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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์
เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 156 คน ประกอบด้วย 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวน 34 คน 
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวน 86 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 36 คน สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า  

1) ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนง
วิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน (  = 4.50) และด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล  
(  = 4.50) และอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการออกแบบ (  = 4.33) 

2)  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน (  = 4.48) รองลงมาด้าน
ความสมบูรณ์ของข้อมูล (  = 4.45) และด้านการออกแบบ (  = 4.42) 

 
ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล, ศิษย์เก่า, สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา 
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Abstract 

This research is a developmental study with the following objectives 1) To develop a 
database system of students and alumni of Information studies program of Information 
Science branch of Suan Sunandha Rajabhat University 2) To study the degree of satisfaction 
the users have towards the database system of students and alumni of Information studies 
program of Information Science branch of Suan Sunandha Rajabhat University. The test 
subjects are 156 students. The breakdown is as followed - 34 from Information studies 
program of Information Science branch under Information Science curriculum, 86 from 
Information studies program of Information Science branch under Arts curriculum, 36 from 
Arts Program in Library and Information Science branch under Arts curriculum. Statistics used 
are mean, percentage, and standard deviation. This research finds that 

1) The quality of the database system of students and alumni of Information studies 
program of Information Science branch of Suan Sunandha Rajabhat University is highly 
evaluated. When aspects of the system are considered individually, it is found that usage 
design (  = 4.50), and comprehensive nature of data (  = 4.50), as well as general design  
(  = 4.33), are rated highly. 

2)  The overall degree of satisfaction shown towards the database system of 
students and alumni of Information studies program of Information Science branch of Suan 
Sunandha Rajabhat University is high. When aspects of the system are considered 
individually, one with all highly rated facets is design usage (  = 4.48), which is followed by 
comprehensive nature of data (  = 4.45) and general design (  = 4.42). 
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บทน า 
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมาก บางส่วนก็เข้าศึกษาต่อในสถาบันอ่ืน 

บางส่วนก็ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพในหน่วยงานต่างๆ หรือมีครอบครัว และบุตรหลานที่ส่งเข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่ตนเคยศึกษา หรือบางส่วนก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลั ยที่ตนเองเคยศึกษา 
ดังนั้นศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย จึงอยู่ใกล้ชิดกันโดยตลอด สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศ
ศึกษา เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีการเปิดการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันในปีการศึกษา 2561 มี
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 120 คน มี
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปหลายรุ่น และในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษารุ่นล่าสุด คือ รุ่น 
57 ซึ่งข้อมูลของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทางแขนงวิชาสารสนเทศศึกษายังไม่มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
แต่จัดเก็บไว้เฉพาะในส่วนกลางของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

ผู้วิจัยเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูล
ของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญของหลักสูตรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์ เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือเป็น
แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ของแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ ดังนี้ 
  1.1 ฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ประกอบด้วย รูปภาพ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หลักสูตร 
เบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ช่องทางการติดต่ออ่ืน เช่น เฟสบุ๊ค 
ไลน์ อินสตราแกรม เป็นต้น 
  1.2 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ประกอบด้วย รูปภาพ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา เบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง ช่องทางการติดต่ออ่ืน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตราแกรม เป็นต้น ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถานที่ท างาน     

2) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 156 คน ดังนี้ 
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2.1 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 คน ประกอบด้วย  
1) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   แขนงวิชา

สารสนเทศศึกษา รหัส 58 จ านวน 34 คน 
2) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  แขนงวิชา

สารสนเทศศึกษา รหัส 59 จ านวน 21 คน 
3) นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนง

วิชาสารสนเทศศึกษา รหัส 60 จ านวน 38 คน 
4) นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนง

วิชาสารสนเทศศึกษา รหัส 61 จ านวน 27 คน 
   2.2 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 57 จ านวน 36 คน 

3) ขอบเขตด้านสถานที่ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 

4) ขอบเขตด้านเวลา 
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 5) ขอบเขตด้านเครื่องมือ    
  ซอฟแวร์ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
  5.5.1 โปรแกรม Adobe Photoshop 
  5.5.2 โปรแกรม Adobe Dreamweaver 
  5.5.3 โปรแกรม Appserv 8.6.0 
 

เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ผู้วิจัยศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบฐานข้อมูล 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะของข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บไว้
ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก ง่ายต่อการที่จะบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล และยัง
สามารถก าหนดได้ว่าข้อมูลนี้อนุญาตให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว หรือว่าสามารถที่จ ะแก้ไขข้อมูลได้ด้วย 
นอกจากนั้นก็ยังที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่าย ทั้งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งเป็นเหมือน
ตัวกลางระหว่างฐานข้อมูลกับผู้ใช้ ให้สามารถที่จะติดต่อกันได้  

 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

2.1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เป็น กระบวนการ
ทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
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ของผู้ใช้ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ จะช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและ
เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ วงจรการพัฒนาระบบ จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2561) ได้แก่ 

1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาเพ่ือค้นหา
ปัญหา ข้อเท็จจริงที่แท้จริง ปัญหาหนึ่งของระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน  คือ โปรแกรมที่ใช้งานในระบบงานเดิม
เหล่านั้นถูกน ามาใช้งานในระยะเวลาที่เนิ่นนานอาจเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพ่ือติดตามผลงานใดงานหนึ่ง
โดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันเป็นระบบ ดังนั้น นักวิเคราะห์ระบบจึงต้องมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่จะพัฒนา แล้วด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีแนวทางหลายแนวทาง 
และคัดเลือกแนวทางท่ีดีที่สุดเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ 

2) วิเคราะห์ระบบ (Analysis) การวิเคราะห์ จะต้องรวบรวมข้อมูลความต้องการ
(Requirements) ต่างๆ ซึ่งการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้สามารถด าเนินการได้จากการรวบรวมเอกสารการ
สัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดล้อมการท างานจริง  เมื่อน าความต้องการ
มาผ่านการวิเคราะห์เพื่อสรุปทีช่ัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของนักวิเคราะห์ระบบก็คือ การน าข้อก าหนดเหล่านั้น
ไปพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ด้วยการพัฒนาเป็นแบบจ าลองขึ้นมา 

3) ออกแบบระบบ (Design) เป็นระยะที่น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาพัฒนาเป็น
แบบจ าลองเชิงกายภาพ งานออกแบบระบบประกอบด้วยงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และระบบ เครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูล การ
ออกแบบผังงานระบบ การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบโปรแกรม เป็นต้น  

4) พัฒนาระบบ (Development) เป็นระยะผู้พัฒนาจะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่
นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดค าสั่งเพ่ือสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา โดย
โปรแกรมเมอร์สามารถน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมได้เพ่ือช่วยให้ระบบงานพัฒนาได้เร็วขึ้น
และมีคุณภาพ 

5) ทดสอบระบบ (Testing) เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถที่จะน าระบบไป
ใช้งานได้ทันทีจ าเป็นที่จะต้องท าการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองขึ้นมา
เพ่ือใช้ตรวจสอบการท างานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  การทดสอบระบบ
จะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาเขียน  และตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 

6) การน าไปใช้ (Installation) เมื่อด าเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบที่ได้รับการ
ทดสอบนั้นพร้อมที่จะน าไปติดตั้งเพ่ือใช้งานบนสถานการณ์จริง ขั้นตอนการน าระบบไปใช้งานอาจเกิดปัญหา 
จากการที่ระบบที่พัฒนาใหม่ไม่สามารถน าไปใช้งานแทนระบบงานเดิมได้ทันที จึงมีความจ าเป็นต้องแปลง
ข้อมูลระบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบใหม่สามารถน าไปใช้งานได้เสียก่อน 

7) ซ่อมบ ารุงระบบ (Maintenance) หลังจากระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกน าไปใช้งาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อบกพร่องในด้านการท างานของโปรแกรมอาจเพ่ิงค้นพบได้ ซึ่งจะต้องด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องรวมถึงกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณที่มากขึ้นต้องวางแผนการรองรับเหตุการณ์นี้ด้วย 
นอกจากนี้งานบ ารุงรักษายังเก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมกรณีที่ผู้ใช้มีความต้องการเพ่ิมข้ึน 

3. ระบบฐานข้อมูล MySQL 
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MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาโดยชาว
สวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius. 
ภายใตบ้ริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) โปรแกรม MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่
สามารถใช้ได้ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ  MySQL มี function การท างานแบบ relation 
database management system (RDBMS) อาศัย Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาใน
สื่อสารการท างาน MySQL นั้นสามารถรันได้ทั้งบน Linux, UNIX  และ Windows (อีซี่แบรนเชส,2561) 

คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูล MySQL 
1. นักพัฒนาข้อมูลหลายท่าน ต่างให้ความสนใจ และยอมรับในระบบการท างานที่รวดเร็ว 

ของ MySQL  
2. สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น UNIX, OS, MAC, Windows 
3. ใช้งานรวมกับ Web Development platform เช่น C, Java, Perl, PHP เป็นต้น 
4. โปรแกรม MySQL เป็นฟรีแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของด้านฐานข้อมูล 
4. แอพเซิร์ฟ (Appserv) 
AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกัน ถูก

พัฒนาขึ้นโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี (ภาณุพงศ์  ปัญญาดี, 2561) มี Package หลักดังนี้ Apach, PHP, MySQL, 
phpMyAdmin 

โปรแกรมต่างๆ ที่น ามารวบรวมไว้ได้ท าการดาวน์โหลดจาก Official Release โดย AppServ ได้ให้
ความส าคัญว่าทุกอย่างต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ จึงไม่ได้ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมอะไรไปกว่า Official Release 
เพียงแต่มีบางส่วนที่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตั้งให้สอดคล้องกับการท างานแต่ละคน ซึ่งประสิทธิภาพที่
เพ่ิมขึ้นนั้นไม่ได้ไปยุ่งในการท างานของ Original Package แม้แต่น้อย เพียงแต่ว่าเป็นการก าหนดค่า Config 
เท่านั้น เช่น Apache ก็จะเป็นของ httpd.conf, PHP ก็จะเป็นของ php.ini, MySQL ก็จะเป็นของ my.ini 
ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถท างานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ Official 
Release ทั้งหมด 

จุดประสงค์ของการที่ได้รวมรวบ Open Source Software ก็เพ่ือที่จะท าให้การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ 
ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยังเพ่ือลดขั้นตอนการในการติดตั้งที่ยุ่งยาก โดยผู้ใช้งานเพียงคลิก setup ซึ่ง
ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งระบบต่างๆ ก็ยังสามารถพร้อมที่จะท างานได้ทันที ไม่
ว่าจะเป็น Web Server, Database Server เหตุผลนี้ท าให้หลายๆ คนทั่วโลก ได้เลือกใช้โปรแกรม AppServ 
แทนการที่จะต้องมาติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ละส่วน 

5. โปรแกรม Dreamweaver 
 Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริงของบริษัทค่าย Adobe ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่
ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนโค๊ดโปรแกรมเอง สามารถสร้างโค้ดได้หลายภาษา เช่น HTML, PHP, JSP ฯ 
และสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายฐานข้อมูล เช่น MySQL,   MS Access, MS SQL Server ฯ 
โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ 
รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้อย่างสวยงามตามความต้องที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นโปรแกรมประเภท Web Design 
ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานโดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ที่ยุ่งยากเหมือนก่อน Dreamweaver มีทั้งใน
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ระบบปฏิบัติการ แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ Dreamweaver ยังสามารถท างานบน
ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจ าลองอย่าง WINE ได ้(สิทธิชัย รักษาสุข, 2553) 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
1. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 คน ประกอบด้วย  

1.1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศ
ศึกษา รหัส 58 จ านวน 34 คน 

1.2 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศ
ศึกษา รหัส 59 จ านวน 21 คน 

1.3 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
สารสนเทศศึกษา รหัส 60 จ านวน 38 คน 

1.4 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
สารสนเทศศึกษา รหัส 61 จ านวน 27 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 57 
จ านวน 36 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
          2. แบบสอบถามความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) จากการไปสอบถามอาจารย์ในสาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ได้ทราบถึงปัญหาของการเก็บข้อมูลของนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้วิจัยจึงได้
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ส าหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 0 
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 1 

 
3. ออกแบบระบบ (Design) ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทั้งหน้าจอการ

ท างาน และข้อมูลที่ใช้ในเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
3.1 ฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ประกอบด้วย รูปภาพ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หลักสูตร เบอร์

โทรศัพท์ของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ช่องทางการติดต่ออ่ืน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตราแกรม เป็นต้น 

3.2 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ประกอบด้วย รูปภาพ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง ช่องทางการติดต่ออ่ืน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแก
รม เป็นต้น ที่อยู่ที่ติดต่อได ้สถานที่ท างาน 

4. พัฒนาระบบ (Development) สร้างระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop ส าหรับตกแต่งรูปภาพ ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการพิมพ์ค าสั่งและออกแบบ
หน้าจอ ใช้โปรแกรม Appserv 8.6.0 ในการสร้างฐานข้อมูล 

5. ทดสอบระบบ (Testing) น าระบบที่พัฒนาแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพ 
6. การน าไปใช้ (Installation) น าระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ท าการทดลองเรียบร้อย ไปเก็บข้อมูลกับ
ประชากรที่จะศึกษาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านรูปแบบการใช้ 
และด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 
สเกล (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 

 ดีมาก  ให้ 5 คะแนน 
 ดี  ให้ 4 คะแนน 
 ปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
 พอใช้  ให้ 2 คะแนน 
 ควรปรับปรุง ให้ 1 คะแนน 
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 7. ซ่อมบ ารุงระบบ (Maintenance) เมื่อน าระบบไปใช้จริงแล้ว อาจเกิดปัญหาในการท างานของ
ระบบฐานข้อมูลได้ จึงต้องเตรียมวางแผนแก้ไขไว้ 
 

ผลการวิจัย 
จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา

สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้น าระบบบานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่าให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมทั้งให้ผู้ใช้ท าแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถแสดงผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งาน 

 

   
ภาพที่ 5 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูล                    ภาพที่ 6 หน้าเพ่ิมข้อมูลนักศึกษา 
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           ภาพที่ 7 หน้าเพิ่มข้อมูลศิษย์เก่า               ภาพที่ 8 หน้าแสดงผลการค้นหานักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์ เก่า ผู้ท า

แบบสอบถามเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวน 
120 คน แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านรูปแบบการใช้งาน และด้านความ
สมบูรณ์ของข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการจ าแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

3 
0 

100.00 
0.00 

รวม 3 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ตอบแบบคุณภาพเป็นเพศชายทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม 

ประสิทธิภาพ   S.D. แปลผล 
1. ด้านการออกแบบ 

2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 
3. ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 

4.33 
4.50 
4.50 

.577 

.539 

.539 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.42 .558 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.42)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบการใช้งานด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด       
(  = 4.50) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก (  = 4.33)  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการจ าแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 53 44.20 
หญิง 67 55.80 
รวม 120 100.00 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.80 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.20 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการจ าแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา 

ระดับชั้นปีการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปี 1 27 22.50 
ปี 2 38 31.70 
ปี 3 21 17.50 
ปี 4 34 28.30 
รวม 120 100.00 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อยู่ในระดับการศึกษาปี 2 คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมาคือปี 4 คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมาคือปี 1 คิด
เป็นร้อยละ 22.50 และปี 3 คิดเป็นร้อยละ 17.50 
 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลในภาพรวม 

ความพึงพอใจ   S.D. แปลผล 
1. ด้านการออกแบบ 4.42 .573 มาก 
2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 4.48 .529 มาก 

3. ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 4.45 .534 มาก 

รวม 4.42 .581 มาก 
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จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน (  = 4.48) 
รองลงมาคือ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล (  = 4.45) และด้านการออกแบบ (  = 4.42) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็น ดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนง

วิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบการใช้งานด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.50) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก (  = 4.33)  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 
4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน (  = 4.48) 
รองลงมาคือ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล (  = 4.45) และด้านการออกแบบ (  = 4.42) 
 

อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็น ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา

สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกอร อ่ิมในบุญ และกนกวรรณ มูลไธสง (2560) ท างานวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์
ส าหรับติดตามการยื่นค าร้องกับฝ่ายบริการการศึกษาของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ส าหรับติดตามการยื่น
ค าร้องกับฝ่ายบริการการศึกษาของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา อยู่ในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านรูปแบบการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาวี สมศิริ (2554) ท าการวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านรูปแบบการใช้ อยู่ในระดับดี 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพงษ์ แซ่ตั้ง และศักดิ์ชัย ศิโรรัตนพานิชย์ (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือสนับสนุน
งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อระบบ



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1829] 

ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล อยู่ในระดับดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลนักศึกษา และศิษย์เก่า 
  2) เพ่ิมเวลาการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพการพัฒนาระบบและได้ระบบตรงกับ
ความต้องการกับกลุ่มผู้ใช้มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ แยกสิทธิ์ในการใช้งานระหว่างผู้ใช้กับ
ผู้ดูแลให้ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ในการท าโครงงานวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่าง
ดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าแนะน า  ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วยความเอาใจใส่ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษาทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอนให้
ค าแนะน ามาโดยตลอด 
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