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Abstract 
 
Code of project : Inno 004/2556 
Project name  :  The application of cloud computing to support the 

professional experiences of students Information Systems. 
Use to the cooperative education program  

Researcher name : Mr.Noppadol  Saikatikorn 
  

 This research aims to: 1) develop an information system to student 
internships. Administration RMTUT Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus Using 
processing technology, cloud 2 ) to evaluate the performance of systems , 3 ) to 
assess the satisfaction of users on the system and to bring the system to be used to 
support the practice of professional experience . And bring the data from the source 
system to study the possibility to organize cooperative study in the Future. 
 The researcher has developed an information system for student 
internships with PHP on SQL database and the system for cloud computing. 
Requirements for presenting information system training, professional experience of 
its students. Assessment of system performance by experts and users. System test 
Using query type 5 level scale evaluation results show that the application of cloud 
computing to support information systems. Professional experiences of students with 
a good level of performance. Effective evaluation of Usability to work according to 
the X  = 4.42, SD = 0.08, Function of The System X  = 4.53, SD = 0.06 evaluated the 
Program using of the X  = 4.26, SD = 0.10 and results. Safety evaluation X  = 4.38, SD 
= 0.06 conclude that the proposed system can be applied to a particular purpose 
appropriately. And the satisfaction of users of such systems. The level of satisfaction 
with information systems. Overall level of “good” (mean 4.19), with the level of 
satisfaction with information systems in the information search made simple and 
easy in the "high" level (mean 4.19). 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้ตลาดแรงงานมีความต้องการ
แรงงานที่มีทักษะทางวิชาชีพในอัตราที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงและความต้องการดังกล่าวย่อมมี
ผลกระทบต่อสภาพของตลาดแรงงาน (ณัญจณา กชกาน,2549) 

 การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชา
เลือก กลุ่มวิชาการฝึกงาน โดยจะต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกงาน รหัสรายวิชา  BUE 3301  ซึ่งมี 
1 หน่วยกิต [1(0-2-1)] โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมการท างาน 
และต้องมีการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีระยะในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
หรือหนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อน (ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2553) โดยการประเมินผล
การศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 2 ค่าคะแนน  คือ พอใจ (S) หรือ ไม่พอใจ (U) ซึ่งในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนั้นจะเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โดยที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น  โดยมีพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ที่องค์กรมอบหมายให้ท าหน้าที่
ในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา  มีการก าหนดลักษณะงาน  แผนการ
ปฏิบัติงานให้นักศึกษา  เพื่อการประเมินผลการศึกษา 

 กระบวนการในการด าเนินงาน  การฝึกงานของนักศึกษาโดยทั่วไป คือ ทางสาขาวิชาจะให้
นักศึกษาส ารวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานของสถานประกอบการต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจด้วย
ตัวของนักศึกษาเอง จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสมใน
การฝึกงาน และท าหนังสือ ส่งตัวนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการฝึกงานไปยังสถานประกอบการ โดยทาง
สาขาวิชาจะจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาก่อนส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการเพ่ือรับตัวเข้า
การฝึกงาน ในระหว่างที่มีการฝึกงานนั้น จะมีอาจารย์ออกไปนิเทศเพ่ือติดตามและตรวจสอบเป็นครั้ง
คราว (มากกว่า 1ครั้งตลอดการฝึกงาน 1 ภาคเรียน)  เพ่ือประสานงาน รับทราบถึงพฤติกรรมและ
ปัญหาในระหว่างที่นักศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการฝึกงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจปรับพฤติกรรม
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ของนักศึกษาให้เกิดผลดีในการฝึกงานในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานจะมีการ
ประเมินผลจากสถานประกอบการ  จากอาจารย์นิเทศ  และจากการเขียนรายงานการฝึกงานของ
นักศึกษา  โดยจะน าข้อมูลทั้ง 3 ส่วนมาประเมินผลร่วมกันเพ่ือคิดเป็นระดับคะแนนของการฝึกงาน
ของนักศึกษาแต่ละคน 
 จากการเก็บข้อมูลปัญหาทั้งก่อนและหลังการฝึกงานของนักศึกษา พบว่า  ก่อนการฝึกงานมี
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของตัวนักศึกษาเอง เช่น การกรอกข้อมูลต่างๆ ไม่ชัดเจน การ
ส่งเอกสารไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดและนักศึกษาไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการฝึกงาน   การออก
หนังสือส่งตัวไม่ทันเวลาในการฝึกงาน  ซึ่งมีหลายส่วนที่สามารถน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาได้ เช่น การแยกเอกสารของนักศึกษาแต่ละคน ระยะเวลาในการด าเนินงานเอกสารแต่ละ
ฉบับ เป็นต้น 
 ระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้อาจะเกิดจากการติดต่อ
ที่ติดขัด และการให้ข้อมูลต่างๆ ไม่ครบถ้วน เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศออกนิเทศ
นักศึกษาจึงไม่พบนักศึกษา หรือนักศึกษาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่แจ้งให้อาจารย์นิเทศทราบ 
และหลังการฝึกงานพบว่ามีเอกสารแบบประเมินส่งกลับมาไม่ครบถ้วน อีกทั้งการรายงานผลต่างๆ ไม่
สามารถน าข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ซึ่งหากระบบได้รับการ
พัฒนาให้ดีจะช่วยท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศ 
ทางด้านการบริหารได้ตรงตามความต้องการของสาขา เช่น รายงานจ าแนกตามหัวข้อประเมิน 
รายงานจ าแนกตามสถานประกอบต่างๆ แบบประเมินของทั้งสองส่วน (แบบประเมินสถาน
ประกอบการ ,แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน) หรือ ฐานข้อมูลของสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 
 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ ที่เรียกง่ายๆ ว่า “Cloud computing” นั้น 
ได้มีการก าหนดค านิยามไว้มากมายขึ้นอยู่กับมุมมองและสถานการณ์ใช้งานของ แต่ละองค์กร บริษัท
การ์ตเนอร์ (Gartner) ได้ให้ค านิยามว่า “เทคโนโลยี Cloud Computing หรือ ระบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ คือ แนวทางการประมวลผลอันทรงพลัง ของโครงสร้างทางไอทีขนาดใหญ่ที่ขยายตัวได้ 
และถูกน าเสนอยังลูกค้าภายนอกจ านวนมหาศาลทั่วโลก ในรูปแบบของบริการ” 
 Cloud computing ยังเป็นรูปแบบวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้
สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบCloud computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้อง
ขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้อง การผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพ่ิมและลด
จ านวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบเลยว่าการท างานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร 
 จุดประสงค์หลักของเทคโนโลยี Cloud Computing ก็เพ่ือใช้ในการประมวลผล หรือส ารอง
ข้อมูลจ านวนมากในปัจจุบัน รวมถึงรองรับข้อมูลในอนาคตที่อาจจะเพ่ิมขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลระหว่างกันได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์จ านวนมากมาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสาน    
การท างานระหว่างกัน เพ่ือที่จะประมวลผลข้อมูล หรืองานขนาดใหญ่ต่างๆ เนื่องจากคอมพิวเตอร์
ปกติท่ัวไปไม่สามารถจะประมวลผลออกมาได้ โดยปกติแล้วจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพ
สูงเข้ามาช่วย  แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่มีราคาแพงทั้งสิ้น 
ดังนั้นนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ จึงร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา เพ่ือรองรับกับความต้องการของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
 จากปัญหาของการด าเนินการด้านการฝึกงานของนักศึกษาที่ผ่านมาและด้วยจุดเด่นของ
เทคโนโลยี Cloud Computing ที่สามารถสนับสนุนการท างานของระบบได้นั้น ท าให้ผู้วิจัยได้มี
แนวคิดในการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา          
สถานประกอบการและอาจารย์  ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว   ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง  
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  โดยระบบสามารถให้นักศึกษาเข้ามากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ 
ส าหรับบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ได้ซึ่งเป็นการ
ลดความผิดพลาดที่เกิดจากลายมือที่เขียนไม่ชัดเจนและนักศึกษายังสามารถตรวจสอบสถานะของ
ตนเองในการด าเนินการได้  นอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการต่างๆ ที่
นักศึกษาสนใจจากฐานข้อมูลเดิม  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในองค์กร และการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยอีก
ด้วย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษา   คณะบริหารธุรกิจ  มทร.

รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
1.2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษาฯ โดยใช้

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
1.2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศการฝึกงานของ

นักศึกษา 
1.2.4 เพ่ือน าระบบไปใช้ในการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
1.2.5 เพ่ือน าข้อมูลจากระบบมาท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบสหกิจศึกษาต่อไป 
 

1.3  สมมติฐำนกำรวิจัย 
1.3.1 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานกับ

การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจได้จริง 
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1.3.2 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มทร.
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 ระดับผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 

1.3.4 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยการประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ให้ท างานได้อย่างมีข้ันตอนมากข้ึน 
 

1.4  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1-1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ตัวแปรตำม 
 ระบบสารสนเทศการ

ฝึกงานของนักศึกษา   
 ประสิทธิภาพของระบบ 
 ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งาน 
 ข้อมูลจากระบบมา

ท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ 

ตัวแปรต้น 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

o Cloud Computing 
o หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
o Web Technology 

 Cloud Computing Technology 
 กลุ่มผู้ใช้งาน 

o User 
o Entrepreneurs 
o Teacher 
o Admin 



5 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
สหกิจศึกษำ (cooperative education) คือ การศึกษาที่บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษา

กับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา นักศึกษาไดท างานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน
ตอองคกรผูใชบัณฑิต มักก าหนดงานเปนโครงงานพิเศษที่สามารถท าใหส าเร็จไดภายใน 4 เดือน โดย
องคกรผูใชบัณฑิตจะจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ท าหนาที่ก ากับและดูแลการ
ท างานของนักศึกษา สหกิจศึกษาชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะที่เปนความตองการ
ขององคกรผูใชบัณฑิตไดเปนอยางดี (ศาสตราจารยดร.วิจิตร ศรีสอาน) 

กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) คือ ลักษณะของการท างานของผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากร
ให้กับผู้ต้องการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยั งซอฟต์แวร์ของระบบได้โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องติดตั้ง Software และสามารถร้องขอการใช้บริการนั้นได้ตลอดเวลา ที่สถานที่ เพียงแต่มี
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตเท่านั้น เหตุผลเพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของ
องค์กร ในการเชื่อมต่อและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ทั้งด้าน Hardware และ Software 

 
1.6  ขอบเขตกำรวิจัย 

1.6.1 เครื่องมือที่ใช้ 
1.6.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ด้านฮาร์ดแวร์ 

ก) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยประมวลผลไม่ต่ ากว่า 2 GHz. 
ข) มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 1 GB. 
ค) มีหน่วยเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 80 GB. 
ง) มีการ์ดแลนส าหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
จ) เครื่องสแกนเนอร์ 1 ชุดส าหรับสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ 

1.6.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ด้านซอฟต์แวร์ 
ก) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
ข) โปรแกรมส าหรับพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ค) ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไป 
ง) ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป 
จ) โปรแกรมพีเอชพีเวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป 
ฉ) โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ Dream weaver Version CS.X 
ช) โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop CS.X 
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1.6.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ด้านระบบเครือข่ายขององค์กร 
ก) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์ ส าหรับเข้าใช้บริการที่สามารถ

ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีโปรแกรมส าหรับใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์   เช่น 
อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์ หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ท างานเทียบเท่า 

1.6.2  ควำมสำมำรถของระบบ ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 
1.6.2.1  ความสามารถของระบบส าหรับ ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ก) บันทึกและปรับปรุงข้อมูลสถานประกอบการ 
ข) บันทึกและปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ ประวัติการฝึกงานของ

นักศึกษา  วันเวลาที่ออกฝึก และวันสิ้นสุดการฝึกงาน 
ค) บันทึกสถานะ การด าเนินการฝึกงานของนักศึกษา ได้แก่ การตอบรับ หรือ

ปฏิเสธการเข้ารับการฝึกงานของสถานประกอบการ และการติดต่อรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
ง) ดึงข้อมูลนักศึกษาเพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการส่งหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ และหนังสือส่งตัวนักศึกษา 
จ) บันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา 

1.6.2.2  ความสามารถของระบบส าหรับ นักศึกษา (Students) 
ก) บันทึกประวัติและสถานประกอบการที่ต้องการเข้าฝึกงานเพ่ือออกหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์ 
ข) สืบค้นสถานประกอบการ แยกตามจังหวัด หรือสาขา 
ค) ตรวจสอบสถานะ การด าเนินการ การตอบรับของสถานประกอบการ 
ง) เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการในกรณีที่สถานประกอบการที่ส่งหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ไปตอบปฏิเสธ 
1.6.2.3  ความสามารถของระบบส าหรับ อาจารย์นิเทศ  

ก) แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของอาจารย์ 
ข) ติดตามข้อมูลนักศึกษา 
ค) สืบค้นสถานประกอบการ แยกตามจังหวัด หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ง) แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการได้ 
จ) สืบค้นเอกสารส่งตัว หนงัสือขอความอนุเคราะห์ แบบประเมิน และจัดพิมพ์

ผ่านเว็บไซต์ 
ฉ) เพ่ิมข้อมูลความต้องการนักศึกษาฝึกงานในสาขาวิชาที่ต้องการ 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1 ได้ระบบการสารสนเทศด้านการฝึกงานของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
1.7.2 ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกงานของ

นักศึกษา 
1.7.3 ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลและลดภาระงานของผู้รับผิดชอบการฝึกงานของ

นักศึกษา 
1.7.4 ผู้ใช้ระบบเกิดความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษา 
1.7.5 หน่วยงานสามารถน าระบบไปเป็นต้นแบบของการจัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาได้ใน

โอกาสต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพ่ือสนับสนุนระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษานั้น ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาถึงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
2.2 นิยาม และ ความหมายของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
2.3 องค์ประกอบของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
2.4 โครงสร้างของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
2.5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือประมวลผลบนกลุ่มเมฆ   
2.6 ประเภทของเทคโนโลยี Cloud Computing   
2.7 คุณลักษณะเฉพาะตัวของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  
2.8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
2.9 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนล (Relational Database) 
2.10 ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้งานในองค์กร 
2.11 เทคโนโลยีเว็บไซต์ 
2.12 มาตรฐานเทคโนโลยีเว็บไซต์ 
2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
 ปัจจุบันเป็นยุคของโลกสังคมออนไลน์ สังคมดิจิตอล ประชาชนจ านวนมากเข้ามาใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  และจากการศึกษาจะพบว่า  การน าเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไม่เพียงเพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงแค่การสนทนาออนไลน์   (Chat) หรือ
การตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  เท่านั้น  ปัจจุบันประชากรบนโลกไซเบอร์หันมาใช้
บริการหรือใช้งานเพ่ือเข้าสังคมผ่าน ระบบสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social network) มากขึ้น การ
แชร์ไฟล์, อัพโหลดไฟล์, แชร์วีดีโอต่างๆ รวมถึงการใช้งานผ่าน Application บนบริการที่มีอยู่
มากมายตั้งแต่ Search engine,  Gmail, Picasa, Google, video, YouTube, maps,  blogger 
เป็นต้น  

http://icawaii.wordpress.com/2010/10/15/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-cloud-computing/
http://icawaii.wordpress.com/2010/10/15/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97-cloud-computing/
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 การแข่งขันอย่างรุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบัน  องค์กรชั้นน าหลายแห่งต่างให้ความส าคัญกับ
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความแตกต่างขององค์กร
ในอีกทางหนึ่ง  ดังนั้น ธุรกิจที่สามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้
ก่อนก็ย่อมจะสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการต่อยอดความส าเร็จทางธุรกิจขององค์กรได้ใน
อนาคต 

 
ภาพที่ 2-1  แสดงรูปแบบการท างานของ Cloud Computing 

[ที่มา: http://lonewolflibrarian.files.wordpress.com/2009/02/cloud-computing-kitchen-sink.jpg] 

  
 Cloud computing จะเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และ
สถานศึกษา เพราะเทคโนโลยี Cloud Computing เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีขนาด
ความจุมหาศาล บริการรับฝากไฟล์ความจุสูงและบริการด้านข้อมูลนานาชนิดบนโลกออนไลน์แบบไร้
ขีดจ ากัด และสามารถท าให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการไอทีตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 
1990 โดยเมื่อต้นปี 2007 บริษัทเดลล์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "Cloud Computing" 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) และสภาพแวดล้อมของระบบ
ประมวลผลที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้ขนาดใหญ่ (Mega-scale computing environment)  แต่ในที่สุด
เมื่อ ส านักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and 
Trademark Office : USPTO) ได้ใช้เวลาพิจารณา กว่า 1 ปี การยื่นขอจดทะเบียนของเดลล์ได้รับ
การปฎิเสธโดย USPTO ระบุว่า ระบบปฏิบัติการกลุ่มเมฆเป็นค าที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมไอที 
ซึ่งหมายถึง แอพพลิเคชั่นการประมวลผลทางไกล (Remote Computing Applications) 
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ภาพที่ 2-2  แสดง Application ต่างๆ ที่ท างานบนระบบ Cloud Computing 
[ที่มา: http://707056suchada.files.wordpress.com/2011/07/cloud-computing.png] 

 

2.2 นิยาม และ ความหมายของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ส าหรับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือที่รู้จักกันในวงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส่วนใหญ่จะคุ้นกับค าว่า Cloud Computing นั้นได้มีการให้ค าจ ากัดความ หรือค านิยามไว้
มากมาย อาทิเช่น  
 ฟอเรสเตอร์กรุ๊ป ได้นิยามว่า “เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) 
คือ กลุ่มของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัวได้อย่างมาก  ซึ่งมีขีดความสามารถใน
การรองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆของผู้ใช้และเก็บค่า บริการตามการใช้งาน”  
 บริษัทการ์ตเนอร์ Gartner ได้ให้นิยามว่า “เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud 
computing) คือ แนวทางการประมวลผลที่พลังของโครงสร้างทางไอทีขนาดใหญ่ที่ขยายตัวได้ถูกน า  
เสนอยังลูกค้าภายนอกจ านวนมหาศาลในรูปแบบของบริการ” 
 ภุชงค์ อุทโยภาศ (2553)  กล่าวว่า  ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น ส่งผล
ให้มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการให้บริการต่างๆ มากขึ้น ท าให้เกิดภาระในการจัดการเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะการให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน หรือผู้ให้บริการรับวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานแบบกลุ่มเมฆ โดยผู้ให้บริการจะสร้างเครื่องเสมือน  เพ่ือให้บริการผู้ใช้แทนการ
ให้บริการด้วยเครื่องจริง ดังนั้นผู้ใช้จะได้ใช้เครื่องเสมือนส่วนตัว ซึ่งติดตั้งซอฟต์แวร์และก าหนดค่าได้
อย่างอิสระ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อื่นในระบบ 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553)  กล่าว่า Cloud Computing เป็นการประมวลผลที่อิงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud 
Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากร และบริการให้ตรงกับความ
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ต้องการผู้ใช้ โดยระบบสามารถเพ่ิมและลดจ านวนทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบการท างานเบื้องหลัง 
 เทคโนโลยี Cloud Computing  (การประมวลผลแบบก้อนเมฆ)  สามารถแบ่งความหมายได้ 
2 ส่วน คือ 
 Cloud มาจากสัญลักษณ์รูปก้อนเมฆ (Cloud) ที่เราใช้แทนสัญลักษณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เปรียบเสมือนเมฆท่ีปกคลุมทรัพยากรคอมพิวเตอร์และผู้ใช้จ านวนมหาศาล 
 Computing คือ การค านวณ หรือการประมวลผล ถ้ามองทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
จะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าการประมวลผลโปรแกรมที่รับเข้าไป  ซึ่งเข้าใจกันดีว่าเป็นการ
ประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 Cloud Computing คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต บน
รูปแบบของโครงสร้างการประมวลผลขนาดใหญ่ที่ท างานและมีการแบ่งปันทรัพยากรการประมวลผล
ร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต 
จากค านิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ Cloud 
Computing คือ ลักษณะของการท างานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใด
บริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถระบุ
ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Software และสามารถร้องขอ
การใช้บริการนั้นได้ตลอดเวลา ที่สถานที่ เพียงแต่มีอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์ เน็ต
เท่านั้น เหตุผลเพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายขององค์กร ในการเชื่อมต่อและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
ทั้งด้าน Hardware และ Software 
 
2.3 องค์ประกอบของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 

ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  

 
ภาพที่ 2-3 องค์ประกอบของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
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1) อินเตอร์เน็ตที่มีช่องสัญญาณสูงจนเกือบจะไม่มีจ ากัด (Nearly unlimited bandwidth)  
2) เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง (Increasingly sophisticated virtualization 

technologies)  
3) สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่รองรับการเข้าถึงพร้อมกันจ านวนมาก (Multitenant 

Architectures) 
4) ลักษณะการใช้งานได้ของเซิรฟ์เวอร์ประสิทธิภาพสูง (Availability of extremely 

powerful servers) 
 

2.4 โครงสร้างของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
Wikipedia, 2009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะมีโครงสร้างของระบบจะประกอบไปด้วย  

1) กลุ่มเมฆของเซอร์ฟเวอร์ (cloud server) ซึ่งเป็นเซอร์ฟเวอร์จ านวนมหาศาลนับหมื่นนับ
แสนเครื่องที่ตั้งอยู่ในที่เดียว กัน กลุ่มเมฆนี้ต่อเชื่อมเข้าหากันด้วยเครือข่ายเป็นระบบกริด ในระบบนี้
จะใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ช่วลไลเซชั่นในการท างานเพื่อให้โปรแกรม ประยุกต์ขึ้นกับระบบน้อยที่สุด  

2) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User interaction interface) ท าหน้าที่รับค าขอบริการจากผู้ใช้ใน
รูปแบบเวบโปรโตคอล  

3) ส่วนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) เก็บและบริหารรายการของบริการ ผู้ใช้
สามารถค้นดูบริการที่มีจากที่นี่  

4) ส่วนบริหารงาน (System Management) ท าหน้าที่ก าหนดทรัพยากรที่เหมาะสมเมื่อผู้ใช้
เรียกใช้บริการ เมื่อมีการขอใช้บริการ ข้อมูลการขอ request จะถูกส่งผ่านให้ส่วนนี้  

5) ส่วนจัดหาทรัพยากร (Provisioning Services) จากนั้นส่วนบริหารงานจะติดต่อกับส่วนนี้ 
เพ่ือจองทรัพยากรจากกลุ่มเมฆและเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเวบที่เหมาะสมให้  เมื่อโปรแกรม
ประยุกต์ท างานแล้วก็จะส่งผลที่ได้ให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้บริการ ต่อไป  

6) ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (Monitoring and Metering) เพ่ือใช้ในการเก็บค่าบริการ
หรือเก็บข้อมูลสถิติเพ่ือปรับปรุงระบบต่อไป 
 
2.5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประมวลผลบนกลุ่มเมฆ   
 วิกิพีเดีย (2009)  การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารและการโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆส่วนใหญ่
ยังเป็นแบบเฉพาะของแต่ละบริษัท  อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทกูเกิ้ลได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาระบบ โปรแกรมแบบ Map Reduce ตามที่กูเกิ้ลได้ออกแบบไว้  ระบบ
โปรแกรมแบบนี้ใช้หลักการของการสร้าง Map ของข้อมูลและการ ค านวณอย่างรวดเร็ว และ ส่งลงไป
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ยังเซอร์ฟเวอร์ต่างๆในกลุ่มเมฆ เมื่อค านวณเสร็จ ผลที่ได้จะถูก reduce มารวมเป็นค าตอบ  ดังนั้น
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์กลุ่มเมฆ  เริ่มจึงมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น  
ในมุมมองของผู้ใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะหายไปเหลือเพียงบริการหรือ เซอร์วิสเท่านั้น ซึ่ง
โมเดลหลักจะมีสองแนวทางด้วย คือ  

1) SAAS (Software As A Services)  ซึ่งบริการทุกอย่างรวมถึง User Interface ท าจาก
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหมด ตัวอย่างเช่น กูเกิ้ลsearch, กูเกิ้ลapp เป็นต้น ข้อดีคือ ผู้ใช้
สามารถใช้ระบบโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากเวบบราวเซอร์ และยังง่ายต่อการพัฒนาใน 
Mobile Device แต่อาจต้องการเครือข่ายที่เร็วและเสถียร  

2) Software+Services  ของไมโครซอฟต์ซึ่งต้องลงซอฟต์แวร์บนเครื่องของผู้ใช้ แต่การ
ประมวลผลขนาดใหญ่หรือขีดความสามารถเพ่ิมเติมจะท าจาก กลุ่มเมฆแทน ข้อดีคือ การท างานจะ
ตอบสนองได้ดีกว่าและสามารถประมวลผลเองได้บางส่วนโดยไม่ต้องมี เครือข่าย อย่างไรก็ตามผู้ใช้
ต้องบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ลงไว้ท าให้เกิดความซับซ้อน มากกว่าในส่วนนี้  

 
ภาพที่ 2-4 แสดงโครงสร้างของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

[ที่มา: http://www.mohamedfawzy.com/?p=31] 

 
 จากภาพที่ 2-4 โครงสร้างของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มีโครงสร้างตามล าดับ
ชั้นต่างๆ ดังนี้ 

1) Software As a Service (Saas) คือ Cloud Application Layer เป็นส่วนน าข้อมูลใน
ระบบมาท าการประมวลผลตามค าร้องขอผ่านโปรแกรม ประยุกต์ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนของการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้กับ Cloud Computing การท างานจะเป็นลักษณะของ Web Application จึงไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรม เช่น Hotmail,  Gmail, Google doc, Twitter เป็นต้น 

http://www.mohamedfawzy.com/?p=31
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2) Pass คือ ส่วนของ Cloud software environment  layer  ท าหน้าที่ในการให้บริการ
เครื่องมือ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน Cloud Computing  เช่น Google App Engine  

3) Iaas คือ  Cloud Software Infrastructure  layer ส าหรับการสร้างระบบ 
Virtual  Machines เช่น Amazon Elastic Cloud(EC2), SunGrid , Gogrid เป็นต้น 

4) Daas คือ  ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Storage ที่มีขนาดใหญ่ รองรับการสืบค้น
และการจัดการข้อมูลระดับสูงเช่น  Amazon’s S3 เป็นต้น 

5) Caas คือ ส่วนของ Composite Service ท าหน้าที่รวบรวมโปรแกรมประยุกต์  จัดล าดับ
การเชื่อมโยงแบบ Workflow ข้าม Network และจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย เช่น 
Microsoft connected service  framework 
 
2.6 ประเภทของเทคโนโลยี Cloud Computing   
 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถจ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้งานได้  4 
ประเภท ดังนี้ 

1) Public Clouds : เป็นระบบบริการทั่วไปเพ่ือบริการลูกค้าจ านวนมาก ราคาไม่แพง ผู้ใช้
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  

 
ภาพที่ 2-5 รูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภท Public Clouds 

[ที่มา: http://www.definethecloud.net/tag/public-cloud] 

 
2) Private Clouds : เป็นระบบที่มีความเฉพาะ เพ่ือท างานให้ลูกค้าโดยเชื่อมต่อการท างาน

โดยตรงผ่าน Cloud Provider มีระบบการจัดการฐานข้อมูลและมีความปลอดภัยที่ดี 
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ภาพที่ 2-6 รูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภท Private Clouds 

[ที่มา: http://www.vmware.com/energize-and-save/cloud-services.html] 
 

3) Community Clouds : โครงสร้างพ้ืนฐานของ cloud ที่ใช้จากหลายๆหน่วยงาน หลาย
องค์กรเพื่อการสร้าง Cloud แต่ใช้วิธีแบ่งปันและบริหารร่วมกัน 

 
ภาพที่ 2-7 รูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภท Community Clouds 

[ที่มา: http://gopikannanparthiban.blogspot.com] 
 

4) Hybrid Clouds : เป็นระบบเชื่อมระหว่างสองระบบคือ Public Clouds และ Private 
Clouds สามารถส่งข้อมูลและค าสั่งข้าม Application ของทั้งสองระบบ 

 
ภาพที่ 2-8 รูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภท Community Clouds 

[ที่มา: http://gopikannanparthiban.blogspot.com] 

http://gopikannanparthiban.blogspot.com/
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2.7 คุณลักษณะเฉพาะตัวของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  
1) ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล (Agility)  ผู้ใช้งานระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้น 

จะรู้สึกเหมือนทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการท างานโดยปกติทั่วไป 
2) ความคุ้มค่า (Cost)  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

ส าหรับองค์กร และอาจมีการให้บริการฟรีส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
3) สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่จ ากัดอุปกรณ์  (Device and location 

independence)  คือ สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา  เพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
สามารถท าการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

4) สามารถแบ่งปันทรัพยากรได้ง่าย (Multi-tenancy)  การน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆมาใช้งาน  สามารถแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบไปให้ผู้ใช้อีกจ านวนมากมายมหาศาลได้
ใช้งานได้ เช่น Centralization สร้างจุดศนูย์รวมบริการอย่าง  Real estate  เป็นต้น 

5) ความน่าเชื่อถือของระบบ (Reliability)  เมื่อมองด้านของธุรกิจ  ความน่าเชื่อถือของระบบ
หรือข้อมูลเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสามารถสร้างผลก าไรเข้าสู่องค์การได้อย่างมากมาย  
มีความพร้อมส าหรับการรับมือกับภัยคุกคามข้อมูลต่างๆ ท าให้ลูกค้าสร้างความไว้วางใจได้ว่า  โอกาส
ของความเสียหรือผลกระทบต่อข้อมูลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการใช้เทคโนโลยีแบบเดิม 

6) ความสามารถในการขยายระบบ (Scalability)  ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจ าและอุปกรณ์ต่างๆ ไปตามความต้องการของผู้ใช้ และ
เตรียมพร้อมส าหรับการรองรับเทคโนโลยีหลายๆรูปแบบ 

7) ความปลอดภัยของระบบ (Security)  เนื่องจากเทคโนโลยี Cloud Computing มีปริมาณ
การจัดเก็บข้อมูลโดยรวมอยู่ที่เดียวกันอย่างมหาศาล  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ยิ่งต้อง
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้งานระบบ 
 

2.8 ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้งานในองค์กร 

 
ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้งานในองค์กร 
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 ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้งานในองค์กร  เช่น  การที่
น าระบบ Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้ในด้าน บริการโฆษณา, ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบ
จัดการทรัพยากรมนุษย์, และระบบช าระเงินออนไลน์ต่าง ๆ อีกทั้งน าไปใช้กับเทคโนโลยี GIS 
(Geographic Information System) ในการเก็บข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพ
ต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite images) ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial photographs) หรือการ
น าไปใช้เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยี 3G ในอนาคต สู่โลกประมวลผลยุคใหม่ 
เป็นต้น 
 
2.9 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาการฝึกงาน  โดยจะต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกงาน รหัสรายวิชา  BUE 3301 ซึ่งมี 1 
หน่วยกิต [1(0-2-1)]  โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมการท างาน และ
ต้องมีการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีระยะในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ
หนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อน (ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) โดยการประเมินผล
การศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 2 ค่าคะแนน  คือ พอใจ (S) หรือ ไม่พอใจ (U) ซึ่งในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนั้นจะเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โดยที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น  โดยมีพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ที่องค์กรมอบหมายให้ท าหน้าที่
ในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา  มีการก าหนดลักษณะงาน  แผนการ
ปฏิบัติงานให้นักศึกษา  เพื่อการประเมินผลการศึกษา 
 กระบวนการในการด าเนินงาน  การฝึกงานของนักศึกษาโดยทั่วไป คือ ทางสาขาวิชาจะให้
นักศึกษาส ารวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานของสถานประกอบการต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจด้วย
ตัวของนักศึกษาเอง จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสมใน
การฝึกงาน และท าหนังสือ ส่งตัวนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการฝึกงานไปยังสถานประกอบการ โดยทาง
สาขาวิชาจะจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาก่อนส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการเพ่ือรับตัวเข้า
การฝึกงาน  
 ในระหว่างที่มีการฝึกงานนั้น จะมีอาจารย์ออกไปนิเทศเพ่ือติดตามและตรวจสอบเป็นครั้ง
คราว (มากกว่า 1ครั้งตลอดการฝึกงาน 1 ภาคเรียน)  เพ่ือประสานงาน รับทราบถึงพฤติกรรมและ
ปัญหาในระหว่างที่นักศึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจปรับพฤติกรรม
ของนักศึกษาให้เกิดผลดีในการฝึกงานในระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานจะมีการ
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ประเมินผลจากสถานประกอบการ  จากอาจารย์นิเทศ  และจากการเขียนรายงานการฝึกงานของ
นักศึกษา  โดยจะน าข้อมูลทั้ง 3 ส่วนมาประเมินผลร่วมกันเพ่ือคิดเป็นระดับคะแนนของการฝึกงาน
ของนักศึกษาแต่ละคน 
 
2.10 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนล (Relational Database) 
 E.F.Codd (1970) ได้แบ่งฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนลออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 
 ก. กลุ่มออบเจ็กต์และความสัมพันธ์ 
 ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนลจัดเรียงในรูปแบบตาราง 2 มิติ แต่ละตารางจะ
เรียกว่า “เทเบิล (Table)” ซึ่งประกอบไปด้วยแถวข้อมูล (Rows) และคอลัมน์ (Columns) แต่ละ
แถวหรือบางทีเรียกว่า ทูเพิล (Tuple) หรือเรคอร์ด (Record) ประกอบไปด้วยคอลัมน์ได้ตั้งแต่หนึ่ง
คอลัมน์ขึ้นไป โดยคอลัมน์หรือบางทีเรียกว่า “ฟิลด์ (Field)” ต้องมีชื่ออ้างอิงและชื่อคอลัมน์ในเทเบิล
เดียวกันไม่สามารถซ้ ากัน แต่ละคอลัมน์ต้องเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันเช่น คอลัมน์ที่มีชนิดข้อมูลเป็น
ตัวเลข คอลัมน์นี้ต้องเก็บข้อมูลเป็นชนิดตัวเลขทุกแถวข้อมูลไม่สามารถเก็บข้อมูลต่างประเภทกันได้ 
การสร้างเทเบิลเพ่ือเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้สร้างต้องก าหนดชื่อเทเบิล จ านวนคอลัมน์ในแต่ละแถว
ข้อมูลและประเภทข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ รวมถึงความสัมพันธ์กับเทเบิลอ่ืน โดยเทเบิลถือว่าเป็น
ออบเจ็กต์ (Object) ประเภทหนึ่งในฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนล 
 ข. กลุ่มตัวกระท ากับข้อมูล 
 ผู้ใช้สามารถก าหนดการกระท ากับข้อมูลเพ่ือควบคุมการแสดงข้อมูล ซึ่งการกระท ากับข้อมูล
ประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ การแทรกข้อมูล (Insert) ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้ในการเพ่ิมทูเพิลใหม่ลงในรีเล
ชัน การลบข้อมูล (Delete) จะเป็นค าสั่งที่ใช่ในการลบทูเพิลที่อยู่ในรีเลชัน และ การปรับปรุงข้อมูล 
(Update/Modify) จะเป็นค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทูเพิลที่อยู่ในรีเลชัน ทั้งนี้เงื่อนไข
บังคับของการบูรณาการไม่ควรได้รับผลกระทบจากการจัดด าเนินการข้อมูล 
 ค. กฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) 
 ความถูกต้องของข้อมูลมีความส าคัญอย่างมาก ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลต้องสามารถ
ก าหนดกฎทางด้านธุรกิจเพ่ือควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูล เช่น อายุของนักศึกษาที่จะสมัครเรียน
หลักสูตรส าหรับผู้บริหารต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 30 ปี ถ้ามีการกรอกข้อมูลนักศึกษาที่ต่ ากว่า 30 ปี 
ระบบต้องแจ้งความผิดพลาดและไม่อนุญาตให้กรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด  ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนลสามารถก าหนดกฎธุรกิจในระดับคอลัมน์ให้กับเทเบิล  ท าให้ผู้พัฒนาแอป
พลิเคชันไม่จ าเป็นต้องเขียนค าสั่งตรวจสอบ ข้อก าหนดที่ก าหนดให้กับเทเบิลเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องจะเรียกว่า คอนสเตรนท์ (Constraints) เมื่อก าหนดข้อก าหนดเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ให้กับคอลัมน์แล้วข้อมูลที่ก าหนดให้กับคอลัมน์จะตรงกับข้อก าหนดเสมอ 
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2.11 เทคโนโลยีเว็บไซต์ 
 W3C หรือ World Wide Web Consortium เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ท างานด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีเว็บ น าโดยนาย ทิม เบิร์นเนอร์ ลี (Tim Berners-Lee) ก่อตั้ง W3C ในปี ค.ศ.1994 
และมีองค์กรสมาชิกมากกว่า 450 องค์กร ซึ่งรวมถึงองค์กรอย่าง Microsoft, Sun Microsystems 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย องค์กรนี้ประกอบด้วยสถาบัน 3 สถาบันคือ MIT ในสหรัฐอเมริกา INRIA ใน
ยุโรป และ Keio University ในญี่ปุ่น 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าตามมาตรฐานเว็บ 

1.  ประโยชน์ต่อซอฟแวร์หรือเครื่องจักร 
- Search engine สามารถค้นหาและท าดรรชนีข้อมูลในเว็บได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นเนื่องจากว่ามาตรฐานเป็นสิ่งที่บราวเซอร์ทุกชนิดเข้าใจ จึงท าให้สามารถเข้าใจโครงสร้างเอกสาร
เว็บได ้แม้ว่าจะไม่เข้าใจเทคโนโลยีมาตรฐานใหม่ ๆ แต่ก็ยังสามารถแสดงผลได้ 

- นักพัฒนาที่ใช้มาตรฐานจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (validate) ด้วย
เครื่องมือที่มีมากมายในอินเตอร์เน็ทได้ ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อผิดพลาดในเว็บของเราได้ง่ายขึ้น 

- เอกสารที่ได้มาตรฐานสามารถแปลงไปเป็นเอกสารแบบอ่ืนได้ง่าย ท าให้เอกสารนั้น ๆใช้
งานได้หลายประโยชน์ขึ้น 

2. ประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
- ผู้ที่ใช้บราวเซอร์อื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากบราวเซอร์ทั่ว ๆ ไปที่เราคุ้นเคยสามารถใช้งานเว็บ

ของเราได้ เช่น คนตาบอดที่ใช้บราวเซอร์เบรลล์หรือ Braille display คนที่ใช้อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ 
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่อาจมีในอนาคต ฯลฯ 

- ส าหรับการท าธุรกิจ  การปฏิเสธผู้ใช้บางกลุ่มสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของ
รายได้อย่างคาดไม่ถึง 

3. ความมีเสถียรภาพ 
- ข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท าตามมาตรฐานจะยังสามารถใช้ได้แม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆจะ

เข้ามาแทน และสามารถแสดงผลลัพธ์ผ่านทางบราวเซอร์ในลักษณะที่ผู้ใช้รับได้  (ไม่น่าเกลียด
จนเกินไป) เรียกว่าเป็นการตกยุคอย่างสวยงาม (degrade gracefully) 

- เนื่องจากว่า เว็บไซต์หนึ่ง ๆ อาจอยู่นานและมีผู้พัฒนาหลายคน ผู้ที่เข้ามาสานงานต่อจะ
เข้าใจงานที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้นหากโค้ดของเราได้ มาตรฐาน 
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2.12 มาตรฐานเทคโนโลยีเว็บไซต์ 

 
ภาพที่ 2-10 มาตรฐานเทคโนโลยีเว็บไซต์ 

[ที่มา: http://tuirung.files.wordpress.com/2011/08/web1-2-3.gif] 

 ปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์ได้ก าหนดมาตรฐานไว้มากมาย  โดยล่าสุดมาตรฐานของการจัดท า
เว็บไซต์จะรู้จักกันในชื่อ  Web 3.0 หรือ เป็นยุคที่สามของเว็บไซต์  ส าหรับเทคโนโลยีก่อนหน้าอย่าง 
Web 1.0 และ Web 2.0 นั้น คือ Web 1.0 นั้น เป็นยุคของเว็บไซต์โดยจะท าหน้าที่เหมือนเป็น
แหล่งข้อมูลที่ผู้เขียน มาเขียนเอาไว้ เสมือนกับการอ่านหนังสือหรือแผ่นพับที่ให้ข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ เสียมากกว่า การเขียนส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง หรือเพ่ือเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่ง
ระดับความสัมพันธ์ของผู้เขียนและผู้อ่านนั้นมีน้อยมาก 
 เทคโนโลยีของเว็บไซต์ที่ส าคัญ ถูกน ามาหยิบยกและพูดถึงกันใน  Web 3.0 นั่นคือ 
Semantic Web ซึ่งได้ถูกบรรจุเป็นมาตรฐานขององค์กรเว็บไซด์สากล (World Wide Web 
Consortium – W3C) ว่าด้วยเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ จากทั่วโลก โดย Metadata จะ
เป็นส่วนส าคัญซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหารวมถึง มีหลักการในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันของข้อมูล ถ้าจะยกตัวอย่างให้ง่าย Metadata ก็เสมือนฉลากยา หรือข้อมูลบนบัตร
ห้องสมุดส าหรับสืบค้นหนังสือ เป็นต้น จากเนื้อหาและควมสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านั้น อาศัย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence) ที่จะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองท าให้เว็บ
สามารถตอบสนอง ผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด รู้ความต้องการของผู้ใช้ และแสดงข้อมูลออกมาได้
อย่างตรงใจกับแต่ละบุคคล 



21 

2.13  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อลิน สุวินัย (2553)  ได้พัฒนาระบบการจัดการการฝึกงานของมหาวิทยาลัยมหานครซึ่งถูก

พัฒนาขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่าย ภายใต้การ
ท างานของเว็บแอพพลิเคชั่น ASP.Net ซึ่งท าหน้าที่จัดการทั้งระบบ ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะอ านวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ โดยนักศึกษา
สามารถสืบค้นสถานประกอบการที่เคยมีการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
และสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามสาขาวิชาที่ต้องการ รวมไปถึงการยื่นเรื่อง
ฝึกงานและติดตามสถานะ การด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของระบบได้ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยัง
ช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องแม่นย าในด้านการจัดการข้อมูลและช่วยลดขั้นตอนและ
ความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทั้งหมด 

พัชรัตน์ รัตนนันทนาถ (2552)  ได้พัฒนาระบบรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ  งานวิจัยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์
หลัก 2 ประการคือ 1) เพ่ือสร้างระบบการรายงานผลการฝึกงาน และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาระบบสารสนเทศที่มีต่อระบบรายงานผลการฝึกงานของ
นักศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเป็นลักษณะระบบเว็บ (Web based) โดยใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(Mysql) ซึ่งพัฒนาระบบตามวิธีการของวงจรการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์  (The Software 
Development Life Cycle: SDLC)  ผู้ใช้สามารถน ารายงานมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานได้ และ
การน าเสนอเนื้อหาและรายละเอียดเข้าใจง่าย  ระบบรายงานผลการฝึกงานฯ ดังกล่าว หากได้รับการ
พัฒนาส่วนของสถานประกอบการและส่วนที่เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงหากมีการน ามาใช้อย่าง
เต็มรูปแบบ จะช่วยให้การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

เกศสุดา ปัญญะพิมพ์ (2552)  ได้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานและ
การนิเทศนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานและการนิเทศนิสิต กรณีศึกษาคณะการบัญชีละการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างานจึงได้น าเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย
ในการปฏิบัติการของระบบการฝึกประสบการณ์ของนิสิตและการจองออกนิเทศของอาจารย์ซึ่งระบบ
จะท าให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้เป็นอย่างดี ระบบสารสนเทศการฝึกงานและการนิเทศ
นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยหาสารคามนี้สามารถช่วยให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วลดการค้นหา และการสูญหายในการเก็บ
เอกสารแบบเดิม ค้นหาข้อมูลได้ง่าย เพ่ิมความน่าเชื่อถือในการบริหารงานรวมไปถึงรองรับเทคโนโลยี
ในอนาคตด้วย ระบบสารสนเทศการฝึกงานและการนิเทศนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามออกแบบและพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP,HTML และอ่ืนๆในการพัฒนา
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รูปแบบการท างานของระบบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้ Mysql เป็น
ฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการฐานข้อมูล ช่วยให้ง่ายต่อการเพ่ิม ลบ 
แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าเว็บไซต์ระบบจองห้องเรียน ผ่าน
ระบบเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ 

จากการค้นคว้างานวิจัยข้างต้น เห็นว่าการน าเอาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลท าให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นๆ จึงได้น าแนวคิดของการพัฒนาและปรับปรุงจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพ่ือ
สนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การจัดโครงการ    
สหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล” ได้มีการก าหนดหัวข้อที่ใช้
ในการศึกษาระบบงานดังต่อไปนี้ 

3.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) 
3.3 การออกแบบระบบ (System design) 
3.4 การท าให้ระบบเกิดผล (System implement) 
3.5 การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ (System operation and support) 
3.6 การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง เรียกว่า วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เพ่ือให้การวางแผนและการจัด
กระบวนการในการพัฒนาระบบอย่างมีข้ันตอน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1.1  การวางแผนระบบงาน (System Planning) 
การวางแผนระบบ หรือเรียกว่า ความต้องการของระบบ (System Request) ซึ่งจะ

อธิบายปัญหาหรือความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจนโดยวิธีการส ารวจเบื้องต้น  คือ 
การเรียนรู้ความส าคัญในการท าความเข้าใจระบบ การวางแผนด้านเทคโนโลยี การก าหนดขอบเขต
ของระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดประโยชน์ที่ได้จากระบบ ประมาณค่าใช้จ่าย และน าเสนอผล
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ซ่ึงมีข้ันตอนย่อย 6 อย่างดังนี้ 
 3.1.1.1 การท าความเข้าใจกับปัญหาหรือความจ าเป็นของปัญหา 
   ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมของข้อมูลสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยท า
การรวบรวมข้อมูลจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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3.1.1.2 การก าหนดขอบเขตของระบบงานและข้อจ ากัด 
ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ มทร.

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเท่านั้น 
3.1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาข้อมูลทั้งหมด และหาความต้องการของระบบ
ในการน าไปวิเคราะห์ระบบ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆภายในคณะบริหารธุรกิจ มทร.
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

3.1.1.4 ก าหนดประโยชน์ที่จะได้จากระบบ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบคือ ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานสห

กิจศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ด้วยการประยุกต์ใช้
งานบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

3.1.1.6 น าเสนอผลของการส ารวจความต้องการเบื้องต้น 
จัดท าเอกสารเพ่ือน าเสนอในรูปแบบของค าชี้แจงการเขียนโครงการวิจัย

ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัยของ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
3.2  การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) 

การวิเคราะห์ระบบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความเข้าใจความต้องการของระบบ และการสร้าง
แบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบใหม่ดังนี้ 

3.2.1 สร้างแบบจ าลองความต้องการ (Requirements modeling) 
การสร้างแบบจ าลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายกิจกรรมในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ

และผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นสุดท้าย แผนผังการแบ่งส่วนของหน้าที่การปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบท า 
รายการและอธิบายความต้องการของระบบ ข้อมูลน าเข้า ข้อมูลส่งออกกระบวนการ และการควบคุม 
แบบจ าลองจะท าให้ผู้ใช้ ผู้บริหารและผู้พัฒนาระบบเข้าใจระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ และระบบใหม่ได้ดีขึ้น 
การท าแบบจ าลองเป็นวิธีสร้างภาพกราฟิกแต่ไม่ใช่ภาษาเทคนิค เพ่ือสื่อความหมายให้เห็นขั้นตอน 
ต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบงาน 

3.2.2 แบบจ าลองของข้อมูลและการประมวลผล (Data and Process modeling) 
แบบจ าลองของข้อมูลและการประมวลผล ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงวัตถุ เป็นการอธิบาย

ระบบในเรื่องของข้อมูลน าเข้า ข้อมูลน าออก และกระบวนการ โดยการน าเสนอต้นแบบของข้อมูล
และกระบวนการ เพ่ือแสดงวิธีการเปลี่ยนรูปข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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3.3  การออกแบบระบบ (System design) 
การออกแบบระบบ เป็นการสร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบตามความต้องการในเอกสาร

ความต้องการระบบ โดยในระหว่างการออกแบบระบบนี้จะต้องก าหนดสิ่งที่จ าเป็นได้แก่ การ
ออกแบบส่วนน าเข้า การออกแบบส่วนน าข้อมูลออก และการออกแบบข้อมูล เพ่ือประกันความ
น่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นย า การบ ารุงรักษา และความปลอดภัยของระบบในอนาคต การออกแบบ
ระบบม ี3 อย่างดังนี้ 

3.3.1 การออกแบบส่วนน าเข้า (Input design) 
วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วนน าเข้าคือ เลือกวิธีการน าเข้าและป้อนข้อมูลที่

เหมาะสม ลดปริมาณข้อมูลน าเข้า ออกแบบหน้าจอป้อนข้อมูลที่สวยงามน่าสนใจ ใช้การตรวจสอบ
ความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลน าเข้า ออกแบบอิงตามเอกสารต้นฉบับที่ต้องการ และ
ใช้การควบคุมส าหรับการน าข้อมูลเข้าที่มีประสิทธิภาพ 

3.3.2 การออกแบบส่วนน าข้อมูลออก (Output design) 
การออกแบบส่วนน าข้อมูลออก ควรพิจารณาว่าข้อมูลออกมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ใคร

ต้องการระบบ น าไปใช้งานอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ต้องอยู่ด้วยกัน มีการพิมพ์ข้อมูลหรือเรียกดูผ่าน
จอภาพหรือทั้งสองอย่าง จะต้องจัดเตรียมไว้เมื่อไร และความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย มี
ประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยหรือความลับหรือไม่ 

3.3.3 การออกแบบข้อมูลมูล (Data design) 
การออกแบบฐานข้อมูลให้มีความสามารถและยืดหยุ่นกว่าระบบเดิม  สนับสนุนการ

เข้าถึงระบบองค์กร การปรับให้เหมาะสมกับขนาด การมีส่วนร่วมในข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้ใช้ การ
จัดการความต้องการที่ขัดแย้งของผู้ใช้ การท าให้เกิดมาตรฐาน ควบคุมความซ้ าซ้อนของข้อมูล มีความ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระของข้อมูลรวมทั้งความสามารถในการส ารองและกู้คืน
ข้อมูลได ้

3.3.3.1  แบบจ าลองกระบวนการ (แผนภาพกระแสข้อมูล) 
1) คอนแท็กซ์ไดอะแกรม 

คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดง
ภาพรวมการท างานของระบบ โดยจะมีเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้และกระแสข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าออก
จากระบบ ด้วยการแสดงอยู่ในไดอะแกรมเดียว คอนเท็กซ์ไดอะแกรม จะช่วยก าหนดขอบเขตของ
ระบบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตจะถูกก าหนดขึ้นจากการน าเสนอผ่านโปรเซสที่มีเพียง
โปรเซสเดียว ซึ่งจะถูกระบุอยู่บนแผนภาพกระแสข้อมูลตั้งแต่ไดอะแกรม 0 เป็นต้นไป  

อย่างไรก็ตาม ดาต้าสโตร์อาจปรากฏอยู่ในคอนเท็กซ์ไดอะแกรมก็
เป็นได้ ในกรณีที่ดาต้าสโตร์นั้น มีการแชร์ใช้งานร่วมกันกับระบบอ่ืน  พิจารณาจากภาพที่ 11 ซึ่งเป็น
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คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จะพบว่ามีเอ็กซ์
เทอร์นัลเอ็นทิตี้ที่เกี่ยวข้องคือ นักศึกษา สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศ 
ซึ่งเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้เหล่านี้ จะมีการส่งกระแสข้อมูลเข้าออกภายในระบบ 
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ภาพที่ 3-1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 
2)  ไดอะแกรม 0 

เมื่อคอนเท็กซ์ไดอะแกรมของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาได้ถูกสร้าง
ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การสร้างไดอะแกรม 0 ขึ้นมา โดยที่ไดอะแกรม 0 จะ
แสดงถึงลักษณะการท างานของระบบที่จะพัฒนาขึ้นและยังรวมถึงการส่งข้อมูลภายในระบบที่ส่งไป
ยังเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้และดาต้าสโตร์  ซึ่งถือเป็นแผนภาพระดับบนสุด ด้วยการน าคอนเท็กซ์
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ไดอะแกรม มาแยกโปรเซสการท างาน ซึ่งประกอบด้วยโปรเซสการท างานทั้งหมด 7 โปรเซส ดังภาพ
ที่ 12 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3-2 ไดอะแกรม 0 ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 
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3) ไดอะแกรมระดับล่าง 
  โดยปกติแล้ว ไดอะแกรม 0 จะน าเสนอความต้องการเกี่ยวกับโปรเซสหลัก ๆ ของ

ระบบเท่านั้น ซึ่งในบางครั้ง ไดอะแกรม 0 ยังมีความจ าเป็นต้องแตกกระบวนการย่อย ๆ ลงมาอีก เพ่ือ
แสดงถึงข้ันตอนการประมวลผลในระดับรายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้ 

Diagram 1: สมัครสมาชิก ประกอบด้วย  
โปรเซสที่ 1.1 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน 
โปรเซสที่ 1.2 ยืนยันEmail 
โปรเซสที่ 1.3 บันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 3-3 ไดอะแกรม 1 แสดงโปรเซสสมัครสมาชิก 

 
 จากภาพที่ 3-3 สามารถอธิบายการท างาน คือ เริ่มจากการนักศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
ผู้ใช้งาน ไปโปรเซสการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานและเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะส่งข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
ผู้ใช้  ไปยังโปรเซสยืนยันอีเมล์โดยที่โปรเซสยืนยันอีเมล์ส่งอีเมล์ยืนยันตัวตนไปให้นักศึกษาและ
นักศึกษาส่งอีเมล์ยืนยันตัวตนกลับมายังโปรเซสยืนยันอีเมล์เพ่ือท าการยืนยันอีเมล์ผู้ใช้งานนั้นว่ามี
อีเมล์ดังกล่าวอยู่จริง และบันทึกข้อมูลในส่วนของข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลผู้ใช้งาน ตามล าดับ 
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 Diagram 2:  เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย 
  โปรเซสที่ 2.1 ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
  โปรเซสที่ 2.2 ตรวจสอบสิทธิ 
  โปรเซสที่ 2.3 เรียกใช้ข้อมูลผู้ใช้งาน 
  โปรเซสที่ 2.4 แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 3-4  ไดอะแกรมแสดงโปรเซสเข้าสู่ระบบ 
 

 จากภาพที่ 3-4 สามารถอธิบายการท างาน คือ เริ่มจากโปรเซสรับข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
จากเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้นักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ไปโปรเซสตรวจสอบ
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ดาต้าสโตร์ส่งข้อมูลใช้งานเข้าโปรเซส โปรเซสส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไป
โปรเซสตรวจสอบสิทธิ์ โปรเซสตรวจสอบส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและสิทธิ์การใช้งาน ไปโปรเซส
เรียกใช้ข้อมูลผู้ใช้งาน  โปรเซสเรียกใช้ข้อมูลผู้ใช้งานส่งข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน ไปโปรเซสแสดง
รายละเอียดผู้ใช้งาน และโปรเซสแสดงรายละเอียดผู้ใช้งานส่งข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน ไปยังโปรเซส 
3 
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 Diagram 3 : แจ้งข้อมูลสหกิจ ประกอบด้วย 
โปรเซสที่ 3.1 ตรวจสอบข้อมูล 
โปรเซสที่ 3.2 บันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 3-5 ไดอะแกรมแสดงโปรเซสแจ้งข้อมูลสหกิจ 
 

 จากภาพที่ 3-5 สามารถอธิบายการท างาน คือ เริ่มจากโปรเซสรับข้อมูลสถานประกอบการ 
ข้อมูลรายงานตัวและชี้แจ้งที่พัก ข้อมูลแผนปฏิบัติงาน ข้อมูลรายละเอียดงานและรายละเอียดผู้ใช้งาน 
โปรเซสส่งข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลรายงานตัวและชี้แจ้ งที่พัก ข้อมูลรายละเอียดงาน ข้อมูล
แผนปฏิบัติงาน ไปที่เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ส่งข้อมูลโครงร่างรายงานการ
ปฏิบัติงาน ไปที่เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้อาจารย์นิเทศและส่งข้อมูลไปยังดาต้าสโตร์ 
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 Diagram 4 : เพ่ิมข้อมูลสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
โปรเซสที่ 4.1 เรียกใช้ข้อมูลสถานประกอบการ 
โปรเซสที่ 4.2 ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบกการ 
โปรเซสที่ 4.3 บันทึกข้อมูล 
โปรเซสที่ 4.4 แจ้งผลการตรวจสอบ 

  

                   

                   

                   

                
     

                
     

4.14.1

                  
         

                  
         

4.24.2

             
             

             
             

4.34.3

                        

D2                     

D3                  

4.44.4

                                

               

                

                            

 
 

ภาพที่ 3-6  ไดอะแกรมแสดงโปรเซส เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ 
 

จากภาพที่ 3-6 สามารถอธิบายการท างาน คือ เริ่มจากโปรเซสรับข้อมูลสถานประกอบการจาก
เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ไปยังโปรเซสเรียกใช้ข้อมูลสถานประกอบการ โดยโปรเซส
เรียกใช้ข้อมูลสถานประกอบการรับข้อมูลจากดาต้าสโตร์สหกิจศึกษา เมื่อโปรเซสเรียกใช้ข้อมูลสถาน
ประกอบการส่งข้อมูลสถานประกอบการ ไปโปรเซสตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ และโปรเซส
ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการผ่านจะส่งข้อมูลสถานประกอบการ ไปโปรเซสบันทึกข้อมูล และ
เมื่อโปรเซสบันทึกข้อมูลส่งข้อมูลสถานประกอบการ ไปดาต้าสโตร์ข้อมูลสถานประกอบการ ถ้า
โปรเซสตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการไม่ผ่านจะส่งผลการตรวจสอบข้อมูลสหกิจศึกษา ไปที่เอ็กซ์
เทอร์นัลเอ็นทิตี้นักศึกษา 



32 

 Diagram5: จัดการแบบฟอร์มเอกสาร ประกอบด้วย 
โปรเซสที่ 5.1 ตรวจสอบค าร้อง 
โปรเซสที่ 5.2 เรียกใช้ข้อมูลสหกิจศึกษา 
โปรเซสที่ 5.3 เพ่ิมข้อมูล 
โปรเซสที่ 5.4 ลบข้อมูล 
โปรเซสที่ 5.5 แก้ไขข้อมลู 
โปรเซสที่ 5.6 ยืนยันข้อมูล 
โปรเซสที่ 5.7 บันทึกข้อมูล  

 

5.1

              

 D5                   

                           

            
          

            
          

5.4

        

5.5

 �         

5.6

            

5.7

     �      

5.3

           

               

                  

                  

                                     

5.2

    �           � 
   �  

                      

                    

              

 
ภาพที่ 3-7 ไดอะแกรมแสดงโปรเซส จัดการแบบฟอร์มเอกสาร 
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 จากภาพที่ 3-7 สามารถอธิบายการท างาน คือ เริ่มจากรับค าร้องจัดการแบบฟอร์มเอกสาร
จากเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นทิตี้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาไปยังโปรเซสตรวจสอบค าร้องเมื่อตรวจสอบค าร้อง
เสร็จส่งค าร้องข้อมูลที่ต้องการจัดการไปยังโปรเซสเรียกใช้ข้อมูลสหกิจศึกษา โปรเซสจะเรียกใช้ข้อมูล
จากแฟ้มแบบฟอร์มสหกิจและจะส่งค าร้องเพ่ิมข้อมูล ค าร้องลบข้อมูลและค าร้องแก้ไขข้อมูลไปยัง
โปรเซสเพ่ิมข้อมูล โปรเซสลบข้อมูล โปรเซสแก้ไขข้อมูล เมื่อโปรเซสรับค าร้องเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล โปรเซสจะส่งยืนยันการเพ่ิมข้อมูล ยืนยันการลบข้อมูล และยืนยันการแก้ไขข้อมูลไปยัง
โปรเซสยืนยันข้อมูลเมื่อยืนยันข้อมูลเสร็จโปรเซสส่งแบบฟอร์มเอกสารไปยังโปรเซสบันทึกข้อมูล และ
ส่งไปยังแฟ้มแบบฟอร์มสหกิจ 

 
Diagram 6: ตรวจสอบข้อมูลสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
 โปรเซสที่ 6.1 เรียกใช้ข้อมูลสหกิจศึกษา 
 โปรเซสที่ 6.2 ตรวจสอบข้อมูลสหกิจศึกษา 
 โปรเซสที่ 6.3 แจ้งผลการตรวจสอบ 

6.1

เรียก     อ    
 หกิจ  ก า

6.2

 รวจ อบ  อ   
 หกิจ  ก า

อาจารย์นิเทศ

เจ้าหน้าที่ 
สหกิจศึกษา

 D3   ข้อม ูลสหก ิจศ ึกษา

ข้อม ูลโครงร ่างรายงานการป ิบัติงานท่ีต ้องการตรวจสอบ
ข้อม ูลรายงานตัวและชี้แจงที่พักที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อม ูลรายละเอียดงานที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อม ูลแผนการปฏิบัติงานที่ต้องการตรวจสอบ

ส่งผลการตรวจสอบ

6.3

แจ    การ 
 รวจ อบ

ข้อม ูลรายงานตัวและชี้แจงที่พักที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อม ูลรายละเอียดงานที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อม ูลแผนการปฏิบัติงานที่ต้องการตรวจสอบ

ข้อม ูลโครงร ่างรายงานการป ิบัติงานท่ีต ้องการตรวจสอบ

นักศึกษา

ผลการตรวจสอบข้อมูลสหกิจศึกษา

 
 

ภาพที่ 3-8 ไดอะแกรมแสดงโปรเซสตรวจสอบข้อมูลสหกิจศึกษา 
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จากภาพที่ 3-8 สามารถอธิบายการท างาน คือ อาจารย์นิเทศและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
เรียกใช้ข้อมูลสหกิจศึกษาจากฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลรายงานตัวและชี้แจงที่พัก ข้อมูลรายละเอียดงาน และข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน มาตรวจสอบ
ว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วท าการแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลสหกิจศึกษาไปยัง
นักศึกษา 

 
 Diagram 7: พิมพ์เอกสาร ประกอบด้วย 

 โปรเซสที่ 7.1 ตรวจสอบค าร้องขอ 
 โปรเซสที่ 7.2 เรียกใช้ข้อมูลสหกิจศึกษา 
 โปรเซสที่ 7.3 พิมพ์เอกสาร 

7.1

 รวจ อบค าร  อ  อ

7.2

เรียก     อ    
 หกิจ  ก า

7.3

พิ พ์เอก าร

ค าร ้องขอจัดท าเอกสารรายงานตัวและแจ้งที่พัก
ค าร ้องขอจัดท าเอกสารรายละเอียดงาน
ค าร ้องขอจัดท าเอกสารแผนปฏิบัต ิงาน
ค าร ้องขอจัดท าเอกสารโครงร ่างรายงานการปฏิบัติงาน

นักศึกษา

D1 ข้อม ูลนักศ ึกษา

D2 ข้อม ูลสถานประกอบการ

D3 ข้อม ูลสหก ิจศ ึกษา

เจ้าหน้าที่ สหกิจ
ศึกษา

สถานประกอบการ

เอกสารรายงานตัวและแจ้งที่พัก
เอกสารรายละเอียดงาน
เอกสารแผนปฏิบัต ิงาน
เอกสารโครงร ่างรายงานการปฏิบัติงาน

ค าร ้องขอจัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา
ค าร ้องขอจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับขอความอนุเคราะห์

หนังสือส ่งต ัวนักศึกษา
หนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับขอความอนุเคราะห์

ข้อม ูลท่ีร ้องขอ

รายละเอียดที่ร้องขอ

 
 

ภาพที่ 3-9 ไดอะแกรม 7 แสดงโปรเซสพิมพ์เอกสาร 
 
จากภาพที่ 3-9 สามารถอธิบายการท างาน คือ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและนักศึกษาส่งค าร้องขอ

จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับ
ขอความอนุเคราะห์ ค าร้องขอจัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา ค าร้องขอจัดท าเอกสารรายงานตัวและ
แจ้งที่พัก ค าร้องขอจัดท าเอกสารรายละเอียดงาน ค าร้องขอจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติงาน และค าร้อง
ขอจัดท าเอกสารโครงร่างรายงาน 
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3.3.3.2 แบบจ าลองข้อมูล 
1) แผนภาพอีอาร์ (ER-Diagram) 

  แผนภาพอีอาร์ (Entity Relationship Diagram) คือ แบบจ าลองข้อมูล
เชิงแนวคิดที่น ามาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยใช้สัญลักษณ์จะประกอบด้วยเอ็นทิตี้  
แอตตริบิวต์และความสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

dataStudent

PK Identification_no

 stu_name-surname

 stu_year

 stu_major

 stu_department

 stu_tel

dataUser

PK username

 password

 confirm_password

 name_surname

FK1 Identification_no

 status

 email

 active_email

dataOrganizafion

PK org_ID

 org_name

 org_address

 org_phone

 org_fax

 org_email

 org_man_name

 org_man_position

 org_man_phone

 org_man_fax

 org_man_email

 org_coordinate

 org_con_name-surname

 org_cont_position

 org_con_department

 org_con_phone

 org_con_fax

 org_con_email

dataFrom

PK form_ID

 form_name

 form_path

FK1 username

dataCooperative

FK2 identification_no

FK1 coo_org_ID

 coo_org_name

 coo_org_address

 coo_org_phone

 coo_org_fax

 coo_org_email

 coo_org_man_name

 coo_org_man_position

 coo_org_man_phone

 coo_org_man_fax

 coo_org_man_email

 coo_org_coordinate

 coo_org_con_name-surname

 coo_org_con_position

 coo_org_con_department

 coo_org_con_phone

 coo_org_con_fax

 coo_org_con_email

 coo_Deta

 coo_rep_stay_address

 coo_rep_stay_pohne

 coo_rep_stay_fax

 coo_rep_stay_email

 coo_rep_eme_address

 coo_rep_eme_pohne

 coo_rep_eme_fax

 coo_rep_eme_email

 coo_det_emp_name-surname

 coo_det_emp_position

 coo_det_emp_department

 coo_det_emp_phone

 coo_det_emp_fax

 coo_det_emp_email

 coo_det_job_position

 coo_det_job

 coo_work_title

 coo_work_mouth1

 coo_work_mouth2

 coo_work_mouth3

 coo_work_mouth4

 coo_pro_report_titlr

 coo_pro_detail_report

1 1

1

1

1

11

M

 
ภาพที่ 3-10 แผนภาพอีอาร์ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 
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dataCooperative

PK,FK1 Identifcation_no

 coo_deta

dataStudent

PK identification_no

 stu_name

 stu_surname

 stu_year

 stu_major

 stu_department

 stu_tel

dataFrom

PK form_ID

 form_name

 form_path

FK1 username

dataUser

PK username

 password

 confirm_password

 name_surname

FK1 identifcation_no

 status

 email

 active_email

dataOrganization

PK org_ID

 org_Name_TH

 org_Name_EN

 org_no

 org_road

 org_soi

 org_sub_distirct

 org_distirct

 org_province

 org_zip_code

 org_phone

 org_fax

 org_email

 org_man_name

 org_man_position

 org_man_phone

 org_man_fax

 org_man_e-mail

 org_coordinate

 org_con_name

 org_con_surname

 org_con_position

 org_con_department

 org_con_phone

 org_con_fax

 org_con_e-mail

dataWork

PK,FK3 identification_no

 coo_work_title_ID

 coo_work_title

 coo_work_week1

 coo_work_week2

 coo_work_week3

 coo_work_week4

 coo_work_week5

 coo_work_week6

 coo_work_week7

 coo_work_week8

 coo_work_week9

 coo_work_week10

 coo_work_week11

 coo_work_week12

 coo_work_week13

 coo_work_week14

 coo_work_week15

 coo_work_week16

DataInfomCoo

PK,FK1 identifcation_no

FK2 coo_org_ID

 coo_org_name_TH

 coo_org_name_EN

 coo_org_no

 coo_org_road

 coo_org_soi

 coo_org_sub_distirct

 coo_org_distirct

 coo_org_province

 coo_org_zip_code

 coo_org_phone

 coo_org_fax

 coo_org_email

 coo_org_man_name

 coo_org_man_position

 coo_org_man_phone

 coo_org_man_fax

 coo_org_man_email

 coo_org_coordinate

 coo_org_con_name

 coo_org_con_surname

 coo_org_con_position

 coo_org_con_department

 coo_org_con_phone

 coo_org_con_fax

 coo_org_con_email

dataProject

PK,FK1 identifcation_no

 coo_pro_report_titel_TH

 coo_pro_report_titel_EN

 coo_pro_detail_report

dataDetail

PK,FK1 identifcation_no

 coo_det_emp_name

 coo_det_emp_surname

 coo_det_emp_position

 coo_det_emp_department

 coo_det_emp_phone

 coo_det_emp_fax

 coo_det_emp_email

 coo_det_job_position

 coo_det_job

 identification_no

dataReportstu

PK,FK1 identifcation_no

 coo_rep_stay_no

 coo_rep_stay_road

 coo_rep_stay_soi

 coo_rep_stay_sub_distirct

 coo_rep_stay_distirct

 coo_rep_stay_province

 coo_rep_stay_zip_code

 coo_rep_stay_pohne

 coo_rep_stay_fax

 coo_rep_stay_email

 coo_rep_eme_no

 coo_rep_eme_road

 coo_rep_eme_soi

 coo_rep_eme_sub_distirct

 coo_rep_eme_distirct

 coo_rep_eme_province

 coo_rep_eme_zip_code

 coo_rep_eme_pohne

 coo_rep_eme_fax

 coo_rep_eme_email

1M

1

1

M

1

1

1

11

11

1 1

M 1

11

 
ภาพที่ 3-11 แผนภาพอีอาร์ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาหลังการนอร์มัลไลซ์ 
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3.4  การท า ห ระบบเกิด   (System implement) 
การท าให้ระบบเกิดผลเป็นระบบใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1 การเขียนโปรแกรม (Coding) 

เมื่อท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเสร็จแล้ว  ผู้ด าเนินการวิจัยท าการเขียน
โปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ ในระหว่างการเขียนโปรแกรมจะสร้างส่วนโมดูลที่สามารถท างานตาม
งานหรือหน้าที่ที่ก าหนดได้ โมดูลจะประกอบด้วยรหัสค าสั่งที่เกี่ยวข้องกันรวมเป็นหน่วยย่อย ๆ ที่ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจและบ ารุงรักษา 

3.4.2 การทดสอบ (System testing) 
การทดสอบระบบจะเป็นการเตรียมการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งระบบ ใน

ระหว่างการทดสอบผู้ใช้ป้อนข้อมูลตัวอย่างข้อมูลจริง เพ่ือการสอบถามและรายงานสถานการณ์
จ าลอง ทุกการประมวลผลและผลลัพธ์เบื้องต้นจะถูกตรวจสอบด้วยผู้วิจัย 

3.4.3 การจัดท าเอกสาร (Program documentation) 
การจัดท าเอกสารประกอบโปรแกรม จะเริ่มในขั้นตอนการวิเคราะห์และต่อเนื่องไป

จนถึงการท าให้ระบบเกิดผล จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุกอย่างของระบบ 
3.4.4 การติดตั้งระบบ (System installation) 

ท าการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริงให้กับคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยา
เขตวังไกลกังวล  
 ภาพแบบโครงสร้างของระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบล าดับขั้น (Hierarchical Structure) โดย
แบ่งเนื้อหา ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และจะมีรายละเอียดย่อย ๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันมาในลักษณะ
แนวคิดเดี่ยวกับแผนภูมิองค์กร จึงเป็นการง่ายต่อการท าความเข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหา ดังแสดง
ดังภาพที่ 3-12 
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ภาพที่ 3-12 ภาพแบบโครงสร้างของระบบแบบล าดับขั้น (Hierarchical Structure) 
 
การออกแบบอินพุตและยูสเซอร์อินเตอร์เฟช 

 
ภาพที่ 3-13 ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “หน้าแรก” 

 
จากภาพที่ 3-13 เป็นหน้าจอกระดานข่าวไว้ส าหรับประกาศข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

ซึ่งผู้ที่สามารถเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขประกาศต่างๆ ได้ คือ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา แต่ทุกคนสามารถ
มองเห็นประกาศข่าวสารต่างๆ ได้ แม้จะยังไม่เข้าสู่ระบบก็ตาม 
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ภาพที่ 3-14 ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “จัดการประกาศข่าว” 
 

 จากภาพที่ 3-14 เป็นหน้าจอที่เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาสามารถเข้าไปเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขบทความต่างๆ 
ได้ 

 
 

ภาพที่ 3-15 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “สมัครสมาชิก” 
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  จากภาพที่ 3-15 ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสามารถกรอกข้อมูลเพ่ือ
สมัครสมาชิกได้โดยกรอกรายละเอียดตามที่ก าหนดให้ หากกรอกข้อมูลไม่ครบจะปรากฏแถบสีแดงเป็น
การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดใน Textbox นั้นๆ 
 

 
 

ภาพที่ 3-16 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “แจ้งการยืนยัน Email” 
 

  จากภาพที่ 3-16 เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยืนยันการสมัครสมาชิก
ใน Email เมื่อท าการยืนยันเสร็จจะมีการแจ้งเตือนการสมัครสมาชิกให้ทราบ โดยผู้ใช้สามารถเลือก
คลิกท่ี เข้าสู้ระบบได้ เพ่ือไปยังหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 3-17 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “เข้าสู่ระบบ” 
 

  จากภาพที่ 3-17 เป็นหน้าจอส าหรับให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
โดยมีทางเลือกให้ผู้ใช้งาน คือ ผู้ใช้สามารถเลือกการจดจ าชื่อผู้ใช้งานและจดจ ารหัสผ่านได้ เพ่ือความ
สะดวกในการเข้าใช้งานครั้งถัดไป หากผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ตรงกับฐานข้อมูล จะมี
รายงานแจ้งเตือนถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ และหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านสามารถคลิกที่ลืมรหัสผ่านเพ่ือเข้าไปตั้ง
รหัสผ่านใหม่ได้  
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ภาพที่ 3-18 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “ข้อมูลผู้ใช้งาน” 
 

  จากภาพที่ 3-18 เป็นหน้าจอแรกที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบ โดยภายในหน้านี้จะมี
ประวัติของผู้ใช้งานในภาพแบบของ Textbox ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพ่ือแก้ไข หรือลบข้อมูลใน 
Textbox ได้เลย หากระหว่างการแก้ไข หรือลบข้อมูลนั้นผู้ใช้พลาดไปคลิกเมนูอ่ืนโดยที่ยังไม่กดบันทึก 
จะมีการแจ้งเตือนเป็น Popup ขึ้นมา เพ่ือยืนยันยกเลิกการกระท านั้นๆ หรือท างานต่อ ซึ่งข้อมูล
ภายในหน้านี้จะแตกต่างออกไปตามสถานะของผู้ใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สถานะด้วยกัน คือ 
นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ยกตัวอย่าง หน้าข้อมูลผู้ใช้งานในสถานะนักศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 3-19 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “ลืมรหัสผ่าน” 
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ภาพที่ 3-20 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “ตั้งรหัสผ่านใหม่” 

 

 จากภาพที่ 3-20 เป็นหน้าจอก าหนดรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ผู้ใช้งาน
สามารถน ารหัสผ่านที่ตั้งใหม่นี้ไป Login เพ่ือเข้าสู่ระบบได้เลย 

 
ภาพที่ 3-21 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “จัดการเอกสาร”  
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  จากภาพที่ 3-21 เป็นหน้าจอจัดการเอกสาร ซึ่งจะมีการก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเข้าถึง
ไว้ โดยนักศึกษามีสิทธิ์ในการเข้าถึง คือ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเอกสารโดยคลิกที่ชื่อของเอกสาร
ต่างๆ ที่ต้องการ และดาวน์โหลดเอกสารได้ อาจารย์นิเทศมีสิทธิ์ในการเข้าถึง คือ สามารถเข้าไปดาวน์
โหลดเอกสารได้เพียงอย่างเดียว ส่วนเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษามีสิทธิ์ในการเข้าถึง คือ สามารถเข้าไปดาวน์
โหลดเอกสาร และเพ่ิม ลบ แก้ไข ไฟล์เอกสารได้ ส่วนผู้ที่ยังไม่ Login เข้าสู่ระบบ จะสามารถเข้าไป
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้เพียงอย่างเดียว 
 

 
ภาพที่ 3-22 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “แบบฟอร์มเอกสาร” 

 
จากภาพที่ 3-22 ยกตัวอย่างแบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา) จะมีลักษณะที่มีการแบ่งเป็นท่อนๆ สามารถย่อ และขยายได้ 
เมื่อคลิกที่ชื่อเอกสารจะสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ตามรายละเอียดของเอกสารนั้นๆ ได้ โดยข้อมูล
บางส่วนที่ได้มีการบันทึกไปข้างต้นแล้ว อาทิเช่น ข้อมูลนักศึกษา และข้อมูลสถานประกอบการ จะขึ้น
ในช่องที่ให้กรอกข้อมูลอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 3-23 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ “รายงานผล” 

 
  จากภาพที่ 3-23 จะเป็นหน้าจอแสดงการท างานของนักศึกษาแต่ละคน ว่าด าเนินเรื่องสหกิจ
ศึกษาไปถึงขั้นตอนไหน โดยก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้านี้ มีอาจารย์นิเทศ และเจ้าหน้าที่สหกิจ
ศึกษาเท่านั้น ยกตัวอย่าง การค้นหาดูรายละเอียดของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ห้อง 1 
 
3.5 การปฏิบั ิ านแ ะ นับ นุนระบบ (System operation and support) 

ในช่วงของการปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ ผู้ท าวิจัยระบบต้องท าหน้าที่ดูแลรักษาและ
เสริมสร้างระบบ โดยการดูแลรักษาคือการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อม และ
สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับระบบ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบใช้งานได้มากที่สุด โดยระบบที่ออกแบบเป็น
อย่างดีจะมีความน่าเชื่อถือได้ สามารถบ ารุงรักษาได้ และสามารถปรับขนาดตามความเหมาะสมได้
ตลอดเวลา 
 
3.6 การ ร า เครื่อ  ือ นการเก็บรวบรว   อ    
  ในการด าเนินการสร้างเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพ่ือสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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เพ่ือน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล 
มีการด าเนินงาน ดังนี้   
  3.6.1 ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ ด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 
   3.6.1.1  ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ หรือด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ในการประสบกับปัญหาต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถระบุตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
   3.6.1.2  ผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญไว้ที่ 5 ท่าน 
  3.6.2 การจัดสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการจัดสร้างเครื่องมือในการท าการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการ โดยน าเทคนิคดัชนีค่าความสอดคล้อง ( IOC) มาใช้เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นแบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหา
ฉันทามติ (Consensus) แล้วน าความคิดเห็นที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมาสรุปเป็นแบบสอบถามชุด
ที่สอง เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานและสหกิจศึกษาและน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพ และ ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศต่อไป 

เครื่องมือที่น า มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ คือ แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1 วิธีการและขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน 
ก.) ศึกษาจากแบบประเมินที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว 
ข.) คัดเลือก ปรับปรุงเพ่ิมเติม และแก้ไข เพ่ือสอดคล้องกับระบบงานที่

พัฒนาขึ้นมา 
ค.) ให้ผู้ เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความ

สมบูรณ์ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนามากท่ีสุด 
3.6.2.2 เกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมิน 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศได้ก าหนดเกณฑ์โดย
ประกอบด้วยมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรการวัดอันดับเชิง
ปริมาณ 5 ระดับดังตารางท่ี 1 
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 ารา ที่ 1  เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน 
ระดับเกณฑ์การ ห คะแนน ควา ห าย 
เ ิ คุณภาพ เ ิ ปริ าณ 

มากที่สุด 5 ระบบที่พัฒนาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
มาก 4 ระบบที่พัฒนาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 
ปานกลาง 3 ระบบที่พัฒนาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
น้อย 2 ระบบที่พัฒนาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับน้อย 
น้อยที่สุด 1 ระบบที่พัฒนาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด 

 
3.6.2.3 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรม พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้

ทดสอบโปรแกรม โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จึงจะยอมรับว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ในสภาพการท าจริง ซึ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยสามารถแบ่งเกณฑ์ระดับออกเป็น 5 ระดับ 
ดังต่อไปนี้  
 
 ารา ที่ 2 ช่วงคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมิน 

X ควา ห าย 
4.51- 5.00 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก 
3.51 – 4.50 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ ดี 
2.51 – 3.50 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ ปานกลาง 
1.51 – 2.50 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ น้อย 
1.00 – 1.50 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ น้อยที่สุด 

 
3.6.3 หัวข้อในการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  

3.6.3.1 การประเมินด้านความสามารถท างานตามความต้องการผู้ใช้ (Function 
Requirement Test) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 

3.6.3.2 การประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Function Test) เป็นการประเมินเพ่ือ
ดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถท างานได้ตามหน้าที่ 
(Function) ที่มีอยู่ในระบบมากน้อยเพียงใด 
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3.6.3.3 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) เป็นการประเมิน
เพ่ือดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างไร เช่น ความง่ายและความ
สะดวกต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 

3.6.3.4 การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านไปมาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาก
น้อยเพียงใด 

3.6.4 หัวข้อในการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ  
ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เพ่ือสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การจัดโครงการ  
สหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล ผู้ศึกษาได้จัดท า
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผู้ใช้ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานการ
ประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพ่ือสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์       
วิทยาเขตวังไกลกังวล  ในระบบแบ่งตามส่วนการใช้งานอย่างชัดเจนโดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินมี
ดังต่อไปนี้ 

1) ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือส าหรับการใช้งาน ประเมินจากการจัดวาง
ช่องกรอกข้อมูล การแสดงข้อมูลต่างๆ ว่าเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานหรือไม่ 

2) ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ ประเมินจากการใช้สีและขนาดของ
ตัวอักษรเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานที่สะดวกและมองเห็นข้อมูลบนระบบได้อย่างชัดเจน 

3) การเรียกดูข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก ประเมินจากการแสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบ
สามารถเรียกดูได้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

4) การแก้ไขปรับปรุงท าได้ง่ายและสะดวก ประเมินจากการเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูล
เบื้องต้น 

5) การค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก ประเมินจากการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในระบบ 
เช่น ข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น 

6) ช่วยลดขั้นตอนการท างานที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ประเมินจากการท างานใน
ระบบงานเดิมซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลในกระดาษ กับระบบงานใหม่ซึ่งเป็นการท างานผ่านระบบที่
ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา ท าให้สามารถทราบข้อมูลต่างๆได้ทันที 

7) ความถูกต้องของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากขั้นตอนในการท างาน
ของระบบงานของระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.
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N

x
x 




รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กับขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นว่ามีความ
ถูกต้องตามข้ันตอนการท างานที่ต้องการหรือไม่ 

8) ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงาน ประเมินจากความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ใน
รายงานว่าตรงกับการท ารายงานในระบบหรือไม่ และรูปแบบตรงกับท่ีผู้ใช้งานต้องการหรือไม่ 

9) ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน ประเมินจากการออกรายงานในระบบที่
พัฒนาขึ้นว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ 
 
3.7 การวิเคราะห์  อ   ทา  ถิ ิ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการ
กระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งการประมวลผล
ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ดังนี้ (ล้วน, 2540: 13) 

3.7.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) 
 

จากสูตร                           
 

เมื่อ  x   แทนเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 

 x    แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
N  แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3.7.2 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

จากสูตร 
เมื่อ  SD   แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x    แทนเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
    ( x  - x  )2  แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยยกก าลังสอง 
N  แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมด  
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ผู้วิจัยได้สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย  โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มทร.
รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 

 
 

ภาพที่ 4-1 หน้าเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษา 
 

สามาร เข้ า ถึ ง ระบบสารสน เทศ การฝึ ก ง านของนั กศึ กษ า   คณะบริหา รธุ รกิ จ                  
มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   ได้จาก 
http://www.coop-bakkw.com/ 
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4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละด้าน แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) และค่าระดับประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มีดังต่อไปนี้ 
4.2.1 ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้ (Function Requirement Test) 

ผลของการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3    ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความสามารถท างานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน X SD 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

1 ความเหมาะสมของการแสดงข่าว/ประกาศ 4.60 0.55 ดีมาก 
2 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลส่วนตัว 4.40 0.55 ดี 
3 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลการค้นหา 4.20 0.45 ดี 
4 ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียดข้อมูลเอกสารต่างๆ 4.40 0.55 ดี 
5 ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ 4.40 0.55 ดี 
6 ความเหมาะสมของการแสดงไฟล์ที่แนบมา 4.00 0.71 ดี 
7 ความเหมาะสมของการแสดงการตรวจสอบสถานะ 3.80 0.84 ดี 
8 ความเหมาะสมของการแสดงรายงาน 4.20 0.45 ดี 
9 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลรายงานสรุป 4.00 0.71 ดี 
10 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน 3.80 0.84 ดี 

สรุปด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.18 0.11 ดี 
 
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญในด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 ซึ่ง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี 
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4.2.2 ด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Function Test) ผลของการประเมินดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4    ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านหน้าที่ของโปรแกรม 
(Function Test) 

รายการประเมิน X SD 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1 ความถูกต้องของการบันทึกการรบัหนังสือ 4.40 0.55 ด ี
2 ความถูกต้องของการส่งหนังสือใหม่ 4.40 0.55 ด ี
3 ความถกูต้องของการส่งหนังสือต่อ 4.20 0.45 ด ี
4 ความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลสว่นตัว 4.40 0.55 ด ี
5 ความถูกต้องของการเปลี่ยนรหสัผา่น 4.40 0.55 ด ี
6 ความถูกต้องของการเพิ่มข่าว/ประกาศ 4.40 0.55 ด ี
7 ความถูกต้องของการตรวจสอบรายงานสรุป 4.40 0.55 ด ี
8 ความถูกต้องของการแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน 4.40 0.55 ด ี
9 ความถูกต้องของการลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน 4.40 0.55 ด ี
10 ความถูกต้องของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน 4.40 0.55 ด ี

สรุปด้านหน้าที่ของโปรแกรม 4.38 0.03 ดี 
 

จากตารางที่ 4  เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านหน้าที่ของโปรแกรมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพ
การใช้งานอยู่ในระดับดี 

 

4.2.3 ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 5 
ตางรางที ่5  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งานของโปรแกรม 

รายการประเมิน X SD 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1 ความง่ายในการใช้งาน 4.60 0.55 ดมีาก 
2 ความถูกต้องของผลลัพธ์ 4.20 0.45 ด ี
3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.40 0.55 ด ี
4 ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง รูปภาพประกอบ 4.20 0.84 ด ี
5 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 4.40 0.55 ด ี
6 ความเหมาะสมของต าแหน่งช่องกรอกข้อมูล 4.00 0.71 ด ี
7 ความเหมาะสมของโปรแกรมในภาพรวม 4.40 0.55 ด ี

สรุปดา้นการใช้งานของโปรแกรม 4.31 0.20 ด ี
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จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้งานของโปรแกรมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.31 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี 

 
4.2.4 ด้านความปลอดภัย (Security Test) ผลของการประเมินดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตางรางที ่6 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัย 

รายการประเมิน X SD 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1 ความปลอดภัยในการรับ-ส่งเอกสารทางราชการผา่นระบบ

ของผู้ใช้งาน 
4.00 0.71 ดี 

2 ความเหมาะสมของการก าหนดรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ 4.40 0.55 ดี 
3 ความเหมาะสมของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ 4.40 0.55 ดี 

สรุปด้านความปลอดภัย 4.27 0.09 ดี 
 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านด้านความปลอดภัย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพ
การใช้งานอยู่ในระดับดี 

 
4.3 สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ 

4.3.1 สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อได้น าระบบที่ได้พัฒนานี้
ไปทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสามารถสรปุผลการประเมินแต่ละดา้นได้ ดังตารางที่ 7 
 

ตางรางที่ 7 การเปรียบเทียบและผลสรุปการประเมินประสทิธิภาพระบบในทุก ๆ ด้านประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน X SD 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1  การประเมินด้านความสามารถท างานตามความต้องการผู้ใช้   

(Functional Requirement Test) 
4.28 0.11 ดี 

2  การประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) 4.38 0.03 ดี 
3  การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 4.31 0.20 ดี 
4  การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 4.27 0.09 ดี 

ผลสรุปการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 4.31 0.07 ดี 
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จากตารางที ่7 สามารถอธิบายได้ดังนี้  ผลการประเมินระบบด้านความสามารถท างานตาม
ความต้องการของผู้ใช้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านหน้าที่ของโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ระดับดี 
ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ระดับดี 
ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพอยู่ระดับดี 
 
สรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งเป็นผลการสรุปประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 

โดยการน าค่าที่ได้มาจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบในทุก ๆ ด้านมาค านวณร่วมกันด้วย
วิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า         
การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์        
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศ 

จากการประเมินผลระบบสารสนเทศ สามารถสรุปจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งานทั้ง 3 ส่วนที่มีต่อระบบสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 8   จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานและ
นักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
 

ลักษณะการใช้งานระบบในด้านต่าง ๆ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

1) ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือส าหรับการใช้งาน  22.58 64.52 12.90 - - 4.10 
2) ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ  25.81 45.16 29.03 - - 3.97 
3) การเรียกดูข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก  35.48 48.39 16.13 - - 4.19 
4) การแก้ไขปรับปรุงท าได้ง่ายและสะดวก  32.26 58.06 9.68 - - 4.23 
5) การค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก  45.16 41.94 12.90 - - 4.32 
6) ช่วยลดขั้นตอนการท างานที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  41.94 38.71 19.35 - - 4.23 
7) ความถูกต้องของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  35.48 54.84 9.68 - - 4.26 
8) ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงาน  29.03 54.84 9.68 - - 4.13 
9) ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน  35.48 54.84 9.68 - - 4.26 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 
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จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 39 คน มีระดับความพึงพอใจต่อ
ระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยมีระดับความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศในด้านการค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก อยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.19) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา     
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  หลังจากที่ได้ท าการทดสอบระบบแล้ว
สามารถแบ่งข้อเสนอแนะได้ตามกลุ่มผู้ทดสอบระบบ ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
1) ควรปรับปรุงรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา  
2) ควรปรับปรุงเก่ียวกับรูปแบบวันที่ที่แสดงในรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันของนักศึกษา  
3) ควรปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่กรอก เช่น คะแนนควรให้กรอกได้เฉพาะตัว 

เลขเท่านั้น  
อาจารย์ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน 
1) ควรแบ่งระดับสิทธิการใช้งานระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน 
2) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ให้ตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผู้ควบคุม

การฝึกงาน 
4) ควรก าหนดประเภทของบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
5) ควรจัดวางรูปแบบเมนูให้เป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 
6) ควรให้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
นักศึกษา 
1) ควรเพิ่มจ านวนวันในการรกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันย้อนหลังได้มากกว่า7 วัน 
2) ควรให้มีการส่งไฟล์เอกสารฝึกงานของนักศึกษาผ่านทางระบบได้ เช่น ระเบียนการศึกษา 
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บทที่ 5 
สรุปผลและอภิปรายข้อเสนอแนะ 

 
จากการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบ

สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา      
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล 

5.1.1 สรุปผลของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพของระบบ เท่ากับ 4.31 ซึ่งสามารถแปลความได้ว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพดี  โดย ผลการประเมินระบบด้านความสามารถ
ท างานตามความต้องการของผู้ใช้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี   

5.1.2 สรุปผลของผู้ใช้งานทั่วไป 
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยผู้ใช้งาน
ทั่วไป มีระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยมี
ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศในด้านการค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก อยู่ในระดับ 
“มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
 
5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้ เมื่อพิจารณาการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น การแสดงข่าว /
ประกาศ การแสดงการตรวจสอบสถานะของหนังสือ การแสดงรายงานการเข้าใช้งาน การแสดงข้อมูล
รายงานสรุป การแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน การแสดงการตรวจสอบการเข้าใช้งาน และการแสดงการค้นหา 
ยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี 

5.2.2 ด้านหน้าที่ของโปรแกรม เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมด้าน
หน้าที่ของระบบ เช่น การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเพิ่มข่าว /ประกาศ การ



57 

ตรวจสอบรายงานสรุป การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การลบข้อมูลผู้ใช้งาน การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน และการ
ตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี 

5.2.3 ด้านการใช้งานของโปรแกรม เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ด้านการใช้งานของโปรแกรม เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความถูกต้องของผลลัพธ์ ความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบนจอภาพ การใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง รูปภาพประกอบ ต าแหน่งการจัดวางส่วน
ต่าง ๆ บนจอภาพ และปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ ยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ใน
ระดับดี 

5.2.4 ด้านความปลอดภัย เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมด้านความ
ปลอดภัย เช่น การรับ-ส่งเอกสารทางราชการผ่านระบบนี้ของผู้ใช้งาน การก าหนดรหัสผ่านของผู้ใช้
ระบบ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ ยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี 

จากผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป จะเห็นได้
ว่าการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา  สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบโดยรวมสามารถตอบสนอง
ความต้องการให้กับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผลของการประเมิน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

 
5.3 ข้อจ ากัดของระบบ 

5.3.1 ฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ Microsoft SQL Server 2000 ไม่สามารถน าไปติดตั้งใน Platform 
อ่ืนได้ ต้องติดตั้งเฉพาะ Microsoft Window 2000 เท่านั้น ซึ่งอาจจะแก้ไขโดยการใช้ Oracle ใน
การแก้ปัญหานี้ได้เพราะ Oracle สามารถรองรับได้หลาย Platform 

5.3.2 ระบบนี้มีการใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ถ้ามีการเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล
ใหม่ จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง Source code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลใหม่ด้วย โดยที่การใช้ 
UserID และ Password ในการเข้าถึงฐานข้อมูล SQL Server ได้มีการถูกก าหนดไว้ในSource code 
ของโปรแกรม ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง UserID และ Password ในการเข้าถึงฐานข้อมูล SQL 
Server จ าเป็นต้องมีการเข้าไปแก้ไข Source Code ที่มีการก าหนดUserID และ Password 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาต่อไป 

5.4.1 ควรเลือกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน SSL (Secure Socket Layer) เข้ามาช่วยในการ
จัดการเรื่องความปลอดภัยในการตรวจสอบการยืนยันการเข้าใช้งานระบบ 

5.4.2 ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านทาง e-mail หรือ SMS (Short Message Service) 
ให้กับผู้ใช้ระบบในกรณีท่ีมีการรับ-ส่งเอกสาร   
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5.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ส าหรับการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา     คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  หลังจากที่ได้ท าการทดสอบระบบแล้วสามารถแบ่ง
ข้อเสนอแนะได้ตามกลุ่มผู้ทดสอบระบบ ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
1) ควรปรับปรุงรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา  
2) ควรปรับปรุงเก่ียวกับรูปแบบวันที่ที่แสดงในรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันของนักศึกษา  
3) ควรปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่กรอก เช่น คะแนนควรให้กรอกได้เฉพาะตัว 

เลขเท่านั้น  
อาจารย์ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน 
1) ควรแบ่งระดับสิทธิการใช้งานระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน 
2) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ให้ตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผู้ควบคุม

การฝึกงาน 
4) ควรก าหนดประเภทของบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
5) ควรจัดวางรูปแบบเมนูให้เป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 
6) ควรให้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
นักศึกษา 
1) ควรเพิ่มจ านวนวันในการรกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันย้อนหลังได้มากกว่า7 วัน 
2) ควรให้มีการส่งไฟล์เอกสารฝึกงานของนักศึกษาผ่านทางระบบได้ เช่น ระเบียนการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์  
(Domain Name Registration) 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ Domain Name Registration 

1 ท ำควำมเข้ำใจในกำรจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์  
2. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ว่ำยังว่ำง (Avarible) อยู่อีกไม่ 
     [ ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์นำนำชำติ : ตรวจสอบเว็บไซต์ในประเทศไทย .th] 
3. กรอกเอกสำรกำรจดทะเบียน  
4. ช ำระค่ำบริกำร  
5. จัดส่งเอกสำรกำรช ำระเงินและเอกสำรกำรจดทะเบียน  
หมายเหตุ  
ในกรณีไม่เข้ำใจหรือสงสัย กรุณำติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
กรุณำเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้จนกว่ำท่ำนได้รับใบเสร็จรับเงินหรือกำรยืนยัน 
กำรรับเงินเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จ ำกัด  
 
 

 
 

 
 

2. คลิกตรวจสอบโดเมน
เนม 

1. พมิพ ์  http://www.mnetsolution.com/thai/index.php 
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จะปรำกฏหน้ำนี้   
 

 
 
 
 
 

 
 

3. พมิพช์ือ่โดเมนทีเ่ราตอ้งการในทีน่ ีย้กตวัอยา่ง www.nipa.com 

4. พมิพ ์  nipa 

5. เลอืกนามสกุลทีต่อ้งการ คอื. com 

6. จะขึน้หนา้นีใ้นกรณีทมีคีนจดทะเบยีนแลว้ 

7. คลกิทีน่ ีถ่า้อยากรูว้า่
ใครเป็นเจา้ของ หรอื 

ไมอ่ยากรูข้า้มไปขอ้ 8. 

8. คลกิทีน่ ีเ่พือ่เลอืกชือ่อืน่ 
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9. จากขอ้7.เมือ่คลกิตรวจสอบจะขึน้หนา้   

     รายละเอยีดเจา้ของโดเมนชือ่น ัน้ 

10. คลกิทีน่ ีเ่พือ่เลอืกชือ่อืน่ 
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11. เลอืกชือ่ใหมจ่าก nipa เป็น nipapon 

12. ขึน้หนา้นีเ้มือ่ชือ่ทีเ่ลอืกสามารถจดทะเบยีนได ้

13. คลกิทีน่ ีเ่พือ่จดทะเบยีนโดเมนชือ่นี ้
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14. ใสอ่เีมลท์ีใ่ชง้านเป็นประจ า และรหสัผา่นอะไร
ก็ไดท้ีท่า่นตอ้งการ อยา่งนอ้ย 6 ตวัข ึน้ไป 

15. คลกิ ด าเนนิการตอ่ 

16. กรอกขอ้มูลรายละเอยีดตา่งๆของผูส้มคัรทกุ

ชอ่งทีม่ ี* จ าเป็นตอ้งกรอก เวน้ไมไ่ด ้ถา้เวน้ไว้

ระบบจะไมย่อมใหผ้า่นนี ้
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17. ติก๊เลอืกขอ้นีเ้มือ่ขอ้มูลเหมอืนกบัขา้งบน 

18. คลกิ ส ัง่ซือ้ เมือ่กรอกขอ้มูลตา่งๆเสร็จเรยีบรอ้ย 
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19. ทางบรษิทัเอ็มเน็ตไดร้บัขอ้มูลแลว้และจะสง่

เมลลต์อบรบัไปยงัผูส้มคัร 

20. เมือ่ไดก้รอกขอ้อมูลเพือ่จองชือ่โดเมนเสร็จ

แลว้ ตอ้งไปช าระเงนิโดยสามารถ คลกิทีน่ ี ่เพือ่ดู
วธิกีารช าระคา่บรกิาร 

21. ดวูธิยีนืยนัการช าระคา่บรกิาร 
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22. รายละเอยีดวธิกีารยนืยนัการช าระคา่บรกิาร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
งานวิจัยเรื่อง 

การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  

มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มทร.รัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกงัวล  โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษาฯ โดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศการฝึกงานของ
นักศึกษา 

4) เพ่ือน าระบบไปใช้ในการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
5) เพ่ือน าข้อมูลจากระบบมาท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบสหกิจศึกษาต่อไป 
 

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและข้อมูล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรือเติมค าลงในช่องว่าง
ที่ก าหนด 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุง 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
เพื่อผู้วิจัยจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน หรือ
เติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. เพศ    ชาย       หญิง 
2. อายุ  ……………..   ปี 
3. ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี          ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา           
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ข้อค าถาม 5 4 3 2 1 

ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
1 ความเหมาะสมของการแสดงข่าว/ประกาศ      
2 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลส่วนตัว      
3 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลการค้นหา      
4 ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียดข้อมูลเอกสารต่างๆ      
5 ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ      
6 ความเหมาะสมของการแสดงไฟล์ที่แนบมา      
7 ความเหมาะสมของการแสดงการตรวจสอบสถานะ      
8 ความเหมาะสมของการแสดงรายงาน      
9 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลรายงานสรุป      
ด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Function Test) 
1 ความถูกต้องของการบันทึกการรับหนังสือ      
2 ความถูกต้องของการส่งหนังสือใหม่      
3 ความถูกต้องของการส่งหนังสือต่อ      
4 ความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว      
5 ความถูกต้องของการเปลี่ยนรหัสผ่าน      
6 ความถูกต้องของการเพ่ิมข่าว/ประกาศ      
7 ความถูกต้องของการตรวจสอบรายงานสรุป      
8 ความถูกต้องของการแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน      
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ข้อค าถาม 5 4 3 2 1 
9 ความถูกต้องของการลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน      
10 ความถูกต้องของการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งาน      
ด้านการใช้งานของโปรแกรม 
1 ความง่ายในการใช้งาน      
2 ความถูกต้องของผลลัพธ์      
3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ      
4 ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษร พ้ืนหลัง รูปภาพประกอบ      
5 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ      
6 ความเหมาะสมของต าแหน่งช่องกรอกข้อมูล      
7 ความเหมาะสมของโปรแกรมในภาพรวม      
ด้านความปลอดภัย 
1 ความปลอดภัยในการรับ-ส่งเอกสารทางราชการผ่านระบบของ

ผู้ใช้งาน 
     

2 ความเหมาะสมของการก าหนดรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ      
3 ความเหมาะสมของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ      
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
งานวิจัยเรื่อง 

การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  

มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มทร.รัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการฝึกงานของนักศึกษาฯ โดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศการฝึกงานของ
นักศึกษา 

4) เพ่ือน าระบบไปใช้ในการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
5) เพ่ือน าข้อมูลจากระบบมาท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบสหกิจศึกษาต่อไป 
 

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและข้อมูล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรือเติมค าลงในช่องว่าง
ที่ก าหนด 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุง 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
เพื่อผู้วิจัยจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่างที่ก าหนด 

1. เพศ    ชาย       หญิง 
2. อาย ุ  ……………..   ปี 
3. ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี ภาคปกต ิ   ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
4. สถานะภาพ   อาจารย ์    นักศึกษา    เจ้าหน้าท่ี 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการสหกิจศึกษา           
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ข้อค าถาม 5 4 3 2 1 

1) ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือส าหรับการใช้งาน       

2) ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ       

3) การเรียกดูข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก       

4) การแก้ไขปรับปรุงท าได้ง่ายและสะดวก       

5) การค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก       

6) ช่วยลดขั้นตอนการท างานที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ า       

7) ความถูกต้องของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน       

8) ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงาน       

9) ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน       

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ภาคผนวก ง 
การเผยแพร่งานวิจัย ในรูปแบบการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
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งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือสนับสนุน
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