วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
Journal of Business and Industrial Development. Vol.2, No.1, Jan. – Apr. 2022

บทความวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รัชนี แดงเสริมศิริ*
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทรศัพท์ 09 6993 5169 อีเมล: ruchanee.d@op.kmutnb.ac.th
DOI: 10.14416/j.bid.2022.03.004
รับเมื่อ 13 มกราคม 2565 แก้ไขเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตอบรับเมื่อ 24 มีนาคม 2565 เผยแพร่ออนไลน์ 20 เมษายน 2565
© 2022 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ 2) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบฐานข้ อ มู ล
การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจ กรรมตามพั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การพัฒนาระบบในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูล
พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP และใช้ MySQL เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระบบ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพของระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ทดลองใช้ระบบโดยผู้ใช้งาน ภายหลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จ
สิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบระบบและปรับปรุงบางส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้งาน และได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 6 คน ประเมินคุณภาพของระบบ และ ได้นาไปให้ผู้ใช้งาน
ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้อานวยการ และบุคลากรกองกลาง จานวน 58 คน ทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ ผลการประเมินคุณภาพของระบบ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบและผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นว่าระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.25 และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ 0.25 สรุ ป ได้ ว่ า ระบบฐานข้ อ มู ล การประเมิ น ความพึ ง พอใจในการจั ด กิ จ กรรมตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้ในงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
นาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในอนาคตได้
คาสาคัญ : ระบบฐานข้อมูล ความพึงพอใจ การประเมิน การจัดกิจกรรม พันธกิจ มหาวิทยาลัย
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Abstract
The objectives of this research aimed to: 1) develop a database system for assessing the
satisfaction of activity arrangement under the mission of King Mongkut's University of Technology North
Bangkok 2) evaluate the quality of the database 3) to evaluate the satisfaction of the users using the
database system. The database system was developed by using the web application: PHP language
and using MySQL as the database. The tools used to evaluate the system were: 1) a questionnaire for
evaluating the system quality, and 2) a questionnaire for evaluating the satisfaction toward the system.
After the system was tried out and improved for its appropriateness in application, the system quality
was evaluated by 6 specialists in information technology selected by purposive sampling and the
satisfaction was evaluated by 58 users including administrators, teachers, directors and staff. The
results showed that the system quality was at the highest level at the mean of 4.76 with standard
deviation at 0.25, and the satisfaction level was at the highest level at the mean of 4.84 with standard
deviation at 0.25. In summary, the database system developed is appropriate for application to assess
the satisfaction of activity arrangement under the mission of King Mongkut's University of Technology
North Bangkok and the data from the system can be used to improve the future activity arrangement.
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1. บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานอย่างมืออาชีพที่สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สอดรับกับปณิ ธาน “มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมอันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยจะดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสาคัญ ตั้งแต่การพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสาหรับ การเรียน การวิจัย และการพัฒนาตนเองเพื่อให้
สามารถเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ จากระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การวางแผนงาน/โครงการ
การจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและด้านกายภาพ
ทั้งนี้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
วั ฒนธรรม ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นศิ ลปวั ฒ นธรรม [1] มหาวิ ทยาลั ยมุ่ งเน้ นการด าเนิ น งานที่ เป็ น ผลจากการมี ส่ ว นร่ ว ม
อย่ า งหลากหลายจากประชาคมที่ เกี่ ย วข้ อ งในทุ ก ภาคส่ ว น ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ศิษย์เก่า มจพ. เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ชุมชน ร่วมเป็นเครือข่ายและ
คณะกรรมการเพื่อให้เกิดการขยายผลการดาเนินงานที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามภารกิจ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมจรรโลง
พระพุทธศาสนาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการกิจกรรมที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีอันหลากหลาย ประกอบด้วยกิจกรรมวันสาคัญตามจารีตประเพณี สืบสานศิลปวัฒ นธรรม
กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ มุ่งสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสีเขียว วัฒนธรรมสากล ซึ่งโครงการ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น เป็นการดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากส่วนงานวิทยาเขตภายในมหาวิทยาลัย และ
ขยายเครือข่ายใหม่ไปยังภายนอกทั้งหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทุกส่วนงานให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อ
ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความสอดคล้อง ตามกรอบ
และทิศทางของแผนที่กาหนด
หน่ วยงานกองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ในฐานะหน่ วยงานหลั ก ในการก ากั บ ดู แ ลประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากการวางแผนการ
ดาเนินงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน
ดาเนินการแจกแบบประเมิน รวบรวมแบบประเมิน แปลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป จัดทารายงานสรุปผลนาเสนอประธาน
กรรมการและคณะกรรมการดาเนินงาน ในรูปแบบของค่าสถิติ ได้แก่ จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและปรับปรุง การจัดงานในโอกาสต่อไป ซึ่งการทารายงานสรุปผลแต่เดิมนั้นจัดอยู่ใน
รูปแบบเอกสารแยกเก็บแต่ละปี ปัญหาที่พบคือ เมื่อผู้บริหารต้องการทราบผลการประเมินย้อนหลังในปีก่อนหน้า หรือ
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ต้องการเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีจะมีความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล ไม่สามารถรายงานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บผลการประเมินที่ผ่านมา
ในแต่ละปีย้อนหลัง ซึ่งการนาข้อมูลสรุปผลมาเข้าสู่ระบบสารสนเทศจะทาให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สามารถ
เรีย กดู ข้ อ มู ล ได้ ต ามต้ อ งการ และจั ด ท ารายงานของข้ อ มู ล ได้ สะดวกและรวดเร็ว ผู้ ใช้ งานฐานข้ อมู ลสามารถทราบถึ ง
ผลการดาเนินงานในแต่ละปีรวมถึงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ โดยสามารถค้นหาแบบเจาะจง
ในหัวข้อที่สนใจ สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินเป็นรายข้อในแต่ละปี ทาให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการในทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ” โดยนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกันทั้งระบบทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ยก่อให้เกิดเป็น
แหล่งข้อมูลด้านสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ “ผู้บริหารและบุคลากรสามารถ
นาสารสนเทศไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และทันเวลา”
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.1.2 เพื่อประเมินคุ ณ ภาพของระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึง พอใจการจั ดกิจ กรรมตามพันธกิจ ขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่พัฒนาขึ้น
2. วิธีการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 3 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ผู้อานวยการกองกลาง หัวหน้ากลุ่มงานพั ฒ นาระบบสารสนเทศ กองส่งเสริมวิชาการ คัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง รวมจานวน 6 คน
กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ใช้ ง านระบบ ทดลองใช้ ง านระบบและประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจหลั ง จากใช้ ง านระบบเสร็ จ สิ้ น
โดยประเมินแบบออนไลน์ จานวน 58 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้อานวยการกอง บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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2.2 วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะใช้หลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life
Cycle) มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและความ
ผิดพลาดในการสรุปผลหรือเปรียบเทียบข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลาย ๆ ปี ย้อนหลัง เพื่อหาข้อบกพร่องหรือนาไปใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงการดาเนินการ
ในปีต่อไป
2) ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ (Feasibility Study) จากการศึ ก ษารู ป แบบการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเลือก 6 กิจกรรมตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยได้จัดเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี และได้จัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบของค่าสถิติ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562
3) วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เพื่อกาหนดความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาข้อมูลความ
ต้องการทั้งหมดมาออกแบบหน้าจอระบบฐานข้อมูล
4) การออกแบบ (Design) จั ด ท าในรู ป แบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น โดยจะอยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ภายใต้ URL:
http://doc.oop.kmutnb.ac.th/eva การสร้างฐานข้อมูลจะใช้ระบบภาษา MySQL และการสร้างหน้าจอส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ จะใช้ระบบภาษา PHP โดยจะแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
4.1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้
4.2) กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการได้
5) การสร้ า งและท ดสอบ ระบ บ (Construction and Testing) ผู้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบ การใช้ ง านระบ บ
ด้วยตนเองและให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน ทาการทดสอบการใช้งานระบบ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)
ที่ นิ ย มใช้ 2 แบบ คื อ Google Chrome กับ Microsoft Edge และทดสอบการเข้ าใช้ งานระบบผ่านระบบปฏิ บั ติ การ
(platform) ของโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ 2 แบบ คื อ ระบบปฏิ บั ติ ก าร IOS กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Android โดยมี หั ว ข้ อ
การทดสอบ ดังนี้
5.1) ทดสอบเลือกกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยตามเมนูที่มีอยู่บนเว็บไซต์ทุกเมนูทุกตัวเลือก เพื่อดู
ผลที่ระบบประมวลออกมาได้ว่าถูกต้องหรือไม่
5.2) ทดสอบการเข้าดูหน้าเว็บไซต์ “วิธีใช้งานระบบฐานข้อมูล”
5.3) ทดสอบเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ “ผู้ดูแลระบบ”
5.4) ทดสอบการค้นหาคาหรือข้อความต่าง ๆ
6) การติดตั้งใช้งานจริง (Implement) ผู้วิจัยจะนาระบบฐานข้อมูลที่ทาสาเร็จเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดย
สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ URL: http://doc.oop.kmutnb.ac.th/eva/index.php เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้งาน และทาการประเมินผลด้วยแบบประเมินผล
7) การบารุงรักษา (Maintenance) หลังจากเปิดให้ใช้งานทั่วไป ผู้วิจัยจักได้ติดตามสังเกตผลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล กรณีเกิดปัญหาจากโปรแกรมนั้น ผู้วิจัยจะทาการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็ว
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการประเมินคุณภาพของระบบและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ เครื่องมือที่ใช้ใน
ประเมิน ครั้งนี้ คือ แบบประเมิน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการตรวจสอบเนื้ อ หา
โดยแบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบประเมินคุณ ภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูล จะเป็นคาถามแบบปลายปิดเป็นการ
สอบถามข้อมูลความคิ ดเห็ น ของผู้ตอบแบบประเมิน ที่ เป็ น ผู้เชี่ ยวชาญหลังจากที่ ได้ท าการทดลองใช้ ระบบฐานข้อมู ล
หัวข้อในการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ด้านที่ 2 ด้านความเหมาะสมในการใช้งานระบบ
ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัยของระบบ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจะเป็นคาถามแบบปลายเปิด
(Open End)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้นสาหรับการประเมินระดับความพึงพอใจ โดยแบบประเมิน มี 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินระดับ ความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลจะเป็นคาถามแบบปลายปิด
เป็นการสอบถามข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ หัวข้อในการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบระบบ
ด้านที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของระบบ
ด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้จากการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อระบบฐานข้อมูล จะเป็นคาถามแบบปลายเปิด
(Open End)
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจการใช้ งานระบบ
ฐานข้อมูลจากแบบประเมินออนไลน์ มาวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูล จากแบบประเมิน
ออนไลน์
น าแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบฐานข้ อมู ล ซึ่งเป็ นค าถามแบบปลายปิ ดเพื่ อ สอบถามข้อ มู ลความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของระบบฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3 คน และนาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานให้ผู้ ใช้งาน จานวน 58 คน
ทาการประเมินแบบออนไลน์
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2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย

(X̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายข้อรายด้านและในภาพรวม
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการสร้างและทดสอบระบบ
3.1.1 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้วิจัยได้สร้างเว็บไซต์โดยเลือกใช้ภาษา PHP [3] และใช้ฐานข้อมูล MySQL [4] ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมและมีความ
ปลอดภัยสูง เหมาะสาหรับการติดต่อกับฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Platform) [5]
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองรับการทางานของ
ภาษา PHP ได้ เป็ น อย่ า งดี โดยมี เว็ บ ไซต์ จ านวน 4 หน้ า หลั ก 6 หน้ า ย่ อ ย ในที่ นี้ ข อน าเสนอหน้ า เว็ บ ไซต์ ห ลั ก และ
หน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วย หน้าหลัก, รายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย , ตัวเลือกรายการ และสรุปผลแบบประเมิน
กิจกรรมงานวันรวมน้าใจชาว มจพ. ดังนี้
3.1.1.1 หน้าเว็บไซต์ “หน้าหลัก” (homepage) เป็นหน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้น
ของระบบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ “รายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย” สาหรับ
แสดงรายชื่อกิจกรรมและมีเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกไปยังหน้าเว็บย่อยของแต่ละกิจกรรม ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ “หน้าหลัก” (homepage)
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3.1.1.2 หน้าเว็บไซต์ “รายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย ” สาหรับแสดงรายชื่อกิจกรรมและมี รายการ
ตัวเลือกเพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกไปยังหน้าเว็บย่อยของแต่ละกิจกรรม ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าเว็บไซต์ “รายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย”
3.1.1.3 หน้าเว็บไซต์ย่อย “กิจกรรมงานวันรวมน้าใจชาว มจพ.” สาหรับแสดงตัวเลือกปี พ.ศ. และรายละเอียด
ตัวเลือกการแสดงผลค่าสถิติ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงหน้าเว็บไซต์ตัวเลือกรายการ “กิจกรรมงานวันรวมน้าใจชาว มจพ.”
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3.1.1.4 เมื่ อ ผู้ ใช้ ง านเลื อ กตั ว เลื อ กตามต้ อ งการแล้ ว กดปุ่ ม Submit form จะแสดงผลไปที่ ห น้ า เว็ บไซต์
“สรุปผลแบบประเมิน กิจกรรมงานวันรวมน้าใจชาว มจพ.” ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงหน้าเว็บไซต์ “สรุปผลแบบประเมิน กิจกรรมงานวันรวมน้าใจชาว มจพ.”
3.1.2 ผลการทดสอบระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้วิจัยได้ทดสอบการใช้งานระบบด้วยตนเองและให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน ทาการทดสอบการใช้งานระบบ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
3.1.2.1 การทดสอบเข้ าใช้ งานระบบโดยใช้ เว็ บ เบราว์ เซอร์ (Web browser) ที่ นิ ยมใช้ 2 แบบ คื อ Google
Chrome กับ Microsoft Edge ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6
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รูปที่ 5 ทดสอบการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Chrome

รูปที่ 6 ทดสอบการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Edge
3.1.2.2 การทดสอบการเข้าใช้งานระบบผ่านระบบปฏิ บัติการ (platform) ของโทรศั พท์ เคลื่อนที่ 2 แบบ คื อ
ระบบปฏิบัติการ IOS ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple iPhone กับ ระบบปฏิบัติการ Android ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ
Samsung ปรากฏว่า สามารถแสดงผลได้ครบถ้วนถูกต้องทุกแบบ ดังรูปที่ 7
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รูปที่ 7 ทดสอบการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.1.2.3 การทดสอบเลือกเมนู “รายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย” หรือ “กดปุ่มเพื่อเลือกรายชื่อกิจกรรม
หลักของมหาวิทยาลัย” จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ “กรุณาเลือกกิจกรรมที่ต้องการดูผลการประเมิน” ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ทดสอบการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ “รายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย”
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3.1.2.4 เมื่อเลือกกิจกรรมแล้วจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เลือกปี พ.ศ. และรายละเอียดที่ต้องการให้แสดงผล ในที่นี้
เลือกตัวเลือก “เลือกทั้งหมดทุก พ.ศ.” และตัวเลือก “เลือกทั้งหมดทุกตอน” คลิกปุ่ม “Submit Form” ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 แสดงการเลือก ปี พ.ศ. และ ตอนที่ จะให้แสดงผลค่าสถิติ
3.1.2.3 ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ต้องการ ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 แสดงผลข้อมูลตาม ปี พ.ศ. และ ตอนที่ จะให้แสดงผลค่าสถิติ ทั้งหมด
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3.2 ผลการประเมินระดับคุณภาพและความพึงพอใจโดยภาพรวม
จากการประเมินระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจัยได้สรุป ผลการประเมินระดับคุ ณ ภาพโดยภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านการตรวจสอบเนื้อหา และความพึงพอใจโดยภาพรวมจากผู้เข้าใช้งานระบบในแต่ละด้าน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเนื้อหา
ผู้เชี่ยวชาญ
S.D.
X̅
4.77
.27
4.71
.30
4.80
.20
4.76
.25

ด้านการประเมิน
1. ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
2. ด้านความเหมาะสมในการใช้งานระบบ
3. ด้านความปลอดภัยของระบบ
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมิน คุณ ภาพของระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความปลอดภัยของระบบ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม โดยผู้เข้าใช้งาน
ผู้เข้าใช้งานทั่วไป
S.D.
X̅
4.81
.29
4.86
.25
4.85
.28

ด้านการประเมิน
1. ด้านการออกแบบระบบ
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
3. ด้านประโยชน์ที่ได้จากการเข้าใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
ผลการประเมินจากผู้เข้าใช้งานโดยภาพรวม

4.84

.25

ระดับความพึงพอใจ
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมิน ความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.25 ซึ่งด้านนี้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านประสิทธิภาพของระบบ
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4. อภิปรายผลและสรุปผล
จากการทาวิจัยระบบ สามารถวัดคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบเนื้อหา อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.25 และความพึงพอใจ
จากผู้เข้าใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.25 ซึ่งสรุปผลได้ว่าระบบที่พัฒนา
สามารถนาไปใช้งานได้จริงและทางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถ
นาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในอนาคต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ของระบบร่วมกันได้
อาจใช้รูปแบบการสร้างระบบฐานข้อมูลนี้ไปพัฒนาการจัดเก็บผลการประเมินกิจกรรมอื่น ๆ ในหน่วยงานของท่านบนเว็บไซต์
เป็นการนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในวงกว้าง นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของเล่มเอกสารเพียงอย่างเดียว
และมหาวิทยาลัยมีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ การเก็บข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดาเนินงานในแต่ละปี ได้แก่
จ านวนผู้ เข้ าร่วมกิ จ กรรม ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเพื่ อ น าไปใช้ งานในด้ า นบริห ารจั ด การ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนาภรณ์ และ รอปีมิง [6] ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
รายงานผลข้อมูลได้ตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีคะแนนต่าสุดคื อ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ตรงกับ
ความต้องการของท่านอยู่ในระดับมาก ด้านการนาเสนอโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การสืบค้นตรงกับความต้องการทั้ งปัจจุบันและย้อนหลังอยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีคะแนนต่าสุด
คือ รูปแบบในการแสดงผลมีความสวยงามน่าสนใจอยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์และการนาไปใช้โดยภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีคะแนนต่า สุดคือเป็นแหล่งความรู้และนาไปอ้างอิงได้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จักรี ทามาน, วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร [7] ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.78, S.D. = 0.42) ความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.59,
S.D.=0.52) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ระบบฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย
ในด้านโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.44) รองลงมาเป็นด้านเนื้อหา (X̅ = 4.67, S.D.= 0.55) และ
ด้านระบบสารสนเทศ (X̅ = 4.44, S.D. = 0.51) ตามลาดับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึ กษาที่เข้าร่วมอบรม
การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย มีการยอมรับเทคโนโลยีและนาไปใช้ตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ที่เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย มีการยอมรับเทคโนโลยีและนาไปใช้ตามทฤษฎี การยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.50) และการรับรู้
ถึงประโยชน์จากการใช้งาน (X̅ = 4.60, S.D. = 0.49) ตามลาดับ
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5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
5.1.1 ควรนาระบบฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการแสดงผลได้ หลากหลายมิติ และ
พัฒนาบูรณาการต่อยอดกับกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
5.1.2 ควรกระตุ้ น ให้ มี ก ารใช้ ระบบฐานข้ อ มู ล อย่ างแพร่ห ลายเพื่ อ ให้ ให้ บุ ค ลากรทั่ วไปสามารถใช้ งานเนื่ อ งจาก
เป็นระบบที่ใช้ง่ายเพียงแค่คลิก เลือกตัวเลือกก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
5.1.3 ควรมีการฝึกอบรมให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อ สืบค้น ข้อมูลได้ตลอดเวลา บนหน้าจอที่หลากหลาย
อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ควรท าวิจั ย การสร้า งและพั ฒ นาโปรแกรมเพิ่ ม หน้ า UI ส าหรับ admin เพื่ อ การบริห ารจั ด การ และเพิ่ ม
function การเพิ่มกิจกรรมและแบบประเมินผล
5.2.2 ควรทาวิจัยการสร้างและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการนาไปใช้ในงานสารบัญและงานอื่น ๆ
ของหน่วยงานต่าง ๆ เก็บข้อมูลผลการประเมินของกิจกรรมใหม่หรือปี พ.ศ.ใหม่ ๆ อาจมีการเพิ่มระบบหลักบ้างหรือ
functionในการ import ข้อมูลจากไฟล์ Excel เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบที่ไม่มีพื้นฐานด้านฐานข้อมูลหรือการเขียนโปรแกรม
สามารถเพิ่มข้อมูลได้
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