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Abstract 
 

Code of project : A105/2557 
Project name :  A development of database online courses Qualifications  
                           Framework for Higher Education of the Rajamangala University of  
                           Technology  Rattanakisin. 
Resercher name : Mr.Patarapong Saetang  & Mr.Sakchai Sirorattanapanit   
 

This research aims to create a development of database online courses 
Qualifications Framework for Higher Education of the University of Technology 
Rattanakisin. By selecting a specific sample. The Information Management Group 
Group of the Registrar Academic Development Group And Information Management 
and Information Technology 35 people. The instrument used in this study consisted 
of interviews, questionnaires and database online courses Qualifications Framework 
for Higher Education of the University of Technology. The data collected from the 
questionnaire Data were analyzed using simple statistical average. Standard deviation 

The results of this research found that: 1) to database online courses 
Qualifications Framework for Higher Education of the University of Technology. The 
development and implementation. Which is suitable for application to application, 
and 2) the analysis of user satisfaction, the satisfaction of the design. At the medium 
level (= 3.37 and SD = 0.71), satisfaction of users of innovative applications. At the 
level (= 3.54 and SD = 0.77), satisfaction of users of the integrity of the data. At level 
(= 3.48 and SD = 0.67), which can be concluded that the database online courses 
Qualifications Framework for Higher Education in the Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin. Effective and appropriate for use in the University of 
Technology Rattanakosin. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปน็มาและความสําคัญของปญัหา 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
จัดทํามาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

โดยวัตถุประสงค์ของการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
เพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยระดับคุณวุฒิ ได้แก่ ระดับที่ 1 อนุปริญญา 
(3 ปี) ระดับที่ 2 ปริญญาตรี ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับที่ 4 ปริญญาโท ระดับที่ 5 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ระดับที่ 6 ปริญญาเอก และมีการกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ค ณ ะก รรม ก า รก ารอุ ด ม ศึ ก ษ ากํ าห น ด แ ล ะ ต้ อ งค รอ บ ค ลุ ม อ ย่ า ง น้ อ ย  5  ด้ าน  คื อ  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาจกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเพ่ิมเติม และจาก
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ทําให้คณะ/วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
นอกจากการจัดทํ าหลักสูตรให้ เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
แล้วสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง จากการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบันพบว่า องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
กําหนดให้มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงจากการตรวจประเมินผู้ท่ี
เกี่ยวข้องจําเป็นต้องหาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการตรวจสอบ ทําให้เกิดความยุ่งยากใน
การจัดเก็บข้อมูล และเกิดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรเพ่ือรองรับการตรวจประเมินเป็นจํานวน
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มาก และท้ังนี้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารยังไม่สะดวกในการนําไปใช้งานทั้งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการสนับสนุนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และภารกิจอ่ืนที่จะส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัยมีความสะดวก และคล่องตัวในการ
ทํางานสอดคล้องกับภารกิจและผลักดันให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย 

จากปัญหาและความเป็นมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าหากมีระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ เพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และลดการสูญเสียทรัพยากรและ
เกิดความสะดวกในการใช้งานของคณะวิทยาลัย/วิทยาลัยด้านหลักสูตร จึงทําให้คณะผู้วิจัยมีความ
สนใจในการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ื อสร้างระบบฐานข้อ มูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ประชากร คือ บุคคลากร เจ้าหน้าท่ี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  

1.3.2 เครื่องมือสนับสนุนที่พัฒนาข้ึนในการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงหมายถึงระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 
1.4  คํานิยามศัพท์ 
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หมายถึง ระบบท่ีทําการเก็บข้อมูลหลักสูตรท่ีผ่านกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) หมายถึง กรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติเป็นกรอบที่
แสดงคุณภาพผู้จบการศึกษาทุกระดับ  
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.5.1 ได้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1.5.2 คณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถใช้
ฐานข้อมูลเพ่ือการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ และประกอบการรายงานประจําภาคการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

1.5.3 ได้ข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ที่เป็นเป็นปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การสร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นั้นผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องออกเป็นหัวข้อ ดังน้ี 

1. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
3. หลักการออกแบบและพัฒนาระบบ 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 แนวคิดของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ 

(Learning outcomes) ของผู้เรียนซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต
และสื่อสารให้หน่วยงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบของ TQF มี 5 ส่วนด้วยกันคือ  

1. ระดับและจุดเน้นทางการศึกษา กรอบการแบ่งระดับคุณวุฒิ เป็น 6 ระดับ อนุปริญญา- 
ปริญญาตรี- ประกาศนียบัตรบัณฑิต- ปริญญาโท- ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง- ปริญญาเอก  

2. หน่วยกิตและระยะเวลา กรอบการกําหนดปริมาณการเรียนรู้ และระยะเวลาที่คาดหวัง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. ช่ือปริญญา กรอบการกําหนดช่ือปริญญาที่สอดคล้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้ของบัณฑิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา  

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Domains of Learning) เป็นผลและผลลัพธ์ของการ
จัดการศึกษาไว้ 5 ด้านดังนี้คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ปัจจัยสู่ความสําเร็จกรอบการกําหนด ข้อกําหนดเฉพาะของหลักสูตรและรายวิชา 
(Program and Course Specifications) โดย มีการกํ าหนดกล วิ ธีการสอน  การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายและการประเมินหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Domains of Learning) เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษาไว้ 5 ด้าน ดังน้ี  

• ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวและสงัคม  
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• ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนําเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆและสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ หมายรวมถึงความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย  

• ทักษะทางเชาวน์ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

• ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

• ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
การมีอิสระในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถด้านภาษา การสื่อสารท้ังการพูด การเขียนและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิชาการ วิชางาน และวิชาคน  
ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตหรืออาชีพ นอกจากมีความรู้ทางวิชาการแล้วจะต้องมีวิชา
งานและวิชาคน ซ่ึงหากจะดูความหมายของวิชาการ วิชางานและวิชาคนแล้ว จะเป็นการบูรณาการ
ระหว่างทักษะด้านต่างๆของมาตรฐานผลการเรียนรู้น่ันเอง กล่าวคือ  

วิชาการ (Knowledge) เป็นการนําความรู้และทักษะเชาวน์ปัญญามาใช้ด้วยกัน ซ่ึงผู้เรียน
ต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการและประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการศึกษาเรียนรู้และการใช้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการ
พัฒนาวิชาการในสาขาของตนได้  

วิชางาน (Skill) เป็นการนําทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะเชาว์ปัญญามาใช้ด้วยกัน ผู้เรียนจะมีทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการทํางานทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

วิชาคน (Attitude) เป็นการนําเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบมาใช้ด้วยกัน ผู้เรียนมีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว วิชาชีพและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการดํารงตนในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
การจัดการเรียนการสอน  
ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาจึงต้องมีขั้นตอน โดยเร่ิมต้ังแต่ การจัดวัตถุประสงค์รายวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผละการเรียนทั้ง 5 ด้าน (5 domains of learning) หรือ วิชาการ วิชา
งานและวิชาคน จากนั้นจึงเขียนแผนการสอน/หัวข้อที่สอนและกิจกรรม รวมถึงการวัดและ
ประเมินผล ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนซ่ึงจะต้องอาศัยแบบประเมินทั้งจากผู้เรียนและตนเอง ดัง
แสดงในภาพ 
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นอกจากคุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตท่ีต้องมีครบทั้ง 5 องค์ประกอบนี้แล้วยังจะต้องมีการ
กําหนดคุณลักษณะเด่นหรือคุณลักษณะเฉพาะสาขา เช่น บัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่พึงแสดงออก จะต้อง
เป็นเช่นไร เช่น มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสงสัย และยอมรับคํากล่าวอ้างใดว่าเป็นจริง 
ก็ต่อเม่ือมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพียงพอและมีคําอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา  
มีความมุ่งม่ันและพร้อมทํางานจนบรรลุเป้าหมาย มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ หรือกล่าวโดย
สรุปว่า มีจินตนาการโดยอาศัยความรู้เป็นฐาน 

 
2 ทฤษฎีการเรียนรู้และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบงาน คือ การได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ค ร บ ถ้ ว น  แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว  โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ  (InformationSystem)  
เป็ น เครื่ อ งมือ ในการแปลงข้อ มูล  (Data) ให้ อยู่ ใน รูปของสารสน เทศ (Information)  
ท่ีพร้อมใช้งานได้ทันที โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ทันสมัยมีความซํ้าซ้อนของข้อมูลน้อยท่ีสุด 
และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล ท้ังนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้ระบบต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบท่ีดี ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีได้รับการออกแบบ
มาเป็นอย่างดีแล้วนั้น เม่ือนําไปดําเนินการพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับภารกิจของหน่วยงาน
ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วน เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศ (Information System) มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
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System : MIS) ระบบสารสน เทศสํ าหรับผู้ บริห าร  (Executive Information System : EIS)  
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เป็นต้นโดยองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกประเภท คือการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System : DBMS) ซ่ึงเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ เก็บไว้ในรูปแบบ
ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีเม่ือต้องการ และในการเรียกนั้นอาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงมาใช้
ประโยชน์เป็นครั้งคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ ดีควรจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  
และปรับปรุงกระบวนการของระบบงานให้ทันสมัยอยู่เสมอท้ังน้ี  ต้องคํานึงถึงการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญด้วย 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) นับเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง
สําหรับระบบสารสนเทศแบบต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เน่ืองจากฐานข้อมูลเป็นส่วน
ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนําเข้า (Input) ของทุกระบบสารสนเทศ ดังนั้น การออกแบบระบบสารสนเทศ 
จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ฐานข้อมูลท่ีได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น เป็นผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร 

 
2.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน  

 การพัฒนาระบบงานโดยทั่วไป มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
2.1.1 วางแผนงาน/โครงการ เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบงาน โดยเริ่มจากการศึกษา

ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ทั้งน้ี การวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องเป็นส่วน
หน่ึงของแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยจะต้องประเมินระบบ
การปฏิบัติงานในปัจจุบันว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้
องค์กรมากน้อยเพียงใด และสามารถลดภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่างไร ประเด็นสําคัญท่ีต้อง
คํานึงถึงในการศึกษาความเป็นไปได้ คือแผนงาน/โครงการท่ีจะพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่จะรองรับ
กระบวนการ ในการปฏิบัติงานใดขององค์กร ในปัจจุบันมีบุคลากรและทรัพยากรเท่าใดท่ีสามารถ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณางบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ เช่น เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ค่าบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม 
สู่ระบบใหม่ 
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ภาพที่ 2.1 ขัน้ตอนการพัฒนาระบบ 
2.1.2 กําหนดขอบเขตการดําเนินการ เป็นการระบุความจําเป็นในการพัฒนาระบบงานใหม่

อย่างคร่าวๆ โดยยังไม่กําหนดรายละเอียด เพ่ือเป็นการพิจารณาในเบื้องต้นว่า การพัฒนาระบบงาน
ใหม่มีความสําคัญแค่ไหน (เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่) มีความจําเป็นเร่งด่วนในการ
ดําเนินการมากน้อยแค่ไหน (เป็นปัญหาสําคัญหรือไม่) และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
(พิจารณาความต้องการของผู้ใช้บริการ) โดยวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน การแยกแยะกระบวนการในการปฏิบัติงานออกเป็นส่วนย่อย เพ่ือหาคุณสมบัติ หน้าท่ี 
และสภาพทั่วไปในการทํางาน 

2.1.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Re0uirement Collection and Analysis)  
โดยกําหนดปัญหาและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน เพ่ือให้ทราบปัญหาของระบบงานเดิม และความต้องการ
ของระบบงานใหม่ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ของระบบงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้โดยสามารถตอบโจทย์ ดังน้ี 

- วัตถุประสงค์ของการจัดทําระบบงานคืออะไร 
- ใครเป็นผู้ใช้ระบบงานน้ี 
- ระบบงานน้ีต้องเช่ือมต่อกับระบบอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในองค์กรหรือไม่ 
- ระบบงานน้ีมีการใช้ข้อมูลร่วมกับระบบ หรือผู้ใช้อ่ืนหรือไม่ 
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ทั้งน้ี การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจะเป็นการนําขอบเขตการดําเนินการท่ีกําหนด
ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของข้อมูลและหลักฐานท่ีรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน การทอดแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บริการหลัก รวมท้ังการพิจารณาจากเอกสาร อาทิเช่น 

- ผั งระบบงานเดิม  (Context Diagram) เพ่ื ออ ธิบายกระบวนการของการ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ ของระบบงาน 

- ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ืออธิบายการไหลของข้อมูลภายใน
ระบบ และสิ่งอ่ืนจากภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับระบบ 

- ผังความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลท่ีจัดเก็บอยู่ภายในระบบ 

- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพ่ืออธิบายความหมายของข้อมูลต่างๆ ที่
จัดเก็บภายในระบบฐานข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย โครงร่างของฐานข้อมูลในระดับต่างๆ รายละเอียด
เกี่ยวกับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น 

กรณีที่ไม่มีผังต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นในรูปแบบเอกสาร ผู้พัฒนาระบบจะต้องสัมภาษณ์
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําผังต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการของระบบที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานในข้ันตอนต่อไป 

2.1.4 การออกแบบ (Design) ในการพัฒนาระบบงานประกอบด้วยการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลและการออกแบบระบบงานประยุกต์มีปัจจัยสําคัญ คือ ความสามารถในการสรรหาวิธีเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในระบบงานเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยทั่วไป สามารถจําแนกได้ 2 วิธี คือ 

 2.1.4.1 การออกแบบจากล่างขึ้นบน ( ฺBottom-up Design) เป็นการออกแบบ
ฐานข้อมูลจากแนวคิดพ้ืนฐานท่ีว่า ลักษณะงานในแต่ละหน่วยงานย่อมมีความสมบูรณ์และความ
ซับซ้อนแตกต่างกัน ฉะน้ัน รูปแบบของฐานข้อมูลท่ีดีควรเกิดจากการรวบรวมข้อดีของข้อมูลและ/
หรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่แล้วภายในหน่วยงานต่างๆ มาจัดทําเป็นรูปแบบฐานข้อมูลของ
องค์กร เนื่องจากข้อมูลและ/หรือโปรแกรมดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
ในหน่วยงานนั้นๆ อยู่แล้ว ดังน้ัน การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีน้ีจึงเป็นการออกแบบฐานข้อมูลด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่แล้วภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร 
มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลขององค์กร แต่มีข้อจํากัด คือ ต้องใช้เวลามาก
ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ เนื่องจากการนํากรรมวิธีย่อยๆ จากการทํางาน
ของหน่วยงานต่างๆ มารวมเข้าด้วยกันเป็นเรื่องท่ีทําได้ไม่ง่ายนัก 

2.1.4.2 การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-down Design) เป็นการ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กร และความต้องการใช้งานฐานข้อมูล จากการสังเกตการณ์ สอบถาม และ/หรือ สัมภาษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูล ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มต่างๆท่ีมีใช้อยู่
ภายในหน่วยงาน เพ่ือนํามาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลขององค์กร แต่มีข้อจํากัด คือ บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลควรต้องเข้าใจให้ความสําคัญและความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล จึงจะทําให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรซ่ึงข้อดี
ของการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีน้ี คือ เป็นวิธีการออกแบบที่เหมาะกับการจัดวางระบบฐานข้อมูล
ในองค์กรที่มีความหลากหลายของหน่วยงาน เช่น ในแต่ละหน่วยงานมีการอ้างถึงข้อมูลเดียวกันด้วย
ช่ือท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น 

สําหรับขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบงานประยุกต์จะเร่ิมต้นที่การ
วิเคราะห์ แล้วจึงทําการออกแบบ ขั้นต่อไปคือการพัฒนาต้นแบบของโปรแกรม ขั้นตอนสุดท้ายคือ
การทดสอบระบบ เม่ือทดสอบแล้วพบว่าระบบยังไม่สมบูรณ์ ผู้พัฒนาระบบจะต้องเริ่มต้นการ
วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบ และทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงผู้พัฒนาระบบ
จะต้องดําเนินการตามวงจรเช่นนี้ไปจนกว่าระบบจะผ่านการทดสอบจนเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้ระบบว่า
ระบบสมบูรณ์และไม่จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอีกต่อไป อธิบายได้ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 
อย่างไรก็ตาม บางครั้งผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอาจข้ามขั้นตอนการวิเคราะห์และทดสอบ

ระบบ หากระบบงานน้ันมีขนาดเล็กและไม่มีความซับซ้อน ระบบนี้ เรียกว่า“ระบบต้นแบบ” 
(Prototyping) คือ ระบบท่ีถูกทดลองสร้างโดยใช้เวลาไม่นานและมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก การสร้าง
ระบบต้นแบบขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้ได้แนวคิดเก่ียวกับความต้องการระบบท่ีพัฒนาขึ้น ซ่ึง
การสร้างระบบต้นแบบน้ีมีประโยชน์สําหรับความต้องการหรือการออกแบบระบบงานที่ไม่แน่นอน
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หรือยังไม่มีความชัดเจน เหมาะสําหรับงานท่ีให้ความสําคัญกับส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) 
ค่อนข้างมาก ทําให้ผู้ใช้มีส่วนสําคัญในการสร้างระบบงาน 
 

2.1.5 การทดสอบระบบ และนําระบบไปใช้งาน ระบบงานจะต้องได้รับการทดสอบในทุก ๆ 
ด้าน ที่จะสามารถทําการทดสอบได้ เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าระบบงานจะทํางานได้ถูกต้องและเป็นไป
ตามความต้องการ รวมท้ังกําหนดให้ผู้ใช้ระบบหลาย ๆ คนร่วมดําเนินการทดสอบเพ่ือให้ระบบ
สามารถทํางานได้ถูกต้องและครบถ้วนท่ีสุด เม่ือผ่านขั้นตอนการทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบแล้ว 
ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ใช้ให้มีความเข้าใจในการทํางานของระบบและสามารถใช้งานได้โดยไม่มี
ปัญหา อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบงานท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ ผู้ใช้อาจยังไม่มีความคุ้นเคยในการใช้
งานจึงต้องจัดให้มีบุคลากรที่จะทําหน้าท่ีตอบข้อซักถามและให้คําแนะนําเม่ือผู้ใช้เกิดปัญหาในการใช้
ระบบงาน ซ่ึงการทดสอบระบบงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

2.1.5.1 การทดสอบแต่ละส่วน (Unit Testing) เป็นการทดสอบโปรแกรมทีละ
โปรแกรมแยกกันต่างหากเพ่ือให้แน่ใจว่า ถ้าแต่ละโปรแกรมทํางานได้อย่างถูกต้องแล้วจะทําให้
ระบบงานท้ังระบบสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องด้วย การทดสอบในขั้นตอนนี้มุ่งเน้นการค้นหาจุด
ผิดพลาดในโปรแกรม 

2.1.5.2 การทดสอบระบบทั้งระบบ (System Testing) เป็นการทดสอบการทํางาน
ของระบบในภาพรวม ซ่ึงจะทดสอบการทํางานร่วมกันระหว่างโปรแกรมส่วนต่างๆ ของระบบงาน (ซ่ึง
ผ่านการทดสอบแต่ละส่วนมาแล้ว) และทําการประเมินค่าระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน ความสามารถ
ในการตอบสนองเม่ือมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากพร้อมกัน การฟ้ืนคืนสภาพเม่ือระบบเกิดความล้มเหลว 
ความสามารถในการใช้งานระบบหลังความล้มเหลว ซ่ึงในการทดสอบทั้งระบบงานจะนําไปสู่การ
จัดทําเอกสารประกอบที่อธิบายการทํางานทุกส่วนของระบบงาน 

2.1.5.3 การทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบ (Acceptance Testing)เป็นการทดสอบ
ในขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบงานพร้อมท่ีจะนําไปติดต้ังใช้งานได้ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การทดสอบด้วยข้อมูลสมมติและสมมติให้ระบบอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้และการทดสอบโดยใช้ข้อมูลจริงภายใต้สถานการณ์จริง ซ่ึงผลจากการทดสอบระบบทั้ง
ระบบจะถูกนํามาพิจารณาโดยผู้บริหารและบุคลากรผู้ใช้ระบบงาน เม่ือทุกฝ่ายมีความพอใจต่อผลท่ี
เกิดขึ้นจากการทดสอบ รวมท้ังระบบงานสามารถทํางานได้ตามมาตรฐานที่ต้องการแล้ว จะถือว่า
ระบบงานได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และสามารถนําไปติดต้ังเพ่ือใช้งานได้ 

2.1.6 การบํารุงรักษา เป็นขั้นตอนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจาก
เป็นการดําเนินการเม่ือมีการนําระบบไปใช้งานจริงแล้วเม่ือระบบได้เริ่มดําเนินการ จะต้องมีการ
เตรียมการบํารุงรักษาฐานข้อมูลโดยการสํารองข้อมูล (Data Backup) และการกู้คืนระบบ (Data 
Recovery) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ระบบไม่สามารถทํางานต่อไปได้ นอกจากนี้ต้องมีการ
ปรับปรุงระบบ เพ่ือแก้ไขระบบให้ถูกต้อง สามารถคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยเพ่ิมตารางข้อมูล 
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล ฯลฯ ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่เกิดข้ึนระหว่างการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลจริงเพ่ือบํารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นขั้นตอน
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ของการแก้ไข และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงความต้องการของ
ผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล 
 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 
วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบระบบฐานข้อมูล คือ การสร้างฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการกําหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็วการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการหาความต้องการ (Requirement) ของ
ระบบท่ีจะทําการพัฒนาขึ้นว่าต้องการประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไรบ้าง โดยการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

2.2.1 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) การ
ออกแบบฐานข้อมูลในระดับน้ีเป็นการกําหนดโครงร่าง (Schema) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบาย
โครงสร้างหลัก ๆ ของข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล โดยไม่คํานึงว่าฐานข้อมูลที่จะนํามาใช้มี
โครงสร้างข้อมูลแบบไหน การออกแบบในระดับแนวคิดจะสามารถอธิบายได้ว่าฐานข้อมูลท่ีสร้างขึ้น
ประกอบด้วยข้อมูล (Entities) ใดบ้างทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น ช่ือคน ช่ือสถานท่ี ช่ือสิ่งของ และท่ีเป็น
นามธรรมเช่น ความชํานาญ  การกระทําต่างๆ เป็นต้น โดยมีการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล 
(Attributes) ที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูลน้ันๆ และมีความสัมพันธ์ (Relations) ระหว่าง
ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ดังนั้น ผลของการออกแบบในระดับนี้จึงเป็นรูปแบบจําลองของข้อมูลท่ีจะ
ประกอบด้วยโครงสร้างที่อยู่ในแนวคิดท่ียังไม่สามารถนําไปใช้งานได้จริง 

2.2.2 การออกแบบฐานข้อมูลในเชิงตรรกะ (Logical DatabaseDesign) การออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับน้ี เป็นระดับที่ต่อเนื่องมาจากการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด โดยอาศัย
โครงสร้างที่ได้จากระดับแนวคิดมาตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างที่ออกแบบขึ้นกับส่วน
ประมวลผลต่างๆ ที่ออกแบบไว้ และปรับปรุงให้เป็นไปตามโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลที่จะ
นําไปใช้งานว่าเป็นโครงสร้างแบบลําดับช้ัน(Hierarchical) แบบเครือข่าย (Network) แบบเชิง
สัมพันธ์ (Relational) หรือแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented) ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลที่ 1 กําหนดให้เป็นข้อมูล (Entity) ของข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีรายละเอียดของข้อมูล (Attributes)ประกอบด้วย รหัสประจําตัวข้าราชการ ช่ือ
ข้าราชการ ที่อยู่ข้าราชการ 

ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 
รหัสหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน ซ่ึงข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างข้อมูล
ข้าราชการและข้อมูลหน่วยงานในลักษณะว่า ข้าราชการแต่ละคนปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดหน่วยงานใด 
หรือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองคลังมีจํานวนข้าราชการในสังกัดเท่าไหร่ ช่ือ - สกุลใดบ้าง 
และข้าราชการเหล่านั้นดํารงตําแหน่งใด เป็นต้น 

ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในเชิงตรรกะนี้ จะเน้นความสําคัญในส่วนของการจัดกลุ่ม
ข้อมูลโดยไม่เกิดความซํ้าซ้อน ด้วยวิธีการทําให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เพ่ือ
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การปรับการออกแบบฐานข้อมูลให้เหมาะสม กล่าวคือ ดําเนินการให้ข้อมูลอยู่ในรูปที่เป็นหน่วยเล็ก
ที่สุดท่ีไม่สามารถแตกออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลข้าราชการประกอบด้วย 

- รหัสประจําตัวข้าราชการ ไม่สามารถกําหนดเป็นหน่วยย่อยได้อีกแล้ว 
- ช่ือข้าราชการ กําหนดเป็นหน่วยย่อย คือ คํานําหน้า ช่ือตัว ช่ือสกุล 
- ที่อยู่ข้าราชการ กําหนดเป็นหน่วยย่อย คือ บ้านเลขท่ี หมู่บ้าน ถนน ตําบล อําเภอ 

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น 
2.2.3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical DatabaseDesign) เป็น

ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบฐานข้อมูล โดยจะกําหนดข้อมูลท่ีจะจัดเก็บลงฐานข้อมูลจริง มีการ
กําหนดวิธีในการเข้าถึงข้อมูล(Access Method) ประเภทของข้อมูล (Data Type) โครงสร้างข้อมูล 
(DataStructure) การจัดระเบียนแฟ้ม (File Organization) เป็นต้น  ซ่ึงผลจากการออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับกายภาพนี้ จะสามารถนําไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลจริง ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับน้ี ผู้ออกแบบจะต้องเลือกว่าจะใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์ใดเพ่ือช่วยจัดการข้อมูล
หรือรายการต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ การเรียกใช้ และการปรับปรุงข้อมูล ซ่ึงโปรแกรม
ฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน
หลายตัว โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่าย ราคาไม่แพง แต่จะจํากัด
ขอบเขตการใช้งาน เช่น Access, dBase, FoxPro, Clipper, FoxBase เป็นต้น บางโปรแกรมมี
ความสามารถในการทํางานมากกว่า แต่ใช้งานยากกว่า และต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากเพ่ือให้มี
สิทธ์ิในการใช้งานตามกฎหมาย เช่น Oracle, SAP, DB2 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจัดการ
ระบบฐานข้อมูล 
บางโปรแกรมได้อนุญาตให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ซ่ึงเรียกกันทั่วไปว่า
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Opensource Software) เช่น Base (OpenOffice.org), MySqL เป็นต้น เม่ือมี
ผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้งานมากมายเช่นน้ี ผู้พัฒนาระบบจึงต้องมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังน้ี 

- คุณลักษณะและเครื่องมือของระบบจัดการฐานข้อมูล ซ่ึงผลิตภัณฑ์บางตัวจะรวมเอา
เคร่ืองมือต่างๆ ที่ให้ความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เช่น การออกแบบหน้าจอ การสร้าง
รายงาน การสร้างโปรแกรมประยุกต์ พจนานุกรมข้อมูล และอ่ืนๆ 

- ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลิขสิทธ์ิ การซ่อมบํารุง การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนไปใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่กรณีที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว 

- ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ข้ามระบบและภาษา 
- พิจารณาว่ารูปแบบของฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ เป็นโครงสร้างแบบลําดับช้ัน  

แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ หรือแบบเชิงวัตถุ 
- ความต้องการทางฮาร์ดแวรข์องผลิตภัณฑ ์เช่น พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ความต้องการ

หน่วยความจํา เป็นต้น 
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3.หลักการออกแบบและพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
 สิ่งสําคัญของความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นในการออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่มีส่วนสําคัญย่ิงต่อการนําไปวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร การวางกรอบนโยบาย และการตัดสินใจต่าง ๆ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้น 
ๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นขั้น ๆ และในแต่ละขั้น   จะมีความสัมพันธ์กัน
และย้อนกลับมาสู่ขั้นแรก เม่ือครบรอบของความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศอีกครั้งหนึ่ง 
เราจึงเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็น “วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life 
Cycle: SDLC)” มีขั้นตอน (เศรษฐชัย ชัยสนิท และเตชา อัศวสิทธิถาวร, 2549, หน้า 83), สัมพันธ์ุ 
จันทร์ดี, หน้า 29-34 ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ระบบ (analysis) 
 2. ออกแบบระบบ (design) 
 3. พัฒนาระบบ (development) 
 4. ทดลองใช้ (implement) 
    5.  การประเมินผล ทดสอบระบบ (testing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ขัน้ตอนหลักการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 

1.  การวิเคราะห์ระบบ (analysis)  
  ขั้นตอนน้ีเป็นการกําหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนกลยุทธ์ในการ

แก้ไขปัญหา นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาระบบงานเดิม (current system) โดยหาเป้าหมายท่ี
ชัดเจนของงานต่าง ๆ ประกอบกับนําคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ของระบบจากการสุ่ม
ตัวอย่าง การสอบถามหาข้อมูล การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นความต้องการของระบบจากผู้ใช้ เพ่ือกําหนด
วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ตลอดจนกําหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ ทําเอกสาร           
ขออนุมัติทําโครงการ งบประมาณ จากนั้นทําการวิเคราะห์ระบบจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก
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ขั้นตอนท่ี 1 มาเขียนเป็นไดอะแกรม การไหลของข้อมูล (data flow diagram) พจนานุกรมข้อมูล 
(data dictionary) และโครงสร้างการตัดสินใจ (structured decision) มาช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง และนักวิเคราะห์ระบบต้องมีการทํางานร่วมกับผู้ใช้ระบบเพ่ือได้ความต้องการ
จากผู้ใช้โดยแท้จริง นําผลการวิเคราะห์ไปจัดทําเอกสารและให้มีการลงนาม  
 2. การออกแบบระบบ (design)  
  หลังจากการวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนนี้จะต้องทําการวางโครงสร้างของระบบงานท้ังใน
รูปลักษณะท่ัวไปและเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนโดยการแจกแจงรายละเอียดท่ีแนชั่ดของแต่ละ
งาน ซ่ึงขั้นตอนนี้จะได้ Purpose System เพ่ือทําการออกแบบ Output, Input, E-R model และ  
Database เพ่ือให้ได้ระบบงานท่ีสมบูรณ์ เพ่ือส่งขั้นตอนนี้ไปยังโปรแกรมเมอร์ในการเขียนชุดคําสั่ง
ต่อไป 
 3. การพัฒนาระบบ (development)  
  ขั้นตอนนี้จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ซ่ึงจะต้องนําส่วนท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 และการออกแบบในส่วนท่ี  
3 มาใช้ โดยโปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้เขียนโปรแกรม ตรวจสอบข้อผิดพลาด กําหนดความปลอดภัย
ของระบบและทดสอบโปรแกรมรวมถึงทําเอกสารโปรแกรมสําหรับผู้ใช้ระบบอีกด้วย 

4. การนําไปทดลองใช้ (implement)  
  หลังจากพัฒนาเสร็จสิ้น จึงนําระบบมาติดต้ังให้แก่ผู้ใช้ระบบได้ทดลองใช้จริง และผู้ใช้

ต้องทําการทดสอบทดลองใช้ เพ่ือศึกษาและแก้ไขระบบต่อไป  
 5. การทดสอบระบบ (testing)  

  ก่อนที่จะนําระบบที่สร้างขึ้นไปใช้จริงน้ันจะต้องมีการทดสอบระบบก่อน ซ่ึงบางคร้ัง  
ผู้ทดสอบอาจเป็นตัวโปรแกรมเมอร์เองหรือในบางกรณีอาจให้ นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ใช้ระบบ
ทดสอบ ซ่ึงการทดสอบมีหลายวิธี เช่น Module Test, Component Test และ Final Test เป็นต้น 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ในการวิจัยเร่ืองการสร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ วิจัยได้ค้นคว้ารวบรวม
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนํามาสนับสนุนแนวคิดในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ดังน้ี 

สนธยา วันชัย (2554) สร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร โดยผลการวิจัยด้านการออกแบบโปรแกรมอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านการใช้งานอยุ่ในระดับปานกลาง 

วิไลรัตน์ ยาทองไชย (2543) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการ
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดการงานด้านวิชาการและ
ทําการพัฒนาระบบตามกระบวน วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)โดยมี
การศึกษาเป็ นไปตามขั้นตอนดังนี้ เริ่มการศึกษาปัญหา และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปฏิบัติการ สัมภาษณ์ความต้องการของใช้งาน มีการวิเคราะห์เอกสาร จากน้ันทําการพัฒนา
ระบบและประเมินผลการใช้งานระบบโดยผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการ และ
จากผลการประเมินพบว่า คุณภาพของระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่น้ันอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน คือสร้างสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้  

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ม ห า วิท ย าลั ย เ ชี ย ง ให ม่  โด ย ก าร พั ฒ น า น้ั น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ใน ก ารจั ด ก า ร 
รับ-ส่ง การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พัฒนา
ระบบโดยใช้เครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 ในส่วนส่วนที่ ติดต่อกับผู้ ใช้งานและ
ประมวลผลข้อมูลโปรแกรม Microsoft excel 2003 เป็นส่วนแสดงรายงานและระบบฐานข้อมูล 
Microsoft SQLServer 2005 เป็นฐานข้อมูล ผลจากการทดลองใช้งานระบบโดยการประเมินด้วย
แบบสอบภามพบว่า ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก และลักษณะระบบมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดพบว่าสามารถช่วยจัดการเอกสาร สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัยของการสร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นลักษณะของโครงการวิจัยชุดภายใต้
งานวิจัยหลักของสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ละวิธีดําเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

4 วิธีเก็บข้อมูลในการวิจัย 
5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ บุคคลากร เจ้าหน้าท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารข้อมูล กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนางานวิชาการ และกลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ  
จํานวน 35 คน 

 
2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 2.1 ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการสร้างเครื่องมือสําหรับการวิจัยนั้น มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 3.2 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 3.3 ศึกษาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการสร้าง TQF ระดับปฏิบัติงาน 
 3.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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 3.5 พัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ก่อนหน้าน้ี  โดยการ
สร้างและทดสอบการใช้งานจริงในแต่ละขั้นตอน  แสดงดังภาพที 3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที ่3.1 แสดงโครงสร้างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 

4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดําเนินการ ดังน้ี  
 4.1 นําระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เกี่ยวข้องในสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อให้ได้โปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เท่าน้ัน  
 4.2 นําระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานจริง และเก็บผลความพึงพอใจใน
การใช้งานของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อระบบระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
จํานวน 35 ราย 
 
 
 
 
 
 

หน้าหลกั 

ฟอร์มการจดัการระบบ TQF 

แสดงข้อมลูหลกัสตูรหลกัสตูร TQF 
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5. การวิเคราะห์ผลข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซ่ึงมีการประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอนคือ 

หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงนําข้อมูลท่ีได้มาเปลี่ยนแปลงเป็นรหัส
ตัวเลข (Code) ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห์ผลข้อมูล 
5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียตามแนวของ
วิเชียร  เกตุสิงห์ (2538) ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปรบัปรุง 

 

5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1 ค่าร้อยละ ( % ) 
2 ค่าเฉลี่ย ใช้สูตร (ธานินทร์  ศิลป์จารุ: 2549)  

   

  

    

 เม่ือ x  แทน ค่าเฉลี่ย 
     แทน ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด  
  N แทน จํานวนประชากร 
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3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ใช้สูตร  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ: 2549) 
  
   
 
 

 

 เม่ือ S แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
N แทน จํานวนข้อมูลจากประชากรทัง้หมด 

  n แทน จํานวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  i แทน อันตรภาคช้ัน (ช่วงห่างของขอ้มูลในแต่ละช้ัน) 
  f แทน ความถี่ในแต่ละอันตรภาคช้ัน 
  d แทน ค่ากึ่งกลางอันตรภาคช้ัน – ค่าเฉลี่ยสมมติ 
                                                                              อันตรภาคช้ัน    

 
 

4 การทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร(ธานินทร์  ศิลป์จารุ: 2549) 
   
                       
 

  
 เม่ือ x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  μ แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 
  S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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บทที่ 4  

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 35 คน และเก็บข้อมูลกับผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 คน ทําการเก็บและรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน 
กันยายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอผลการวิจัย และ
แปลความหมายตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
1. ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ผู้วิจัยได้สร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซ่ึงระบบฐานข้อมูล TQF โดยแบ่งการทํางาน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1.1 ระบบการจัดการ สําหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ เช่นการ
จัดเก็บไฟล์ข้อมูลหลักสูตร การแก้ไขข้อมูลไฟล์หลักสูตร  การค้นหาข้อมูลไฟล์หลักสูตร และการลบ
ข้อมูลไฟล์หลักสูตร เป็นต้น และสามารถบริหารจัดการในการเข้าถึงข้อมูลต่างได้ 

1.2 ระบบผูใ้ช้งาน สําหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถอ่าน และเรียกดูข้อมูล ไฟล์ข้อมูล
หลักสูตรทั่วไปได้เท่าน้ัน 

 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ขึ้นมาน้ีเพ่ือสนับสนุนในภาระงานด้านต่างๆให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ และ
สามารถทํางานได้ตามวัคถุประสงคท์ี่ต้ังไว้ของผู้วิจัย สามารถดูได้จาก http://sreg.rmutr.ac.th/tqf 
แสดงดังรูปท่ี 4.1  
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ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าจอของระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้สร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉล่ีย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ด้านการออกแบบของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 

ด้านการออกแบบ x S.D. ความพึงพอใจ 
1. ความสวยงามของตัวอักษร 3.34 0.87  ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่ใช้  3.42 0.56  ดี 
3. ความเหมาะสมของพ้ืนหลัง (Background)  3.40 0.57 ดี 
4. ความสวยงามของปุ่มเมนู 3.34 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.37  0.71  ปานกลาง 
  

จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความความพึงพอใจในในด้านการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดีและปานกลางเรียงตามลําดับ คือ ด้านความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่ใช้ 
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( x  =3.42) ด้านความเหมาะสมของพ้ืนหลัง (Background) ( x  = 3.40) ด้านความสวยงามของ
ตัวอักษรและด้านความสวยงามของปุ่มเมนู ( x  = 3.34) 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ีย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ด้านรูปแบบการใช้งาน 

ด้านการรูปแบบการใช้งาน x S.D. ความพึงพอใจ 
1. ความเร็วในการทํางานของระบบฯ  3.57 0.77 ดี 
2. ความสะดวกในการใช้งานของเมนูต่าง ๆ  3.57 0.93 ดี 
3. ความสมบูรณ์ของระบบฯ  3.37 0.54 ปานกลาง 
4. ความง่ายในการใช้งานระบบฯ 3.60  0.72 ดี 
5. ระบบฯเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 3.65 0.84 ดี 
6. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.48 0.83 ดี 
7. ระบบฯมีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 3.54 0.78 ดี 

รวม 3.54  0.77  ดี 
จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความความพึงพอใจในในการใช้งานระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ด้านรูปแบบการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 3.54) เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า 
ด้านระบบฯเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน ( x  = 3.65) ความง่ายในการใช้งานระบบ
ฯ  ( x  =3.60) ความเร็วในการทํางานของระบบฯ และ ความสะดวกในการใช้งานของเมนูต่าง ๆ  
( x  = 3.57) ระบบฯมีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ( x  = 3.54) ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ( x  = 3.54)  ความสมบูรณ์ของระบบฯ ( x  = 3.37)   
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล x S.D. ความพึงพอใจ 
1. ความสมบูรณ์ในการค้นหาข้อมูล  3.40 0.54 ดี 
2. ความสมบูรณ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  3.42 0.63 ดี 
3. ความสมบูรณ์ของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลใน
โปรแกรม 

 3.40 0.69 ดี 

4. ความสมบูรณ์ของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน  3.45 0.74 ดี 
5 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  3.77 0.72 ดี 

รวม 3.48   0.67 ดี 
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จากตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความความพึงพอใจในในการใช้งานระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 3.48) เม่ือแยกเป็นรายข้อ 
พบว่า ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอยู่ในระดับดี ( x  =3.77) ความสมบูรณ์ของ
ผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานอยู่ในระดับดี ( x  = 3.45) ความสมบูรณ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอยู่ใน
ระดับดี ( x  = 3.42) ความสมบูรณ์ในการค้นหาข้อมูล และ ความสมบูรณ์ของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในโปรแกรมอยู่ในระดับดี ( x  = 3.40)   
 
 



 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบและศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยการนําระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ฯ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หลังจากผ่านการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ฯ แล้ว 
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

การสร้างและศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบและศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทํ าให้ ได้ระบบที่ ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวน  2 ส่วน  ได้แก่  
1) ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ผลการสร้างระบบฐานข้อ มูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  ได้ระบบและศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนด้านงานหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้ามาดูข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรอง TQF ได้สะดวกข้ึน ซ่ึงสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถเข้าดูได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ
สมาร์โฟน 

1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

ด้านการออกแบบ  
การออกแบบระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากการ
ใช้สี เช่น การใช้สีของปุ่มเมนู ตัวอักษร  พ้ืนหลัง   

ด้านรูปแบบการใช้งาน 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านรูปแบบการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับดีเนื่องจาก
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ระบบมีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  สามารถใช้งานได้ง่าย ระบบท่ีพัฒนามีความรวดเร็วในการทํางาน มีการจัดเมนูต่างๆเป็น
หมวดหมู่ทําให้สามารถใช้งานได้ง่าย  

ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับดี 
เนื่องมาจากข้อมูลหลักสูตรที่นําขึ้นบนระบบน้ันผู้ใช้งานสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ันมีความสมบูรณ์ใน
ลักษณะของเนื้องหา สามารถนําไปใช้ในหน่วยงานได้จริงตามวัตถุประสงค์  

 
สรุปผลจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ผู้ วิ จัยพัฒนาขึ้น น้ี มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นไปตามวัตถุของผู้วิจัย สามารถนําไปเผยแพร่ได้ 

 
2. ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบให้สามารถทํางานสอดคล้องกับระบบงานทะเบียน
หรือระบบอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว และควรมีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

ระบบระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คําช้ีแจง 
           แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือนําไปประเมินความพึงพอใจ ข้อผิดพลาด ปัญหาของการใช้งาน 
และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
          แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
          ตอนที่ 1  คําถามเก่ียวกับการใช้งานระบบฯ 

ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบฯ 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบฯ 

          ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาต่อยอด ระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ตอนท่ี 1  คําถามเก่ียวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนงานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คําช้ีแจง   โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบฯ ความพึงพอใจใน
ระดับต่าง ๆ มีความหมายดังนี้ 

 5       หมายถึง     พึงพอใจมากท่ีสุด 

 4       หมายถึง     พึงพอใจมาก 

 3       หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 

 2       หมายถึง     พึงพอใจน้อย 

 1       หมายถึง     พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ลําดับ 

ที่ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบ 

1. ความสวยงามของตัวอักษร      

2. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่ใช้      

3. ความเหมาะสมของพ้ืนหลัง (Background)      

4. ความสวยงามของปุ่มเมนู      

ด้านรูปแบบการใช้งาน 

5. ความเร็วในการทํางานของระบบฯ      

6. ความสะดวกในการใช้งานของเมนูต่าง ๆ      

7. ความสมบูรณ์ของระบบฯ      

8. ความง่ายในการใช้งานระบบฯ      

9. ระบบฯเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน      

10. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน      

11. ระบบฯมีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่      

ด้านความสมบูรณ์ของข้อมลู 

12. ความสมบูรณ์ในการค้นหาข้อมูล      

13. ความสมบูรณ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล      

14. ความสมบูรณ์ของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม      

15. ความสมบูรณ์ของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน      

16. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล      
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ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความผิดพลาดของระบบฯ 

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

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

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

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

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอเก่ียวกับความผิดพลาดของระบบฯ 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบฐานขอ้มูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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--- คู่มือ --- 

คู่มือการใช้งานระบบฐานขอ้มูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

 
 

 
 

แสดงหน้าเมนแูรกของระบบ 
 

หน้านี้จะมีทั้งหมด 3 ส่วนให้เข้าใช้งาน ได้แก่  ส่วนเมนู   ส่วนการจัดการฟอร์ม  และส่วน
การแสดงข้อมูล    

ดังน้ันผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถใช้งานได้ทั้ง 3 ส่วน และสําหรับผู้ใช้งาน (User) จะใช้
งานได้ในส่วนที่ 3 เท่าน้ัน เช่น ผู้ใช้งาน (User) สามารถเข้าไปคิก เลือกหัวข้อตามต้องการ 

 
 
  

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 
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แสดงส่วนการใช้งานของผู้ใช้งาน (User) 
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แสดงการเพิ่มข้อมูลหลักสูตร 
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แสดงการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งาน (Admin/User) 
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แสดงการเพ่ิมข้อมูลคณะ/วิทยาลัย 
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แสดงการค้นหาหลักสูตร (การค้นหาหลักสูตร TQF จากอาจารย์ประจําหลักสูตร) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ-สกุล   นายภัทรพงษ์  แซ่ต้ัง 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา 
3. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 e-mail :  pattarapong.s@rmutr.ac.th 
4. วุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
5. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ 

- 
6. ประสบการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
    - 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ-สกุล   นายศักด์ิชัย ศิโรรัตนพาณิชย์  
2. ตําแหน่งปจัจุบัน นักวิชาการศึกษา 
3. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 e-mail :  Sakchai.sir@rmutr.ac.th  
4. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบการจัดการสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
 
5. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ 

- 
6. ประสบการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

             - 
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