจะ

พบกลับหนาแรกของโปรแกรม (ภาพท่ี 4.5) ซ่ึงมีรายละเอียด จะพบหนาแรกของโปรแกรมภายในหนา

นี้จะประกอบดวย  

       1. เมนูบารขางบน 

  2. โครงการหลักของแตละหนวยงาน และโครงการยอยของแตละหนวยงาน 

  3. โครงการท่ีแยกตามผลผลิตตางๆ 

  4. โครงการท่ีแยกตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 7 ประเด็น ของมหาวิทยาลัยฯ 

  5. โครงการท่ีแยกตามลักษณะงานภายใน 

  6. สวนนี้จะปรากฏเฉพาะแผนของโครงการท่ีกรอกเขามาแลว โดยจะปรากฏชื่อ    

      โครงการหลัก และโครงการยอยและรายละเอียดเปนหัวขอยอย 

  7. จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละโครงการ 

  8. รายชื่อผูรับผิดชอบแตละโครงท่ีไดรับจัดสรร 
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ภาพท่ี  6 เมนู Log in ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หนาหลักของโปรแกรม ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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 การหาคุณภาพจากการประเมิน ระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตามตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 

ลําดับ รายการประเมิน  S.D. ระดับคุณภาพ 

1 ขอมูลและการนําเสนอ 4.00 0.58 ดี 
1.1 ความครอบคลุมของขอมูลตามวัตถุประสงค 4.33 0.58 ดี 

1.2 ความชัดเจนถูกตองของขอมูล 3.33 0.58 ปานกลาง 

1.3 ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับขอมูล 3.67 0.58 ดี 

1.4 ความเหมาะสมกับภาระงาน 4.67 0.58 ดีมาก 

2 ขนาด ตัวอักษร และการใชภาษา 4.17 0.79 ดี 
2.1 การใชภาษาเขาใจงาย 4.00 1.00 ดี 

2.2 ชื่อขอมูลและหัวขอในระบบจัดเก็บขอมูล  

     มีความถูกตอง 

4.33 0.58 ดี 

3 คุณคาและประโยชน 4.5 0.58 ดี 
3.1 มีความสะดวกในการกรอกขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก 

3.2 เปนประโยชนในการสืบคนขอมูล 4.33 0.58 ดี 

รวม 4.17 0.63 ดี 
 

จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

และระดับคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี 

 เม่ือพิจารณาแตละดานท่ีประเมินพบวาหัวขอขอมูลและการนําเสนอ ในสวนความชัดเจนของ

ขอมูล ยังอยูในระดับปานกลางซ่ึงยังควรตองพัฒนาตอไป หัวขอ ขนาด ตัวอักษร และการใชภาษา  

อยูในระดับดี  หัวขอคุณคาและประโยชน อยูในระดับดี  

 

  

 

 

 

X
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

            ราชมงคลรัตนโกสินทร 

ลําดับ รายการประเมิน  S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 

1 ความสะดวกในการเขาสูระบบฐานขอมูล 

 

4.13 0.64 มาก 

2 สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดหลายระดับ 

 

3.87 0.74 มาก 

3 เขาถึงขอมูลท่ีตองการไดสะดวก 

 

4.13 0.64 มาก 

4 ระบบฐานขอมูลใชงายและผูใชไมเสียเวลาในการเรียนรู

มากเกินไป 

 

4.20 0.41 มาก 

5 ระบบฐานขอมูลเปนหมวดหมู 

 

4.07 0.59 มาก 

6 การคนหาขอมูลตรงกับความตองการของผูใชระบบ 

 

4.13 0.35 มาก 

7 การประมวลผลมีความถูกตอง 

 

4.00 0.76 มาก 

8 การประมวลผลมีความรวดเร็ว 

 

4.20 0.56 มาก 

9 ขอมูลท่ีเรียกใชเปนปจจุบัน 

 

4.07 0.59 มาก 

10 ชวยใหผูใชมีแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีสะดวกตอการคนควา 

 

4.20 0.41 มาก 

 รวม 4.10 0.57 มาก 

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 15 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และระดับความ

พึงพอใจโดยรวมอยูระดับมาก 

X
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของคูมือการใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผูใชคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

          ราชมงคลรัตนโกสินทร 

ลําดับ รายการประเมิน  S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 

1 เนื้อหาของขอมูลโครงการงบประมาณท่ีแยกตามลักษณะ

ตางๆ 

4.27 0.46 มาก 

2 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร(คณะผูวิจัย)ในการอธิบาย

การใชคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 

4.13 0.52 มาก 

3 ความเหมาะสมและสอดคลองของคูมือกับการทํางานของ

แตละข้ันตอน 

4.44 0.63 มาก 

4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมระบบฐานขอมูลโครงการ

งบประมาณ 

4.27 0.59 มาก 

5 ความเหมาะสมของตัวอยางประกอบการใชแบบฟอรมคีย

ขอมูล 

4.27 0.70 มาก 

6 การมีสวนรวมในการใชระบบฐานขอมูลโครงการ 

 

4.20 0.41 มาก 

7 ผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมตามคูมือระบบฐานขอมูล

โครงการงบประมาณมีความถูกตองเหมาะสม 

4.13 0.52 มาก 

8 คูมือวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ งาย

ตอความเขาใจ 

4.20 0.68 มาก 

9 การนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินการเก่ียวกับ

โครงการงบประมาณ 

4.47 0.52 มาก 

10 ความพึงพอใจโดยรวมตอคูมือระบบฐานขอมูลโครงการ

งบประมาณ 

4.47 0.52 มาก 

 รวม 4.28 0.36 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผูใชคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจํานวน 15 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และระดับความ

พึงพอใจโดยรวมอยูระดับมาก 

 

X
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงฐานขอมูลนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการคนหาโครงการท่ีไดดําเนินการไป

แลวและขอมูลดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไป เพ่ือใชในการพิจารณาจัดสรรโครงการใน

ปงบประมาณตอไป 

 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. นําระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพ หาคุณภาพตามเกณฑ และปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

2. นําคูมือการใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทรใหผูใชไดศึกษาข้ันตอนการใชระบบฐานขอมูล จํานวน 15 คน หลังจากท่ีไดศึกษา

วิธีการใชระบบแลว ใหผูใชตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูคนควาไดจัดทําข้ึน 

3. นําระบบฐานขอมูลโครงการงประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ให 

ผูใชไดทดลอง จํานวน 15 คน หลังจากท่ีไดทดลองใชแลว ใหผูใชตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู

ศึกษาคนควาไดจัดทําข้ึน 

4. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรนํามาสรุปผลเพ่ือหาคาระดับความพึงพอใจในการใช

ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

1. ไดระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

อยูในระดับคุณภาพดี 

2. ความพึงพอใจคูมือการใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลรัตนโกสินทร ผูใชระบบฐานขอมูลมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

3. ความพึงพอใจระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

รัตนโกสินทร ผูใชระบบฐานขอมูลมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

31 
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การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยสามารถอภิปลายผลไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา เห็นไดวา  

 ขอมูลและการนําเสนอ เนื้อหาครอบคลุม ของขอมูลตามวัตถุประสงค  ความถูกตองและ

เหมาะสมในการลําดับขอมูล ความเหมาะสมกับภารงานอยูในระดับคุณภาพดี สวนความชัดเจนถูกตอง

ของขอมูล อยูในระดับปานกลาง ความเหมาะสมกับภาระงาน อยูในระดับดีมาก 

 ขนาด ตัวอักษร และการใชภาษา การใชภาษาเขาใจงาย ชื่อขอมูลและหัวขอในระบบจัดเก็บ

ขอมูลมีความถูกตอง อยูในระดับดี 

 คุณคาและประโยชน มีความสะดวกในการกรอกขอมูล อยูในระดับดีมาก เปนประโยชนใน

การสืบคนขอมูล อยูในระดับดี  

 โดยในภาพรวมของการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ระบบฐานขอมูลโครงการ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับดี สอดคลองกับแนวความคิด

ของ (Blakeslee; & Rumble. 2003: 35) คุณภาพขอมูลถือเปนสิ่งสําคัญ การนําขอมูลมาใชตอง

คํานึงถึงผูใช และสภาพแวดลอมในการใชขอมูล ขอมูลท่ีมีคุณภาพคือ ขอมูลท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

(Fitness for Use) ตองทราบวาจะนําขอมูลไปใชสําหรับงานอะไร และมีจุดประสงคอยางไรในการใช

งาน โดยนัยแลวฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพยอมประกอบไปดวยขอมูลท่ีมีคุณภาพ  

2. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการสํารวจโดยรวมพบวาผูใชระบบฐานขอมูล

โครงการงบประมาณ มีความพึงพอใจมาก ความสะดวกในการเขาสูระบบ สามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูใช เขาถึงขอมูลท่ีตองการไดสะดวก ระบบฐานขอมูลใชงายและผูใชไมเสียเวลาเรียนรู

มาก ระบบฐานขอมูลเปนหมวดหมูการคนหาตรงกับความตองการ มีการประมวลผลท่ีถูกตองและ

รวดเร็ว ขอมูลท่ีเรียกใชเปนปจจุบัน ชวยใหผูใชมีแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีสะดวกตอการคนหา จึงทํา

ใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

3. ผลการสํารวจคุณภาพคูมือการใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการสํารวจโดยรวม เนื้อหาของขอมูลโครงการงบประมาณท่ีแยก

ตามลักษณะตางๆ เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร (คณะผูวิจัย) ในการอธิบายการใชคูมือระบบ

ฐานขอมูลโครงการงบประมาณ ความเหมาะสมและสอดคลองของคูมือกับการทํางานของแตละ

ข้ันตอน ความเหมาะสมของแบบฟอรมระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ ความเหมาะสมของ

ตัวอยางประกอบการใชแบบฟอรมคียขอมูล การมีสวนรวมในการใชระบบฐานขอมูลโครงการ ผลงาน

ท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมตามคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณมีความถูกตองเหมาะสม 
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คูมือวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ งายตอความเขาใจ การนําความรูไป

ประยุกตใชในการดําเนินการเก่ียวกับโครงการงบประมาณ ความพึงพอใจโดยรวมตอคูมือระบบ

ฐานขอมูลโครงการงบประมาณ จึงทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. เจาหนาท่ีของกองนโยบายและแผน ท่ีทําหนาท่ีจัดการระบบฐานขอมูลนี้ ควรศึกษาคูมือ 

การใชงานอยางละเอียด เพ่ือความถูกตองในการนําเขาขอมูล และการแกไขปรับปรุงขอมูล ซ่ึงจะสงผล

ตอการสืบคน และเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใชงานระบบ รวมท้ังควรมรการนําเขาขอมูลทันที

เม่ือมีการรายงานผลโครงการ เพ่ือใหขอมูลท่ีสืบคนไดมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2. เนื่องจากพัฒนาระบบฐานขอมูลเปนการนําสื่อประเภทตางๆ มานําเสนอทําใหตองใช 

พ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลในปริมาณมากๆ ผูวิจัยควรเตรียมพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลใหเพียงพอกับ

ความตองการของขอมูลท่ีมีอยู 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ ขอมูลสารสนเทศ ระบบโปรแกรมการ 

สืบคน พัฒนาโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP เปนโปรแกรมท่ีไมมี

ลิขสิทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสําหรับหนวยงานขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณจํากัด 

 

 ขอเสนอเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 
 

ผูท่ีจะทําวิจัยเก่ียวกับระบบฐานขอมูลควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา ระบบฐานขอมูล 

สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเก็บและการสืบคนขอมูลและการรายงานผลออกมาได

หลายรูปแบบ เชน ตาราง กราฟ เปนตน 
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ภาคผนวก 

คูมือการใชงานโปรแกรม 

 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล โครงการงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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คูมือใชงานระบบกองนโยบายและแผนงาน 
1. การเขาใชระบบ 

 
หนาแรกในการเปดใชโปรแกรม 

 
ใส username  และ  password 
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หาก ใส username  และ  password ผิด โปรแกรมจะทําการยอนกลับไปหนา

เดิม 
 

 
แลวทําการใส username  และ  password ใหมอีกครั้ง 

เมื่อผานแลวจะเขาสูระบบของโปรแกรมฐานขอมูล 
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เม่ือใส username  และ  password 

จะพบหนาแรกของโปรแกรมภายในหนานี้จะประกอบดวย  

1. เมนูบารขางบน 

2. โครงการหลักของแตละหนวยงาน และโครงการยอยของแตละหนวยงาน 

3. โครงการท่ีแยกตามผลผลิตตางๆ 

4. โครงการท่ีแยกตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 7 ประเด็น ของมหาวิทยาลัยฯ 

5. โครงการท่ีแยกตามลักษณะงานภายใน 

6.   สวนนี้จะปรากฏเฉพาะแผนของโครงการท่ีกรอกเขามาแลว โดยจะปรากฏ  

    ชื่อโครงการหลัก และโครงการยอยและรายละเอียดเปนหัวขอยอย 

7. จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละโครงการ 

8. รายชื่อผูรับผิดชอบแตละโครงท่ีไดรับจัดสรร 
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    เมนูท่ี 1 หนาหลักแสดงผลขอมูลโครงการ 

เมนูท่ี 2 แผนและผลการใชจาย  : เมนูการแสดงผลการรายงานผลโครงการการในรูปแบบตาง 
    เมนูท่ี 3 กรอกขอมูลโครงการ : กรอกขอมูลโครงการ เชน โครงการหลัก โครงการยอย เปนตน 
    เมนูท่ี 4 กรอกผลขอมูลโครงการ : กรอกผลท่ีไดหลังจากการจัดขอมูลโครงการเสร็จแลว 
    เมนูท่ี 5 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
 
 
 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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หนาหลัก 

 รายการท่ีแสดงในหนาหลัก คือ ขอมูลท่ีไดกรอกไวเปนฐานขอมูลในป งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

2. การกรอกขอมูลแผนโครงการท่ีไดรับจัดสรร 
 

 
2.1 กรอกขอมูลโครงการหลัก 

2.1.1  เลือกหนวยงาน 
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2.1.2 กรอกหัวขอโครงการหลัก แลวทําการเลือกปงบประมาณ 

 

2.1.3ทําการบันทึก 
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แสดงผลโครงการหลัก 

 
เม่ือกรอกโครงการหลักเขาไปเรียบรอยแลว เม่ือเลือกหนวยงาน และปงบประมาณ โปรแกรม

จะแสดงผลโครงการหลักของแตละหนวยงานท้ังหมดภายในปงบประมาณท่ีกรอกขอมูลไว  

 

3.การกรอกขอมูลโครงการยอย แผนโครงการท่ีไดรับจัดสรร 
 
3.1 กรอกขอมูลโครงการยอย 
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3.1.1  เขาไปเลือกท่ีหนวยงานเลือกปงบประมาณ และกดตรงคนหา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 เขาไปเลือกตรงเพ่ิมงาน เพ่ือกรอกโครงการยอย 
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4.การกรอกขอมูลเปาหมายตัวช้ีวัด ในแผนโครงการ 
 
4.1 การกรอกเปาหมายตัวช้ีวัด 

 
 4.1.1 เขาไปเลือกหนวยงาน ปงบประมาณ แลวคนหา 
 

 

 
             4.1.2 หนาจอจะแสดงผลโครงการท้ังหมดในปงบประมาณท่ีเลือก ใหเขาไปท่ี เพ่ิมงาน  
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4.1.3 หนาจอจะแสดงรายละเอียดใหกรอกตัวช้ีวัดของแผน ใหเขาไปกรอกรายละเอียด 

แลวบันทึกขอมูล 
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5. การกรอกผลโครงการ 
 

 
 เลือกกรอกผลโครงการ  

 
5.1.1เลือกหนวยงาน 
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5.1.2 เลือกปงบประมาณ 

 

 
5.1.3  กดสัญญาลักษณ + เพ่ือกรอกโครงการยอย 
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5.1.4   กรอกขอมูลตามท่ีกําหนดให ผลไดจากหนวยงานท่ีรายจากการดําเนินโครงการ 
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การแสดงผลขอมูล

 
ในการแสดงผลขอมูลระบบจะทําการวิเคราะหขอมูลออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
เชน แยกตามหนวยงาน แยกตามผลผลิต แยกตามวันท่ี แยกตามยุทธศาสตร  

 
 

 
1.แยกตามหนวยงาน 
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1.1 เลือกหนวยงาน

 
1.2 เลือกปงบประมาณ 
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1.3 การแสดงผลตามเง่ือนไขจะแสดงช่ือโครงการแผนงาน และแสดงผลของโครงการ 

 

2. เลือกแสดงผลโดยแยกตามผลผลิต 

 
2.1 เลือกผลผลิต 
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2.2 เลือกปงบประมาณ 

 

 
 

2.3 การแสดงผลตามเง่ือนไขจะแสดงช่ือโครงการแผนงาน และแสดงผลของโครงการ 
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3. เลือกเงือนไขของวันท่ีท่ีตองการเลือกเวลาจากเวลาเริ่มตนจนถึงเสร็จส้ินโครงการ 

 

 
3.1 หลังจากเลือกเง่ือนไข แสดงผลระยะเวลาใหเห็น 
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4. เลือกการแสดงผลแบบแยกประเด็นยุทธศาสตร 

 

 
4.1 เลือกประเด็นยุทธศาสตร 
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4.2 เลือกปงบประมาณ 

 
4.3 รูปแบบการแสดงผลตามประเด็นยุทธศาสตร 
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5. การแสดงผลตามลักษณะงาน 

 

 
5.1 เลือกลักษณะงาน 

 

 
5.2 เลือกปงบประมาณ 
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5.3 รูปแบบการแสดงผลตามลักษณะงาน 
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ภาคผนวก   
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานสภาพของผูใช 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจคูมือการใชงานเบื้องตนโปรแกรมระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะและเพ่ิมเติม 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูใช 

คําชี้แจงกรุณากาเครื่องหมาย /  ลงใน  (  ) หนาขอความท่ีตรงกับตามจริงและ/หรือเติมคําลงในชองวาง 

1. เพศ 

 

(  ) ชาย  (  ) หญิง  

 

2. สถานภาพของผูใช 

 

(  ) หัวหนาหนวยงาน / กอง / สํานัก / คณะ / สถาบัน  (  ) บุคลากร  
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  

คําชี้แจงกรุณากาเครื่องหมาย/ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน หลังจาก

ไดตรวจสอบและทดลองใชระบบ โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

 

 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด  

 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ มาก  

 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง  

 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ นอย  

 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ นอยท่ีสุด  

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ความสะดวกในการเขาสูระบบฐานขอมูล      

2 สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดหลาย

ระดับ 

     

3 เขาถึงขอมูลท่ีตองการไดสะดวก      

4 ระบบฐานขอมูลใชงายและผูใชไมเสียเวลาในการ

เรียนรูมากเกินไป 

     

5 ระบบขอมูลเปนหมวดหมู      

6 การคนหาขอมูลตรงกับความตองการของผูใชระบบ      

7 การประมวลผลมีความถูกตอง      

8 การประมวลผลมีความรวดเร็ว      

9 ขอมูลท่ีเรียกใชเปนปจจุบัน      

10 ชวยใหผูใชมีแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีสะดวกตอการ

คนควา 
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ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของผูใชคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลรัตนโกสินทร  

คําชี้แจงกรุณากาเครื่องหมาย/ ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน หลังจาก

ไดตรวจสอบและทดลองอานคูมือใชระบบ โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด  

 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ มาก  

 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง  

 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ นอย  

 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ นอยท่ีสุด  

 

ลําดับท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 เนื้อหาของขอมูลโครงการงบประมาณท่ีแยกตามลักษณะตางๆ       

2 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร(คณะผูวิจัย)ในการอธิบายการ

ใชคูมือระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ 

     

3 ความเหมาะสมและสอดคลองของคูมือกับการทํางานของแตละ

ข้ันตอน 

     

4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมระบบฐานขอมูลโครงการ

งบประมาณ 

     

5 ความเหมาะสมของตัวอยางประกอบการใชแบบฟอรมคียขอมูล       

6 การมีสวนรวมในการใชระบบฐานขอมูลโครงการ      

 

7 

ผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมตามคูมือระบบฐานขอมูล

โครงการงบประมาณมีความถูกตองเหมาะสม 

     

8 คูมือวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ งายตอ

ความเขาใจ 

     

9 การนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินการเก่ียวกับโครงการ

งบประมาณ 

     

10 ความพึงพอใจโดยรวมตอคูมือระบบฐานขอมูลโครงการ

งบประมาณ 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะและเพ่ิมเติม 

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

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

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

 

แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือสําหรับผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 
ระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

คําช้ีแจง  แบบประเมินคุณภาพ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานสภาพของผูเชี่ยวชาญ 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเชียวชาญเก่ียวกับการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลโครงการ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและเพ่ิมเติม 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

คําชี้แจงกรุณากาเครื่องหมาย /  ลงใน  (  ) หนาขอความท่ีตรงกับตามจริงและ/หรือเติมคําลงในชองวาง 

1. เพศ 

 

     (  )   ชาย               (  )   หญิง  

2. ระดับการศึกษา 

(   )   ปริญญาตรี                    (   )   ปริญญาโท 

(   )   ปริญญาเอก                   (   )   อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 

3. ตําแหนงหนาท่ี 

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

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

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

4. สถานท่ีทํางาน 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2   คุณภาพของระบบฐานขอมูลโครงการงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโปรดกาเครี่องหมาย / ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ  

ตามความคิดเห็นของทาน หลังจากไดตรวจสอบและทดลองใชระบบฐานขอมูล โดยกําหนดระดับ

คะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง  มีคุณภาพระดับ ดีมาก  

  4 หมายถึง  มีคุณภาพระดับ ดี  

  3 หมายถึง  มีคุณภาพระดับ ปานกลาง  

  2 หมายถึง  มีคุณภาพระดับ ตองปรับปรุง  

  1 หมายถึง  มีคุณภาพระดับ ใชไมได  

ลําดับที                         รายการประเมิน         ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ขอมูลและการนําเสนอ 

1.1 ความครอบคลุมของขอมูลตามวัตถุประสงค 

1.2 ความชัดเจนถูกตองของขอมูล 

1.3 ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับขอมูล 

1.4 ความเหมาะสมกับภาระงาน 

     

2. ขนาด ตัวอักษร และการใชภาษา 

2.1 การใชภาษาเขาใจงาย 

2.2 ชื่อขอมูลและหัวขอในระบบจัดเก็บขอมูลมีความ

ถูกตอง 

     

3. คุณคาและประโยชน 

3.1 มีความสะดวกในการกรอกขอมูล 

3.2 เปนประโยชนในการสืบคนขอมูล 

     

รวม      

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

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

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

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูประเมิน 

                                                           (....................................................) 
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ สกุล  นางนิรัญญา  เหล็กม่ัน 

 

ตําแหนงปจจุบัน  นักวิชาการศึกษา 

 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
กองนโยบายและแผน โทรศัพท 02-482-1360 , 2143  

E-mail : Nirunya.lek@rmutr.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร 

  ป 2545 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

- 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

- 

ช่ือ สกุล  นายรัฐนันท  หอมจันทรโต 

 

ตําแหนงปจจุบันนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
กองนโยบายและแผน โทรศัพท 02-482-1360 , 2144 

  E-mail :Ratthanan.hom@rmutr.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บริหารธุรกิจบัณณฑิต 

สาขาธุรกิจระหวางประเทศป 2553 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

- 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

- 
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ช่ือ สกุล  นายยุทธพล  ไพชนะ 
 

ตําแหนงปจจุบันเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท  2240 

E-mail :Yuttapoul.pha@rmutr.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฎศรีสะเกษ  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร 

ป 2548 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

    พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร, ระบบฐานขอมูล 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

- 
 

ช่ือ สกุล  นายมังกร  แหลมหลักเชาวน 

 

ตําแหนงปจจุบัน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
กองนโยบายและแผน โทรศัพท 02-4821-360 , 2141 

E-mail : Mamgkorn.lam@rmutr.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ  

ระบบสารสนเทศป 2552 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร, ระบบฐานขอมูล 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

     - 
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