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งานวิเคราะห์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี  ผู้วิเคราะห์มุ่งมั่น ทุ่มเท ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ อย่างเต็มกำลังความรู้
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยมุ่งหวังจะให้ได้ระบบ ฯ  ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานระบบเกิดความพึงพอใจต่อการใช้งาน และสามารถนำไปใช้พัฒนางานรับสมัคร
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณอาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ระดับ 
9 ที่กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ ด้านเทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ ในหลายโอกาสทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ฝึกอบรมและกรุณาตรวจสอบเนื้อหางานวิเคราะห์ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  อาจารย์ ดร.สมพงษ์  วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการวิเคราะห์และกรุณาตรวจสอบคุณภาพรายงาน 
รวมถึงคุณสุกัญญา สีเมือง หัวหน้างานบริการการศึกษา คุณอภิเดช  ดอนอ่อนเบ้า หัวหน้าแผนกงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน คุณจีรสิทธิ์ ไตรพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน วิทยาเขตสกลนคร คุณรัศนิยา กานนท์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คุณเยาวภา  ราชคำ หัวหน้า
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณปุณญิสา เสนาคำ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป คุณพัฒนา พิทักษ์ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้ข้อมูล
ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการวิเคราะห์ และรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทดสอบประสิทธิภาพระบบและนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ จนทำให้งานวิเคราะห์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อนึ่ง ผู้วิเคราะห์หวังว่า งานวิเคราะห์ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมด
นี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิเคราะห์เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มาดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ผู้วิเคราะห์ขอน้อมรับเพียงผู้เดียว  และยินดีจะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา  
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิเคราะห์ต่อไป 
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ภาพประกอบที่ 4.138 ผลการพัฒนาหน้าจอระบบลงชื่อออกจากระบบ 119 
 
  



บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีที่ตั้งอยู่ ตำบลพังโคน อำเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสกลนครออกไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร มี 3 
ส่วนราชการ  ประกอบด้วย 1 สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร และ 2 คณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 52 หลักสูตร มีนักศึกษา จำนวน  2,436 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.31 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมดของวิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 17 หลักสูตร มีนักศึกษา จำนวน 
354 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขตสกลนคร มีจัดการศึกษาแบบทวิภาค
และฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับหลักสูตรที่ต้องฝึกประสบการณ์ 

การรับเข้านักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในภาคต้นของปีการศึกษา รับสมัครนักศึกษาด้วย  2  วิธี  คือ การสมัครทาง
ไปรษณีย์  โดยผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อกรอกแบบฟอร์ม
ใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครมาที่มหาวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ โดย 
ผู้สนใจเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

จากการดำเนินงานรับสมัครด้วย 2 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การสมัครด้วยตนเองผู้สนใจสมัคร
ต้องเดินทางมาส่งเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงความเสี่ยงภัยในการ
เดินทาง ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลเสียโอกาสในการสมัคร มีข้อจำกัดในด้านเวลาเนื่องจากสมัครได้เฉพาะ
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  อีกทั้งยังพบว่า การสมัครทางไปรษณีย์ ประสบปัญหาการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ล่าช้าเอกสารการสมัครส่งมาถึงมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังจากหมดเขตการส่งเอกสารสมัครทำให้
ผู้สมัครเสียโอกาสในการเข้ารับการคัดเลือก ด้านการบริหารงานการดำเนินงานรับสมัครยังพบว่า ใช้บุคลากร
ในการประมวลผลเป็นหลักจึงเกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล  เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล  เกิดความ
สิ้นเปลืองกระดาษปริมาณมากในการทำสำเนาเอกสารการสมัครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติผู้สมัคร จึงเป็นผลให้การรับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีเดิมไม่สามารถตอบสนองผู้สนใจสมัครและการ
ดำเนินงานรับสมัครยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงอาจจะส่งผลต่อตัวป้อน (Input) ซึ่งก็คือ นักศึกษา ทำให้
รับสมัครนักศึกษาได้ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา  ส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาโดยรวม  เช่น 
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ  ลดลงจากจำนวนนักศึกษาท่ีรับได้ลดลง  เป็นต้น 



จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนในเขียนผลงานการวิเคราะห์  เรื่อง 
วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้ได้ระบบรับ
สมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ ลดปัญหา อุปสรรค 
และพัฒนาการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
2. เพื ่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คะแนนประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ต่ำกว่า ระดับมาก (คะแนนการประเมิน 3.51 ขึ้นไป) 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้ใช้มีความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า ระดับมาก (คะแนนการประเมิน 3.51 ขึ้นไป) 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถใช้ในงานรับสมัครนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจ 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
1. ด้านประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์

1.1. เอกสารคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษา
1.2. เอกสารโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษา
1.3. เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาและคุณสมบัตรผู้สมัครแนบท้ายประกาศ

2. ด้านเนื้อหาในการวิเคราะห์
2.1. ด้านสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน

2.1.1. ขั้นตอนการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษา 
2.1.2. โครงสร้างคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา 
2.1.3. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการดำเนินงาน 
2.1.4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม่ 
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2.1.5. ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานเดิม ไปสู่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

2.2. ด้านระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.2.1. ระบบผู้สมัคร 
2.2.2. ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ฝ่ายทะเบียนวิทยาเขต) 
2.2.3. ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ฝ่ายรับสมัครคณะ) 
2.2.4. ระบบผู้ดูแลระบบ 

2.3. ด้านประสิทธิภาพระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.3.1. ด้านสภาพทั่วไป 

1) เพศ 
2) ระดับการศึกษา 
3) ประเภทบุคลากร 
4) ประเภทสายงาน 
5) อายุราชการ 

2.3.2. ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ 
1) ระบบผู้สมัคร 
2) ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ฝ่ายทะเบียนวิทยาเขต) 
3) ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ฝ่ายรับสมัครคณะ) 
4) ระบบผู้ดูแลระบบ 

2.3.3. ด้านข้อเสนอแนะ 
2.4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.4.1. ด้านภาพทั่วไป 
1) เพศ 
2) ระดับการศึกษา 
3) ระดับการศึกษาท่ีสมัคร 
4) สาขาสมัคร 

2.4.2. ด้านความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 

1.1) ความครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูล 
1.2) ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบรับสมัคร 
1.3) ความสะดวกในการใช้งานระบบรับสมัคร 
1.4) การใช้งานประโยชน์จากระบบรับสมัคร 
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1.5) ความน่าสนใจของระบบรับสมัคร 
1.6) มีช่องทางที่สะดวกในการให้บริการสอบถามข้อมูล 

2) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
2.1) ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 
2.2) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
2.3) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
2.4) ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
2.5) ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 
2.6) มีการจัดการระดับความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูล 

2.4.3 ด้านข้อเสนอแนะ 

1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น 
หน่วยงาน  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
วิทยาเขตสกลนคร  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
ระบบรับสมัครนักศึกษา  หมายถึง  ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่พัฒนาขึ้น 
บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ที่ปฏิบัติงานรับสมัคร
นักศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 

ผู้สมัคร  หมายถึง  ผู้สมัครเรียนเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
เจ้าหน้าที่รับสมัครฝ่ายทะเบียนวิทยาเขต  หมายถึง  เจ้าหน้าทีส่ังกัดแผนกงานส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา 

เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่สังกัดงานบริการการศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา ระหว่าง
ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 

ผู้ดูแลระบบ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบรับสมัคร
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิเคราะห ์วิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ระบบสารสนเทศ 
  1) ความหมายของระบบสารสนเทศ 

อรยา  ปรีชาพาณิชย์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ 
IS)  คือ ระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกันในการเก็บ (นำเข้า) , จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่(แสดงผล) ข้อมูลและสารสนเทศและ
สนับสนุนกลไกลของผลสะท้อนกลับ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

สุชาดา กีระนันทน์ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบสารสนเทศ ( Information system) 
หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย 
ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ทำงาน
ร่วมกันเพื ่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  เพื ่อสร้างสารสนเทศและส่งผลลัพธ์หรือ
สารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การ
วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร 

ระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือหรือระบบอัตโนมัติ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วย คน 
เครื่องจักรกล(machine) และวิธีการในการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ให้อยู่ในลักษณะ
ของสารสนเทศของผู้ใช้ (Information system, 2005) 
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และ
แจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร ในการทำงานของระบบสารสนเทศ
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ  การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ( Input) การประมวลผล (Processing) และ 
การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและ
ปรับปรุงข้อมูลนำเข้าระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบที ่ประมวลด้วยมือ(Manual) หรือระบบที ่ใช้
คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Laudon & Laudon, 2001) 
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดของกระบวนการ บุคคล และเครื่องมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศ (FAO Corporate Document Repository, 1998) 
  สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศซึ่งทำหน้าที่ในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
(Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) การจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล (Database) และการนำเสนอผลลัพธ์ 
(Output) การสะท้อนกลับ (Feedback) ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม การบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 



2) ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม 4 อย่าง คือ  การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 

การประมวลผล (Processing) และ การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงข้อมูลนำเข้าระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบที่ประมวลด้วยมือ
(Manual) หรือระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Laudon & Laudon, 2001) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) ส่วนที่นำเข้า (Inputs) ได้แก่การรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูลดิบ ส่วนที่นำเข้านี้
สามารถมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าเพื่อขอข้อมูลในระบบสอบถามเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่ลูกค้า
กรอกในใบสอบถามการให้บริการของร้านค้าฯลฯ ขึ้นอยู่กับส่วนแสดงผลที่ต้องการ ส่วนที่นำเข้านี้อาจเป็น
ขบวนการที่ทำด้วยตัวเองหรือเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้ เช่นการอ่านข้อมูลรายชื่อสินค้าและรายราคาโดยเครื่องอ่าน 
บาร์โค้ดของห้างสรรพสินค้า จัดเป็นส่วนที่นำเข้าแบบอัตโนมัติ 

2.2)  การประมวลผล (Processing)  เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนและการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปของส่วนแสดงผลที่มีประโยชน์ ตัวอย่างของการประมวลผลได้แก่การคำนวณ การเปรียบเทียบ กา รเลือก
ทางเลือกในการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคต โดยการประมวลผลสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็ได้ ตัวอย่างเช่น ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน สามารถคิดได้จากการนำจำนวน 
ชั่วโมงการทำงานของพนักงานคูณเข้ากับอัตราค่าจ้างเพื่อให้ได้ยอดเงินรวมที่ต้องจ่ายรวม ถ้าชั่วโมงการทำงาน
รายสัปดาห์มากกว่า 40 ชั่วโมงอาจมีการคิดเงินล่วงเวลาให้ โดยเพิ่มเข้าไปกับเงินรวม จากนั้นอาจจะทำการหัก
ภาษีพนักงาน โดยการนำเงินรวมมาคิดภาษีและนำเงินรวมมาลบด้วยภาษีที่คำนวณได้ จะทำให้ได้เงินสุทธิที่ต้อง
จ่ายให้กับพนักงาน 

2.3) ส่วนที่แสดงผล (Outputs)  เกี่ยวข้องกับการผลิตสารสนเทศที่มีประโยชน์ มักจะอยู่ใน
รูปของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเป็นเช็คที่จ่ายให้กับพนักงาน รายงานที่นำเสนอผู้บริหารและสารสนเทศที่
ถูกผลิตออกมาให้กับผู้ถือหุ้น ธนาคาร หรือกลุ่มอื่นๆ โดยส่วนแสดงผลของระบบหนึ่งอาจใช้เป็นส่วนที่นำเข้าเพ่ือ
ควบคุมระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้ เช่นในขบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ พนักงานขาย ลูกค้า และ นักออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์อาจจะทำการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะ
ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบนี้ด้วย จนกระทั่งได้ต้นแบบที่ตรงความ
ต้องการมากที่สุด จึงส่งแบบนั้นไปทำการผลิต จะเห็นว่าแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ได้จากการออกแบบแต่ละครั้งจะเป็น
ส่วนที่ถูกนำไปปรับปรุงการออกแบบในครั้งต่อๆ ไป จนกระท่ังได้แบบ สุดท้ายออกมา อาจอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ที่
ออกมาจากเครื่องพิมพ์หรือแสดงอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์แสดงผลตัวหนึ่งหรืออาจจะอยู่ในรูป
ของรายงานและเอกสารที่เขียนด้วยมือก็ได้ 

2.4) ผลสะท้อนกลับ (Feedback)  คือส่วนแสดงผลที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ส่วนที่นำเข้าหรือส่วนประมวลผล เช่น ความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลนำเข้าหรือ
ทำการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลเพ่ือให้ได้ส่วนแสดงผลที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ถ้าทำการป้อนชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์เป็น 400 แทนที่จะเป็น 40 ชั่วโมง ถ้าทำการกำหนดให้ระบบ
ตรวจสอบค่าชั่วโมงการทำงานให้อยู่ในช่วง 0-100 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อพบข้อมูลนี้เป็น 400 ชั่วโมง ระบบจะทำการ
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ส่งผลสะท้อนกลับออกมา อาจจะอยู่ในรูปของรายงานความผิดพลาด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบและ
แก้ไขจำนวนชั่วโมงการทำงานที่นำเข้ามาคำนวณให้ถูกต้องได้ 

3) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานในการทำงาน จำเป็นต้องตระหนัก

ถึงองค์ประกอบหลักท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความต้องการใช้งาน และสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของระบบสารสนเทศ
นั้นๆ 7 องค์ประกอบ (อรยา ปรีชาพานิช. 2557) ดังนี้ 

3.1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ 

3.2) ซอฟต์แวร์ (Software) เช่น โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมใน
การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมพ้ืนฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการทำงาน 
เป็นต้น 

3.3) เครือข่ายหรือการสื่อสาร (Network / Communication) เช่น การเชื่อมโยงอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อประหยัดทรัพยากรและการจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ระหว่างระบบสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เป็นต้น 

3.4) ผู้ใช้งาน (User) เช่น ผู้ใช้งานทุกระดับในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศนั้นๆ 

3.5) ข้อมูล (Data) เช่น ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการประมวลผลให้ได้สารสนเทศ
ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ 

3.6) กฎระเบียบ (Regula) เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งจากภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และทำให้นักพัฒนาระบบทราบว่าจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศอย่างไรบ้างเพื่อความลดความผิดพลาดของข้อมูล และควรมีเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูลอย่างไร 

3.7) เอกสารคู่มือ (Document/Manual) เช่น เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยอาจเป็นเอกสารขั้นตอนการทำงานแบบเดิม เอกสารเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ รวมไปถึงคู่มือการใช้งาน/การติดตั้งระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น 

4) ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
ปัจจุบันจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศชัดเจนมากขึ้น และเนื่องจากการบริหารงานในองค์กรมีหลายระดับ  กิจกรรมขององค์กรแต่ละ
ประเภทอาจจะแตกต่างกัน  ดังนั้นระบบสารสนเทศของแต่ละองค์กรอาจแบ่งประเภทแตกต่างกันออกไป ถ้า
พิจารณาจำแนกระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารระดับต่างๆ ได้ 6 ประเภท 
(สุชาดา กีระนันทน์ :2541 และ Laudon & Laudon : 2001) ดังนี้  

4.1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems – TPS) เป็นระบบที่ทำ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำ ทำการบันทึกจัดเก็บ  ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ทำงานแทนการทำงานด้วยมือ  ทั้งนี้เพื่อที่จะทำการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ  ระบบ
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ประมวลผลรายการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เชื ่อมโยงกิจการกับลูกค้า ตัวอย่าง เช่น ระบบการจองบัตร
โดยสารเครื่องบิน  ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น  ในระบบต้องสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็น  ระบบนี้มัก
จัดทำเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริหารระดับต้นเป็นส่วนใหญ่เพ่ือ ให้สามารถปฏิบัติงานประจำได้  ผลลัพธ์
ของระบบนี้ มักจะอยู่ในรูปของ รายงานที่มีรายละเอียด  รายงานผลเบื้องต้น 

4.2) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems- OAS) เป็นระบบที่สนับสนุน
งานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั ้งกับ
บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น  ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร โดยการใช้ซอฟท์แวร์ด้านการ
พิมพ์  การติดต่อผ่านระบบไปรษณีย์อ ิเล ็กทรอนิกส์   เป็นต้นผลลัพธ ์ของระบบนี ้ ม ักอยู ่ในร ูปของ
เอกสาร  กำหนดการ  สิ่งพิมพ์ 

4.3) ระบบงานสร ้างความรู้   (Knowledge Work Systems – KWS) เป ็นระบบที ่ ช ่วย
สนับสนุนบุคลากรที่ทำงานด้านการสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาการ คิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ ความรู้
ใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน  หน่วยงานต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนา
เกิดข้ึนได้โดย สะดวก สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านเวลา คุณภาพ และราคา ระบบต้องอาศัยแบบจำลองที่สร้าง
ขึ้น  ตลอดจนการทดลองการผลิตหรือดำเนินการ ก่อนที่จะนำเข้ามาดำเนินการจริงในธุรกิจ  ผลลัพธ์ของระบบ
นี้ มักอยู่ในรูปของ สิ่งประดิษฐ์ ตัวแบบ รูปแบบ เป็นต้น 

4.4) ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ (Management Information Systems- MIS) เป็น
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการควบคุม ระบบ
จะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกัน เพื่อประมวลและสร้างสารสนเทศที่เหมาะสม
และจำเป็นต่อการบริหารงาน ตัวอย่าง เช่น ระบบบริหารงานบุคลากร ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของ
รายงานสรุป รายงานของสิ่งผิดปกติ 

4.5) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems – DSS) เป็นระบบที่ช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจสำหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาคำตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน 
ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยังต้องสามารถเสนอ
ทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้น หลักการของระบบ 
สร้างข้ึนจากแนวคิดของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ ทำให้สามารถ
วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาได้ โดยอาศัยประสบการณ์ และ ความสามารถของ
ผู้บริหารเอง ผู้บริหารอาจกำหนดเงื่อนไขและทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ไปจนกระทั่งพบสถานการณ์ที่
เหมาะสมที่สุด แล้วใช้เป็นสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจ  รูปแบบของผลลัพธ์ อาจจะอยู่ในรูปของ รายงานเฉพาะ
กิจ รายงานการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ การทำนาย หรือ พยากรณ์เหตุการณ์ 

4.6) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System – EIS)
เป็น ระบบที่สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแผนระยะยาวแล ะ
เป้าหมายของกิจการสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูงนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายนอกกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค Globalization ข้อมูลระดับโลก แนวโน้มระดับสากลเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
การแข่งขันของธุรกิจ ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ 
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  ถึงแม้ว ่าระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภท แต่องค์ประกอบที ่จำเป็นของระบบ
สารสนเทศทุกประเภท ก็คือต้องประกอบด้วยกิจกรรม 3 อย่างตามที่ Laudon & Laudon (2001) ได้กล่าวไว้ 
คือ ระบบต้องมีการนำเข้าข้อมูล ( Input) การประมวลผลข้อมูล (Process) และการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล 
(Output) สุชาดา กีระนันทน์ (2541) สรุปไว้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรนั้นเป็นสิ่งท้าทาย
ผู้บริหารเป็นอย่างมาก การที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นในหน่วยงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการ
พัฒนาระบบ ต้องร่วมกันตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพราะการนำระบบสารสนเทศมาใช้อาจจะกระทบต่อ
กระบวนการดำเนินงานและการบริหาร ที่เป็นอยู่ หรืออาจจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
 

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 
ปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจของผู้บริหารของทุกบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้บุคลากรใน

ระดับบริหารมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งต่อระบบสารสนเทศ (Information System) 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ (Critical Factor)  ต่อการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับผู้จัดการ (Manager) ในปัจจุบันจึงมี
ภาระร่วมรับผิดชอบกับองค์กรในฐานะที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิง
สร้างสรรค์แก่องค์กรธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนางานโครงการใหม่ การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ  
การบริหารเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การบริหารงานบำรุงรักษาระบบงาน  ตลอดจนการบริหารงานปฏิบัติกา ร
ประจำวัน 

ระบบสารสนเทศ จึงเป็นเป็นระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ระบบอื่นๆที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยเฉพาะระบบธุรกิจ ที่ต้องใช้ตัวเลข ข่าวสาร ข้อมูลในการประกอบธรุกิจ 
เช่น ระบบแจ้งหนี้ลูกค้า ระบบบัญชีต่าง ๆ ดังนั้นหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศก็น่าจะเป็นการแปลง ข้อมูล
จำนวนมากให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ 

ฐานข้อมูล อาจถือได้ว่าเป็นตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง เช่น  เป็นที่รวมหรือเป็นที่
บรรจุแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง เป็นต้น (A database can be regarded as a kind of electronic 
filing cabinet.) ฐานข้อมูลเป็นชุดของข้อมูลที่คงทน (Persistent Data) ซึ่งถูกเรียกใช้โดยโปรแกรมของกิจการ
ใ ดก ิ จ ก า รหน ึ ่ ง  ( A database is a collection of persistent data that is used by the application 
systems of some given enterprise.) ข้อมูลจะคงทนอยู่ในฐานข้อมูลเพราะเมื่อระบบจัดการฐานข้อมูลรับ
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว ใครจะขจัดหรือเอาข้อมูลออกไปจากฐานข้อมูลได้ต้องมีการร้องขอต่อระบบ
จัดการฐานข้อมูลเท่านั้น 

1)  คุณลักษณะที่ดีของฐานข้อมูลจึงประกอบด้วย 
  1.1) ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด (Minimum redundancy) เป็น

การทำให้ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันลดน้อยลงหรือหมดไป โดยนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพ่ือตัดหรือลดส่วนที่
ซ้ำกันทิ้งไป ให้เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และเป็นผลทำให้สามารถแบ่งข้อมูลกันใช้ได้ระหว่างผู้ใช้ห ลาย ๆ คน 
รวมทั้งการใช้ข้อมูลเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ กันได้อีกด้วย 
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  1.2) ความถูกต้องสูงสุด (Maximum Integrity: Correctness) ในระบบฐานข้อมูล
จะมีความถูกต้องของข้อมูลสูงสุด เพราะว่าฐานข้อมูลมี DBMS คอยตรวจสอบกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ 
(Integrity Rules) ให้ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในระบบฐานข้อมูลนั้น โดยกฎเกณฑ์
เหล่านี ้จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามแนวคิดของ International Organization for Standard (ISO) แต่ใน
ปัจจุบันมี DBMS บาง product ที่ข้อบังคับเหล่านี้ไม่ได้ผูกติดอยู่กับฐานข้อมูลยังคงเก็บอยู่ ในโปรแกรม การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่านี้ทำให้ต้องแก้ไขโปรแกรมตามไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งไม่สะดวก เช่นเดียวกับระบบ
แฟ้มข้อมูลเดิมทำให้เกิดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม แต่ถ้าย้าย การเก็บข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์เหล่านี้มา
ไว้ที่ฐานข้อมูล ในทางปฏิบัติจะทำให้ความเร็วลดลงกว่าแบบเดิม เนื่องจากปัจจุบันนี้ฮาร์ดแวร์ที่มีความสามารถ
และประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้ความเร็วพอกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลบางชนิดจะมีฟังก์ชันพิเศษ ( trigger) กับ 
procedure อยู่บน FORM ก็มี ปัจจุบันจะมีให้เลือกว่าจะไว้บนจอหรือไว้ในกฎเกณฑ์กลาง ซึ่งจะเก็บไว้ที่
ฐานข้อมูลเรียกว่า stored procedure ซึ่งถูกควบคุมดูแลโดย DBMS สำหรับ DBMS ชั้นดีส่วนใหญ่จะเป็น 
compile stored procedure เพราะเก็บกฎเกณฑ์เหล่านี้ไว้ที่ stored procedure ไม่ได้เก็บไว้ในโปรแกรม
เหมือนระบบแฟ้มข้อมูลเดิม ดังนั้นเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็จะทำการแก้ไขเพียงแห่งเดียว ทำให้
ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องของข้อมูลมากท่ีสุด และลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และบำรุงรักษา 

  1.3) มีความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) ถือเป็นคุณลักษณะเด่น
ของฐานข้อมูลซึ ่งไม่ม ีในระบบไฟล์ธรรมดา เนื ่องจากในไฟล์ธรรมดาจะเป็นข้อมูลที ่ไม ่อ ิสระ ( data 
dependence) กล่าวคือ ข้อมูลเหล่านี้จะผูกพันอยู่กับวิธีการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลซึ่งในลักษณะการ
เขียนโปรแกรมเราจำเป็นต้องใส่เทคนิคการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลไว้ในโปรแกรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดเก็บทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างข้อมูลทั้งในระดับ logical และ physical ย่อมมีผลกระทบต่อโปรแกรม แต่ถ้าข้อมูลเก็บในลักษณะ
ของฐานข้อมูลแล้วปัญหานี้จะหมดไป เพราะฐานข้อมูลมี DBMS คอยดูแลจัดการให้ ทำให้โปรแกรมเหล่านี้เป็น
อิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล 

  1.4) มีระบบความปลอดภ ัยของข ้อม ูลส ูง (High Degree of Data Security) 
ฐานข้อมูลจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง โดย DBMS จะตรวจสอบรหัสผ่าน (login password) 
เป็นประเด็นแรก หลังจากผ่านเข้าสู่ระบบได้แล้ว DBMS จะตรวจสอบดูว่าผู้ใช้นั้นมีสิทธิใช้ข้อมูลได้มากน้อย
เพียงใด เช่น จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ inquery หรือ update และสามารถทำได้เฉพาะตารางใดหรือแถวใด
หรือคอลัมน์ใด เป็นต้น นอกจากนี้ โครงสร้างข้อมูลระดับล่างยังถูกซ่อนไว้ไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นว่าอยู่ตรงไหน 
DBMS จะไม่ยอมให้โปรแกรมใด ๆ เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ผ่าน DBMS 

  1.5) การควบคุมจะอยู่ที่ส่วนกลาง (Logically Centralized Control) แนวความคิด
นี้จะนำไปสู่ระบบการปฏิบัติงานที่ดี อย่างน้อยสามารถควบคุมความซ้ำซ้อนและความปลอดภัยของข้อมูลได้ 
นอกจากนี้ในการควบคุมทุกอย่างให้มาอยู่ที่ส่วนกลางจะนำมาสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) โดยต้อง
มีการควบคุมดูแลจากศูนย์กลางทั้งการใช้และการสร้างโดยหลักการแล้ว จะไม่ยอมให้โปรแกรมเมอร์สร้าง
ตารางหรือวิวเอง แต่จะให้ผู ้บริหารฐานข้อมูลเป็นผู้สร้ างให้ เพื ่อจะได้ทราบว่าตารางหรือวิวซ้ำหรือไม่ 
นอกจากนี้ผู้บริหารฐานข้อมูลจะเป็นผู้ให้สิทธิแก่ผู้ใช้วิว ดังนั้น โปรแกรมเมอร์จะต้องติดต่อประสานงานกับ
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ผู้บริหารฐานข้อมูลในการจัดทำรายงาน คุณลักษณะนี้จะทำให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ข้อมูลมาอยู่รวมกัน 

2)  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
2.1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที ่สุด 

(โอฬาริก สุรินต๊ะ, 2552) ฐานข้อมูลประเภทนี้จะมีลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของตาราง 
(Table) ซึ่งแทนความสัมพันธ์ (Relation) และภายในตารางก็จะประกอบไปด้วย แถวแทนเรคคอร์ดของแต่ละ
รายการข้อมูลซึ่ง เรียกว่า ทูเพิล (Tuple) และคอลัมน์แทนลักษณะของข้อมูล เรียกวา่ แอททริบิวต์ (Attribute) 
(ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, 2555) ดังภาพประกอบที่ 2.1 

คอลัมน์หรือแอททริบิวต์ (Attribute) 

 

    

    

    

    

ภาพประกอบที่ 2.1 ส่วนประกอบภายในตารางของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

2.2) โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Data Structure) 
โครงสร้างของฐานข้อมูล จะใช้โครงสร้างข ้อมูลในลักษณะ คือ ตาราง

ความสัมพันธ์หรือรีเลชั่น (Relation) โดยรีเลชั่นจะถูกมองเห็นในลักษณะของตารางที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
-  ข้อมูลในแต่ละแถวจะใช้แทน Tuple ใน Relation 
- จะต้องไม่มีแถวคู่ใดในตารางเดียวกัน ที่มีข้อมูลซ้ำกัน 
- ลำดับของแถวใด ๆ ในตาราง จะไม่มีความสำคัญ นั่นคือ กำหนดให้แถวใด

ปรากฎก่อนหรือหลังจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือจัดการกับข้อมูล 
- ลำดับก่อนหลังของคอลัมนใ์ด ๆ ในตาราง จะไม่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับ

แถว 
 3)  พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 อรยา ปรีชาพานิช 2557 ได้กล่าวไว้ว่า พจนานุกรมข้อมูลเป็นเอกสารที่ใช้อธิบาย
รายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ โดยอ้างอิงจากแผนภาพกระแสข้อมูล ดังนั ้น การจัดทำ
พจนานุกรมข้อมูลจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ แล้ว 
จะต้องตรวจสอบข้อมูลในระบบบว่า อาจมีข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน มีคุณลักษณะเหมือนกัน แต่ถูกเรียก
ด้วยคำที่ต่างกัน เพ่ือลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันในฐานข้อมูล 

แถวหรือ ทูเพิล 

(Tuple) 
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Data Dictionary ใช้กำหนดขอบเขตของข้อมูล (Data Field) ที่ใช้ในฐานข้อมูล 
และ อธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ ได้แก่  

1. ชื่อแอททริบิวต์ (Attribute)  
2. คำอธิบาย (Description)  
3. ขอบเขตค่าข้อมูล (Attribute Domain)  
4. ชนิดของข้อมูล (Data Type)  
5. ค่าว่าง (Null)  
6. คีย์หลัก (PK)  
7. คีย์นอก (FK)  
8. แอททริบิวต์ที่อ้างอิง (Attribute Reference)  
9. ตารางที่อ้างอิง (Entity Reference) 

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อ้างอิงข้อมูลการสมัคร (t_register) 
ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 

id int(4) PK ลำดับทีผู่้สมคัร 1 
reg_year varchar(4) - ปีการศึกษา 2559 

reg_code varchar(15) FK รหัสผู้สมัคร 59-21033-001 
reg_fname varchar(100) - ช่ือ รวี 

reg_sname varchar(100) - นามสกลุ ภูบุญม ี
reg_birthdate varchar(100) - วัน/เดือน/ปี เกิด 2528-02-04 
reg_ident varchar(13) - เลขท่ีบัตรประชาชน 1234190001234 

reg_no varchar(15) - บ้านเลขท่ี 33 
reg_moo varchar(4) - หมู ่ 8 

reg_road varchar(150) - ถนน กาฬสินธุ-์สหสัขันธุ ์
reg_tambon varchar(6) FK ตำบล 4644 
reg_amphur varchar(4) FK อำเภอ 511 
reg_province varchar(3) FK จังหวัด 34 

reg_zipcode varchar(5) - รหัสไปรษณีย ์ 46000 
reg_tel varchar(10) - โทรศัพท์บ้าน 043812877 
reg_mobile varchar(10) - โทรศัพท์มือถือ 0981615020 

last_lev varchar(2) FK สำเรจ็การศึกษาระดบั 2 = มัธยมศึกษา ม.6 
gpax double - ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.00 

sch_term enum('2', '3', '4', '5') - เทอม 3 
sch_id varchar(4) - รหัสสถานศึกษาเดิม 1 = พังโคนวิทยาคม 

sch_tel varchar(10) - โทรศัพท์สถานศึกษาเดิม 042772391 
sch_dial varchar(10) - โทรศัพท์พ้ืนฐาน 042772392 

pro_id varchar(5) FK รหัสสาขาวิชาที่เลือกเสมัคร 1 = ออกแบบการผลิต 

12



ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อ้างอิงข้อมูลการสมัคร (t_register) ต่อ 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 

date_reg date - วันท่ีสมัคร 2016-04-02 
status varchar(1) FK สถานะการสมัคร 1 = รอตรวจสอบเอกสาร 

 
2.1.3 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) 

อรยา ปรีชาพานิช 2557 ได้อธิบาย วงจรการพัฒนาระบบประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลักคือ 
เริ่มต้นจากการสำรวจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางธุรกิจเพ่ือกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุด  จากนั้นจึงวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก 
ถัดมาจะเป็นการพัฒนาระบบและทดสอบระบบเพ่ือนำไปติดตั้งใช้งานจริงในองค์กร สุดท้ายจะเป็นขั้นตอนที่ใช้
ระยะเวลานานที่สุดคือการบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์กร  จนกระทั่งระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองคามต้องการใช้
งานได้อีกต่อไป วงจรการพัฒนาระบบจึงจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง  ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้ดัง ภาพประกอบที่ 2.2 

  
ภาพประกอบที ่2.2 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) 

1) ขั้นตอนการสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation Phase) 
1.1) การศึกษาข้อเท็จจริงและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อใช้

กำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ 
1.2) การพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
1.3) การศึกษาความเป็นไปได้ ของแต่ละทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
1.4) การจัดทำแผนการพัฒนาระบบ ตามวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้บริหารอนุมัติ ซึ่งจะกำหนด

รายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินงาน รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละข้ันตอน 
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2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Phase) เป็นการรวบรวมความต้องการใช้งาน

ของผู้ใช้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ และนำมาวิเคราะห์เป็นความต้องการของระบบที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งาน

ในองค์กร โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 

2.1) การรวบรวมความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (User Requirement) เช่น การศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยงข้องกับการปฏิบัติงาน การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การ
สังเกตเหตุการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบ (System Requirement) จากผลสรุป
ความต้องการใช้งานระบบที่ได้รวบรวมไว้แล้ว นักวิเคราะห์ระบบพิจารณาว่าความต้องการส่วนใดที่ควรจะ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศและความต้องการส่วนใดที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนา
เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้งานในโครงการนี้ ซึ่งเอกสารสำคัญที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความต้องการ
ของระบบ (System Requirement Specification: SRS) 

2.3) ขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design Phase) ขั้นตอนการออกแบบเชิง
ตรรกะ เป็นการกำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบให้สอดคล้องกับ SRS โดยไม่คำนึงถึง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ กิจกรรมย่อยในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

2.3.1) การออกแบบในรูปแบบของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) เช่น ผลลัพธ์
จากการค้นหาข้อมูล แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ที่สามารถเรียกดูหรือสั่งพิมพ์จากระบบ เป็นต้น 

2.3.2) การออกแบบในส่วนของรูปแบบการนำเข้าข้อมูล ( Input) เช่น รูปแบบของ
ข้อมูล และช่วงของข้อมูล ค่าท่ีเป็นไปได้ของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบ เป็นต้น 

2.3.3) การออกแบบในส่วนของกะบวนการทำงาน (Process) ว่าประกอบด้วย
ฟังก์ชันการทำงานใดและมีวิธีการทำงานอย่างไร 

2.3.4) การออกแบบในส่วนของส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ (User Interface) เช่น 
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบทบาท เป็นต้น 

4) ขั ้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design Phase) ขั ้นตอนการออกแบบเชิง
กายภาพ เป็นการนำผลจากการออกแบบเชิงตรรกะมาระบุลักษณะของการทำงานของระบบทางกายภาพ โดย
ประกอบด้วย 

4.1) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม 
4.2) การออกแบบฐานข้อมูลระบบ 
4.3) การออกแบบคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม 
4.4) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย 

5) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Implementation Phase) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เป็น
การนำผลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบมาทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ใช้ได้จริง 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 
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5.1) การเขียนโปรแกรม เพ่ือให้ได้ระบบที่สามารถทำงานได้จริงที่ได้ออกแบบระบบไว้แล้ว 
5.2) การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

รวมถึงการทดสอบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานขององค์กรที่ระบุไว้ใน SRS หรือไม ่
5.3) การติดตั้งระบบ เป็นการติดตั้งระบบใหม่แทนที่ระบบเดิมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ

สภาพการและการทำงานขององค์กรให้มากท่ีสุด 
5.4) การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล

สำหรับผู้ใช้งายในระบบใหม่ 
5.5) การจัดทำเอกสารของระบบ ประกอบด้วยคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือการติดตั้งระบบ 

และคู่มือการใช้งานระบบ 
5.6) การฝึกอบรมการใช้งานระบบ เป็นการจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานระบบ ใน

ขั้นตอนนี้อาจให้ผู ้ใช้งานระบบประเมินผลการใช้ระบบในเบื้องต้นด้วย เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้ดียิ่งข้ึนภายใต้ข้อกำหนดใน SRS 

5.7) การประเมินผลระบบ เพื่อติดตามผลว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด และยังมีส่วนใดของระบบที่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานภายใต้ข้อกำหนด 
SRS 

6) ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Phase) 
ขั ้นตอนการบำรุงรักษาระบบ  เป็นการติดตามผลการใช้งานระบบและให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานระบบเพ่ือให้สามารถใช้ระบบได้อย่างยต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพตามที่ได้กำหนดไว้ใน 
SRS โดยทั่วไปสัญญาว่าจ้างการพัฒนาระบบมักกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไว้ 1 
ปี หลังจากนั้นแล้วถ้าองค์กรต้องบำรุงรักษาเพ่ิมเติมอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนแล้วแต่กรณี 

2.1.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานองค์กร จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนด
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศนั้น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากการลงทุนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศจะต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก ทั้งเงินลงทุน เวลาและบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ดังนั้น  การ
วางแผนและกำหนดคุณสมบัติจะต้องมีความละเอียด ถี่ถ้วน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบได้อย่างแท้จริง ซึ่งการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  อรยา  ปรีชาพาณิชย์ (2557) ได้อธิบายไว้ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

1) ความหมายของการวิเคราะห์ระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบ หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานปัจจุบัน 

ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทำงาน รวมไปถึงการค้นหาและรวบรว ม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างเหมาะสม ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างปัญหาที่
มักจะเกิดขึ้นในองค์กร เช่น 
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1.1) ระบบงานเดิมใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับระบบการใช้งาน
ปัจจุบัน 

1.2) การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามความต้องการใช้งานปัจจุบัน 
1.3) การเปลี่ยนแปลงสูตรหรือวิธีการคำนวณผลลัพธ์ 
1.4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเนื่องจากสิ่งแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนไป อาทิ คู่แข่ง

ทางการค้า พัฒนาระบบที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ หรือเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้งานกับระบบ
ได้พัฒนาก้าวไกลจากปัจจุบัน เป็นต้น 

แนวทางหนึ่งที่มักถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการทำงาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลที่องค์กรต่าง ๆ 
มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องเพ่ือความอยู่รอดและสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น ๆ  
  การวิเคราะห์ระบบจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหานั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยทั่วไปจะครอบคลุมอยู่ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
นำเข้าและสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า เช่น การพัฒนาระบบเพ่ือให้บริการลูกค้า
แบบ one-stop-services หรือการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์ เป็นต้น 

4) การเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่องค์กร เช่น เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วพนักงานใน
องค์กรจะไม่จำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา หรือประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษไปได้ร้อยละ 30 ของระบบงาน
เดิม เป็นต้น 

5) การเพิ่มสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับองค์กร เช่น การสร้างรายงานต่าง ๆ ใน
รูปแบบที่เหมาะสมและสามารถนำเสนอผู้บริหารได้ทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น 

2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ  
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะเริ่มต้นจากการรวบรวมความต้องการใช้งาน จาก

แหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับระบบที่จะพัฒนา เช่น ผู้ใช้ระบบ ผู้บริหาร ระบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสามารถรวบรวมได้ทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร การค้นคว้า
ข้อมูล การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม รวมไปถึงวิธีการสมัยใหม่ เช่น การออกแบบ
แอพพลิเคชั่นร่วมกัน การสร้างโปรแกรมต้นแบบแบบวนซ้ำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดความต้องการ
ของระบบ ซึ่งมักมีการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังของฟังก์ชันที่จะพัฒนาตามผลของการระดมสมองร่วมกัน
ของกลุ่มผู้ใช้ทุกระดับและทีมนักพัฒนาระบบ 

หลังจากนั้นจะทำการจัดทำเป็นเอกสารสำคัญที่เรียกว่า ข้อกำหนดความต้องการของ
ระบบ (SRS) ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการที่เป็นฟังก์ชัน ความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชัน และความต้องการที่
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เป็นข้อบังคับ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องให้ผู้บริหารขององค์กรและนักพัฒนาระบบลงนามเห็นชอบร่วมกัน 
เพื่อใช้เอกสารนี้ประกอบการดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบจนกระทั่งถึงขั้นตอนการตรวจรับระบบ 
รายละเอียดขั้นตอน ดังภาพประกอบที่ 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

2.1.5  แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling) 
 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจำเป็นต้องมีการสร้างแบบจำลองในหลายมุมมอง เพื่อใช้

ในการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งในทีมนักพัฒนาระบบ เจ้าของระบบรวมถึงผู้ใช้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องด้วย อรยา  ปรีชาพาณิชย์ (2557) ได้อธิบายแบบจำลองกระบวนการไว้ว่า แบบจำลองสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบจำลองเชิงกายภาพ (Physical Model) สำหรับแสดงรายละเอียดการทำงานของ
ระบบทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน ข้อมูลนำเข้า/สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมไปถึง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบ จึงกล่าวได้ว่าแบบจำลองเชิงกายภาพจะเน้นการ
นำเสนอในส่วนวิธีการทำงาน (How) ซึ ่งการนำเสนอในมุมมองดังกล่าวอาจทำให้รายละเอียดของระบบ
บางส่วนขาดหายไปบ้าง ภายใต้ข้อจำกัดที ่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี

ความต้องการของผู้ใช้ 

แหล่งข้อมลู 
- ผู้ใช้ระบบ 
- ผู้บริหาร 
-ระบบเดมิ 
- แบบฟอร์ม/รายงาน 

1 วิธีการรวบรวมความต้องการ 

วิธีการแบบด้ังเดิม วิธีการแบบใหม่ 

การค้นหาจากเอกสาร 

การค้นคว้าข้อมูล 

การสัมภาษณ์ 

การใช้แบบสอบถาม 

การสังเกตการณ์ 

การออกแบบ
แอพพลิเคชั่นร่วมกัน 

การสร้างโปรแกรม
ต้นแบบแบบวนซ้ำ 

2 

ความต้องการของระบบ 
3 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความต้องการ
ของระบบ (SRS) 
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สารสนเทศ ดังนั้น ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจึงจำเป็นต้องสร้างแบบจำลอง เพ่ือนำเสนอระบบว่าเป็น
อย่างไร (what) โดยไม่คำถึงถึงการพัฒนาระบบและประยุกต์ใช้งานระบบ โดยแบบจำลองในลักษณะดังกล่าว
เรียกว่า แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) 

 ในขั ้นตอนการออกแบบระบบเชิงตรรกะจะใช้แบบจำลองทางตรรกะ เพื ่อนำเสนอถึง
องค์ประกอบที่ควรจะมีทั้งหมดของระบบนั้น ๆ โดยสร้างในลักษณะของแบบจำลองกระบวนการ (Process 
Model) เพื่อแสดงว่าระบบมีกระบวนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนต้องใช้ข้อมูลนำเข้า
จากแหล่งใด รวมไปถึงข้อมูล/สารสนเทศที่ได้จากการทำงานจะถูกส่งไปยังแหล่งรับข้อมูลใดบ้าง ซึ่งสามารถ
สร้างได้หลายรูปแบบ เช่น  

- แผนภาพกระแสงาน (Work Flow Diagram) 
- แผนภูมิโครงสร้าง (Structure Chart) 
- แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

1)  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูลเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่แสดงรายละเอียดของการ
ออกแบบบ้านก่อนลงมือก่อสร้างจริง โดยสถาปนิกจะแบบพิมพ์เขียวในการสื่อสารกับเจ้าของบ้านเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันว่า บ้านที่จะสร้างมีรูปทรงใด และรายละเอียดของบ้านเป็นแบบใด  

แผนภาพกระแสข้อมูลยังมีประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เป็นแผนภาพที่ใช้
สื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะประกอบไปด้วยผู้ใช้งาน
ระบบกี่ฝ่าย กระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานย่อยอย่างไร  และในแต่ละกระบวนการทำงาน
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดของข้อมูลอย่างไร มีข้อมูลเข้าและข้อมูลส่งออกไปจัดเก็บไว้แหล่งข้อมูลใด
ในแต่ละกระบวนการ 

1.1) องค์ประกอบและสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน 

คือ 

1.1.1) กระบวนการทำงาน (Process) 

1.1.2) เอนทิตีภายนอก (External Entity) 

1.1.3) กระแสข้อมูล (Data Flow) 

1.1.4) แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) 

สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายถึงแต่ละองค์ประกอบที่นิยมใช้งาน มี 2 รูปแบบ คือ ชุด

สัญลักษณ์ที่กำหนดโดย DeMarco & Yourdon และชุดสัญลักษณ์ที่กำหนดโดย Gane & Sarson ดังตารางที่ 

2.2 
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ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล 

ชื่อสัญลักษณ์ DeMarco & Yourdon Gane & Sarson 

กระบวนการทำงาน  
 
 

 
 
 

เอนทิตีภายนอก  
 
 

 

กระแสข้อมูล  
 

 

แหล่งจัดเก็บข้อมูล  
 
 

 

    

1.1.1) กระบวนการทำงาน (Process) 
กระบวนการทำงานเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกระบวนการทำงานทางธุรกิจว่า การ

ทำงานในข้ันตอนนั้น ๆ จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลนำเข้า (Input) และประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่เป็น
ผลลัพธ์ (output) ใดบ้างโดยข้อมูลนำเข้าอาจมาจากกระบวนการทำงานอ่ืน เอนทิตีภายนอก หรือแปล่งจัดเก็บ
ข้อมูล โดยมีหลักการกำหนดกระบวนการทำงาน ดังต่อไปนี้ 

แต่ละกระบวนการทำงานจะต้องมีหมายเลขกำกับ เพ่ือแสดงลำดับของกระบวนการ
ทำงานโดยหมายเลขของกระบวนการทำงานทั้งระบบจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและแผนภาพแต่ละระดับจะใช้
หมายเลขกำกับกระบวนการทำงานที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างแผนภาพระดับบนและระดับล่างเสมอ และ
วิธีการเรียงลำดับหมายเลขของกระบวนการทำงานในแต่ละระดับนั้น สามารถกำหนดได้ตามความสะดวกใน
การใช้งานแผนภาพกระแสข้อมูล อาทิเช่น 

การกำหนดลำดับของกระบวนการทำงานตามลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่
เคยมีการใช้งานระบบดังกล่าวมาก่อน เช่น ระบบกำหนดกระบวนการทำงาน “จัดการข้อมูลหลัก” และ”สมัคร
สมาชิก” เป็น 2 กระบวนการแรกสุด จากนั้นจึงเป็นกระบวนการทำงาน “รับคำสั่งซื้อ” และ “ตรวจสอบ
เครดิต” ในการกำหนดหมายเลข ก็จะกำหนดหมายเลขที่ 1 เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลหลัก หมายเลขที่ 2 
เป็นกระบวนการสมัครสมาชิก หมายเลขที่ 3 ระบบคำสั่งซื ้อ และหมายเลขที่ 4 ระบบตรวจสอบเครดิต 
ตามลำดับ 

การกำหนดลำดับของกระบวนการทำงานตามความถี่ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

โดยกระบวนการทำงานที่มีความถี่ในการใช้งานสูง จะกำหนดไว้เป็นลำดับต้น ๆ ของกระบวนการทำงาน

ทั้งหมด ส่วนกระบวนการทำงานที่มีความถี่ในการใช้งานต่ำ จะกำหนดไว้เป็นลำดับสุดท้าย เช่น ในระบบการ
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ขายสินค้า กำหนดกระบวนการทำงาน “รับคำสั่งซื้อ” และ “ตรวจสอบเครดิต” เป็น 2 กระบวนการแรกสุด 

จากนั้นจึงเป็นกระบวนการทำงน “สมัครสมาชิก” และ “จัดการข้อมูลหลัก”  

ทั้ง 2 วิธีการข้างต้น สามารถใช้ในการวิเคราะห์ระบบได้เหมือนกัน เพราะขอบเขตการ

ทำงานของระบบเท่ากัน เพียงแต่ต้องสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องในระบบว่า ต้องการให้เรียงลำดับกระบวนการ

การทำงานอย่างไร ถึงจะเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของหน่วยงานมากที่สุด โดยการเรียงลำดับจะ

สอดคล้องกับเมนูการใช้งานของระบบในส่วนของการออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบ 

กระบวนการทำงานจะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยา (Verb) เท่านั้น จากนั้นจึงเป็นคำนาม 

หรือคำคุณศัพท์ เช่น คำนวณภาษี ตรวจสอบยอดหนี้คงค้าง จัดพิมพ์ใบเสร็จ และปรับปรุงปริมาณสินค้าคงคลัง 

เป็นต้น 

กระบวนการทำงานจะต้องใช้คำที่สามารถสื่อให้เห็นถึงกิจกรรมที่ทำให้ขั้นตอนนี้อย่าง

ชัดเจน โดยไม่ควรใช้คำกว้างจนไม่สามารถสื่อสารได้ว่าทำอะไรได้บ้างในขั้นตอนนี้ และในขณะเดียวกันก็ไม่ควร

ใช้คำที่แคบจนกระทั่งไม่ครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นในข้ันตอนดังกล่าว  

1.1.2) เอนทิตีภายนอก (External Entity) 

เอนทิตีภายนอก หมายถึง แหล่งข้อมูลซึ่งอาจเป็นบุคคล ระบบสารสนเทศ หรือ

เครื่องมือ/อุปกรณ์ใด ๆ ไม่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานนั้น ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  แหล่งข้อมูลนำเข้า (Data Source) ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกระบวนการทำงาน 

2)  แหล่งรับข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information Destination) ซึ่งเป็นผลลัพธ์

ที่ได้จากกระบวนการทำงานนั้น ๆ  

หลักการกำหนดเอนทิตีภายนอก จะต้องตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งผลต่อการ

สร้างแผนภาพกระแสข้อมูลที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ในบทบาทต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับระบบ โดยใช้หลักการพิจารณาว่า แหล่งข้อมูลใดสมควรกำหนดเป็นเอนทิตีภายนอกบ้างจาก

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทำงานมีจุดกำเนิดมาจากแหล่งใด 

- ข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการทำงาน จะต้องส่งไปยัง

แหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของระบบ โดยอาจนำข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ ไปจัดเก็บไว้หรือ

นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2)  แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) 

นนทรัตน์ กิจยะกานนท์ และคณะ. (2557).  ได้กล่าวไว้ว ่า Use Case Diagram คือ 
แผนภาพที่ แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์ กับระบบย่อย (Sub systems) ภายใน
ระบบใหญ่ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบ (User) จะถูกกำหนดว่าให้เป็น Actor และ ระบบย่อย 
(Sub systems) คือ Use Case จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมด
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ของระบบว่ามีการทำงานอะไรบ้างเป็นการดึงความต้องการหรือเรื่องราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram จะใช้สัญลักษณ์รูป
คนแทน Actor ใช้สัญลักษณ์วงรีแทน Use Case และใช้เส้นตรงในการเชื่อม Actor กับ Use Case เพื่อแสดง
การใช้งานของ Use Case ของ Actor นอกจากนั้น Use Case ทุก ๆ ตัวจะต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเดียวกัน ซึ่ง
มีชื่อของระบบระบุอยู่ด้วย Use Case Diagram ที่เป็นการจำลองภาพการทำงานของระบบการจัดการการใช้
บัตรเครดิตถึงจะเห็นได้ว่า ระบบนี้ประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อย คือ 

1. ระบบการรับและประมวลผลรายการการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตของลูกค้าแสดง ด้วย Use 
Case ชื่อ Perform Card Transaction  

2. ระบบการจัดทำใบเสร็จการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต แสดงด้วย Use Case ชื่อ Process 
Customer Bill  

3. ระบบการรวบรวมยอดใช้จ่ายแต่ละวัน แสดงด้วย Use Case ชื่อ Reconcile Transaction  
4. ระบบการจัดการบัญชีของลูกค้า แสดงด้วย Use Case ชื่อ Manage Customer Account 

 
ภาพประกอบที่ 2.4 ตัวอย่าง use case diagram 
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3)  แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) 
โอกาส เอี ่ยมสิร ิวงศ์ (2555) กล่าวไว้ว ่า แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 

Relationship Diagram: ER Diagram) คือ แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดที ่นำมาใช้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล โดยสัญลักษณ์พื ้นฐานที ่ใช้งานในแผนภาพ จะประกอบด้วยเอ็นทิตี ้ แอททริบิว ต์ และ
ความสัมพันธ์ ตามรายละเอียดทั่วไป 

3.1) เอ็นทิตี้ (Entities) 
เอ็นทิตี้ (Entities) คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจที่นำมาใช้จัดเก็บ

ข้อมูล สำหรับการสร้างแบบจำลองระบบขึ้นมาสักระบบหนึ่ง เราจะต้องค้นหาเพื่อกำหนดแนวคิดที ่เป็น
นามธรรมทั้งหลาย ให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้เสียก่อน และนำสัญลักษณ์มาวาดเป็นแผนภาพเพ่ือนำเสนอ
สิ่ง ๆ นั้น ตัวอย่างเช่น เอ็นทิตี ้ชื ่อ Customer ที่ใช้แทนลูกค้าทั้งหมดในระบบ จะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น ซึ่งเอ็นทิตี้อาจหมายถึง 

- บุคคล (Persons) เช่น ลูกค้า พนักงาน นักศึกษา ผู้ป่วย แผนก ฝ่าย ร้านค้า 

กรณีเอ็นทิตี้ที่ใช้แทนบุคคล สามารถแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มคน หรือองค์กรได้ 

- สถานที ่ (Place) เช ่น อาคาร ห้อง สาขาของสำนักงาน ว ิทยาเขตหรือ 

campus 

- วัตถุ (Objects) เช่น หนังสือ เครื ่องจักร อะไหล่ชิ ้นส่วน สินค้า วัตถุดิบ 

เครื่องยนต์ 

- เหตุการณ์ (Events) เช่น การลงทะเบียน การจอง การสั่งซื้อ 

- แนวความคิด (Concepts) เช่น บัญชี พันธบัตร หลักสูตร กองทุน คุณสมบัติ 

 
ภาพประกอบที่  2.5 แสดงสัญลักษณ์เอ็นทิตี้ลูกค้าและสัญญาเช่า 

3.2) แอททริบิวต์ (Attributes) 

แอททริบิวต์ คือ คุณสมบัติของเอ็นทิตี้ เช่น เอ็นทิตี้ลูกค้า ประกอบด้วยแอททริ

บิวต์ รหัสสินค้า ชื่อ วันเกิด เพศ ที่อยู่ โทรศัพท์ โดยสัญลักษณ์แอททริบิวต์ของแต่ละเอ็นทิตี้ในแผนภาพ ER 

สามารถเลือกเขียนตามมาตรฐานของ Peter Chen หรือมาตรฐาน IDEF1X ได้ โดยแอททริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้ จะ

หมายถึงคีย์หลัก (Primary Key : PK) 

 

 

CUSTOMER CONTRACT 
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(a)                                                    (b) 

ภาพประกอบที่ 2.6 ตัวอย่าง ER Diagram 
(ที่มา (a) : www. https://stackoverflow.com/) 

 
2.1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

1) ลักษณะการเขียนโปรแกรม 
ลักษณะของการเขียนโปรแกรมจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การเขียนโปรแกรม

บนวินโดวส์ (Windows-Based Application) และการเขียนโปรแกรมเว็บ (Web-Based Application) ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงเฉพาะการเขียนโปรแกรมบนเว็บเท่านั้น โดยลักษณะที่สำคัญก็คือ การแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่
บนบราวเซอร์ (Browser) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือจะเข้าใช้
งานเมื่อไรก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทาให้โปรแกรมบนเว็บมีเหนือกว่าโปรแกรมบนวินโดวส์ 
ระบบงานทางธุรกิจก็เริ่มหันมาพัฒนาในลักษณะโปรแกรมเว็บมากข้ึนอันเนื่องมาจากข้อดีดังกล่าว 

การทำงาน World Wide Web หรือ WWW จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทำงานใน

ลักษณะไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) คือ มี ลักษณะของการเชื่อมต่อของเครื่องผู้ให้บริการ (Server) 

และ เครื่องผู้ใช้บริการ (client) พิจารณารูปต่อไปนี้ 

 

ภาพประกอบที ่2.7 การทำงาน World Wide Web หรือ WWW 

การทำงานเริ่มจากเครื่องผู้ขอใช้บริการ (Client) ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องลูกที่ทำงาน
ร้องขอ (Request) ใช้บริการจากเครื่องผู้ให้บริการ (Server) ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องแม่ หลังจากเครื่องผู้ 
ให้บริการทำการจัดเตรียมข้อมูลหรือบริการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริ การได้ร้องขอมาก็จะทำการตอบกลับ 
(Response) คืนไปยังเครื่องของผู้ขอใช้บริการ โดยปกติเครื่องแม่จะมีอยู่เพียงเครื่องเดียว ในขณะที่เครื่องลูก 
อาจจะมีได้หลายๆ เครื่องและเครื่องลูกหลายๆ เครื่องนี้ก็อาจจะเข้ามาขอใช้บริการจากเครื่องแม่พร้อมกันก็ได้ 

Client Server 

Request 

Response 
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ในสำนักงานต่าง ๆ ได้นำประโยชน์ของการทำงานในลักษณะ Client-Server นี้ไปใช้

จัดการงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานพิจารณารูปต่อไปนี้ 

 

ภาพประกอบที ่2.8 การทำงานในลักษณะ Client-Server 

เครื่องแม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ (Printer) ดังนั้นเครื่องแม่นี้เราจะเรียกว่า Print 

Server คือ เป็นเครื่องที่ให้บริการงานทางด้านการพิมพ์ กระบวนการท างานจะเริ่มต้น จากเครื่องลูกที่ต้องการ

พิมพ์ เอกสารจึงได้ทำการสั่งพิมพ์จากเครื่องลูกดังกล่าว ข้อมูลที่ ต้องการพิมพ์ก็จะถูกส่งมายังเครื่อง Print 

Server ซึ่งก็จะทำการพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ ข้อดีของการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ก็คือ ในสำนักงานนั้นก็

เพียงแต่ จัดหาเครื่องพิมพ์ 1 เครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็น Print Server เมื่อพนักงาน

ภายในบริษัท ต้องการสั่งพิมพ์เอกสารใด ๆ ก็สามารถสั่งงานที่เครื่องลูกได้เลย ประหยัดงบประมาณที่จะต้องทำ

การจัดหา เครื ่องพิมพ์ให้กับพนักงานทุกๆ คน พิจารณาตัวอย่างของการทำงานแบบ Client-Server อีก

ตัวอย่าง ดังรูปต่อไปนี้ 

 

ภาพประกอบที ่2.9 การทำงานในลักษณะ Client- Database Server 

เป็นอีกตัวอย่างของการทำงานในลักษณะ Client-Server โดยเครื่องแม่ทำหน้าที่จัดเก็บ

ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทไว้ในฐานข้อมูล ดังนั้นเครื่องแม่นี้เราก็จะเรียกว่า Database Server การทำงาน

ก็จะเริ่มจาก เครื่องลูกเช่นเดียวกัน คือ เครื่องลูกอาจจะทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข หรือดึ่งข้อมูลซึ่งจัดเก็บไว้ที่

ฐานข้อมูล ข้อดี ของการเชื่อมต่อแบบนี้ก็คือ การจัดการข้อมูลต่างๆซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพียงที่เดียวทำให้ข้อมูลมี

ความเป็นหนึ่งเดียว (Uniqueness) คือข้อมูลไม่กระจัด กระจายและมีความถูกต้อง 

จากทั้ง 2 ตัวอย่างของการทำงานของ Client-Server ลำดับถัดไปจะกล่าวถึงลักษณะของ

การทำงาน ของ WWW ซึ่งก็จะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับ 2 ตัวอย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว พิจารณารูป

ต่อไปนี้ 

Request 

Response 

Server Printe

r 
Client 
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ภาพประกอบที ่2.10 การทำงานในลักษณะ Client- Web Server 

เครื ่องแม่ในที ่นี ้จะให้บริการต่างๆ ที ่เกี ่ยวกับเว็บทั้ งหมด ไฟล์เว็บเพจ รูปภาพ หรือ 
โปรแกรมเว็บต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องนี้ ซึ่งเราจะเรียกเครื่องนี้ว่า Web Server ส่วนเครื่องลูกซึ่งเป็น
เครื่องที่ขอใช้บริการเรา จะเรียกว่า Client เนื่องจากการแสดงผลจะถูกแสดงบนบราวเซอร์ เช่น Internet 
Explore หรือ URL (Universal Resource Locator) จากโปรแกรมบราวเซอร์ ซึ ่งข้อมูลจะถูกกระทำผ่าน
โปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เครื่อง Web Server เมื่อได้รับคำร้องขอก็จะทำการจัดส่ง
หน้าเว็บเพจนั้น    ผ่านไปทาง Web Browser 

 2) ประเภทของโปรแกรมบนเว็บ 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บสามารถแบ่งลักษณะการทำงานของโปรแกรมได้เป็น 2 ประเภท 

คือ 
2.1) Static Programming เป็นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง 

เช่น เว็บประวัติส่วนตัว, เว็บนำเสนอประวัติและโครงสร้างขององค์กร เป็นต้น ลักษณะเว็บประเภทนี้ เมื่อ
ผู้พัฒนาเว็บสร้างเว็บขึ้นมาแล้วหากต้องการที่จะทำการแก้ไขข้อมูลบางอย่างนั้นก็จะต้องใช้ โปรแกรมในการ
สร้างเว็บเพจ เช่น Adobe Dreamweaver Microsoft FrontPage เป็นต้น เปิดไฟล์ของหน้าเว็บนั้นแล้วจึงทำ
การแก้ไป ข้อมูลที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องทำการบันทึกไฟดังกล่าวและทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ที่ 
Web Server จะเห็นว่าลักษณะของโปรแกรมบนเว็บประเภทนี้จะไม่มีความยึดหยุ่นในการจัดการ และสร้าง
ความ ยุ่งยากให้แก่ผู้พัฒนาเว็บเพจด้วย 

ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บประเภทนี ้ ผ ู ้พ ัฒนาโปรแกรมเพียงแค่จัดหาเครื ่อง
คอมพิวเตอร์และทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องแม่ (Web Server) 
เท่านั้น และในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ผู้พัฒนาก็ไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็ได้ เพียงแค่สามารถ
เขียนเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจก็เพียงพอแล้ว ลักษณะการทำงานของโปรแกรมบนเว็บประเภท
นี้มีลักษณะดังรูปต่อไปนี้ 

 

ภาพประกอบที ่2.11 การทำงานในลักษณะการประมวลผล Client -  Web Server ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ 
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2.2) Dynamic Programming เป ็นล ักษณะของโปรแกรมบนเว ็บที ่ เก ิดข ึ ้นมาเ พ่ือ

แก้ปัญหาความไม่ ยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลของ Static Programming โดยเหมาะสมสำหรับเว็บที่ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอยู่บ่อยครั้งหรือเว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูล จำนวนมากได้ ภายในฐานข้อมูล เช่นเว็บ

หนังสือพิมพ์, เว็บ แสดงรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บประเภทนี้จะต้องอาศัย

ผู้พัฒนาโปรแกรมท่ีมี ความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้ง

ก็ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถเป็นเครื่อง Web Serve 

ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการ แปลโปรแกรมภาษาและฐานข้อมูลพิจารณาลักษณะการทางานของโปรแกรมเว็บ

ประเภทนี้ดังรูปต่อไปนี้ 

 

ภาพประกอบที ่2.12 การแปลโปรแกรมภาษาและฐานข้อมูล 

โปรแกรมก็จะเริ่มกระบวนการทำงานจากเครื่องลูกทำการร้องขอเว็บเพจ ซึ่งเว็บเพจที่ร้อง

ขอได้มีการ เขียนโปรแกรมบนเว็บในลักษณะ Dynamic Programming ได้ ดังนั้นที่เครื่องแม่ก็จะทำการเรียก

ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมภาษาขึ้นมาเพ่ือแปลโปรแกรมภาษา (Programming Language) ให้เป็นภาษาเครื่อง 

(Machine Language) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจเฉพาะภาษาเครื่องเท่านั้น ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้น 

มีคำสั่งที่ทำ การจัดการฐานข้อมูลก็จะทำการ เพิ่ม ลบ แก้ไข หรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งโดยปกติตัว 

ฐานข้อมูลนี้จะอยู่ภายในเครื่องแม่หรืออาจจะแยกออกมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องก็ได้หลังจากนั้น 

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเครื่องแม่ทำการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการส่งข้อมูลผลลัพธ์กลับใน 

ลักษณะ HTML กลับไปยังเครื่องลูก หรือเครื่องที่ทำการร้องของนั่นเอง  
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2.1.7  การประเมินความพึงพอใจระบบ 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้ให้ความหมายของความพอใจ ไว้ว่าหมายถึง อารมณ์แห่ง

ความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ และความรู้สึกนั้นนำมาซึ่งความต้องการในการใช้บริการซ้ำจนใน
ที่สุดเกิดความติดใจ ต้องการใช้บริการกับธุรกิจนั้นให้นานเท่านาน ตราบเท่าที่ความพอใจนั้นยังคงอยู่ หรืออีก
นัยหนึ่งความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ได้เกิดข้ึนแล้ว 

ชารินี  เดชจินดา (2535) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึ้น 
หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

คุณากร จำปาหอม (2552) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ  คือ 
ความรู้สึก ท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์หนึ่งๆ ที่เอนเอียงไปในทางบวก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมา หลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่งที่ตรงตามความต้องการ หรือเป็นความรู้สึกมีความสุข
เมื่อไดร้ับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย  

จากความพึงพอใจที่นักวิจัยต่าง ๆ กล่าวไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก
หรือทัศนคติที่ดี ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งเอนไปทางบวก หรือสภาวะของอารมณ์ของบุคคลที่มี
ต่อการทำงานหรือการปฏิบัต ิกิจกรรมเมื ่อรู้ ส ึกเกิดในเชิงบวกผลจากการปฏิบัต ิก ิจกรรมต่าง ๆ จะมี
ประสิทธิภาพสูง และในทางตรงข้ามเมื่อรู้สึกเกิดในเชิงลบ การปฏิบัติกิจกรรมก็จะมีประสิทธิภาพต่ำ ซึ่งมี
ลักษณะการวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545) ดังนี้ 

  ระดับคะแนน  5 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน  4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
  ระดับคะแนน  3 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับคะแนน  2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
  ระดับคะแนน  1 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

นำคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545)  ดังนี้ 

1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ดังสมการ ภาพประกอบที ่2.13 

𝑥  = 
∑ 𝑥

𝑛
 

ภาพประกอบที่ 2.13 สมการค่าเฉลี่ย (Mean) 
   โดยที่ 
    𝑥     คือ  ค่าเฉลี่ย 
      ∑ 𝑥    คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      𝑛      คือ  จำนวนทั้งหมด 
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  2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังสมการ ภาพประกอบที่ 2.14 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

ภาพประกอบที่ 2.14 สมการส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   โดยที่  
   𝑆. 𝐷.    คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ∑ 𝑥     คือ  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
   ∑ 𝑥

2    คือ  ผลรวมของคะแนนยกกำลังสองทั้งหมด 
   𝑛        คือ  จำนวนทั้งหมด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจของผู ้ทดสอบระบบต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
2.2  งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ (2549) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรับสมัครนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนกระบวนทำงานเดิม ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ได้ออกแบบและพัฒนาใน
รูปแบบของเครือข่ายระยะใกล้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับสมัครนักศึกษาและตอบสนองความต้องการด้าน
สารสนเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกทะเบียนและวัดผล แผนกอาคารสถานที่ แผนกการเงิน ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ โดยพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมการรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การ
สอบคัดเลือกนักศึกษา ตลอดจนการออกรายงาน สรุปข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการรับสมัคร และแผนภูมิ
เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ ประกอบการพิจารณาวางแผนการรับสมัครนักศึกษาในปีต่อไปได้  การ
พัฒนาโครงงานครั้งนี้ใช้สถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์-เซอร์ฟเวอร์ เพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายคน ซึ่งจะช่วย
ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 เป็นระบบ
การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้
และฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Crystal Report 8.5 ในการสร้างรายงาน โดยมีการนำเสนอข้อมูลทั้งรูปแบบ
ของตัวเลข ข้อความและกราฟิก ผลการพัฒนา ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับผลที่คาดว่าจะได้รับ แต่ยังมีปัญหา
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อุปสรรคในด้านการแสดงข้อมูล Crystal Report ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถแสดงผลได้ในแบบเวลาจริง (Real 
Time) ปัญหาจากตัวโปรแกรม Microsoft Access 2003 ที่มีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณของข้อมูลที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต 

จิราภัทร  คำแปง (2553) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษา โควตาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย พัฒนาโดยการศึกษาจาก
ระบบงานเดิม ออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานใด้ดียิ่งขึ้น โดยประกอบไปด้วย
ระบบการทำงานตั้งแต่ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การควบคุมการรับสมัคร การจัดการข้อมูลการสมัคร และ
หลักฐาน การจัดการข้อมูลการรับชำระเงิน การจัดการข้อมูลการช่วยเหลือผู้สมัคร การจัดการข้อมูลผู้สมัคร 
การจัดการประกาศสิทธิสอบและผลสอบ การจัดการส่วนสรุปผลและรายงานทางสถิติ พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา 
PHP JavaScript และ AJAX ผลการพัฒนาได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ จำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23  หรือระดับมาก สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในด้านฐานข้อมูลระบบยังไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ปัญหาในด้านการแสดงผล
ข้อมูล ในเรื่องขนาดความกว้างและความละเอียดของหน้าจอที่มีผลการทำงานระบบไม่คงที่ และปัญหาที่
ระบบบยังไม่สามารถออกหมายเลขประจำตัวและเอกสารผังสอบได้ 

กฤษฎา ศิริชัยราช (2553) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ โดยพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลงานรับสมัครนักเรียนให้กับโรงเรียนนานาชาติ
นครพายัพ และใช้ในการจัดเก็บสถิติของงานรับสมัครนักเรียน ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของงาน
รับสมัครนักเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ระบบจัดการฐานขอ้มูล 
MySQL พัฒนาขึ้น 6 โมดูล คือ โมดูลการตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ โมดูลการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
โมดูลการรับสมัครเข้าเรียน โมดูลการจัดการแบบทดสอบ โมดูลระบบการเงิน และโมดูลระบบการออกรายงาน
และเอกสาร ผลการพัฒนาพบว่า ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน ในระดับดี 
แต่ยังพบปัญหาในด้านการแจ้งเตือนการทำงานแต่ละขั้นตอนของผู้สมัครที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานตาม
ขั้นตอนล่าช้า การตรวจการโอนเงิน จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคาร ทำให้ระบบไม่สามารถทดแทน
งานรับสมัครแบบเดิมได้ทั้งหมด การตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครมีความล่าช้า เนื่องจากความสมบูรณ์และ
ความชัดเจนของเอกสาร  

สุริยัน นุกูลกิจ พร้อมคณะ (2555) ได้พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กรณีศึกษา
โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ HTML JavaScript และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
ประกอบไปด้วย 4 โมดูล ได้แก่ โมดูลการจัดการสำหรับผู้บริหาร โมดูลจัดการระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
โมดูลรับสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร และโมดูลการสมัครเข้าเรียนสำหรับผู้สมัคร  ได้ทดสอบใช้งานจริงจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน จำนวน 48 คน ผลการประเมินพบว่า ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สุดใจ  ไชยอุดม (2556) พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การตรวจสอบ
เอกสาร การรับสมัคร การกรอกคะแนนสอบ การพิจารณาคะแนนสอบ และการประกาศผลการสอบออนไลน์ 
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โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการพัฒนาพบว่า ระบบสามารถ
จัดการการรับสมัครนักศึกษา กำหนดจำนวนโควตาของนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา จัดการคะแนนสอบ
และประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ การทดสอบระบบ พบความพึงพอใจของผู้ใช้ประเภทเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 10 คน ค่าเฉลี่ย 4.69 และความพึงพอใจของนักศึกษา จำนวน 20 คน มีค่าเฉลี่ย 4.77  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ แต่ก็ยังมีมี
แนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคตในด้านการเชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียนของวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่เดิม 
เพ่ือลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และพัฒนาให้ระบบสามารถรองรับการสมัครได้หลายระดับขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ จะพบว่า แต่ละงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ โดยการศึกษาปัญหา-อุปสรรค จากระบบงานเดิมและพัฒนาระบบงานใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบงานใหม่ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้งานและ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบ สามารถรองรับการดำเนินงานผ่านออนไลน์ได้ โดยส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP 
JavaScript HTML ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ซึ่งหลังจากพัฒนาแล้วพบว่าโดยส่วนใหญ่ได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในระดับดีขึ้นไป นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ยังพบว่า 
ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ บางส่วนยังไม่ค่อนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานมีอยู่แล้ว จึงทำให้มีการ
ทำงานซ้ำซ้อน และยังพบว่าระบบที่พัฒนาขึ ้นยังไม่ครอบคลุมการสมัครได้ทุกระดับหรือประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานอืน่ได ้

ดังนั้นในงานวิเคราะห์นี้ นอกจากจะมุ่งการวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาระบบให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทดแทนระบบเดิมได้แล้ว ยังมุ่งที่จะออกแบบและพัฒนาให้ข้อมูลมีโครงสร้าง
ที่สามารถรองรับการนำข้อมูลในระบบไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อในระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน เช่น 
งานตรวจสอบคุณวุฒิ งานระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื ่อลดความซ้ำซ้อนของงานและในด้านการนำ
สารสนเทศที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และการวธิกีารเคราะห ์

การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเพื่อให้ได้ระบบ ฯ  ที่มีประสิทธิภาพ  และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานต่อการใช้งานเพื่อให้ได้ระบบ ฯ  ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานและเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นเพื่อให้ระบบ ฯ  
ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ผู้วิเคราะห์จึงนำเสนอ ขั้นตอนการดำเนินงานวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ และ
เทคนิคที่นำมาใช้การวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ผู้วิเคราะห์ ได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC)  เป็นมาตรฐานลำดับขั ้นตอนการดำเนินงาน
วิเคราะห์และใช้โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโมเดลน้ำตก (Water Fall Model) เป็นระเบียบวิธีพัฒนา
ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นการสำรวจความต้องการระบบ (Requirement)
2. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (Analysis)
3. ขั้นการออกแบบระบบ (Design)
4. ขั้นการพัฒนาระบบ (Coding)
5. ขั้นการทดสอบระบบ (Testing)
6. ขั้นการดูแลรักษาระบบ (Maintenance)

3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
1. ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code เป็นเครื่องมือในการเขียนชุดคำสั่ง
2. ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL
3. ใช้โปรแกรม phpMyAdmin  เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล
4. ใช้โปรแกรม Apache Webserver เป็นซอฟต์แวร์จำลองสภาพแวดล้อมเว็บเครื่องให้บริการ

เว็บไซต์ (Web Server) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
5. ใช้ตัวต้นแบบระบบ (Prototype) ระบบรับสมัครนักศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ ออกแบบ

เป็นเครื่องมือในการทดสอบการยอมรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบการใช้โดยผู้ใช้งานระบบ 



6. ใช้แบบเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบรับสมัครนักศึกษา เป็น
เครื่องมือในการทดสอบประสิทธิภาพระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 
สายงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 2.1 ระบบผู้สมัคร มีประเด็นการประเมิน 11 ประเด็น มีประเด็น ดังนี้ 

1. การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
2. การเข้าถึงหน้าแรก
3. การเข้าถึงหน้าปฏิทินรับสมัคร
4. การเข้าถึงหน้าวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
5. การเข้าถึงหน้าติดต่อสอบถาม
6. การเข้าถึงหน้าผู้พัฒนา
7. การทำงานของระบบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
8. การทำงานของระบบสมัครออนไลน์
9. การทำงานของระบบพิมพ์ใบสมัคร
10. การทำงานของระบบติดตามสถานะผลการสมัคร
11. การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม

ส่วนที ่ 2.2 ระบบเจ้าหน้าที ่รับสมัครคณะ มีประเด็นการประเมิน 18 ประเด็น 
มีประเด็น ดังนี้ 

1. การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
2. การเข้าถึงหน้าแรก
3. การเข้าถึงหน้าปฏิทินรับสมัคร
4. การเข้าถึงหน้าวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
5. การเข้าถึงหน้าติดต่อสอบถาม
6. การเข้าถึงหน้าผู้พัฒนา
7. การเข้าถึงหน้าจอหลักเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ
8. การทำงานของระบบสืบค้นสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
9. การทำงานของระบบกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร
10. การทำงานของระบบติดตามสถานะผลการสมัคร
11. การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม
12. การทำงานของระบบข้อมูลการสมัคร
13. การทำงานของระบบข้อมูลใบสมัคร
14. การทำงานของระบบตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร
15. การทำงานของระบบปรับปรุงสถานะการสมัคร
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16. การทำงานของระบบรายงานการสมัคร 
17. การทำงานของระบบระบบลงชื่อเข้าใช้ 
18. การทำงานของระบบระบบลงชื่อออกจากระบบ 

ส่วนที่ 2.3 ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต มีประเด็นการประเมิน 20 
ประเด็น มีประเด็น ดังนี้ 

1. การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย 
2. การเข้าถึงหน้าแรก 
3. การเข้าถึงหน้าปฏิทินรับสมัคร 
4. การเข้าถึงหน้าวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
5. การเข้าถึงหน้าติดต่อสอบถาม 
6. การเข้าถึงหน้าผู้พัฒนา 
7. การเข้าถึงหน้าจอหลักเจ้าหน้าที่รับสมัครวิทยาเขต 
8. การทำงานของระบบสืบค้นสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
9. การทำงานของระบบกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 
10. การทำงานของระบบติดตามสถานะผลการสมัคร 
11. การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 
12. การทำงานของระบบข้อมูลการสมัคร 
13. การทำงานของระบบข้อมูลใบสมัคร 
14. การทำงานของระบบตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 
15. การทำงานของระบบปรับปรุงสถานะการสมัคร 
16. การทำงานของระบบรายงานการสมัคร 
17. การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสาขาวิชา 
18. การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา 
19. การทำงานของระบบระบบลงชื่อเข้าใช้ 
20. การทำงานของระบบระบบลงชื่อออกจากระบบ 

ส่วนที่ 2.4 ระบบผู้ดูแลระบบ มีประเด็นการประเมิน 23 ประเด็น ดังนี้ 
1. การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย 
2. การเข้าถึงหน้าแรก 
3. การเข้าถึงหน้าปฏิทินรับสมัคร 
4. การเข้าถึงหน้าวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
5. การเข้าถึงหน้าติดต่อสอบถาม 
6. การเข้าถึงหน้าผู้พัฒนา 
7. การเข้าถึงหน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 
8. การทำงานของระบบสืบค้นสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
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9. การทำงานของระบบกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 
10. การทำงานของระบบติดตามสถานะผลการสมัคร 
11. การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 
12. การทำงานของระบบข้อมูลการสมัคร 
13. การทำงานของระบบข้อมูลใบสมัคร 
14. การทำงานของระบบตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 
15. การทำงานของระบบปรับปรุงสถานะการสมัคร 
16. การทำงานของระบบรายงานการสมัคร 
17. การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสาขา 
18. การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสาขาวิชา 
19. การทำงานของระบบจัดการข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร 
20. การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา 
21. การทำงานของระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ 
22. การทำงานของระบบระบบลงชื่อเข้าใช้ 
23. การทำงานของระบบระบบลงชื่อออกจากระบบ 

ลักษณะคำถามใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ให้ผู ้ตอบแบบ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ เลือกตอบได้ 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) ดังนี้ 

เกณฑ์การเลือกตอบ             เกณฑ์การให้คะแนน 
 มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 มากท มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 น้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

การแปรคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับแบบทดสอบประสิทธิภาพระบบรับสมัครนักศึกษา 
โดยใช้วิธีการอิงเกณฑ์ในการแปรความข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่แบ่งมาตราส่วน
ประมาณค่าระดับออกเป็น 5 ช่วง เกณฑ์พิจารณา (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) ดังนี้ 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
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7. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบรับสมัครนักศึกษา เป็นเครื่องมือในการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาที่
สมัคร สาขาท่ีสมัคร โดยเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ  แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 2.1 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ ได้แก่  
1. ความครบถว้นสมบูรณ์น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันของข้อมูล  
2. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบรับสมัคร  
3. ความสะดวกในการใช้งานระบบรับสมัคร  
4. การใช้งานประโยชน์จากระบบรับสมัคร  
5. ความน่าสนใจของระบบรับสมัคร  
6. มีช่องทางที่สะดวกในการให้บริการสอบถามข้อมูล 

ส่วนที่ 2.1 ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ได้แก่ 
1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 
2. ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
3. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
4. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
5. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 
6. มีการจัดการระดับความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูล 

ลักษณะคำถามใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ให้ผู้ตอบแบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ เลือกตอบได้ 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) ดังนี้ 

เกณฑ์การเลือกตอบ  เกณฑ์การให้คะแนน 
 มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 มากท  มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 น้อย  มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

การแปรคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับแบบทดสอบประสิทธิภาพระบบรับสมัครนักศึกษา 
โดยใช้วิธีการอิงเกณฑ์ในการแปรความข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่แบ่ งมาตราส่วน
ประมาณค่าระดับออกเป็น 5 ช่วง เกณฑ์พิจารณา (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) ดังนี้ 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
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 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 

8. ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 365 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ  และแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิเคราะห์  ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินงานวิเคราะห์โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2563 - 2564  โดยเก็บรวบรวมขั้นตอนการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาจากคู่มือ
ขั้นตอนการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เอกสารคุณภาพในระบบประกันคุณภาพ ISO (International 
Organization for Standardization) PM-02 การค ัดเล ือกน ักศ ึกษา เก ็บรวบรวมข ้อม ูลการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ  จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ และเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้งานต่อระบบรับสมัคร
นักศึกษา ฯ จากผู้สมัครโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ครั ้งนี้   ใช้สถิติร ้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division) ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นเครื่องมือ
ในการคำนวณ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 

1. ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน จากเอกสารคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน

รับสมัครนักศึกษา  โดยนำเสนอในรูปแบบผังงาน (Flow Chart) และแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ

ดำเนินงานรับสมัครนักศึกษา 

2. ด้านการวิเคราะห์ระบบรับสมัครนักศึกษา  ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์และนำเสนอผล

การวิเคราะห์ในรูปแบบ  ดังนี้ 

2.1. วิเคราะห์ผู้ใช้ระบบ (Use Analysis) นำเสนอในรูปแบบแผนภาพแสดงการทำงาน

ของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) 

2.2. วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) นำเสนอในรูปแบบแผนภาพผังงานระบบ 

(System Flow Chart) 
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2.3. วิเคราะห์กระแสข้อมูล (Data Flow Analysis) นำเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแส

ข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

2.4. ว ิเคราะห์โครสร้างฐานข้อมูล (Data Structure Analysis) นำเสนอในร ูปแบบ

ฐานข้อมูลเช ิงส ัมพันธ์ (Relational Database) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entities Relation 

Diagram: ER Diagram) และตารางคำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) 

2.5. วิเคราะห์ต้นแบบระบบ (Prototype Analysis) นำเสนอในรูปแบบภาพการออกแบบ

หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) 

3. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานต่อระบบรับสมัครนักศึกษาและนำเสนอในรูปแบบตารางรายงาน 

4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบรับสมัครนักศึกษา  ผู้วิเคราะห์ดำเนินงานวิเคราะห์

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบรับสมัครนักศึกษาและนำเสนอในรูปแบบตารางรายงาน 

3.6 เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ 
1. หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
2. เทคนิคแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) 
3. เทคนิคแผนภาพผังงานระบบ (System Flow Chart) 

4. เทคนิคแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

5. เทคนิคฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 

6. เทคนิคแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entities Relation Diagram: ER Diagram) 

7. เทคนิคตารางคำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) 

8. เทคนิคการออกแบบตัวต้นแบบระบบ (System Prototype Design) 

9. เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ พีเอชพี (PHP Hypertext Preprocessor) 
10. เทคนิคการเขียนชุดคำสั่งจัดรูปแบบแสดงผลเอกสาร HTML (CSS: Cascading Style Sheet) 
11. เทคนิคการเขียนชุดคำสั่งภาษาจวาสคริปต์ (Java Script) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห ์

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิเคราะห์ศึกษาเอกสาร คู่มือขั้นตอนการทำงาน กฎหมาย เกี่ยวกับการรับสมัครและการ
คัดเลือกศึกษาใหม่ รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) เป็นมาตรฐานลำดับขั ้นตอนการ วิเคราะห์ และใช้โมเดลการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบโมเดลน้ำตก (Water Fall Model) เป็นระเบียบวิธีพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Requirement) 
ผู้วิเคราะห์  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วม

การประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา จึงได้รวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงาน ศึกษาข้อเท็จจริง ศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษาและเสนอแนะทางการปรับปรุง
ระบบงาน โดย กำหนดขอบเขตงาน พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาความเป็นไปได้ของแต่
ละทางเลือกและจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบ จึงนำเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์  ไว้ดังนี้ 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในระบบการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 
จากการศึกษาการดำเนินงานและปัญหาของระบบเดิม ได้ค้นพบสาเหตุแห่งปัญหาและ

ข้อบกพร่องอันส่งผลต่อการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ 
สามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

1) ระบบงานเดิมไม่สามารถตอบสมนองต่อผู้ใช้ มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ข้อจำกัดด้าน
สถานที่การรับสมัคร ข้อจำกัดด้านเวลาการรับสมัคร ข้อจำกัดด้านบุคลากรการรับสมัคร
ผู้ใช้บริการไม่มีความพึงพอใจต่อระบบการดำเนินงานเดิมเท่าท่ีควร

2) ระบบเดิมไม่สนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต เช่น การสมัครผ่านเว็บ การส่งเอกสาร
ประกอบการรับสมัครผ่านเว็บ การตรวจสอบติดตามสถานะผลการรับสมัครผ่านเว็บ
เป็นต้น

3) การดำเนินงานเดิมใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น ต้องใช้บุคลากรในการรับสมัครใน
วันหยุดราชการ ต้องใช้กระดาษจำนวนมากในการทำสำเนาเอกสารการสมัครส่งให้
กรรมการพิจารณา

4) ระบบเดิมเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีเอกสารจำนวนมาก การค้นหา
ข้อมูล การจัดทำสารสนเทศ จึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันการ ข้อมูลผิดพลาดได้



ผู้วิเคราะห์ ศึกษาขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา จากคู่มือขั้นตอนการทำงาน การคัดเลือก
นักศึกษา (PM-02) และสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานคัดเลือกนักศึกษาเพิ่มเติมจาก หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 3 ส่วนงาน หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสมัคร
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยใช้แบบบันทึกคำสัมภาษณ์ จึงสรุปผลวิเคราะห์การดำเนินงาน
คัดเลือกนักศึกษาเป็นแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) ผลวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงสรุปผลวิเคราะห์การดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษา 

จากการสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation Phase) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในระบบการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ดังภาพประกอบที่ 4.1 แผนภูมิก้างปลา 
(Fishbone Diagram) แสดงสรุปผลวิเคราะห์การดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษา ผู้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์ขั้นตอน
การดำเนินงานโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละขั้นตอนการ
ดำเนิน สรุปได้ดัง ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 
แนวทางแก้ไข ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

ลำดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ปัญหาที่พบ ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

1 การวางแผน (P: Plan) 
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

ไม่พบปัญหาในการดำเนินงานในขั้นตอนของ
การวางแผน 

ไม่มี 

2 การดำเนินการ (D: Do) 
1. จัดทำคุณสมบัติผู้สมัคร 
2. จัดทำประกาศรับสมัคร 
3. ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครรับสมัคร

นักศึกษา 
4. คัดเลือกนักศึกษา 
5. ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก 

1. การรับสมัครนักศึกษา พบปัญหาผู้สมัคร
ไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครด้วย
ตนเอง 

2. ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครหลังเวลา
ราชการทำให้ไม่สามารถสมัครและชำระ
ค่าสมัคร 

ความต้องการ : จากปัญหาที่พบ 
คณะกรรมการดำเนินงานรับสมัคร
เห็นควรพิจารณาหาแนวทางเพื่อ
ลดปัญญาเนื่องจากส่งผลต่อ
จำนวนนกัศึกษาที่รับสมัครได้
โดยตรง 

รายงานสารสนเทศ 

ผู้สมัคร 

กระบวนการทำงาน 

บุคลากร 

การรับสมัครนักศึกษา
ไม่ตอบสนองผู้สมัคร ➢ 

มีความผิดพลาด 

ล่าช้าไม่ทันเวลา 

ขาดระบบจัดเก็บข้อมูล 

เอกสารจำนวนมาก 

เอกสารจำนวนมาก ค้นหาเอกสารล่าชา้ 

ภูมิลำไกลไม่สะดวกเดินทาง 

การส่งเอกสารสมัครไม่สะดวก 

ประกาศผลสมัครล่าช้า 
ใช้ทรัพยากรมากต้นทุนสูง 

การติดตามผลสมัครไม่สะดวก 

ข้อมูลจำนวนมาก 

ขาดความคล่องตัว 

บุคลากรไม่เพียงพอ 
บุคลากรไม่เพียงพอ 

ขาดระบบจัดเก็บเอกสารที่ดี 

พิจารณาผลสมัครล่าช้า 
ขาดระบบรายงานข้อมูล 

สมัครในวันหยุดราชการไม่ได้ ใช้เวลามากในการเตรียมข้อมูลและเอกสาร 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข (ต่อ) 

ลำดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ปัญหาที่พบ ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

 6. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

3. ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครมาถึง
มหาวิทยาลัยฯ ล่าช้ากว่ากำหนดทำ
ให้เสียสิทธิ์การสมัคร 

4. ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครไม่
ครบถ้วน และไม่สามารถส่งใหม่ให้
ครบถ้วนได้ทันตามกำหนดเวลา 

5. การพิจารณาผลคุณสมบัติผู้สมัครใช้
กระดาษจำนวนมากในการจัดทำ
สำเนาเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกล่าช้าเน่ืองจากต้องใช้เวลา
ในการจัดพิมพ์รายชื่อ 

7. ความไม่สะดวกในการตรวจสอบผล
การสมัคร เช่น สถานะความ
ครบถ้วนของเอกสาร สถานการณ์
คัดเลือก ผลการตัดเลือก เป็นต้น 

แนวทาง :  
1. ปรับปรุงวิธีการรับสมัคร

คัดเลือกนักศึกษาจากวิธีเดิม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. เปลี่ยนวิธีการรับสมัครเป็น
ระบบการรับสมัครแบบ
ออนไลน์ มีความสามารถ 
ดังน้ี 
2.1. เข้าถึงผู้สมัครได้ในวง
กว้าง ตอบสนองผู้สมัครท่ีมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 
ภูมิลำเนาห่างไกล ผู้ไม่
สะดวกเดินทาง 
2.2. อำนวยความสะดวก
การสมัคร การส่งเอกสาร
ประกอบการสมัคร 
2.3. สามารถตรวจสอบ
และติดตามผลการสมัคร 
2.4. สามารถพิจารณาผล
การสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ 
2.5. สามารถพิมพ์รายงาน
ผลการคัดเลือก 
2.6. ประมวลผลรวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
3 การทบผลการดำเนินงาน (C: Check) 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
คัดเลือกนักศึกษาทุกครั้งเมื่อเมื่อสิ้นสุด
รอบการสมัคร 

2. พิจารณาผลการดำเนินงานรับสมัคร
นักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนรับ
นักศึกษา 

1. การจัดทำข้อมูลสรุปผลการรับสมัคร
ด้วยวิธีการนับจำนวนใบสมัครเป็นไป
ด้วยความล่าช้าเน่ืองจากเอกสาร
จำนวนมาก และบางครั้งพบว่าข้อมูล
มีความผิดพลาด ไม่ถูกต้องไม่แม่นยำ
ได้ 

ความต้องการ :  
ปรับปรุงวิธีการประมวลผล
ข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และ
ทันต่อการใช้งาน 
 

 
 
 
 

40



ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข (ต่อ) 

ลำดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ปัญหาท่ีพบ ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

 3. นำผลการดำเนินงานรับสมัคร
นักศึกษามาทบทวนใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานรับ
นักศึกษาในรอบการรับสมัครถัดไป 

 แนวทาง :  
1. ปรับเปลีย่นวิธีการ
ดำเนินงานโดยการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แทนการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยมนุษย์  
2. นำระบบสารสนเทศมาใช้
ในงานการรับสมคัรนักศึกษา
เพื่อรับสมคัรแบบออนไลน ์
3. ระบบสารสนเทศมี
ความสามารถพิมพ์รายงาน
ผลการคัดเลือกได ้
4. ประมวลผลรวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน
ข้อมูลสารสนเทศ 

4 การตอบสนอง (A: Action) 
นำผลการทบผลการดำเนินงานมา

ประเมิน วเิคราะห์ผลการดำเนินงานรับ
สมัครนักศึกษา รวมถึงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งท่ี
ดีอยู่แล้วให้ดยีิ่งข้ึน สังเคราะห์รูปแบบ
การดำเนินงานใหม่ทีเ่หมาะสมสำหรับ
การดำเนินงานและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ดำเนินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การนำผลจาการทบทวนผลการ
ดำเนินงานไปแกไ้ขปัญหา ในดา้น
กระบวนการไมส่ามารถขั้นตอนการ
ดำเนินงานได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง แต่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มี
ความคล่องตัวได้ดยีิ่งข้ึนได้ โดยการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมลู การ
วิเคราะห์และรายงานข้อมลู เป็นตน้ 

ผู้วิเคราะห์ ได้นำเสนอต่อ
ผู้บริหาร คณะทำงาน ถึง
แนวทางการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานรับสมัคร
นักศึกษา โดย พัฒนาระบบ
รับสมคัรนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้
ในงานการรับสมคัรนักศึกษา 
เพื่อแก้ไขปัญหาในแตล่ะ
ขั้นตอนการดำเนิน เช่น การ
รับสมคัร ส่งเอกสารการ
สมัคร แนบเอกสารเพิ่ม 
ตรวจสอบผลสมัคร การ
เรียกดูข้อมลูและพิมพ์
รายงาน ในแบบระบบ
ออนไลน ์
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะ ความสามารถ และความต้องการระบบ 
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในระบบการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือก

นักศึกษา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ผู้วิเคราะห์จึงวิเคราะห์คุณลักษณะ ความสามารถและความต้องการ
ระบบ นำเสนอสรุปผลวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะ ความสามารถ และความต้องการระบบ 
ลำดับ ระบบการทำงาน ฟังก์ชันการทำงาน รายงาน/สารสนเทศท่ีต้องการ 

1 ระบบผูส้มัคร - สืบค้นสาขาท่ีต้องการสมัครผ่านเวบ็ไซตไ์ด ้
- สมัครผ่านเว็บไซต์ได ้
- พิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บไซตไ์ด ้
- อัพโหลดเอกสารการสมัครผ่านเวบ็ไซตไ์ด้ 
- ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

- ข้อมูลสาขาท่ีเปิดรับ 
- ใบสมัคร 
- ข้อมูลสถานะและผลการสมัคร 
- ข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา 
2 ระบบเจา้หน้าท่ีคณะ - มีฟังก์ชันการทำงานระบบผูส้มัคร 

- ตรวจสอบข้อมลูการสมคัรผ่านเว็บไซตไ์ด้ 
- ปรับสถานการณส์มัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
- พิมพ์รายงานการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

- ข้อมูลสาขาท่ีเปิดรับ 
- ใบสมัคร 
- ข้อมูลสถานะและผลการสมัคร 
- ข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา 
- รายงานผูผ้่านการคัดเลือก 

3 ระบบเจา้หน้าท่ีทะเบียน
วิทยาเขต 

- มีฟังก์ชันการทำงาน ระบบผูส้มัคร ระบบ
เจ้าหน้าท่ีคณะ 

- จัดทำปฏิทินการรับสมัครผ่านเว็บไซตไ์ด ้
- จัดทำข้อข้อมูลสาขาท่ีเปิดรับสมัครผ่าน

เว็บไซตไ์ด ้

- มีรายงานเช่นเดียวกับ ระบบ
ผู้สมคัร ระบบเจ้าหน้าท่ีคณะ 

- รายงานข้อมูลสาขาท่ีเปดิรับสมัคร 
- รายงานผูผ้่านการคัดเลือกตาม

แบบฟอร์มฝ่ายทะเบียนฯ 
 

4 ระบบผูดู้แล - มีฟังก์ชันการทำงาน ระบบผูส้มัคร ระบบ
เจ้าหน้าท่ีคณะและระบบเจ้าหน้าที่
ทะเบียนวิทยาเขต 

- จัดทำข้อมูลหน่วยงานคณะ 
- จัดทำข้อมูลหน่วยงานสาขา 
- จัดทำข้อมูลหน่วยงานสาขาวิชา 
- จัดทำข้อมูลรอบการสมัครและเปดิ/ปิด

ระบบรับสมัครผา่นเว็บไซต์ได ้
- จัดทำข้อมูลผู้ใช้ระบบผ่านเว็บไซตไ์ด ้

- มีรายงานเช่นเดียวกับ ระบบ
ผู้สมคัร ระบบเจ้าหน้าท่ีคณะ และ
ระบบเจา้หน้าท่ีทะเบียนวิทยาเขต 

- มีรายงานข้อมลูหน่วยงานคณะ 
- มีรายงานข้อมลูหน่วยงานสาขา 
- มีรายงานข้อมลูหน่วยงานสาขาวิชา 
- มีรายงานสถิติการสมัคร 
- มีรายงานรอบการรับสมัคร 
- รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ (Analysis) 
ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสกลนคร ผู ้ว ิเคราะห์ได้นำผลการวิเคราะห์จาก หัวข้อที ่ 4.1 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ 
(Requirement)  มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบใหม่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์การทำงานของผู ้ใช้ระบบ 
วิเคราะห์กระแสข้อมูล และวิเคราะห์ผังงานระบบ เพื ่อนำไปสู ่ขั ้นตอนการออกแบบระบบ (Design) มี
รายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) 
Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงให้ทราบว่าระบบทำงานหรือมีหน้าที่ใดบ้าง โดย

มีสัญลักษณ์รูปวงรีแทน Use Case และสัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) แทน Actor สาหรับชื่อ Use 
Case นั้น ให้ใช้คำกริยาหรือกริยาวลี (คำกริยามีกรรมมารองรับ) เช่น ลงทะเบียนเรียน , ตรวจสอบรายวิชา, 
บันทึกการชำระเงิน, Generate Report, Enter Sales Data, Compute, Commission เป็นต้น ส่วนการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Use Case และ Actor จะใช้เส้นตรงลากเชื่อมต่อกัน หรือจะใช้เส้นตรงมีหัวลูกศรก็ได้ ใน
ที่นี้เลือกใช้เส้นตรงไม่มีหัวลูกศร ส่วนเส้นแบ่งขอบเขตระหว่าง Actor กับ Use Case จะใช้เส้นกรอบสี่เหลี่ยม 
เรียกว่า “System Boundary” และสิ่งสำคัญส่วนสุดท้ายก็คือ “ชื่อของระบบ (System Name)” ระบบรับ
สมัครออนไลน์ ผู้พัฒนาได้ทำการวิเคราะห์แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบผู้สมัคร มีแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 
1.1) สืบค้นสาขาที่ต้องการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
1.2) สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
1.3) พิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
1.4) อัพโหลดเอกสารการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
1.5) ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

2) ระบบเจ้าหน้าที่คณะ มีแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 
2.1) สืบค้นสาขาที่เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
2.2) พิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
2.3) ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
2.4) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
2.5) พิจารณาคุณสมบัติและปรับปรุงสถานะผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
2.6) พิมพ์รายงาน ผู้สมัคร/ผลการสมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ได้ 

3) ระบบเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาเขต มีแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 
3.1) สืบค้นสาขาที่ต้องการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
3.2) พิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
3.3) ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได ้
3.4) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
3.5) พิจารณาคุณสมบัติและปรับปรุงสถานะผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 
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3.6) พิมพ์รายงาน ผู้สมัคร/ผลการสมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ได้ 
4) ระบบผู้ดูแล มีแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 

4.1) สืบค้นข้อมูลสาขาท่ีเปิดรับผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.2) พิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.3) ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.4) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.5) พิมพ์รายงาน/ผลสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.6) จัดทำข้อมูลหน่วยงานสาขาผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.7) จัดทำข้อมูลหน่วยงานสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ได้ 
4.8) จัดทำข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.9) จัดทำข้อมูลปฏิทินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.10) จัดทำข้อมูลสถานศึกษาต้นทางผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.11) จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ได้ 

4.12) พิมพ์รายงาน ผู้สมัคร/ผลการสมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ได้ 

จากหัวข้อที ่ 4.2.1 การวิเคราะห์แผนภาพแสดงการทำงานของผู ้ใช้ระบบ (Use Case 
Diagram) ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ ระบบรับสมัครนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้บทบาท
การทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case) สามารถวิเคราะห์เป็นแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use 
Case Diagram) รายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4.2  Use Case Diagramระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบงานใหม่ของระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าใช้ในการดำเนินงาน ประมวลผล และ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับการให้บริการรับสมัครนักศึกษาได้กว่างขวางขึ้น ลดปัญหาข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่  

ผู้สมัครรับการ
คัดเลือก 

เจ้าหน้าที่รับ
สมัครคณะ 

เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร
ทะเบียนวิทยาเขต 

ระบบผู้ดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการสิทธ์ิผู้ใช้งาน 

พิมพ์รายงานสถิติรับสมัคร 

Use Case Diagram 
ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

สืบค้นข้อมูลสาขาที่เปดิรับ 

สมัครรับการคัดเลือก 

 
พิมพ์ใบสมัคร 

 
อัพโหลดเอกสารสมัคร 

ตรวจสอบผลการสมัคร 

 
ตรวจสอบข้อมลูการสมคัร 

ปรับปรุงผลการสมัคร 

 
พิมพ์รายงาน/ผลสมัคร 

สมัคร 
จัดการข้อมลูสาขา 

 
จัดการข้อมลูคณุสมบตั ิ

 
จัดการปฏิทินรับสมัคร 

จัดการข้อมลูสถานศึกษาต้นทาง 
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บุคลากร และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต ด้วยคุณสมบัติ
ของระบบงานสารสนเทศจะทำให้การดำเนินงานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยระบบรับสมัครนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยระบบงานย่อย ดังนี้ 

1. ระบบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบมีความแตกต่างตามบริบทงานที่ปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ผู้สมัคร เจ้าหน้าที่คณะ ทะเบียนวิทยาเขต และผู้ดูแลระบบ 

2. ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร เพื่อให้ผู้สนใจสมัครสามารถสืบค้นข้อมูล
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัคร สาขาที่สนใจสมัครได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีปรสิทธิ
ภาพ 

3. ระบบสมัครเรียน เพื่อสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ สร้างความสะดวก
ในการสมัคร พิมพ์ใบสมัคร ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ติดตามสถานะผลการสมัคร และการรับข้อมูลรหัส
ผู้สมัครสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีท่ีผ่านการคัดเลือก 

4. ระบบพิมพ์ใบสมัคร เพ่ือให้ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
5. ระบบส่งเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อให้ผู ้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้

สะดวกมายิ่งข้ึน  โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบรับสมัครได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสื่อหรือแหล่งเก็บข้อมูลจาก
แหล่งอื่น 

6. ระบบติดตามตรวจสอบสถานะผลการสมัคร เพื่อให้ผู้สมัครสามารถติดตามตรวจสอบสถานผล
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

7. ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร สามารถตรวจสอบความครบถ้วน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. ระบบปรับสถานะผลการสมัครคัดเลือก เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการคัดเลือกมี
ความสะดวกในการปรับสถานะผลการสมัครคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9. ระบบรายงาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการรับสมัคร สถิติการรับสมัคร และ
สามารถส่งออกรายชื่อผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียม สำหรับจัดทำประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เตรียมนำเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

10. ระบบจัดการข้อมูลการรับสมัคร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำข้อมูลระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระบบย่อย คือ 

10.1. ระบบจัดการข้อมูลระดับสาขา 
10.2. ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร 
10.3. ระบบจัดการปฏิทินรอบการรับสมัคร 
10.4. ระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษาต้นทาง 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
1) Context Diagram ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: 
DFD) เพื่อให้ผู ้ใช้งานระบบทุกลุ ่มได้ทราบถึง ข้อมูลนำเข้า (Input) กระบวนงาน (Process) และผลลัพธ์ 
(Output) ที่เกิดขึ้นภายในระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 4.3  Context Diagram ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

จาก Context Diagram ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สมารถอธิบาย
หลักการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 External Entity ได้แก่ 

1. ผู้สมัครเรียน จะส่งข้อมูลสืบค้นข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
ข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษาผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร 
ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครลงในฐานข้อมูล แล้วจะส่งข้อมูลการสมัครกลับคืน ได้แก่ ข้อมูลใบสมัคร สถานะ/
ผลการสมัคร และจะส่งข้อมูลรายละเอียดการสมัครของผู้สมัครไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะและเจ้าหน้าที่รับ
สมัครทะเบียนวิทยาเขต เพื่อดำเนินงานกระบวนการพิจารณาผลการสมัครคัดเลือกและจะส่งสถานะ/ผลการ
คัดเลือก รหัสสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคืนให้กับผู้สมัครในกรณีผ่านการคัดเลือก 

ระบบรบัสมัครนักศึกษา 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

เจ้าหน้าที่รบัสมัครคณะ ผู้ดูแลระบบ 

ผู้สมัคร 
รับการคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
ทะเบียนวิทยาเขต 

ใบสมัคร 0 
ผลการสมัครคัดเลือก 

รายละเอียดสาขา/คุณสมบัติผู้สมัคร 

ข้อมูลผู้สมัคร 
ข้อมูลสาขาวิชา 

ข้อมูลคณะ/สาขา/สาขาวิชา 
ข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร 

ข้อมูลผู้สมัคร 
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

ข้อมูลผลการคัดเลือก 

ปฏิทินการรับสมัคร 

รายละเอียดขอ้มูลคณะ/สาขา/สาขาวิชา 
 

ใบสมัคร 

รายละเอียดผู้ใช้ระบบ 

ข้อมูลสาขาที่เปิดรับสมัคร 

รายงานสถิติการรับสมัคร 

รหัสประชาชนผู้สมัคร 
ข้อมูลสาขาวิชา 

ข้อมูลผู้สมัคร 

รายละเอียดขอ้มูลผู้สมัคร 
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รายงานผลการคัดเลือก 
รายงานสถิติการรับสมัคร 

ข้อมูลรหัสขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 

ข้อมูลรหัสขึ้นทะเบียน 

รายละเอียดขอ้มูลผู้สมัคร 
รายละเอียดสาขา/คุณสมบัติผู้สมัคร 
 รายละเอียดผลการคัดเลือก 

ข้อมูลผลการคัดเลือก 

ข้อมูลผู้สมัคร 
ข้อมูลสาขาวิชา 
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2. เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ จะส่งข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/ข้อมูลผู้สมัคร ระบบจะสืบค้น
รายการข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากใบ
สมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครอัพโหลดมาในระบบ แล้วพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลผู้สมัครกับ
เกณฑ์การรับสมัคร  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปรับสถานะผลการสมัครในระบบ ผู้สมัครจะได้รับผลการสมัครและ
ดำเนินการตามคำแนะนำในระบบ เช่น สถานะอัพโหลดเอกสารเพิ่มผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารการสมัคร
เพ่ิมให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

3. เจ้าหน้าที่รับสมัครงานทะเบียน จะส่งข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/ข้อมูลผู้สมัคร ระบบจะ
สืบค้นรายการข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจาก
ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครอัพโหลดมาในระบบ แล้วพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลผู้สมัคร
กับเกณฑ์การรับสมัคร  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปรับสถานะผลการสมัครในระบบ ผู้สมัครจะได้รับผลการสมัครและ
ดำเนินการตามคำแนะนำในระบบ เช่น สถานะอัพโหลดเอกสารเพิ่มผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารการสมัคร
เพิ่มให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา หรือหากสถานะผลการสมัครเป็น ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัคร
จะได้รับรหัสผู้สมัครสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมกับรหัสผ่านจากระบบเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา 

4. ผู้ดูแลระบบ จะดำเนินงานจัดทำข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร ข้อมูลสาขา ข้อมูลสาขาวิชาและ
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลสถานศึกษาต้นทาง และเปิดระบบรับสมัครตามกำหนดการปฏิทิน ผู้สมัคร 
เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาเขต จะได้รับข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร ข้อมูลสาขาวิชาและ
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน  นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังต้อง
สร้างบัญชีผู ้ใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในระบบตามคำสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติงานรับสมัครในระบบ 
เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาเขต ที่มีคำสั่งแต่งตั้งจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password)  สำหรับใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ระบบ และเม่ือสิ้นสุดปฏิทินการรับสมัครผู้ดูแลระบบจะทำ
การปิดระบบรับสมัคร 

2) Data Flow Diagram Level 1 ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ประกอบด้วยโพรเซส (Process) การทำงานใน
ระบบสามารถเขียนเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 
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1

ระบบ ้อมูล   น าน

ผู้สมัคร
รับการคั เล อก

ผู้ ู ลระบบ

4

ระบบ   าร า
ผลสมัคร

2

ระบบสมัคร

เ ้า น้าท  
รับสมัครค ะ

  2  ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

  1  ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร

ข้อมูลป ิทินรับสมัคร
ข้อมูลส านศ ก าต้นทาง

ข้อมูลหน่วยงาน

บั ชีผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร
ข้อมูลป ิทินรับสมัคร
ข้อมูลส านศ ก าต้นทาง
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

  3  ข้อมูลสาขาที่รับสมัครข้อมูลสาขาที่รับสมัคร

  4  ข้อมูลป ิทินรับสมัครข้อมูลป ิทินรับสมัคร

  5  ข้อมูลส านศ ก าต้นทางข้อมูลส านศ ก าต้นทาง

  6  ข้อมูลหน่วยงานบั ชีผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร/คุณสมบัต ิผู้สมัคร

เ ้า น้าท  ร ับสมัคร
  ายทะเบ ยนว ทยาเ ต

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลเอกสารการสมัคร

ข้อมูลป ิทินรับสมัคร
ข้อมูลป ิทินรับสมัคร

  7  ข้อมูลการสมัคร

  8  ข้อมูลเอกสารการสมัคร

  9  ข้อมูลผลการสมัคร

  10  ข้อมูลรหัสข  นทะเบียนนักศ ก า

ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลเอกสารการสมัคร

ข้อมูลผลการสมัคร
ข้อมูลรหัสข  นทะเบียนนักศ ก า

ใบสมัคร

ข้อมูลข  นทะเบียนนักศ ก า

ข้อมูลผลการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลเอกสารการสมัคร

ข้อมูลผลการสมัคร
รหัสข  นทะเบียนนักศ ก า

ส านะผลการสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร
รายละเอียดผู้สมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลรายละเอียดผ ู้สมัคร

ข้อมูลรายละเอียดเอกสารการสมัคร

รายละเอียดข้อมูลผลการคัดเล อก

ข้อมูลผลการสมัคร
ข้อมูลรหัสข  นทะเบียนนักศ ก า

3

ระบบลง   อเ ้า  ้

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

 
ภาพประกอบที่ 4.4  Data Flow Diagram Level 1 ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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3) Data Flow Diagram Level 2 ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จากแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 ของระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  มีโปรเซส (Process) หลักๆ อยู่ 4 โปรเซส คือ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบสมัคร ระบบพิจารณา
ผลสมัคร และระบบลงชื่อเข้าใช้ โดยที่แต่ละระบบยังมีโปรเซสการทำงานย่อยภายใน ผู้วิเคราะห์จึงนำเสนอใน
รูปแบบแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) Process 1 ระบบข้อมูลพื้นฐาน 

1.1

ตรว สอบ ้อมูล   น าน
ผู้ ู ลระบบ

1.2

บันทึก ้อมูล   น าน

เ ้า น้าท  
รับสมัครค ะ

เ ้า น้าท  ร ับสมัคร
  ายทะเบ ยนว ทยาเ ต

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลส านศ ก าต้นทาง

ข้อมูลป ิทินรับสมัคร

ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลส านศ ก าต้นทาง
ข้อมูลป ิทินรับสมัคร

ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

  D2  ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

  D1  ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

  D3  ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร

  D4  ข้อมูลป ิทินรับสมัคร

  D5  ข้อมูลส านศ ก าต้นทาง

  D6  ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลส านศ ก าต้นทาง

ข้อมูลป ิทินรับสมัคร

ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสิท ิ ผู้ใช้งาน

รหัสผู้ใช้ระบบ

รหัสผู้ใช้ระบบ
 

ภาพประกอบที่ 4.5  Data Flow Diagram Level 2 : Process 1 ระบบข้อมูลพ้ืนฐาน 
3.2) Process 2 ระบบสมัคร 

2.1

ส บค้น ้อมูลการรับสมัคร
ผู้สมัครรับการคั เล อก

2.2

สมัคร

ข้อมูลส บค้นป ิทินรับสมัคร

ข้อมูลส บค้นสาขาวิชา

  D3  ข้อมูลสาขาที่รับสมัคร

  D4  ข้อมูลป ิทินรับสมัคร

ข้อมูลส บค้นสาขาที่รับสมัคร

ข้อมูลส บค้นป ิทินรับสมัคร

รายละเอียดและคุณสมบัติรับสมัคร

รายละเอียดก าหนดการรับสมัคร

สาขาวิชาและคุณสมบัติรับสมัคร

ก าหนดการร ับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

2.3

ตรว สอบ
 ้อมูลการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

2.4

บันทึก ้อมูล
การสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

2.5

สร้าง บสมัคร

  D7  ข้อมูลการสมัคร

  D8  ข้อมูลเอกสารการสมัคร

  D9  ข้อมูลผลการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลเอกสารการสมัคร

ข้อมูลผลการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลเอกสารการสมัคร
ข้อมูลผลการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

ใบสมัคร

ส านะผลการสมัคร

2.6

ตรว สอบ
ผลการสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร
ผลการสมัคร

ผลการสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

 
ภาพประกอบที่ 4.6  Data Flow Diagram Level 2 : Process 2 ระบบสมัคร 
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3.3) Process 3 ระบบลงชื่อเข้าใช้ 

3.1

ตรว สอบ ้อมูล
User & Password

เ ้า น้าท  ร ับสมัครค ะ/
ว ทยาเ ต   D2  ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

3.2

ตรว สอบ ้อมูล
ผู้  ้งาน

ข้อมูล User & Password ข้อมูล User & Passwordข้อมูล User & Password

รายละเอียดผู้ใช้ระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ระบบ

ผลตรวจสอบ User & Password

 
ภาพประกอบที่ 4.7  Data Flow Diagram Level 2 : Process 3 ระบบลงชื่อเข้าใช้ 

 

3.4) Process 4 ระบบพิจารณาผลสมัคร 

4.1

ตรว สอบสา าว  า
ท  เ   รับสมัคร

เ ้า น้าท  รับสมัครค ะ

  D3  ข้อมูลสาขาท่ีรับสมัคร

  D7  ข้อมูลการสมัคร

  D8  ข้อมูลเอกสารการสมัคร

  D9  ข้อมูลผลการสมัคร

  D10  ข้อมูลรหัสข  นทะเบียนนักศ ก า

รายละเอียดข้อมูลสาขาท่ีรับสมัคร

ข้อมูลสอบ ามสาขาท่ีเป ดรับสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

รายละเอียดเอกสารการสมัคร

รายละเอียดผลการสมัคร

ข้อมูลรหัสข  นทะเบียนนักศ ก า

4.2

ตรว สอบ ้อมูลการสมัคร

รายละเอียดข้อมูลสาขาท่ีรับสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

4.3

บันทึกส านะ ผลการสมัคร

ข้อมูลสอบ ามสาขาท่ีเป ดรับสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลผู้สมัคร

ส านะ ผลการสมัคร

ข้อมูลส านะ ผลการสมัคร

ผู้สมัครรับการคั เล อก

ข้อมูลส านะ ผลการสมัคร

เ ้า น้าท  รับสมัคร
ทะเบ ยนว ทยาเ ต

4.4

บันทึกร ัส ึ นทะเบ ยน
เ  นนักศึกษา

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลผลการสมัคร
  D9  ข้อมูลผลการสมัคร

รายละเอียดผลการสมัคร

รายละเอียดผลการสมัคร

ข้อมูลผลการสมัคร

รหัสข  นทะเบียนเป นนักศ ก า

รหัสข  นทะเบียนเป นนักศ ก า

ข้อมูลรหัสข  นทะเบียนนักศ ก า  
ภาพประกอบที่ 4.8  Data Flow Diagram Level 2 : Process 4 ระบบพิจารณาผลสมัคร 
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4.2.3 การวิเคราะห์ผังงาน (System Flowchart) ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
1) Flowchart  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.9 ผังงานระบบการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัคร 

 

2) Flowchart ขั้นตอนการสมัครเรียน 

 
ภาพประกอบที่ 4.10 แสดงผังงานระบบสมัครเรียน 

 

เลือกเมนูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 

แสดงผลการ
ข้อมูล 

จบการทำงาน 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

สืบค้นข้อมูลสาขาวิชาและคุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร 

เร่ิมต้น 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 
ไม่พบข้อมูล แสดงข้อมูล 

สมัคร 

ใช ่

ป้อนข้อมูลผู้สมัครและแนบเอกสาร 

ตรวจสอบ 
ครบถ้วน 

ไม่ใช่ 

ไม่ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

ข้อมูลสมัคร 
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3) Flowchart ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.11 แสดงผังงานระบบการพิมพ์ใบสมัคร 

4) Flowchart ขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

 
 ภาพประกอบที่ 4.12 แสดงผังงานระบบส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
  
 

กรอกเลขบัตรประชาชน 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ 

แสดงข้อมูลผลการสมัคร 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
ไม่พบข้อมูล 

เลือกเมนูตรวจสอบผลการสมัคร 

พิมพ์ใบสมัคร 

กรอกเลขบัตรประชาชน 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 

แสดงข้อมูลเอกสารการสมัคร 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
ไม่พบข้อมูล 

เลือกเมนูส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 

อัพโหลดเอกสารการสมัคร 
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5) Flowchart ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.13 แสดงผังงานระบบตรวจสอบผลการสมัคร 

6) Flowchart ขึ้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.14 แสดงผังงานระบบตรวจสอบผลการสมัคร 

 

 

กรอกเลขบัตรประชาชน 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ 

แสดงข้อมูลผลการสมัคร 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
ไม่พบข้อมูล 

เลือกเมนูตรวจสอบผลการสมัคร 

เลือกผู้สมัคร 

เร่ิมต้น 

พิจารณาข้อมูลการสมัคร 

แสดงข้อมูลการสมัคร 

จบการทำงาน 

เลือกเมนูข้อมูลการสมัคร 

บันทึกผลการสมัคร 

สถานะผล
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7) Flowchart ขั้นตอนปรับสถานะผลการสมัครคัดเลือก 

 
ภาพประกอบที่ 4.15 แสดงผังงานระบบปรับสถานะใบสมัคร 

8) Flowchart ขั้นตอนการพิมพ์รายชื่อผู้สมัคร 

 

ภาพประกอบที่ 4.6 แสดงผังงานระบบพิมพ์รายชื่อผู้สมัคร 

 

 

เลือกปีการศึกษา ระดับ สาขาวิชา โปรแกรมวิชา 

เร่ิมต้น 

 

แสดงรายการใบสมัคร 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง ไม่พบข้อมูล 

เลือกเมนูปรับสถานะใบสมัคร 

ปรับสถานะ ข้อมูลใบสมัคร  

ถูกต้อง 

ใช ่ไม่ใช่ 

ตรวจสอบ 

เลือกปีการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชา โปรแกรม

เริ่มต้น 

 

แสดงรายชื่อ

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 

พิมพ ์

ไม่พบข้อมูล 

เลือกเมนูพิมพ์รายชือ่ผู้สมัคร 

รายชื่อผู้สมัคร  

ถูกต้อง 

ใช ่ไม่ใช่ 

ตรวจสอบ 
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9) Flowchart ขั้นตอนการพิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
ภาพประกอบที่ 4.17 การพิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

10) Flowchart ขั้นตอนการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

 
ภาพประกอบที่ 4.18 แสดงขั้นตอนการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 

เลือกปีการศกึษา ระดับการศกึษา สาขาวชิา โปรแกรมวิชา 

เริ่มตน้ 

 

แสดงรายชือ่
ผู้สมัคร 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกตอ้ง 

พิมพ ์

ไม่พบข้อมูล 

เลือกเมนูรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 

รายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลอืก  

ถูกตอ้ง 

ใช ่ไม่ใช ่

ตรวจสอบ 

เลือกเมนูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 

แสดงผลการ
ข้อมูล 

จบการทำงาน 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
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11) Flowchart ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (login) 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.19 แสดงผังงานระบบการเข้าสู่ระบบ (login) 
 

12) Flowchart ขั้นตอนจากระบบ (logout) 

 
ภาพประกอบที่ 4.20 แสดงผังงานระบบการออกจากระบบ (log out) 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลชือ่ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ 

เข้าสู่ระบบ 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เลือกเมนู Sign out 

เร่ิมต้น 

ยืนยัน 

ออกจากระบบ 

จบการทำงาน 

ไม่ใช่ 

ใช ่
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13) Flowchart ขั้นตอนจัดการข้อมูลระดับสาขา  

 
ภาพประกอบที่ 4.21 แสดงผังงานระบบจัดการข้อมูลระดับสาขา 

14) Flowchart ขั้นตอนจัดการข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.22 แสดงผังงานระบบจัดการข้อมูลข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 

 

แสดงรายการสาขาวิชา 

เริ่มตน้ 

 

เลือกเมนูขอ้มูลสาขาวิชา 

เพิ่ม 

ไม่ใช่ 

 แก้ไข 

 ลบ 

ไม่ใช่ 

จบการทำงาน 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

กรอกรายละเอียด 

กรอกรายละเอียด 

ลบข้อมูล 

ฐานขอ้มสาขาวิชา 

 ดำเนินการ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใม่ใช่ 

แสดงรายการหลกัสูตร 

 เพิ่ม 

ไม่ใช่ 

 แก้ไข 

 ลบ 

ไม่ใช่ 

จบการทำงาน 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

กรอกรายละเอียด 

กรอกรายละเอียด 

ลบข้อมูล 

 ดำเนินการ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

เริ่มตน้ 

เลือกเมนูขอ้มูลโปรแกรมวิชา 

ฐานขอ้มูหลกัสูตร 
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15) Flowchart ขั้นตอนการจัดการปฏิทินรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.23 แสดงผังงานการจัดการข้อมูลปีการศึกษา 

16) Flowchart ขั้นตอนการจัดการข้อมูลสถานศึกษาต้นทาง 

 
ภาพประกอบที่ 4.24 แสดงผังงานระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษาต้นทาง 

แสดงรายการขอ้มูลปกีารศกึษา

ฯ 

 เพิ่ม 

ไม่ใช่ 

 แก้ไข 

 ลบ 

ไม่ใช่ 

จบการทำงาน 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

กรอกรายละเอียด 

กรอกรายละเอียด 

ลบข้อมูล 

 ดำเนินการ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

เริ่มตน้ 

เลือกเมนูขอ้มูลปีการศกึษา 

ฐานขอ้มูลปฏทิินรับสมัคร 

แสดงรายการสถานศกึษา 

เริ่มตน้ 

 

เลือกเมนขูอ้มูลสถานศกึษาต้นทาง 

เพิ่ม 

ไม่ใช่ 

 แก้ไข 

 ลบ 

ไม่ใช่ 

จบการทำงาน 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

กรอกรายละเอียด 

กรอกรายละเอียด 

ลบข้อมูล 

ฐานขอ้มูลสถานศกึษา 

 ดำเนินการ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใม่ใช่ 
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4.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entities Relation Diagram: ER Diagram) 
การพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิเคราะห์ได้นำเทคนิคฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database)  มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ จึงทำการวิเคราะห์ตารางใช้ในการจัดเก็บข้อมูลระบบ 
(Entities) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล และทำการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการการนอร์
มัลไลเซชัน (Normalization) ที่ระดับ 3 NF (Normal Form Level 3) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.25  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลระบบรับสมัครออนไลน์ (ER Diagram) 
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4.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Design) 
4.3.1  การวิเคราะห์และออกแบบตารางฐานข้อมูล 

หลังจากดำเนินการวิเคราะห์ตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้ว สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อมาคือการ
กำหนดชนิด ขนาด และประเภทของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บลงในตารางฐานข้อมูลของระบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้พัฒนาและผู้ใช้งานฐานข้อมูล ผู้วิเคราะห์จึงใช้เทคนิคการจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Data 
Dictionary) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบตารางฐานข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตารางอ้างอิงข้อมูลจังหวัด (ref_ province) 
ตารางที่ 4.3 ตารางอ้างอิงข้อมูลจังหวัด (ref_ province) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
PROVINCE_ID int(5) PK เลขท่ีจังหวัด 1 
PROVINCE_CODE varchar(2) - รหัสจังหวัด 10 
PROVINCE_NAME varchar(150) - ช่ือจังหวัด กรุงเทพมหานคร   
GEO_ID int(5) FK รหัสภูมิภาค 2 

 

2) ตารางอ้างอิงข้อมูลอำเภอ (ref_amphur) 
ตารางที่ 4.4 ตารางอ้างอิงข้อมูลอำเภอ (ref_amphur) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
AMPHUR_ID int(5) PK เลขท่ีอำเภอ 1 
AMPHUR_CODE varchar(4) - รหัสอำเภอ 1001 
AMPHUR_NAME varchar(150) - ช่ืออำเภอ เขตพระนคร   
POSTCODE varchar(5) - รหัสไปรษณีย ์ 10200 
GEO_ID int(5) FK รหัสภูมิภาค 2 
PROVINCE_ID int(5) FK รหัสจังหวัด 1 

 

3) ตารางอ้างอิงข้อมูลตำบล (ref_district) 
ตารางที่ 4.5 ตารางอ้างอิงข้อมูลตำบล (ref_ district) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
DISTRICT_ID int(5) PK เลขท่ีตำบล 1 
DISTRICT_CODE varchar(6) - รหัสตำบล 100101 
DISTRICT_NAME varchar(150) - ช่ือตำบล พระบรมมหาราชวัง 
AMPHUR_ID int(5) FK รหัสอำเภอ 1 
PROVINCE_ID int(5) FK รหัสจังหวัด 1 
GEO_ID int(5) FK รหัสภูมิภาค 2 
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4) ตารางอ้างอิงข้อมูลระดับการศึกษา (ref_level) 
ตารางที่ 4.6 ตารางอ้างอิงข้อมูลระดับการศึกษา (ref_level) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
lev_id int(5) PK เลขท่ีระดับการศึกษา 1 
lev_code varchar(2) - รหัสระดับการศึกษา 40 
lev_th varchar(100) - ช่ือระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
short_name varchar(10) - ช่ือย่อระดับการศึกษา ป.ตร ี
lev_en varchar(100) - Level Name Degree 

 

5) ตารางอ้างอิงข้อมูลคณะ (ref_faculty) 
ตารางที่ 4.7ตารางอ้างอิงข้อมูลคณะ (ref_faculty) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
fac_id int(5) PK เลขท่ีคณะ 1 
fac_code varchar(4) - รหัสคณะ 5200 
fac_name_th varchar(75) - ช่ือคะภาษาไทย อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
fac_name_en varchar(75) - ช่ือคณะภาษาอังกฤษ Industry and Technology 

 

6) ตารางอ้างอิงข้อมูลสาขาวิชา (ref_major) 
ตารางที่ 4.8 ตารางอ้างอิงข้อมูลสาขาวิชา (ref_major) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
maj_id int(4) PK เลขท่ีสาขาวิชา 1 
maj_code varchar(4) - รหัสสาขาวิชา 5221 
lev_id varchar(2) - รหัสระดับการศึกษา 4 = 40 ปริญญาตร ี
fac_id varchar(4) FK รหัสคณะ 1 = คณะอุตสาหกรรมฯ 
maj_name_th varchar(150) - ช่ือสาขาวิชา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
maj_name_en varchar(150) - ช่ือสาขาภาษาอังกฤษ Industrial Engineering 
op enum('0', '1') FK รหัสสถานะ 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

7) ตารางอ้างอิงข้อมูลโปรแกรมวิชา (ref_program) 
ตารางที่ 4.9 ตารางอ้างอิงข้อมูลโปรแกรมวิชา (ref_program) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
pro_id int(4) PK เลขท่ีโปรแกรมวิชา 1 
pro_code varchar(5) - รหัสโปรแกรมวิชา 21011 
pro_name_th varchar(80) - ช่ือโปรแกรมวิชา ออกแบบการผลติ 
pro_name_en varchar(80) - ช่ือโปรแกมวิชาภาษาอังกฤษ Production Design 
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ตารางที่ 4.9 ตารางอ้างอิงข้อมูลโปรแกรมวิชา (ref_program) ต่อ 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
maj_id varchar(4) FK รหัสสาขาวิชา 1=วิศวกรรมอุตสาหการ 
lev_id varchar(4) FK รหัสระดับ 30=ปวส. 
budget_id varchar(1) FK รหัสค่าธรรมเนียม 1=กลุ่มอุตสาหการ ปวส. 
op varchar(1) FK รหัสสถานะ 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

8) ตารางอ้างอิงข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมวิชา (ref_pro_detail) 
ตารางที่ 4.10 ตารางอ้างอิงข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมวิชา (ref_pro_detail) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
detail_id int(4) PK เลขท่ีโปรแกรมวิชา 1 
pro_id varchar(5) FK รหัสโปรแกรมวิชา 1=วิศวกรรมอุตสาหการ 
pro_time varchar(50) FK ช่ือโปรแกรมวิชา 1 = ภาคปกต ิ
pro_year varchar(1) - รหัสจำนวนปีท่ีเรียน 1 = 2 (2 ปี) 
pro_cert text - คุณสมบัตผิู้สมัคร รับ ปวช. 
pro_grad double - ผลการเรยีนขั้นต่ำที่รับเข้า 2.00 
op int(1) FK รหัสค่าธรรมเนียม 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

9) ตารางอ้างอิงข้อมูลสถานะผลการสมัคร (ref_status) 
ตารางที่ 4.11 ตารางอ้างอิงข้อมูลสถานะผลการสมัคร (ref_status) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
id int(2) PK เลขท่ีสถานะผลการสมัคร 1 
sta_th varchar(75) - ช่ือสถานะผลการสมัคร อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
sta_en varchar(75) - Apply Status Name On process 
op enum('0', '1') - สถานะการใช้งาน 1 

 

10) ตารางอ้างอิงข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา (ref_budget) 
ตารางที่ 4.12 ตารางอ้างอิงข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา (ref_budget) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
bg_id int(4) PK เลขท่ีค่าธรรมเนยีม 1 
curr_name varchar(150) - ช่ือกลุ่มหลักสูตร กลุ่มช่างอุตสาหกรรม  
register int(5) - ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 1000 
bumroong int(5) - ค่าบำรุงการศึกษา 5650 
prakan int(5) - ค่าประกันของเสยีหาย 1000 
rabiabkan int(5) - ค่าระเบยีบการรับสมัคร 100 
apply int(5) - ค่าสมัคร 200 
accident int(5) - ค่าประกันอุบัตเิหต ุ 200 
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ตารางที่ 4.13 ตารางอ้างอิงข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา (ref_budget) ต่อ 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
accesseries int(5) - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1300 
hopak int(5) - ค่าหอัก 6900 
op varchar(1) - สถานะ 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

10) ตารางอ้างอิงข้อมูลเวลาเรียน (ref_time) 
ตารางที่ 4.14 ตารางอ้างอิงข้อมูลเวลาเรียน (ref_time) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
time_id int(4) PK เลขท่ีเวลาเรียน 1 
time_name_th varchar(150) - ช่ือเวลาเรียน ปกติ 
time_name_en varchar(150) - ช่ือเวลาเรียนภาษาอังกฤษ intime 
op varchar(1) - สถานะ 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

12) ตารางข้อมูลไฟล์เอกสารแนบ (t_attfile) 
ตารางที่ 4.15 ตารางอ้างอิงข้อมูลไฟล์เอกสารแนบ (t_attfile) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
id int(4) PK เลขท่ีเวลาเรียน 1 
reg_code varchar(150) - ช่ือเวลาเรียน ปกติ 
time_name_en varchar(150) - ช่ือเวลาเรียนภาษาอังกฤษ In time 
op varchar(1) - สถานะ 1 

 

13) ตารางข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (t_user) 
ตารางที่ 4.16 ตารางอ้างอิงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (t_user) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
usr_id int(4) PK เลขท่ีผู้ใช้งานระบบ 1 
usr_fname varchar(50) - ช่ือ นายรว ี
usr_sname varchar(50) - นามสกลุ ภูบุญม ี
usr_name varchar(13) - ช่ือผู้ใช้งาน 1234567890123 
usr_password varchar(50) - รหัสผ่าน 12345678 
privileges varchar(1) FK ประเภทสิทธิการใช้งาน 1 = ผู้ดูแลระบบ 
usr_image varchar(100) - รูปภาพ 1460190001873.jpg 
status_id varchar(1) FK สถานะใช้งาน 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 
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14) ตารางข้อมูลปีการศึกษา (t_year) 
ตารางที่ 4.17 ตารางอ้างอิงข้อมูลปีการศึกษา (t_year) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
id int(4) PK เลขท่ีปี พ.ศ. 1 
year varchar(4) - ปี พ.ศ. 2560 
y_short_code varchar(2) - ปี พ.ศ. แบบย่อ 60 
op enum('0', '1') - สถานะใช้งาน 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

15) ตารางข้อมูลการสมัคร (t_register) 
ตารางที่ 4.18 ตารางอ้างอิงข้อมูลการสมัคร (t_register) 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
id int(4) PK ลำดับทีผู่้สมคัร 1 
reg_year varchar(4) - ปีการศึกษา 2559 
reg_code varchar(15) FK รหัสผู้สมัคร 59-21033-001 
reg_fname varchar(100) - ช่ือ รวี 
reg_sname varchar(100) - นามสกลุ ภูบุญม ี
reg_birthdate varchar(100) - วัน/เดือน/ปี เกิด 2528-02-04 
reg_ident varchar(13) - เลขท่ีบัตรประชาชน 1234190001234 
reg_no varchar(15) - บ้านเลขท่ี 33 
reg_moo varchar(4) - หมู ่ 8 
reg_road varchar(150) - ถนน กาฬสินธุ์-สหสัขันธุ ์
reg_tambon varchar(6) FK ตำบล 4644 
reg_amphur varchar(4) FK อำเภอ 511 
reg_province varchar(3) FK จังหวัด 34 
reg_zipcode varchar(5) - รหัสไปรษณีย ์ 46000 
reg_tel varchar(10) - โทรศัพท์บ้าน 043812877 
reg_mobile varchar(10) - โทรศัพท์มือถือ 0981615020 
last_lev varchar(2) FK สำเรจ็การศึกษาระดบั 2 = มัธยมศึกษา ม.6 
gpax double - ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.00 
sch_term enum('2', '3', '4', '5') - เทอม 3 
sch_id varchar(4) - รหัสสถานศึกษาเดิม 1 = พังโคนวิทยาคม 
sch_tel varchar(10) - โทรศัพทส์ถานศึกษาเดิม 042772391 
sch_dial varchar(10) - โทรศัพท์พ้ืนฐาน 042772392 
pro_id varchar(5) FK รหัสสาขาวิชาที่เลือกเสมัคร 1 = ออกแบบการผลิต 
date_reg date - วันท่ีสมัคร 2016-04-02 
status varchar(1) FK สถานะการสมัคร 1 = รอตรวจสอบเอกสาร 
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16) ตารางข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน (t_user_type) 
ตารางที่ 4.19 ตารางอ้างอิงข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน (t_user_type) 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
id int(4) PK รหัสประเภทผู้ใช้งาน 1 
type_name_th varchar(100) - ช่ือประเภทผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ 
type_name_en varchar(100) - ช่ือประเภทผู้ใช้งานภาษาอังกฤษ Administrator 
status varchar(1) - ช่ือ 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 

17) ตารางข้อมูลการเปิด-ปิดระบบ (t_sysopen) 
ตารางที่ 4.20 ตารางอ้างอิงข้อมูลการเปิด-ปิดระบบ (t_sysopen) 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด(ขนาด) เอกลักษณ ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง 
id int(4) PK รหัสการเปิดระบบ 1 
year_code varchar(4) - ปีการศึกษา 2560 
fact_code varchar(4) FK รหัสคณะที่เปิดรับสมัคร 5200 
start_date date - วันท่ีเริ่มรับสมัคร 2516-08-10 
final_date date - วันท่ีสิ้นสุดการรับสมัคร 2517-06-30 
open_close varchar(1)  สถานการณ์เปดิ-ปิดระบบ 1=ใช้งาน, 2= ไม่ใช้งาน 

 
4.3.2  การวิเคราะห์และออกแบบตัวต้นแบบระบบใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิเคราะห์ทำการวิเคราะห์และออกแบบหน้าจอเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน
ติดต่อผู้ใช้ (User interface) หรือเรียกว่าหน้าบ้าน (front-end) และ ระบบจัดการระบบ หรือเรียกสั้น ๆ  
ว่าหลังบ้าน (back-end)  ผู้วิเคราะห์ได้ออกแบบตัวต้นแบบโดยการเขียนชุดคำสั่ง HTML และ CSS Style 
Sheet โดยประยุกต์ให้ Bootstrap Framework ช่วยให้สามารถสร้างหน้าเว็บให้ตรงตามแบบที่เราต้องการได้
ง่ายขึ้น ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์และออกแบบติดต่อผู้ใช้ (front-end) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1) หน้าจอหลักระบบผู้สมัคร 

การออกแบบหน้าจอหลักระบบผู ้สม ัคร ผ ู ้ว ิ เคราะห์ได ้ออกแบบไว ้มี
องค์ประกอบ 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1.1.1) ส่วนหัว (Header) เป็นส่วนแสดงผลที ่อยู ่บนส ุดของหน้าระบบ 
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ระบบและชื่อระบบ 

1.1.2) เมนูส่วนบน (Top Menu) ประกอบด้วย หน้าหลัก ปฏิทินรับสมัคร 
เมนูข้อมูลการรับสมัคร วิธีชำค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อผู้พัฒนา และปุ่มลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

1.1.3) เมนูนำทาง (Navigation Side Bar) แสดงเมนูคำสั่งต่างๆ ในส่วนของ
ผู้สมัคร ประกอบด้วย ปฏิทินรับสมัคร ติดต่อสอบถาม วิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระบบผู้สมัคร ซึ่งมีเมนู
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ย่อยประกอบด้วย สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์ พิมพ์ใบสมัคร ติดตามสถานะผลการสมัคร ส่ง
เอกสารการสมัครเพิ่ม และรู้จักเรามากขึ้น ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์และ Facebook Page ของหน่วยงาน 

1.1.4) ส่วนแสดงเนื ้อหา (Container) แสดงผลข้อมูลจากการทำงานของ
ระบบเมื่อคลิกท่ีเมนูคำสั่งต่าง ๆ  ของระบบ 

1.1.5) ส่วนท้าย (Footer) แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์และเวอร์ชันของระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.26 ผลการออกแบบหน้าจอหลักระบบผู้สมัคร 

1.2) การออกแบบหน้าจอปฏิทินการรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.27 ผลการออกแบบหน้าจอปฏิทินการศึกษา 

 

ส่วนเนื้อหา 

เมนูนำทาง 
(Navigatio

 

 ส่วนหัว 

 เมนูส่วนบน 

 

 ส่วนท้าย 

แสดงรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครในรูปแบบไทม์ไลน์ ปฏิทินการรับสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 
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1.3) การออกแบบหน้าจอติดต่อสอบถาม 

 
ภาพประกอบที่ 4.28 ผลการออกแบบหน้าจอติดต่อสอบถาม 
1.4) การออกแบบหน้าจอวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.29 ผลการออกแบบหน้าจอวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 
 

(icon) ติดต่อสอบถาม 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ชื่อหน่วยงานติดตอ่ ชื่อหน่วยงานติดตอ่ ชื่อหน่วยงานติดตอ่ 

ข้อมูลตดิต่อบุคลากร 
ภาพ 

ข้อมูลตดิต่อบุคลากร 
ภาพ 

ข้อมูลตดิต่อบุคลากร 
ภาพ 

ข้อมูลตดิต่อบุคลากร 
ภาพ 

ข้อมูลตดิต่อบุคลากร 
ภาพ 

ข้อมูลตดิต่อบุคลากร 
ภาพ 

(icon) วิธีชำระค่าข้ึน
ทะเบียนนักศึกษา 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

วิธีชำระเงิน วิธีชำระเงิน 
 

วิธีชำระเงิน 
 

วิธี/ภาพขัน้ตอนการชำระเงนิ วิธี/ภาพขัน้ตอนการชำระเงนิ วิธี/ภาพขัน้ตอนการชำระเงนิ 
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1.5) การออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

 
ภาพประกอบที่ 4.30 ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

1.6) การออกแบบหน้าจอสมัครออนไลน์ 

 
ภาพประกอบที่ 4.31 ผลการออกแบบหน้าจอสมัครออนไลน์ 

 
 

(icon) สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ฟอร์มสืบค้น/กรองข้อมูล 

แสดงขอ้มูล สาขาวิชา เวลาเรยีน แผนการเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร และปุ่มคลกิสมัครเรยีน 

(icon) สมัครออนไลน ์

Header 

Top Menu 
 

Footer 

แบบฟอร์มใบสมัครผ่านระบบ Online 

ส่วนที ่1. หลักสตูร/วิชาเอกที่เลอืกสมัครเขา้ศึกษา 

ส่วนที ่2. ประวัติผู้สมัคร 

ส่วนที ่3. ประวัติการศึกษา 

ส่วนที ่4. แนบเอกสารประกอบการสมัคร 
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1.7) การออกแบบหน้าจอพิมพ์ใบสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.32 ผลการออกแบบหน้าจอพิมพ์ใบสมัคร 
1.8) การออกแบบหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.33 ผลการออกแบบหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
 

(icon) พิมพ์ใบสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

 

แสดงรายละเอยีดผลการสมัคร และปุ่มสำหรับพิมพ์ใบสมัคร 

พิมพ์ใบสมัคร 

พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

ตรวจสอบ ยกเลิก 

(icon) ติดตามสถานะ
ผลการสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ผลการสมัครคัดเลือก 

ติดตามผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

รายละเอยีดผลการสมัคร 
 

 
สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ 
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1.9) การออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.34 ผลการออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 

 
2) ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการระบบ (Back-end) 

การออกแบบระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ดังที่ได้กล่าวไง้แล้วในหัวข้อที่ 4.3.2 การวิเคราะห์
และออกแบบตัวต้นแบบระบบใหม่ ส่วนที่ 2 คือ ส่วนระบบจัดการระบบ หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า หลังบ้าน 
(back-end)  ผู้วิเคราะห์ได้ดดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบหน้าจอการทำงาน ส่วนระบบจัดการระบบ ให้
เหมาะสมตามสิทธิ์ความสามารถการใช้ระบบของผู้ใช้ระบบ จึงออกแบบหน้าจะเป็น 3 ส่วน คือ หน้าจอระบบ
เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาเขต และหน้าจอระบบผู้ดูแลระบบ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.1) หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ 
ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ ออกแบบตามการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ระบบ ในหัวข้อ 4.2.1 2)  โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นสาขาที่เปิดรับสมัคร พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบผลการสมัคร 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร พิจารณาคุณสมบัติและปรับปรุงสถานะผลการสมัคร พิมพ์รายงานผู้สมัคร/ผลการ
สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ได้ ดังนั้นการออกแบบหน้าจอระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ จึงมี
รายละเอียดการออกแบบ ดังนี้ 

 
 
 

 
อัพโหลดเอกสารเพิม่ 
 

(icon) ส่งเอกสารการสมัครเพิม่ 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก 

พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

สถานะหารสมัคร 
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2.1.1) การออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.35 ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
2.1.2) การออกแบบหน้าจอกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร  

 
ภาพประกอบที่ 4.36 ผลการออกแบบหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร 

 

(icon) สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ฟอร์มสืบค้น/กรองข้อมูล 

แสดงขอ้มูล 
สาขาวิชา เวลาเรียน แผนการเรยีน คุณสมบัติผู้สมัคร สมัครเรียน 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

(icon) สมัครออนไลน ์

Header 

Top Menu 
 

Footer 

แบบฟอร์มใบสมัครผ่านระบบ Online 

ส่วนที ่1. หลักสตูร/วิชาเอกที่เลอืกสมัครเขา้ศึกษา 

ส่วนที ่2. ประวัติผู้สมัคร 

ส่วนที ่3. ประวัติการศึกษา 

ส่วนที ่4. แนบเอกสารประกอบการสมัคร 
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2.1.3) การออกแบบหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.37 ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
2.1.4) การออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.38 ผลการออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 

(icon) ติดตามสถานะ
ผลการสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ผลการสมัครคัดเลือก 

ติดตามผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

รายละเอยีดผลการสมัคร 
 

 
สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

 
อัพโหลดเอกสารเพิม่ 
 

(icon) ส่งเอกสารการสมัครเพิม่ 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก 

พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

สถานะหารสมัคร 
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2.1.5) การออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.39 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
2.2) หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาเขต 

หน้าจอเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาเขต ประกอบด้วย หน้าจอระบบพื้นฐาน
เช่นเดียวกับหน้าจอระบบผู้สมัคร หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ คือ ปฏิทินรับสมัคร ติดต่อสอบถาม วิธี
ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และมีหน้าจอระบบที่ถูกกำหนดขึ้นตามสิทธิ์ผู้ใช้ระบบเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยา
เขต ดังนี้ 

- สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 
- ติดตามสถานะผลการสมัคร 
- ส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 
- ข้อมูลการสมัคร 
- รายงานการสมัคร 
- จัดการข้อมูลสาขาวิชา 
- เพ่ิมสถานศึกษา 
- จัดการข้อมูลสถานศึกษา 
 
 
 

 
อัพโหลดเอกสารเพิม่ 

(icon) ข้อมูลการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
แสดงตารางข้อมูลผู้สมัคร 

# รหัสสมัคร ชื่อขนามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร ดำเนนิการ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 
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2.2.1) ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.40 ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
2.1.2) การออกแบบหน้าจอกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร  

 
ภาพประกอบที่ 4.41 ผลการออกแบบหน้าจอส่วนที่ 4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร 

 

(icon) สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ฟอร์มสืบค้น/กรองข้อมูล 

แสดงขอ้มูล 
สาขาวิชา เวลาเรียน แผนการเรยีน คุณสมบัติผู้สมัคร สมัครเรียน 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

(icon) สมัครออนไลน ์

Header 

Top Menu 
 

Footer 

แบบฟอร์มใบสมัครผ่านระบบ Online 

ส่วนที ่1. หลักสตูร/วิชาเอกที่เลอืกสมัครเขา้ศึกษา 

ส่วนที ่2. ประวัติผู้สมัคร 

ส่วนที ่3. ประวัติการศึกษา 

ส่วนที ่4. แนบเอกสารประกอบการสมัคร 
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2.2.3) การออกแบบหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.42 ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
2.2.4) การออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.43 ผลการออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 

 
 

(icon) ติดตามสถานะ
ผลการสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ผลการสมัครคัดเลือก 

ติดตามผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

รายละเอยีดผลการสมัคร 
 

 
สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

 
อัพโหลดเอกสารเพิม่ 
 

(icon) ส่งเอกสารการสมัครเพิม่ 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก 

พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

สถานะหารสมัคร 
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2.2.5) การออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.44 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
2.2.6) การออกแบบหน้าจอรายละเอียดผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.45 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ข้อมูลการสมัคร 

(icon) ข้อมูลการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
แสดงตารางข้อมูลผู้สมัคร 

# รหัสสมัคร ชื่อขนามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร ดำเนนิการ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 
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ภาพประกอบที่ 4.46 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร (ต่อ) 

 
2.2.7) การออกแบบหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.47 ผลการออกแบบหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
 

 (icon) ข้อมูลการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

เอกสารประกอบการสมัคร 
# ชื่อเอกสาร พิมพ ์
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2.2.8) การออกแบบหน้าจอปรับปรุงสถานะการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.48 ผลการออกแบบหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร 

 
2.2.9) การออกแบบหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.49 ผลการออกแบบหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
 

 
ปรับปรุงสถานะการสมัคร 

(icon) ข้อมูลการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
แสดงตารางข้อมูลผู้สมัคร 

# รหัสสมัคร ชื่อขนามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร ดำเนนิการ 
1 xx-xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ปรับสถานะ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 

 
กรองขอ้มูลการสมัคร 

(icon) รายงานการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
รายงานการรับสมัคร 

# สาขา ข้อมูลการสมัคร 
1  สมัคร ผ่าน ขึ้นทะเบียน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 

80



2.2.10) การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.50 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
2.2.11) การออกแบบหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.51 ผลการออกแบบหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 
  
 

 
จัดการขอ้มูลสาขาวิชา 

(icon) จัดการข้อมูลสาขาวชิา 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลสาขาวิชา 

# ปี รหัส ชื่อสาขาวชิา ภาค แผน เปิด ตัวเลือก 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

แบบฟอร์มบันทกึ/แก้ไขขอ้มูล
สาขาวิชา 

 
ข้อมูลสถานศกึษา 
 

(icon) เพิ่มสถานศกึษา 

Header 

Top Menu 

Footer 

บันทึก ยกเลิก 

โปรดเลอืกจังหวัด 

โปรดเลอืกอำเภอ 
 

อำเภอ 

โปรดเลอืกตำบล 
 

ตำบล 

จังหวัด 

 
ชื่อสถานศึกษา 
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2.2.12) การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.52 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
2.3) หน้าจอระบบผู้ดูแลระบบ 

หน้าจอระบบผ ู ้ด ูแลระบบ ประกอบด้วย หน ้าจอระบบพื ้นฐาน
เช่นเดียวกับ หน้าจอระบบผู้สมัคร หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
และมีหน้าจอระบบที่ถูกกำหนดขึ้นตามสิทธิ์ผู้ใช้ระบบผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

2.3.1) การออกแบบหน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.53 ผลการออกแบบหน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 

 
ข้อมูลสถานศกึษา 
 

(icon) จัดการข้อมูลสถานศึกษา 

Header 

Top Menu 

Footer 

บันทึก ยกเลิก 

โปรดเลอืกจังหวัด 

โปรดเลอืกอำเภอ 
 

อำเภอ 

โปรดเลอืกตำบล 
 

ตำบล 

จังหวัด 

 
ชื่อสถานศึกษา 

ข้อมูลสถานศกึษา 
# ID ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ACTION 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ส่วนเนื้อหา 

เมนูนำทาง 
(Navigatio

 

 ส่วนหัว 

 เมนูส่วนบน 

 

 ส่วนท้าย 
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2.3.2) ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.54 ผลการออกแบบหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
2.3.3) การออกแบบหน้าจอกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร  

 
ภาพประกอบที่ 4.55 ผลการออกแบบหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร 

(icon) สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ฟอร์มสืบค้น/กรองข้อมูล 

แสดงขอ้มูล 
สาขาวิชา เวลาเรียน แผนการเรยีน คุณสมบัติผู้สมัคร สมัครเรียน 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

(icon) สมัครออนไลน ์

Header 

Top Menu 
 

Footer 

แบบฟอร์มใบสมัครผ่านระบบ Online 

ส่วนที ่1. หลักสตูร/วิชาเอกที่เลอืกสมัครเขา้ศึกษา 

ส่วนที ่2. ประวัติผู้สมัคร 

ส่วนที ่3. ประวัติการศึกษา 

ส่วนที ่4. แนบเอกสารประกอบการสมัคร 
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2.3.4) การออกแบบหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.56 ผลการออกแบบหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
2.3.5) การออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.57 ผลการออกแบบหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 

 

(icon) ติดตามสถานะ
ผลการสมัคร 

Header 

Top Menu 
 

Footer 

ผลการสมัครคัดเลือก 

ติดตามผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

รายละเอยีดผลการสมัคร 
 

 
สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ สถานะ 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

คำอธิบายสถานะ 
ผลสมัคร 

 
อัพโหลดเอกสารเพิม่ 
 

(icon) ส่งเอกสารการสมัครเพิม่ 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 

ตรวจสอบ ยกเลิก 

พิมพ์เลขรหัสประชาชน 13 หลกั 

สถานะหารสมัคร 
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2.3.6) การออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.58 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
2.3.7) การออกแบบหน้าจอรายละเอียดผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.59 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
กรองขอ้มูลการสมัคร 

(icon) รายงานการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
รายงานการรับสมัคร 

# สาขา ข้อมูลการสมัคร 
1  สมัคร ผ่าน ขึ้นทะเบียน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 
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ภาพประกอบที่ 4.60 ผลการออกแบบหน้าจอข้อมูลการสมัคร (ต่อ) 

 
2.3.8) การออกแบบหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.61 ผลการออกแบบหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
 

 (icon) ข้อมูลการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

เอกสารประกอบการสมัคร 
# ชื่อเอกสาร พิมพ ์
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2.3.9) การออกแบบหน้าจอปรับปรุงสถานะการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.62 ผลการออกแบบหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร 

 
2.3.10) การออกแบบหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.63 ผลการออกแบบหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
 

 
ปรับปรุงสถานะการสมัคร 

(icon) ข้อมูลการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
แสดงตารางข้อมูลผู้สมัคร 

# รหัสสมัคร ชื่อขนามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร ดำเนนิการ 
1 xx-xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ปรับสถานะ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 

 
กรองขอ้มูลการสมัคร 

(icon) รายงานการสมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผลการสมัคร 
รายงานการรับสมัคร 

# สาขา ข้อมูลการสมัคร 
1  สมัคร ผ่าน ขึ้นทะเบียน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบบฟอร์มกรองขอ้มูล 
(Filter Data) 
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2.3.11) การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.64 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสาขา 
 

2.3.12) การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.65 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
 

 
จัดการขอ้มูลสาขา 

(icon) จัดการข้อมูลสาขา 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลสาขา 

# ปี รหัส ชื่อสาขา เปิด ตัวเลือก 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

แบบฟอร์มบนัทกึ/แก้ไข 
ข้อมูลสาขา 

 
จัดการขอ้มูลสาขาวิชา 

(icon) จัดการข้อมูลสาขาวชิา 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลสาขาวิชา 

# ปี รหัส ชื่อสาขาวชิา ภาค แผน เปิด ตัวเลือก 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

แบบฟอร์มบนัทกึ/แก้ไขขอ้มูล
สาขาวิชา 
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2.3.13) การออกแบบหน้าจอจัดการปฏิทินการรับสมัคร 

 
 ภาพประกอบที่ 4.66 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการปฏิทินการรับสมัคร 

 
2.3.14) การออกแบบหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.67 ผลการออกแบบหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 
   
 

 
จัดการปฏิทิน/รอบการรับ

สมัคร 

(icon) ปฏิทิน/รอบการรับ
สมัคร 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลรอบการรับสมัคร 
# ปี รหัสปี รอบ เริ่ม สิ้นสุด สอบ ขึ้นทะเบียน ใช้ เปิด 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

แบบฟอร์ปฏิทนิรอบการรับ
สมัคร 

 
ข้อมูลสถานศกึษา 
 

(icon) เพิ่มสถานศกึษา 

Header 

Top Menu 

Footer 

บันทึก ยกเลิก 

โปรดเลอืกจังหวัด 

โปรดเลอืกอำเภอ 
 

อำเภอ 

โปรดเลอืกตำบล 
 

ตำบล 

จังหวัด 

 
ชื่อสถานศึกษา 
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2.3.15) การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
 ภาพประกอบที่ 4.68 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
2.3.16) การออกแบบหน้าจอจัดการผู้ใช้งานระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.69 ผลการออกแบบหน้าจอจัดการผู้ใช้งานระบบ 

 

 
ข้อมูลสถานศกึษา 
 

(icon) จัดการข้อมูลสถานศึกษา 

Header 

Top Menu 

Footer 

บันทึก ยกเลิก 

โปรดเลอืกจังหวัด 

โปรดเลอืกอำเภอ 
 

อำเภอ 

โปรดเลอืกตำบล 
 

ตำบล 

จังหวัด 

 
ชื่อสถานศึกษา 

ข้อมูลสถานศกึษา 
# ID ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ACTION 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

แบบฟอร์มข้อมูล 
ผู้ใช้งานระบบ 

(icon) จัดการผู้ใช้งานระบบ 

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
# ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ คณะ Username Password สิทธ์ิ ใช้ M/N 
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2.3.18) ผลการออกแบบหน้าจอระบบลงชื่อเข้าใช้ 

 
ภาพประกอบที่ 4.70 ผลการออกแบบหน้าจอระบบลงชื่อเข้าใช้ 

2.5) ผลการออกแบบหน้าจอระบบลงชื่อออกจากระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.71 ผลการออกแบบหน้าจอระบบลงชื่อออกจากระบบ 

 
 

 
ข้อมูลผู้ใช ้
 

(icon) ลงชื่อเข้าใช ้

Header 

Top Menu 

Footer 

ลงชื่อเข้าใช ้ ยกเลิก 

 

 
 

กรกรหัสผ่านเข้าใชร้ะบบ (Password) 

กรอกชือ่บัญชีผู้ใช ้(User name) 

 ข้อมูลผู้ใช ้
 

(icon) ลงชื่อเข้าใช ้

Header 

Top Menu 

Footer 

ข้อมูลผู้ใช ้ Log out 

ชื่อผู้ใช้งานระบบ 

ภาพ
ประจำตัว 
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4.4 การพัฒนาระบบ (Coding) 
การพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิเคราะห์พัฒนาระบบด้วยชุดคำสั่งภาษา PHP ทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ 
(server-side scripting)  ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยเขียนชุดคำสั่ งร่วมกับภาษา HTML 
และภาษา JavaScript ซึ่งเป็นชุดคำสั่งภาษาทำงานฝั่งเครื่องไคลเอน (Client side scripting) โดยเขียนรหัส
ชุดคำสั่งภาษาสืบค้นข้อมูล (SQL) ในการสืบค้นข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และจัดการข้อมูลร่วมกับระบบ
ฐานข้อมูล My SQL Server โดยการพัฒนาระบบ (Coding) ด้วยชุดคำสั่งภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา
AJAX Java Script ร่วมกับ Bootstrap Framework ผู ้ว ิเคราะห์จึงนำเสนอผลการพัฒนาระบบด้วยภาพ
หน้าจอผลการการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

4.4.1 ผลการพัฒนาระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (front-end) 

1) ผลการพัฒนาหน้าจอหลัก 

 
ภาพประกอบที่ 4.72 ผลการพัฒนาระบบหน้าจอหลัก 
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2) ผลการพัฒนาหน้าจอปฏิทินการศึกษา 

 

ภาพประกอบที่ 4.73 ผลการพัฒนาหน้าจอปฏิทินการศึกษา 

3) ผลการพัฒนาหน้าจอติดต่อสอบถาม 

 

ภาพประกอบที่ 4.74 ผลการพัฒนาหน้าจอติดต่อสอบถาม 
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4) ผลการพัฒนาหน้าจอวิธีชำระค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.75 ผลการพัฒนาหน้าจอวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 

5) ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.76 ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
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6) ผลการพัฒนาหน้าจอสมัครออนไลน์ 

 
ภาพประกอบที่ 4.77 ผลการออกแบบหน้าจอสมัครออนไลน์ 

 

7) ผลการพัฒนาหน้าจอพิมพ์ใบสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.78 ผลการพัฒนาหน้าจอพิมพ์ใบสมัคร ส่วนที่ 1 สืบค้นใบสมัคร 
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ภาพประกอบที่ 4.79 ผลการพัฒนาหน้าจอพิมพ์ใบสมัคร ส่วนที่ 2 พิมพ์ใบสมัคร 

 

8) ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.80 ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 
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9) ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.81 ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

   

4.4.2 ผลการพัฒนาระบบจัดการระบบ (Back-end) 

1) ผลการพัฒนาระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ 

1.1) ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 

ภาพประกอบที่ 4.82 ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
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1.2) ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 
ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.83 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 

 
ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.84 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัคร 
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ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.85 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา 

ส่วนที่ 4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.86 ผลการพัฒนาหน้าจอ ส่วนที่ 4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร 

1.3) ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.87 ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

99



1.4) ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.88 ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
1.5) ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.89 ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 
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2) ผลการพัฒนาระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต 

2.1) ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.90 ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
2.2) ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.91 ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
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2.3) ผลการพัฒนาหน้าจอกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 
ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.92 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 

ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.93 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัคร 

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.94 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา 
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2.4) ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.95 ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
2.5) ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.96 ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 
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2.6) ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.97 ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
2.7) ผลการพัฒนาหน้าจอรายละเอียดผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.98 ผลการพัฒนาหน้าจอรายละเอียดผู้สมัคร 
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2.8) ผลการพัฒนาหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.99 ผลการพัฒนาหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
2.9) ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.100 ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร 
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2.10) ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร (ผ่านการคัดเลือก) 

 
ภาพประกอบที่ 4.101 ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร (ผ่านการคัดเลือก) 

 
2.11) ผลการพัฒนาหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.102 ผลการพัฒนาหน้าจอรายงานการสมัคร 
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2.12) ผลการออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา

 
ภาพประกอบที่ 4.103 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
2.13) ผลการพัฒนาหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.104 ผลการพัฒนาหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 
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2.14) ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.105 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
3) ผลการพัฒนาระบบผู้ดูแลระบบ 

หน้าจอระบบผู้ดูแลระบบ ผู ้ว ิเคราะห์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ (Coding) ตามที่ได้
ออกแบบไว้หัวข้อการออกแบบระบบ ประกอบด้วย หน้าจอระบบพื้นฐานเช่นเดียวกับ หน้าจอระบบผู้สมัคร 
หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ หน้าจอระบบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน และมีหน้าจอระบบที่ถูกกำหนดขึ้น
ตามสิทธิ์ผู้ใช้ระบบผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

3.1) ผลการพัฒนาหน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.106 ผลการพัฒนาหน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 
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3.2) ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.107 ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
3.3) ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.108 ผลการพัฒนาหน้าจอสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
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3.4) ผลการพัฒนาหน้าจอกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.109 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 1 หลักสูตร/วิชาเอกท่ีสมัคร 

ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.120 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัคร 
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ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.121 ผลการพัฒนาหน้าจอใบสมัครแทนผู้สมัคร ส่วนที่ 3. ประวัติการศึกษา 

ส่วนที่ 4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.122 ผลการพัฒนาหน้าจอส่วนที่ 4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร 

3.5) ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.123 ผลการพัฒนาหน้าจอติดตามสถานะผลการสมัคร 
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3.6) ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
ภาพประกอบที่ 4.124 ผลการพัฒนาหน้าจอส่งเอกสารการสมัครเพ่ิม 

 
3.7) ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.125 ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 
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3.8) ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.126 ผลการพัฒนาหน้าจอข้อมูลการสมัคร 

 
3.9) ผลการพัฒนาหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.127 ผลการพัฒนาหน้าจอตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร 
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3.10) ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานะการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.128 ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร 

 
3.11) ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร (ผ่านการคัดเลือก) 

 
ภาพประกอบที่ 4.129 ผลการพัฒนาหน้าจอปรับปรุงสถานการณ์สมัคร (ผ่านการคัดเลือก) 
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3.12) ผลการพัฒนาหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.130 ผลการพัฒนาหน้าจอรายงานการสมัคร 

 
3.13) ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสาขา 

 
ภาพประกอบที่ 4.131 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสาขา 
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3.14) ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
ภาพประกอบที่ 4.132 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสาขาวิชา 

 
3.15) ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร 

 
ภาพประกอบที่ 4.133 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร 
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3.16) ผลการพัฒนาหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.134 ผลการพัฒนาหน้าจอเพ่ิมสถานศึกษา 

 
3.17) ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4.135 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการข้อมูลสถานศึกษา 
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3.18) ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการผู้ใช้งานระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.136 ผลการพัฒนาหน้าจอจัดการผู้ใช้งานระบบ 

 
3.19) ผลการพัฒนาหน้าจอระบบลงชื่อเข้าใช้ 

 
ภาพประกอบที่ 4.137 ผลการพัฒนาหน้าจอระบบลงชื่อเข้าใช้ 
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3.20) ผลการพัฒนาหน้าจอระบบลงชื่อออกจากระบบ 

 
ภาพประกอบที่ 4.138 ผลการพัฒนาหน้าจอระบบลงชื่อออกจากระบบ 

 
4.5 ผลการทดสอบระบบ (Testing) 

การทดสอบระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการทดสอบและประเมินระบบ ฯ  แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการรับสมัคร
นักศึกษา จำนวน 7 คน วิธีทดสอบระบบใช้วิธีจำลองเหตุการณ์เพ่ือทดสอบความสามารถการทำงานของระบบ
ตามข้อกำหนด (SRS)  และดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ ฯ  โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแบบออนไลน์ ผู้วิเคราะห์จึงนำเสนอผลการวิเคราะห์การทดสอบระบบใน
รูปแบบตาราง รายละเอียด ดังนี้ 

4.5.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ 
1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

1.1) เพศ 
ตารางที่ 4.21 เพศของผู้ตอบแบบประเมิน 

ลำดับ เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ชาย 4 57.14 
2 หญิง 3 42.86 
 รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 4.21 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 7 คน เป็นเพศชาย มากที่สุด 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  57.14  ของผู ้ประเมินทั ้งหมด  รองลงมาเป็นเป็นเพศหญิง จำนวน 3 คน   
คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของผู้ประเมินทั้งหมด 
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1.2) ระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.22 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 

ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ต่ำกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 
2 ปริญญาตร ี 7 0.00 
3 ปริญญาโท 0 100.00 
4 ปริญญาเอก 0 0.00 
 รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 4.22 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 7 คน สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

1.3) ประเภทบุคลากรของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 4.23 ประเภทบุคลากรของผู้ตอบแบบประเมิน 

ลำดับ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 อัตราจ้าง 2 28.57 
2 พนักงานราชการ 0 0.00 
3 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 5 71.43 
4 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 0 0.00 
 รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 4.23 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 7 คน เป็นบุคลากรประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากที่ จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาเป็น
บุคลากรประเภทอัตราจ้าง จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของผู้ประเมินทั้งหมด 

1.4) สายงาน 
ตารางที่ 4.24 สายงานของผู้ตอบแบบประเมิน 

ลำดับ สายงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 สายวิชาการ 0 0.00 
2 สายสนบัสนุน 7 100.00 
 รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 4.24 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 7 คน เป็นบุคลากรสายงาน
สนับสนุนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ประเมินทั้งหมด 

1.4) อายุราชการของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 4.25 อายุราชการของผู้ตอบแบบประเมิน 

ที ่ สายงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 น้อยกว่า - 1 ปี 1 14.29 
2 2 ปี 0 0.00 
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ตารางที่ 4.25 อายุราชการของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 
3 3 ปี 0 0.00 
4 4 ปี 0 0.00 
5 5 ปี 1 14.29 
6 มากกว่า 5 ปี 5 71.43 
 รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 4.25 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 7 คน ส่วนใหญ่มีอายุราชการ
ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คือ อายุราชการมากกว่า 5 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 
รองลงมา คือ อายุราชการปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และ มีอายุราชการไม่
เกิน 1 ปี จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 เป็นสายงานสนับสนุนทั้งหมด 

2) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
2.1) ส่วนที่ 1 ระบบผู้สมัคร 

ตารางที่ 4.26 ผลการประเมินระบบผู้สมัคร 

ลำ ับ  ระเ ็นการ ระเม น 
ระ ับความ ึง อ   

N �̅� S.D. 
เก ฑ์

 ระเม น 5 4 3 2 1 
1 การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

2 การเข้า  งหน้าแรก 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 
3 การเข้า  งหน้าป ิทินรับสมคัร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 
4 การเข้า  งหน้าวิ ีชำระค่าข  นทะเบยีนนักศ ก า 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

5 การเข้า  งหน้าตดิต่อสอบ าม 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
6 การเข้า  งหน้าผู้พัฒนา 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

7 การทำงานของระบบสาขาวิชาที่เป ดรับสมัคร 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 
8 การทำงานของระบบสมัครออนไลน์ 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

9 การทำงานของระบบพิมพ์ใบสมคัร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
10 การทำงานของระบบติดตามผลการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

11 การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
  รวม 67 10 0 0 0 77 4.87 0.34 มากท  สุ  

จากตารางที่ 4.26 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ผู้สมัครจากผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 7 คน ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.87 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นการประเมินที่มีผลประเมินเฉลี่ยสูงที่สุด 5.00 คะแนน 
เท่ากัน จำนวน 5 ประเด็น คือ ประเดน็การประเมนิที่ 5 6 9 10 และ 11 รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 4 
และ 7 มีผลประเมินเฉลี่ย 4.86 คะแนนเท่ากัน และรองลงมา คือ ประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 และ 8 มีผล
ประเมินเฉลี่ย 4.71 คะแนนเท่ากัน โดยที่ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบ ฯ  ที่ระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน 
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2.2) ส่วนที่ 2 ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ 
ตารางที่ 4.27 ผลการประเมินระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ 

ท    ระเ ็นการ ระเม น 
ระ ับความ ึง อ   

N �̅� S.D. 
เก ฑ์

 ระเม น 5 4 3 2 1 
1 การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

2 การเข้า  งหน้าแรก 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

3 การเข้า  งหน้าป ิทินรับสมคัร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

4 การเข้า  งหน้าวิ ีชำระค่าข  นทะเบยีนนักศ ก า 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

5 การเข้า  งหน้าตดิต่อสอบ าม 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
6 การเข้า  งหน้าผู้พัฒนา 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

7 การเข้า  งหน้าจอหลักเจ้าหน้าทีร่บัสมัครคณะ 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

8 การทำงานของระบบสาขาวิชาที่เป ดรับสมัคร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

9 การทำงานของระบบสมัครออนไลน ์ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
10 การทำงานของระบบติดตามผลการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
11 การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

12 การทำงานของระบบข้อมูลการสมคัร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

13 การทำงานของระบบข้อมูลใบสมคัร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
14 การทำงานของระบบตรวจสอบเอกสารสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

15 การทำงานของระบบปรับปรุงส านะสมัคร 4 3 0 0 0 7 4.57 0.49 มากที่สุด 

16 การทำงานของระบบรายงานการสมัคร 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

17 การทำงานของระบบระบบลงช ่อเข้าใช้ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
18 การทำงานของระบบลงช ่อออกจากระบบ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
  รวม 110 16 0 0 0 126 4.87 0.33 มากท  สุ  

จากตารางที่ 4.27 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.87 
คะแนน (มากที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที ่0.33  นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็น
การประเมินที่มีผลประเมินเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน 5.00 คะแนน (มากที่สุด) จำนวน 9 ประเด็น คือ ประเด็นการ
ประเมินที่ 5 6 9 10 11 12 13 17 และประเดน็ที่ 18  รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 4 7 และประเด็นที่ 
16 มีผลประเมินเฉลี่ยเท่ากัน 4.86 คะแนน (มากที่สุด) รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 8 และ
ประเด็นที่ 12 มีผลประเมินเฉลี่ยเท่ากัน 4.71 คะแนน (มากที่สุด) และสุดท้ายคือประเด็นการประเมินที่ 15 มี
ผลประเมินเฉลี่ย 4.57 คะแนน (มากที่สุด) โดยที่ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบ ฯ  ที่ระดับมากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน 
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2.3) ส่วนที่ 3 ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต 
ตารางที่ 4.28 ผลการประเมินระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต 

ท    ระเ ็นการ ระเม น 
ระ ับความ ึง อ   

N �̅� SD 
เก ฑ์

 ระเม น 5 4 3 2 1 
1 การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

2 การเข้า  งหน้าแรก 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

3 การเข้า  งหน้าป ิทินรับสมคัร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

4 การเข้า  งหน้าวิ ีชำระค่าข  นทะเบยีนนักศ ก า 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

5 การเข้า  งหน้าตดิต่อสอบ าม 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
6 การเข้า  งหน้าผู้พัฒนา 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

7 การเข้า  งหน้าจอหลักเจ้าหน้าทีร่บัสมัคร 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

8 การทำงานของระบบส บค้นสาขาวิชาที่รับสมัคร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

9 การทำงานของระบบกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
10 การทำงานของระบบติดตามส านะผลการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
11 การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

12 การทำงานของระบบข้อมูลการสมคัร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

13 การทำงานของระบบข้อมูลใบสมคัร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
14 การทำงานของระบบตรวจสอบเอกสารการสมคัร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

15 การทำงานของระบบปรับปรุงส านะการสมัคร 4 3 0 0 0 7 4.57 0.49 มากที่สุด 

16 การทำงานของระบบรายงานการสมัคร 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

17 การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสาขาวิชา 4 3 0 0 0 7 4.57 0.49 มากที่สุด 
18 การทำงานของระบบจัดการข้อมูลส านศ ก า 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
19 การทำงานของระบบระบบลงช ่อเข้าใช้ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 
20 การทำงานของระบบระบบลงช ่อออกจากระบบ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

  รวม 121 19 0 0 0 140 4.86 0.34 มากท  สุ  

จากตารางที่ 4.28 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
เจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 4.86 คะแนน (มากที่สุด) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.34 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีประเด็นการประเมินที่มีผลประเมินเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน 5.00 คะแนน (มากที่สุด) จำนวน 10 ประเด็น 
คือ ประเดน็การประเมนิที่ 5 6 9 10 11 13 14 18 19 และประเดน็ที่ 20  รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 
4 7 และประเด็นที่ 16 มีผลประเมินเฉลี่ยเท่ากัน 4.86 คะแนน (มากที่สุด) รองลงมาคือประเด็นการประเมนิที่ 
1 2 3 8 และประเด็นที่ 12 มีผลประเมินเฉลี่ยเท่ากัน 4.71 คะแนน (มากที่สุด) และสุดท้ายคือประเด็นการ
ประเมินที่ 15 และประเด็นที่ 17  มีผลประเมินเฉลี่ย 4.57 คะแนน (มากที่สุด) โดยที่ผลคะแนนประเมินความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ที่ระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน 
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2.4) ส่วนที่ 4 ระบบผู้ดูแลระบบ 
ตารางที่ 4.29 ผลการประเมินระบบผู้ดูแลระบบ 

ท    ระเ ็นการ ระเม น 
ระ ับความ ึง อ   

N �̅� SD 
เก ฑ์

 ระเม น 5 4 3 2 1 

1 การแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

2 การเข้า  งหน้าแรก 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

3 การเข้า  งหน้าป ิทินรับสมัคร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

4 การเข้า  งหน้าวิ ีชำระค่าข  นทะเบียนนักศ ก า 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

5 การเข้า  งหน้าติดต่อสอบ าม 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

6 การเข้า  งหน้าผู้พัฒนา 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

7 การเข้า  งหน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

8 การทำงานของระบบส บค้นสาขาวิชาท่ีเป ดรับสมัคร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

9 การทำงานของระบบกรอกใบสมัครแทนผู้สมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

10 การทำงานของระบบติดตามส านะผลการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

11 การทำงานของระบบส่งเอกสารการสมัครเพิ่ม 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

12 การทำงานของระบบข้อมูลการสมัคร 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

13 การทำงานของระบบข้อมูลใบสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

14 การทำงานของระบบตรวจสอบเอกสารการสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

15 การทำงานของระบบปรับปรุงส านะการสมัคร 4 3 0 0 0 7 4.57 0.49 มากที่สุด 

16 การทำงานของระบบรายงานการสมัคร 6 1 0 0 0 7 4.86 0.35 มากที่สุด 

17 การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสาขา 5 2 0 0 0 7 4.71 0.45 มากที่สุด 

18 การทำงานของระบบจัดการข้อมูลสาขาวิชา 4 3 0 0 0 7 4.57 0.49 มากที่สุด 

19 การทำงานของระบบจัดการข้อมูลป ิทินรับสมัคร 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

20 การทำงานของระบบจัดการข้อมูลส านศ ก า 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

21 การทำงานของระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

22 การทำงานของระบบระบบลงช ่อเข้าใช้ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

23 การทำงานของระบบระบบลงช ่อออกจากระบบ 7 0 0 0 0 7 5.00 0.00 มากที่สุด 

  รวม 140 21 0 0 0 161 4.87 0.34 มากท  สุ  

จากตารางที่ 4.29 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ผู้ดูแลระบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.87 คะแนน (มาก
ที่สุด) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.34 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นการประเมิน
ทีม่ีผลประเมินเฉลี่ยสูงที่สุด 5.00 คะแนน (มากที่สุด) เท่ากันจำนวน 12 ประเด็น คือ ประเด็นการประเมินที่ 5 
6 9 10 11 13 14 19 20 21 22 และประเด็นที่ 23  รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 4 7 และประเด็นที่ 
16 มีผลประเมินเฉลี่ยเท่ากัน 4.86 คะแนน (มากที่สุด) รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 8 12 และ
ประเด็นที่ 17 มีผลประเมินเฉลี่ยเท่ากัน 4.71 คะแนน (มากที่สุด) และสุดท้ายคือประเด็นการประเมินที่ 15 
และประเด็นที่ 18  มีผลประเมินเฉลี่ย 4.57 คะแนน (มากที่สุด) โดยที่ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ที่ระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน 
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3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบเจ้าหน้าที ่รับ

สมัครคณะจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา  วิทยาเขตสกลนคร เพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นสรุปได้ ดังนี้ 

ด้านระบบผู้สมัคร เสนอแนะสามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ผู ้สมัครสามารถแก้ไข
ข้อมูลใบสมัครได้ด้วยตนเองในกรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลผิดผลาด จะสามารถลดภาระเจ้าหน้าที่ได้ในส่วนของ
การแก้ไขใบสมัครให้ผู้สมัคร 

ด้านระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ ในอนาคตอาจสามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้มี
ระบบสิทธิการใช้ระบบ ระดับเจ้าหน้าที่สาขาวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ในการพิจารณาข้อมูลผลการ
สมัคร จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพิจารณาผลการสมัคร 

ด้านระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต ในอนาคตอาจจะสามารถพัฒนาระบบ
เพ่ิมเติมให้สามารถพิมพ์ประกาศผลการสมัคร (ประกาศในรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัย) จากระบบได้ จะเป็น
การเพ่ิมความรวดเร็วในการออกประกาศผลการสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
4.5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการจัดทำ
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบสอบถาม  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ต่อระบบรับสมัครนักศึกษา และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีผู้ใช้งานระบบ ฯ  ตอบประเมินความพึงพอใจ
จำนวน 270 คน ผู้วิเคราะห์จึงนำเสนอผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ฯ  ใน
รูปแบบตาราง รายละเอียด ดังนี้ 

1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.1) เพศ 

ตารางที่ 4.30 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน 
ลำดับ เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาย 166 61.48 
2 หญิง 107 38.52 
 รวม 270 100.00 

จากตารางที่ 4.30 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 270 คน เป็นเพศชาย มากที่สุด 
จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ  61.48  ของผู้ประเมินทั้งหมด  รองลงมาเป็นเป็นเพศหญิง จำนวน 107 คน   
คิดเป็นร้อยละ 38.52 ของผู้ประเมินทั้งหมด 
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1.1) ระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.30 ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 

ลำ ับ ระ ับการศึกษา  ำนวน (คน) ร้อยละ 
1 มั ยมศ ก าตอนต้น (ม.3) 37  13.70  

2 มั ยมศ ก าตอนปลาย (ม.6) หร อเทียบเท่า 140  51.85  
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หร อเทียบเท่า 15  5.56  

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) หร อเทียบเท่า 74  27.41  
 ปริ  าตร ี 4  1.48  

 รวม 270 100.00 

จากตารางที่ 4.30 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 270 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มากที่สุด จำนวน  140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมา คือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.41 รองลงมา คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 15 คน และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คิดเป็น ร้อยละ 
1.48 

2) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบรับสมัครนักศึกษา 
2.1) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 

ตารางที่ 4.31 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 

ท    ระเ ็นการ ระเม น 
ระ ับความ ึง อ   

N �̅� SD 
เก ฑ์

 ระเม น 5 4 3 2 1 

1 ความครบ ้วนสมบูรณ์ ความน่าเช ่อ  อและเป นปัจจุบัน
ของข้อมูล 

160 85 23 2 0 270 4.49 0.68 มาก 

2 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบรับสมัคร 158 89 20 1 2 270 4.48 0.71 มาก 

3 ความสะดวกในการใช้งานระบบรับสมัคร 164 83 21 1 1 270 4.51 0.69 มากที่สุด 

4 การใช้งานประโยชนจ์ากระบบรับสมัคร 154 78 35 2 1 270 4.41 0.77 มาก 

5 ความน่าสนใจของระบบรับสมัคร 148 98 24 0 0 270 4.46 0.65 มาก 

6 มีช่องทางที่สะดวกในการใหบ้ริการสอบ ามข้อมูล 147 80 41 2 0 270 4.38 0.76 มาก 

  รวม 931 513 164 8 4 1,620 4.46 0.71 มาก 

จากตารางที่ 4.31 จากความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 270 คน พบว่า ประเด็น
การประเมินที่ผู้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับ คือ ประเด็นที่ 3 ความสะดวกในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร 4.51คะแนน (ระดับมากที่สุด) ประเด็นที่ 1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือและเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล 4.49 คะแนน (ระดับมาก) และประเด็นที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบรับ
สมัคร 4.48 คะแนน (ระดับมาก) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 5  ประเด็นที่ 4 ประเด็นที่ 6 ตามลำดับ โดยภาพรวม
ของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ ได้รับคะแนนการประเมินจากผู้ใช้ระบบอยู่ใน ระดับมาก ผลประเมิน 4.46 
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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2.2) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
ตารางที่ 4.32 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 

ท    ระเ ็นการ ระเม น 
ระ ับความ ึง อ   

N �̅� SD 
เก ฑ์

 ระเม น 5 4 3 2 1 

1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 143 76 39 11 1 270 4.29 0.89 มาก 

2 มีความย ดหยุ่นในการใช้งาน 134 84 47 4 1 270 4.28 0.83 มาก 

3 ความสามาร ค้นหาหร อเข้า  งข้อมูลท่ีต้องการ 126 106 25 12 1 270 4.27 0.83 มาก 

4 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 123 108 26 11 2 270 4.26 0.85 มาก 

5 ข้อมูลมีความ ูกต้องสมบูรณ์และครบ ้วน 155 78 22 8 7 270 4.36 0.94 มาก 

6 มีความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูล 159 77 32 2 0 270 4.46 0.73 มาก 
 รวม 840 529 191 48 12 1,620 4.32 0.85 มาก 

จากตารางที่ 4.32 จากความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งหมด 270 คน พบว่า ประเด็น
การประเมินที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับ คือ ประเด็นที่ 6 มีความปลอดภัยในการตรวจสอบ
ข้อมูล 4.46 คะแนน (ระดับมาก) ประเด็นที่ 5 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 4.36 คะแนน (ระดับ
มาก) และประเด็นที่ 1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.29 คะแนน (ระดับมาก) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 2  
ประเด็นที่ 3 ประเด็นที่ 4 ตามลำดับ โดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ที่คะแนน 4.32 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 0.85 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

3) ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  จากความเห็นของ
ผู้ตอบแบบประเมิน รวมทั้งหมด 270 คน ให้ข้อเสนอแนะไว้สรุปได ้ดังนี้ 

3.1) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
3.1.1) ระบบมีความสะดวก สามารถสมัครที่บ้านได้และตรวจสอบผลการ

สมัครได้สะดวกมาก 
3.1.2) ควรมีการแสดงข้อมูลรายละเอียดสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น 
3.1.3) ควรให้ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครที่กรอกผิดได้ 
3.1.4) มีความเป็นสมัยปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างดี 
3.1.5) ควรปรับปรุงให้รองรับระบบมือถือทุกเวอร์ชัน 

3.2) ด้านประสิทธิภาพ 
3.2.1) ประสิทธิภาพดี 
3.2.2) พบปัญหาการเข้าเว็บไซต์จากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือบางราย 
3.2.3) ควรปรับปรุงระบบให้มีความเร็วยิ่งขึน้ 
3.2.4) ขอให้พัฒนาระบบนี้อย่างต่อเนื่องให้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ 
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4.6 การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
การบำรุงรักษาระบบ ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เป็นการอำนวยความสะดวกการใช้งานระบบ ให้ความ
ช่วยเหลือการใช้งานระบบ  การแก้ไขปัญหาหากเกิดข้อผิดพลาดระบบในระหว่างการใช้งาน การให้บริการ
สำรองข้อมูลทุกๆ วงรอบของการเปิดรับสมัครนักศึกษา และการจัดทำเอกสารคำอธิบายหรือวิธีการใช้งาน
ระบบ ให้กับผู้ใช้งานระบบ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ความต้องการเพ่ิมเติมของ
ผู้ใช้งาน และการสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวงรอบของการพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีวัตถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัคร
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ให้ได้ระบบรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ระดับ
มาก (คะแนนการประเมิน 3.51 ขึ้นไป) และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบ ฯ  ผู้ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ระดับมาก (คะแนนการประเมิน 3.51 ขึ้นไป)  สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากรายงาผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สรุปผลดังนี้ 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา 

จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบรับสมัครนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกอบด้วย  4 ระบบหลัก แบ่งตามบทบาทของ
ผู้ใช้งาน (User Roles) ประกอบด้วย ระบบผู้สมัคร ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ทะเบียนวิทยาเขต และระบบผู้ดูแลระบบ  และสามารถแบ่งตามกระบวนการของระบบ (System Process) 
ได ้4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบลงชื่อเข้าใช้ ระบบสมัคร และระบบพิจารณาผลการสมัคร 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน เป็นเพศ

ชาย มากที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  57.14  ของผู้ประเมินทั้งหมด  รองลงมาเป็นเป็นเพศหญิง จำนวน 
3 คน  ทั้ง 7 คน มีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรีทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นบุคลากรประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากท่ี จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาเป็น
บุคลากรประเภทอัตราจ้าง จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57  เป็นบุคลากรประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามากที่ จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาเป็นบุคลากร
ประเภทอัตราจ้าง จำนวน 2 คน เป็นบุคลากรสายงานสนับสนุนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอายุ
ราชการปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คือ อายุราชการมากกว่า 5 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.43 รองลงมา คือ อายุราชการปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และ มีอายุ
ราชการไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 



2) ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบรับสมัคร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบ แบ่งเป็น  4 ระบบหลัก แบ่งตามบทบาทของผู้ใช้งาน (User Roles) ประกอบด้วย ระบบผู้สมัคร ระบบ
เจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ ระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต และระบบผู้ดูแลระบบ สรุปผลดังนี้ 

2.1) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบผู้สมัคร 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบผู้สมัคร จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.87 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.34 นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นการประเมินที่มีผล

ประเมินเฉลี่ย (�̅�)  สูงที่สุด 5.00 คะแนน เท่ากัน จำนวน 5 ประเด็น คือ ประเด็นการประเมินที่ 5 6 9 10 

และ 11 รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 4 และ 7 มีผลประเมินเฉลี่ย  (�̅�) 4.86 คะแนนเท่ากัน และ

รองลงมา คือ ประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 และ 8 มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.71 คะแนนเท่ากัน โดยที่ผล
คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ที่ระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการ
ประเมิน 

2.2) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครคณะ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  (�̅�) 
เท่ากับ 4.87 คะแนน (มากที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ที ่ 0.33  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นการประเมินที่มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) สูงที่สุดเท่ากัน 5.00 คะแนน (มากที่สุด) 
จำนวน 9 ประเด็น คือ ประเด็นการประเมินที่ 5 6 9 10 11 12 13 17 และประเด็นที่ 18  รองลงมาคือ

ประเด็นการประเมินที ่ 4 7 และประเด็นที่ 16 มีผลประเมินเฉลี่ย  (�̅�) เท่ากัน 4.86 คะแนน (มากที่สุด) 

รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 8 และประเด็นที่ 12 มีผลประเมินเฉลี่ย  (�̅�) 4.71 คะแนน (มาก

ที่สุด) เท่ากัน  และสุดท้ายคือประเด็นการประเมินที่ 15 มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�)  4.57 คะแนน (มากท่ีสุด) โดย
ที่ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ที่ระดับมากที่สุด ทุกประเด็นการ
ประเมิน 

2.3) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบเจ้าหน้าที่รับสมัครทะเบียนวิทยาเขต จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.86 คะแนน (มากที่สุด) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.34 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นการประเมินที่มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) สูงที่สุด 5.00 คะแนน (มากที่สุด) เท่ากัน
จำนวน 10 ประเด็น คือ ประเด็นการประเมินที่ 5 6 9 10 11 13 14 18 19 และประเด็นที่ 20  รองลงมาคือ

ประเด็นการประเมินที่ 4 7 และประเด็นที่ 16 มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.86 คะแนน (มากที่สุด) เท่ากัน

รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 8 และประเด็นที่ 12 มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.71 คะแนน (มาก
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ที่สุด) เท่ากัน และสุดท้ายคือประเด็นการประเมินที่ 15 และประเด็นที่ 17  มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.57 
คะแนน (มากที่สุด) โดยที่ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ที่ระดับ 
มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน 

2.4) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบผู้ดูแลระบบ 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.87 คะแนน (มาก
ที่สุด) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.34 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นการประเมิน
ทีม่ีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) สูงที่สุด 5.00 คะแนน (มากที่สุด) เท่ากันจำนวน 12 ประเด็น คือ ประเดน็การประเมิน
ที่ 5 6 9 10 11 13 14 19 20 21 22 และประเดน็ที่ 23  รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 4 7 และประเด็น
ที ่16 มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.86 คะแนน (มากที่สุด) เท่ากัน รองลงมาคือประเด็นการประเมินที่ 1 2 3 8 12 
และประเดน็ที ่17 มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.71 คะแนน (มากที่สุด) เท่ากัน และสุดท้ายคือประเด็นการประเมิน
ที่ 15 และประเด็นที่ 18  มีผลประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.57 คะแนน (มากที่สุด) โดยที่ผลคะแนนประเมินความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ฯ  ที่ระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน 

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ    
จึงสรุปได้ว่า ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  มีความ     
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม คะแนนเฉลี่ย (�̅�)  เท่ากับ 4.71 ที่ระดับ ที่ ระดับมาก
ที่สุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ระดับ 0.45 

 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบ 

จากรายงาผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสรุปดังนี้ 

1) ผลวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 270 คน เป็นเพศชาย 

มากที่สุด จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ  61.48  ของผู้ประเมินทั้งหมด  รองลงมาเป็นเป็นเพศหญิง จำนวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.52 ของผู้ประเมินทั้งหมด เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า มากที่สุด จำนวน  140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.41 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
จำนวน 15 คน และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คิดเป็น ร้อยละ 1.48  

2) ผลวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบ 
จากผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบ พบว่าประเด็น

การประเมินที่ผู้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับ คือ ประเด็นที่ 3 ความสะดวกในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร 4.51คะแนน (ระดับมากที่สุด) ประเด็นที่ 1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถื อและเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล 4.49 คะแนน (ระดับมาก) และประเด็นที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบรับ
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สมัคร 4.48 คะแนน (ระดับมาก) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 5  ประเด็นที่ 4 ประเด็นที่ 6 ตามลำดับ โดยภาพรวม
ของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ ได้รับคะแนนการประเมินจากผู้ใช้ระบบอยู่ใน ระดับมาก ผลประเมิน 4.46 
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ  
จากผลการวิเคราะห์ด ้านความพึงพอใจของผู ้ใช้งานต่อการใช้งานระบบ  ด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ พบว่า ประเด็นการประเมินที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลำดับ คือ ประเด็นที่ 6 มีความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูล 4.46 คะแนน (ระดับมาก) ประเด็นที่ 5 ข้อมูล
มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 4.36 คะแนน (ระดับมาก) และประเด็นที่ 1 ระบบใช้งานง่ายและไม่
ซับซ้อน 4.29 คะแนน (ระดับมาก) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 2  ประเด็นที่ 3 ประเด็นที่ 4 ตามลำดับ โดย
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ ที่คะแนน 4.32 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.85 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจขอบผู้เชี่ยวชาญต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบรับ
สมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  7 คน มี

ประสิทธิภาพที่ระดับ มากที่สุด คะแนนประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.71 คะแนน และผลประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 270 คน มคีวามพึงพอใจที ่ระดับมาก คะแนนประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.46 คะแนน และด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ผู้ใช้งานระบบให้คะแนน คะแนนประเมินเฉลี่ย (�̅�) 4.32 ที่ระดับ
มาก 

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ความพึงพของผู้ใช้งานระบบต่อการใช้งานระบบ จึงสรุปได้ว่า 
ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ระดับมาก ขึ้นไป สอดคล้องกับ จิราภัทร  คำแปง (2553) พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรับสมัครนักศึกษา โควตาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่
เชียงราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  หรือระดับมาก กฤษฎา ศิริชัยราช (2553) พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์
สำหรับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในระดับดี สุริยัน นุ
กูลกิจ พร้อมคณะ (2555) พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับ
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับดี  และสุดใจ  ไชยอุดม (2556) พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของ
วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  คณะ ฯ  ควรมีการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ  มีการทบทวน
กระบวนการทำงานรับสมัครนักศึกษา การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ฯ  อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา  เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบ ฯ  ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  
สามารถสนองตอบต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น 
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5.2.2  คณะ ฯ  ควรจัดสรรทรัพยากรเครื่องให้บริการ (Server)  สำหรับใช้ในการติดตั้งระบบรับสมัคร
นักศึกษา ฯ  โดยเฉพาะ  เพ่ือประสิทธิภาพการทำงานรองระบบ ฯ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เนื่องจากในชาวง
เวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะมีความถี่ผู ้เข้าใช้งานเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นทำให้บางเวลาอาจทำให้ระบบ
ทำงานประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากการใช้ทรัพยากรเครื่องให้บริการ (Server) ร่วมกับระบบงานหรือเว็บไซต์
อ่ืนๆ 

5.2.3  ระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ  ที่พัฒนาขึ้น  สามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า 1 คณะ  ดังนั้นจึง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันคณะอื่น ๆ ในวิทยาเขตได้ หรือ สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบรับสมัคร
นักศึกษาหรือประยุกต์ใช้ในวิทยาเขตอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีบริบทการรับสมัคร
นักศึกษาทีค่ล้ายกันได้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ  ในรูแบบ Mobile 
Application เนื่องจากระบบรับสมัครนักศึกษา ฯ ทีผู่้วิเคราะห์ได้พัฒนาขึ้นนี้ ยังไมส่ามารถรองรับการใช้งานได้
ในทุกเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์มือถือ เพ่ือยกระดับการให้บริการที่รองรับได้หลากหลายแพลทฟอร์มมากขึ้น 
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ประวัตผิูเ้ขยีน (Resume) 

ขอ้มลูสว่นตวั 

 ชือ่ - นามสกลุ :  นายรว ี ภูบุญมี 

วัน/เดอืน/ปี เกดิ :  2  เมษายน  2528  อายุ :  36 ปี 

 เชือ้ชาต-ิสญัชาต ิ:  ไทย - ไทย 

 ภูมลิ าเนา :  บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8  ต.ดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 

 ทีอ่ยูปั่จจบุนั :   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 

   เลขที่ 199 หมู่ 3  ต.พังโคน อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160 

   โทร. 042-772-391  โทรสาร 042-772-392 

 เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได้ : 098-161-5020 E-mail :  rawee1873@gmail.com 

 

ขอ้มลูการศึกษา 

2551 ระดบัปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – พัฒนาซอฟต์แวร์ 

  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วทิยาเขตกาฬสินธุ์ 

2549 ระดบัประกาศนยีบตัร ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วทิยาเขตกาฬสินธุ์ 

2547 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนหนองสอพิทยาคม  ต.ล าปาว  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 

2544 มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนหนองสอพิทยาคม  ต.ล าปาว  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 

2541 ประถมศึกษา โรงเรยีนบ้านสว่าง  ต.ภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 

 

ขอ้มลูประสบกาณก์ารท างานดา้นพฒันาระบบ หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้งไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 

 1 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน รับราชการต าแหน่ง : นักวชิาการคอมพิวเตอร์   

   สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

   วทิยาเขตสกลนคร 

 

ประสบการณ ์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศลงทะเบียนส่งบทความทางวชิาการ การประชุมระดับชาติราชมงคลสกลนคร RSKC Conference 2018 

3. พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 

4. พัฒนาระบบยื่นค าร้องขอรับเอกสารส าคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารโครงการและติดตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Project 

Management and KPI Tracking System) 

6. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้ค าปรกึษานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

การทดสอบสมรรถนะวชิาชพี/ผา่นการฝึกอบรม 

1. คุณวุฒิอาชีพนักพัฒนาระบบ (Software Developer) ระดับ 4, สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 

2. คุณวุฒิอาชีพนักวเิคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst) ระดับ 4, สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. การปรพมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP เบื้องต้น, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

4. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

5. Digital Literacy, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

6. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบรหิารข้อมูล, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

7. การบรกิารที่เป็นเลิศ, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

8. การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. IC3 Computing Fundamentals  Global Standard 5 

10. IC3 Key Applications  Global Standard 5 

11. IC3 Living Online  Global Standard 5 
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