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หัวข้อวิจัย     การพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียน  
     ตารางสอนส าหรับวิทยาลัยพณิชยการบางนา 

ผู้วิจัย      นายนพพล  อินศร 
ปีการศึกษา    2561 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียน
ตารางสอน 2) พัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนโดยพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการบางนา และกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากร
ในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยพณิชยการบางนาจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบไปด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 2) 
ระบบระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 3) แบบประเมินคุณภาพระบบจัดการตารางเรียน
ตารางสอน ซ่ึงทั้งแบบสอบถามและแบบประเมิน ผู้วิจัยได้สร้างและจัดเก็บข้อมูลด้วย Google Form 

จากผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนมีความต้องการในด้าน
ส่วนประกอบของระบบมากเป็นอันดับแรกที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00  ( X =5.00, S.D. = 0.00)   
2) ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนได้รับการประเมินคุณภาพที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63  
( X =4.63, S.D. = 0.55)  ระดับคุณภาพมากท่ีสุด โดยด้านมุมมองการจัดตารางเรียนตารางสอนได้รับ
การประเมินระดับคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับแรกระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00  ( X =5.00, S.D. = 0.00)  
ส่วนด้านที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพอันดับสุดท้ายคือด้านการจัดการข้อมูลที่ได้รับคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.40 ( X =4.40, S.D. = 0.68)   
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Thesis Title    a Development of Education Time-Table Management  
     System for Bangna Commercial College 
Researcher    Mr. Noppol Insorn 
Year     2018 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to study the guidelines for developing 

Education Time-Table Management System, and 2) to develop the Education Time-
Table Management System, The sample group consisted of 5 personnel in the 
curriculum development department in bangna commercial college.  The research 
instruments included 1) questionnaire for study the guidelines for developing 
Education Time-Table Management System, and 2) the Education Time-Table 
Management System 3) Quality assessment form for the Education Time-Table 
Management System, both the questionnaire and the Quality assessment for, the 
researcher created and stored data with Google Forms. 

The results showed that 1) the element of Education Time-Table 
Management System had the highest number of requirements in the system at the 
accumulated score of 5.00 ( X =5.00, S.D. = 0.00). And 2) The Education Time-Table 
Management System was evaluated for quality. At the score of 4.63 ( X =4.63,  
S.D. = 0.55) at the highest level of quality, by Education Time-Table Manage view to 
receive the highest quality the accumulated score of 5.00 ( X =5.00, S.D. = 0.00). the 
last quality assessment in the data management which received a score of 4.40  
( X =4.40, S.D. = 0.68)   
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เป็น
สิ่งจ าเป็นของสถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาระดับใดก็ตาม (วริศนันท์ ทัดนุ่ม :2560) 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องจัด
เตรียมการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย และจัดเตรียมห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมกับรายวิชาที่ตนได้รับมอบหมายตามที่ระบบในตารางสอน ผู้เรียนจะต้องเตรียมตัวและ
เดินทางไปยังห้องเรียนตามที่ระบุในตารางเรียนให้พร้อมในการรับองค์ความรู้ที่ครูผู้สอนจะถ่ายทอด
ความรู้ให้ในแต่ละรายวิชาตลอดภาคการศึกษา ตารางเรียนตารางสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอันดับต้นๆ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพราะครูผู้สอนและผู้เรียนจะต้องท า
ความเข้าใจให้ตรงกันว่าในเวลาหนึ่งๆ จะต้องจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใดและสถานที่ใด 

วิทยาลัยพณิชยการบางนาได้รับรู้ถึงความส าคัญดังกล่าว เช่นเดียวกับสถานศึกษาอีกหลาย
แห่ง จึงได้มีการจัดหาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน CMS 2003 เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริม
ให้การจัดตารางเรียนตารางสอนที่ด าเนินการโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมกับ
ตัวแทนของแผนกวิชาต่างๆ ในการจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย  

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องแม่ข่ายของระบบ CMS 2003 เกิดช ารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมบ ารุงให้สามารถท างานได้ตามปกติ เพ่ือให้การจัดตารางเรียนตารางสอนส าหรับภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบจัดการตาราง
เรียนตารางสอน ส าหรับวิทยาลัยพณิชยการบางนาขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 

1.2.2 เพ่ือประเมินระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 

1.3 สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 
 1.3.1 ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนสามารถท างานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

1.4.1 กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ทางผู้วิจัยได้
ปฏิบัติตามวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) มี 6 
ขั้นตอน (ศิรชญาน์ การเวก และวีระศักดิ์ จงเลขา. 2552 : เว็บไซต์) ได้แก่ 

1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
2. วิเคราะห์ (Analysis) 
3. ออกแบบ (Design) 
4. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
5. การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Conversion) 
6. บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 

เพ่ือสร้างระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ตามวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบการวิจัยไว้ ดังภาพที่ 1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการสร้างและพัฒนาระบบจดัการตารางเรียนตารางสอน 

 

  

1 เข้ำใจปัญหำ 
   - การจัดตารางเรียนตารางสอน 
   - การพิมพ์ตารางเรียนตารางสอน 
   - การส่งออกข้อมูลเพื่อใช้กับระบบ RMS 

2 วิเครำะห ์
   - อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
   - มุมมองในการจัดตารางเรียนตารางสอน 
   - ฟังก์ช่ันใช้งานของระบบ 
   - กลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้ในการพฒันาระบบ 
   - ส่วนประกอบของระบบ 

3 ออกแบบ 
   - พัฒนาระบบเป็น Web Application 

4 สร้ำงหรือพัฒนำระบบ 
   - พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP 
   - พัฒนาฐานข้อมูลด้วย MySQL 

5 กำรติดต้ังหรือปรับเปลี่ยน 
   - ติดตั้งบน Linux Ubuntu 18.04 Server 
   - ใช้งานผ่านโปรแกรม Web browser 

6 กำรบ ำรุงรักษำ 
   - ก าหนดให้ส ารองข้อมูลอัตโนมตัิ 
   - ประเมินคุณภาพของระบบ 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ตารางเรียนตารางสอน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 
Application) ซึ่งสามารถใช้งานด้วยโปรูปแบบเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนต ซึ่งประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้ 

1.) การจัดการข้อมูลครู 
2.) การจัดการข้อมูลกลุ่มผู้เรียน 
3.) การจัดการข้อมูลอาคาร และห้องเรียน 
4.) การจัดการข้อมูลแผนกวิชา 
5.) การพิมพ์ตารางสอน 
6.) การพิมพ์ตารางเรียน 
7.) การพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน 
8.) การก าหนดค่าการท างาน 
9.) การจัดการข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร 
 

1.5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.5.1.1 ประชำกร 
ประชากร หมายถึง ครูและบุคลากร วิทยาลัยพณิชยการบางนา  

1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นครูและบุคลากรในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ านวน 5  คน 

1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
1.5.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
1.5.2.2 ตัวแปรตำม คือ ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

1.6.1 กำรพัฒนำระบบ หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมส าหรับจัดเก็บข้อมูล และการ
ประมวลผลสารสนเทศ โดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ในการวิเคราะห์ การ
ออกแบบ และการพัฒนาระบบ 
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1.6.2 ฐำนข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนและรายวิชาในหลักสูตร
อาชีวศึกษาไว้ในที่เดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการด าเนินการ 

1.6.3 เครื่องแม่ข่ำย (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์ โดยจะท า
หน้าที่ในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลตารางเรียนตารางสอน 

1.6.4 ระบบ RMS หมายถึง ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา เป็นระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศ ของวิทยาลัยพณิชยการบางนา 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการสร้างและพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 การจัดตารางเรียนตารางสอน 
2.2 วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์  
2.3 ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS) 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การจัดตารางเรียนตารางสอน  
 

 การจัดตารางเรียนตารางสอน คือ การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับลง
ในช่วงเวลาท่ีมีอยู่ โดยตารางท่ีได้นั้นจะต้องตอบสนองหรือใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ ส าหรับแนวทางท่ีใช้ในการจัดตารางสอนคือ น าข้อมูลท่ีใช้ในการจัดตารางสอน 
ได้แก่ แผนการเรียน ข้อมูลวิชา ข้อมูลผู้สอน และข้อมูลของผู้เรียน ข้อมูลห้องเรียนจัดลง
ในช่วงเวลาท่ีว่างของแต่ละห้องใน 1 สัปดาห์โดยท่ีข้อมูลนั้นต้องไม่ถูกจัดซ้ า ในช่วงเวลา
เดียวกันของวัน ตารางสอนนั้นจึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 

การจัดตารางสอน นับเป็นปัญหาวิจัยท่ีส าคัญท้ังในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านการศึกษาเพราะการจัดตารางสอนเป็นสิ่งจ าเป็นกับทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น
สถานศึกษาในระดับใดก็ตาม ต้องท าการจัดตารางสอนอยู่เป็นประจ าทุกๆภาคการศึกษา
หากสถานศึกษามีขนาดใหญ่ ปัญหาในการจัดตารางสอนก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไป
ด้วย 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องก็มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานศึกษา เช่น จ านวนครูผู้สอน, 
จ านวนผู้เรียน, จ านวนวิชา, จ านวนห้องเรียน เป็นต้น และยังต้องค านึงถึงข้อบังคับต่างๆ 
ของแต่ละสถานศึกษาด้วย เช่น จ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ของห้องเรียน ประเภทห้องเรียน 
จ านวนคาบเรียนในแต่ละวัน เป็นต้น อีกท้ังปัจจัยและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
ตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคเรียนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการจัด
ตารางสอนให้เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลานาน ซึ่ง
บางครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้วอาจต้องจัดซ้ าอีก หากมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ หรือข้อบังคับ
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ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก 
จึงจะสามารถจัดตารางเรียนตารางสอนได้รวดเร็วและเหมาะสม 
 
2.2 วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
 ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็น ขั้นตอนที่
เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท าความเข้าใจให้
ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไร และท าอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 6 ขั้น 
(ศิรชญาน์ การเวก และวีระศักดิ์ จงเลขา. 2554 : ออนไลน์) ด้วยกัน คือ 

1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
2. วิเคราะห์ (Analysis) 
3. ออกแบบ (Design) 
4. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
5. การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Conversion) 
6. บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการ ระบบสารสนเทศ

หรือระบบจัดการเดิม ได้แก่ระบบเอกสารในตู้เอกสาร ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบัน 

ปัจจุบันผู้บริหารตื่นตัวกันมากที่จะให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานของตน 
ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใช้ในการผลิต ตัวอย่างเช่น บริษัทของเรา จ ากัด ติดต่อซื้อสินค้าจาก
ผู้ขายหลายบริษัท ซึ่งบริษัทของเราจะมีระบบ MIS ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทขอเราติดค้าง
ผู้ขายอยู่ แต่ระบบเก็บข้อมูลผู้ขายได้เพียง 1,000 รายเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ขายมีระบบเก็บข้อมูลถึง 
900 ราย และอนาคตอันใกล้นี้จะเกิน 1,000 ราย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะห์ระบบเข้ามา
ศึกษา แก้ไขระบบงาน 

ปัญหาที่ส าคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน คือ ระบบเขียนมานานแล้ว ส่วนใหญ่เขียนมา
เพ่ือติดตามเรื่องการเงิน ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ แต่ปัจจุบันฝ่าย
บริหารต้องการดูสถิติการขายเพื่อใช้ในการคาดคะเนในอนาคต หรือความต้องการอ่ืนๆ เช่น สินค้าที่มี
ยอดขายสูง หรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการสูง หรือการแยกประเภทสินค้าต่างๆท่ีท าได้ไม่ง่ายนัก 
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การที่จะแก้ไขระบบเดิม ที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก หรือแม้แต่การสร้างระบบใหม่ ดังนั้น
ควรจะมีการศึกษาเสียก่อนว่าความต้องการของเราเพียงพอที่เป็นไปได้ หรือไม่ ได้แก่ “การศึกษา
ความเป็นไปได”้ (Feasibility Study) 

2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานของ

ธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าท า งานอย่ างไร 
เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจ
ด าเนินการอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้
เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ดังรูป ได้แก่  ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ 
ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มี
อยู่ได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆที่หมุนเวียนในระบบการศึกษาวิธีการ
ท างานในปัจจุบันจะท าให้นัก วิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆท างานอย่างไร ซึ่ งบางครั้งค้นพบ
ข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่าง เช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน 
ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียกเก็บเงินอย่างไร เฝ้าสังเกตการท างานของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและ
เห็นจริงๆ ว่าขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบ
ว่าอยู่ที่ใด 

การสัมภาษณ์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมีเพ่ือเข้ากับ ผู้ใช้ได้ง่าย 
และสามารถดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่าความต้องการของระบบคือ สิ่งส าคัญที่จะใช้ในการ
ออกแบบต่อไป ถ้าเราสามารถก าหนดความต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไปก็จะ
ง่ายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะน ามาเขียนรวมเป็นรายงานการท างานของระบบซึ่งควร แสดง
หรือเขียนออกมาเป็นรูปแทนที่จะร่ายยาวออกมาเป็นตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพจะท าให้เราเข้าใจ
ได้ดีและง่ายขึ้น หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบ อาจจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาเขียนเป็น "แบบ
ทดลอง" (Prototype) หรือตัวต้นแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ และที่
ช่วยให้ง่ายขึ้นได้แก่  ภาษายุคที่  4 (Fourth Generation Language) เป็นการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือใช้งานตามที่เราต้องการได้ ดังนั้นแบบทดลองจึงช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้

เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะห์แล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนรายงานสรุปออกมาเป็น 
ข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดของระบบเดิม ซึ่งควรจะเขียนมาเป็นรูปภาพแสดงการท างานของระบบ พร้อม
ค าบรรยาย ก าหนดความต้องการของระบบใหม่รวมทั้งรูปภาพแสดงการท างานพร้อมค าบรรยาย 
ข้อมูลและไฟล์ที่จ าเป็น ค าอธิบายวิธีการท างาน และสิ่งที่จะต้องแก้ไข รายงานข้อมูลเฉพาะของ
ปัญหาของระบบขนาดกลางควรจะมีขนาดไม่เกิน 100-200 หน้ากระดาษ 
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3 การออกแบบ (Design) 
ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ได้จาก

ขั้นตอนการวิเคราะห์ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) 
หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็น
แผนภาพล าดับขั้น (แบบต้นไม้) ดังรูปข้างล่าง เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจว่า
ควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร ในขั้นตอน
การวิเคราะห์นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า “จะต้องท าอะไร (What)” แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้
ว่า “จะต้องท าอย่างไร (How)” 

ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย เพ่ือป้องกัน
การผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น “รหัส” ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 

นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์มส าหรับข้อมูลขาเข้า ( Input Format) ออกแบบ
รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบ
ฟอร์มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 

ถัดมาระบบจะต้องออกแบบวิธีการใช้งาน เช่น ก าหนดว่าการป้อนข้อมูลจะต้องท าอย่างไร 
จ านวนบุคลากรที่ต้องการในหน้าที่ต่างๆ แต่ถ้านักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจว่าการซื้อซอฟต์แวร์ดีกว่า
การเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบก็ไม่จ าเป็นเลย เพราะสามารถน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้
งานได้ทันที สิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบมาทั้งหมดในขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดจะน ามา เขียน
รวมเป็นเอกสารชุดหนึ่ งเรียกว่า “ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ” (System Design 
Specification) เมื่อส าเร็จแล้วโปรแกรมเมอร์สามารถใช้เป็นแบบในการเขียนโปรแกรมได้ทันที่ ส าคัญ
ก่อนที่จะส่งถึงมือโปรแกรมเมอร์เราควรจะตรวจสอบกับผู้ใช้ว่าพอใจหรือ ไม่ และตรวจสอบกับทุกคน
ในทีมว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ และแน่นอนที่สุดต้องส่งให้ฝ่ายบริหารเพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการ 
ต่อไปหรือไม่ ถ้าอนุมัติก็ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 

4 การพัฒนาระบบ (Construction) 
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ท างานถูกต้องหรือไม่ ต้องมี

การทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะน าไปใช้งาน
จริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของระบบ 

ระยะแรกในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมสถานที่ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
จะต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ท างานเรียบร้อยดี 

โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ 
(Design Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรม แต่ถ้า
โปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอ่ืนดีกว่าจะต้องปรึกษานักวิเคราะห์ ระบบเสียก่อน เพ่ือที่ว่า
นักวิเคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมที่จะแก้ไขนั้นมีผลกระทบกับระบบ ทั้งหมดหรือไม่ โปรแกรมเมอร์



9 
 

เขียนเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด วิธีการนี้
เรียกว่า “Structure Walkthrough” การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับข้อมูลที่เลือกแล้วชุด
หนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่นักวิเคราะห์ระบบต้อง
แน่ใจว่า โปรแกรมท้ังหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

หลังจากนั้นต้องควบคุมดูแลการเขียนคู่มือซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้งาน สารบัญการ
อ้างอิง “Help” บนจอภาพ เป็นต้น นอกจากข้อมูลการใช้งานแล้ว ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานที่จะ
เป็นผู้ใช้งานจริงของระบบเพ่ือให้เข้าใจและท า งานได้โดยไม่มีปัญหาอาจจะอบรมตัวต่อตัวหรือเป็น
กลุ่มก็ได ้

5 การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Conversion) 
ขั้นตอนนี้บริษัทน าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ ระบบ การ

ป้อนข้อมูลต้องท าให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้ 
การน าระบบเข้ามาควรจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่

ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้า
เรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป 

6 บ ารุงรักษา (Maintenance) 
การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรม

หลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 
2. การด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 
40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี “Bug” ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้
ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา ซึ่งปกติจะคิดว่าไม่มีความส าคัญมากนัก 

เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพ่ิมมากขึ้น เช่น ต้องการรายงาน
เพ่ิมข้ึน ระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการได้ 
การบ ารุงรักษาระบบ ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วน
ใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่ 

 
2.3 ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS) 
 
 ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาหรือระบบ RMS เป็นระบบบริหารจัดการสารสนเทศบน
ระบบเครือข่ายอิน เตอร์ เน็ ต เริ่มต้นการพัฒนาระบบโดยทีมงานพัฒนาระบบ RMS ของ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยทีมงานฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และใช้ MySQL ในการจัดการ
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ฐานข้อมูล เบื้องต้นมีระบบทีเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 ระบบได้แก่ ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบ
บริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา และระบบงานสารบรรณ ซึ่งทั้ง 3 ระบบมีความเชื่อมโยงกันดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS) ความสามารถของระบบ 
• สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากรในสถานศึกษา และต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบใน

วิทยาลัย เพ่ือก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในระบบบริหารจัดการงาน
อาชีวศึกษา (RMS) โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม RPMS ซึ่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกัน
สามารถเข้าสู่โปรแกรมอ่ืนใน RMS ได้ภายใต้ One Account Our Success โดยในเบื้องต้น
ได้แก่ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา 

• โดยที่ระบบนี้จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารจากงานบุคลากรถึงบุคลากรทุกท่านที่
อยู่ในระบบ รวมถึงระบบแจ้งเตือน Private Message จากโปรแกรมอ่ืนใน RMS ซึ่งระบบ
รับส่งข้อความ Private Messageสามารถแนบไฟล์เอกสารส่งถึงบุคลากรที่มีอยู่ในระบบ 
และสามารถทราบถึงสถานะของ Messageที่ส่งว่าถึงผู้รับ และผู้รับได้เปิดอ่านหรือยังไม่ได้
อ่าน 

• สามารถส่งออกข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา น าข้อมูลส่งให้ส านักนโยบายและแผนฯ 
กลุ่มงบประมาณและติดตามผล เพ่ือใช้ในการค านวณประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
ในส่วนของบุคลากรได้ 

2) ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา (RSMS) ความสามารถของระบบ 
• เป็นระบบที่สถานศึกษาสามารถน าเข้าข้อมูลตั้งต้นจากระบบโปรแกรมบริหารจัดการ

นักเรียนนักศึกษา (ศธ.02) ได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่จ านวน 60 รายการอาทิ
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนเป็นต้น 

• รองรับการท างานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Intranet และ Internet สะดวกต่อการ
เข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิที่แตกต่างกัน  

• เพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
และนักเรียนนักศึกษา เช่นผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียน และแจ้งเหตุเกี่ยวกับ
ข้อมูลนักศึกษาในความปกครอง โดยข้อมูลนี้เป็นความลับระหว่างผู้ปกครองกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

• มีระบบประมวลผลการด าเนินงานของงานพัฒนาวินัยต่อฝ่ายบริหาร เช่นจ านวน
นักศึกษาที่ถูกลงโทษจ าแนกตามความผิด จ าแนกตามแผนกวิชาและจ าแนกตามระดับชั้น  

• โดยระบบจะช่วยคณะครูในการจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในที่
ปรึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว และประเภทที่อยู่อาศัย  
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- ข้อมูลบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาปรึกษาปัญหาต่างๆ  
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและผลงานดีเด่น (คนดีศรีอาชีวะ)  
- ข้อมูลด้านสุขภาพ  
- ข้อมูลพฤติกรรม  
- ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในด้านต่างๆของอาจารย์ที่ปรึกษา  
- ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง 
ซึ่งล้วนแต่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง

ตามรายบุคคล สมดังเจตนารมของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

3) ระบบงานสารบรรณ (RSLB) ความสามารถของระบบ 
• ลดค่าใช้จ่ายจากการเวียนหนังสือด้วยกระดาษแบบดั้งเดิม ได้มีการออกแบบระบบ

ฐานข้อมูล ใช้งานง่ายกว่าระบบการรับส่งด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบอีเมล์
จะใช้พ้ืนที่การเก็บเอกสารมากกว่า และไม่สามารถตรวจสอบสถานะหนังสือได้ 

• ซึ่งระบบ RSLB สามารถตรวจสอบสถานการณ์แจ้งเวียนหนังสือได้ โดยสามารถ
ตรวจสอบหนังสือว่าส่งถึงผู้ใดบ้าง มีผู้เปิดอ่านหรือยังไม่เปิดอ่านเช่นใด รวมถึงติดตามเวลาใน
การเปิดอ่านหนังสือเวียน และระบบสามารถรายงานข้อมูลเชิงสถิติด้านสถานะของผู้ใช้งาน
ได้ว่ามีหนังสือที่ส่งถึงกี่ฉบับ เปิดอ่านและไม่เปิดอ่านกี่ฉบับ 

• โดยท าการก าหนดคุณสมบัติของหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์เป็น 3 คุณลักษณะ  
- หนังสือเวียนส าหรับบุคลากรในระบบ 
- หนังสือกองกลาง ที่บุคลากรในระบบสามารถเปิดได้ 
- หนังสือที่เผยแพร่สู่ภายนอก หรือหนังสือของอาชีวศึกษาจังหวัด 

• ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บหนังสือส าคัญ ไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลัง ง่ายต่อการเรียงล าดับ
ตามต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงลดเวลาในการค้นหาหนังสือ 

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 พูลศักดิ์ หลาบสีดา และน าคุณ ศรีสนิท (2559) ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัท
ประกันภัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการ ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษา
บริษัทประกันภัย รวมทั้งหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงาน
บริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนา ระบบขึ้นในรูปแบบเว็บ
แอพพลิ เคชั่ น  (Web Application) และได้น าหลั กการพัฒ นาระบบแบบ  SDLC (System 
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Development Life Cycle) มาใช้เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ ได้พัฒนาขึ้น 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ และแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงาน 
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภายในบริษัท กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ การจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย มีประสิทธิภาพอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่า สัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0. 9210 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมี
ค่าเฉลี่ย เลขคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.7493 
  
 หทัยชนก แจ่มถิ่นและอนิรุทธ์ สติมั่น. (2558 , พฤษภาคม-สิงหาคม). ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จ านวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
จ านวน 3 ท่าน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 80 คน โดยวิธี เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ครั้งนี้
ประกอบด้วย1) แบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 3) แบบประเมิน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านพบว่า ภาษา PHP 
และระบบจัดการ ฐานข้อมูล MySQL มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบที่
พัฒนาขึ้นควรมีความสามารถ ในการเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ค้นหาข้อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดท ารายงานควรน าเสนอได้ทั้ง รูปแบบเอกสารและรูปแบบของกราฟ ควรมีการก าหนดบทบาท
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ผู้ใช้งาน โดยการ Login เพ่ือเข้าสู่ข้อมูลตาม บทบาทของผู้ใช้ในส่วนของการเก็บข้อมูลของระบบควร
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ชื่อ งานวิจัยไทย–อังกฤษ บทคัดย่อไทย–อังกฤษ ค า
ส าคัญ การ Download file เอกสาร การน าเสนอข้อมูลตาม กลุ่มของบทความ เช่น ศิลปะ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์/ น าเสนอ เช่น ประเภท
ตีพิมพ์/น าเสนอ ปีที่ตีพิมพ์/น าเสนอ ระดับการตีพิมพ์/น าเสนอ (ชาติ/นานาชาติ) ข้อมูล ด้านผู้วิจัย 
เช่น ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะวิชา และปีการศึกษา 2. ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบ ที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระบบสารสนเทศนี้มี
คุณสมบัติในด้านต่างๆ คือ การน าข้อมูลเข้าระบบ การค้นหาข้อมูล การสรุปผลข้อมูล และมีโมดูล
ส าหรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่มคือ โมดูลส าหรับบุคคลทั่วไป โมดูลส าหรับนักศึกษา โมดูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
และโมดูลส าหรับผู้ดูแลระบบ หรือ Administrator 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบสารสนเทศมี ประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.30 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .59) และผลการประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้งาน
ทั่วไปพบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =4.39) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .59) 
 
 ชัยรัตน์ รอดเคราะห์. (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงาน
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัยนี้  มี
วัตถุประสงค์พัฒนางานระบบสารสนเทศโดยใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น ให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยใช้แบบสอบถาม การพัฒนาระบบน าหลักการ 
พัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้ในการพัฒนาระบบ และได้รวบรวม
ความต้องการวิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิมเพ่ือน ามาพัฒนาระบบใหม่ ส าหรับใช้ในการ
บริหารงานข้อมูลปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระบบสารสนเทศนี้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้ระบบในเกณฑ์
ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ดังนั้นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้งานได้จริงและตอบสนองการท างานของผู้ใช้ได้ถูกต้องตามความต้องการ 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ในการสร้างและพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1 ประชำกร และกลุ่มตวัอย่ำง 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

3.1.1 ประชำกร 
ประชากร หมายถึง ครูและบุคลากร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
บุคลากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นครูและบุคลากรในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ านวน 5  คน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
3.2.1 แบบสอบถำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบจัดกำรตำรำงเรียนตำรำงสอน ตอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรวัด Likert Scale 5 ระดับ ตอบแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ซึ่งมีรายชื่อตามตารางท่ี 3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาจัดการตารางเรียนตารางสอน 
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ตำรำงท่ี 3.1 ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ี 
1 นางสาวอรทัย ปริต ข้าราชการครู 

 
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

 2 นายรักพงษ์ ขอลือ ข้าราชการครูผู้ช่วย 
 

ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

3 นางสาวอรวรรณ สงวนสัตย์ พนักงานราชการ
คร ู

ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

4 นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ ครูอัตราจ้าง ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

5 นางสาวปรียาภรณ์ เย็นจิตร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าของความต้องการใช้งาน และแนวทางการพัฒนาระบบ
จัดการตารางเรียนตารางสอน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการสร้างแบบสอบถามตามวิธีของ Likert ซึ่งเป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Ratting scale) 5 ระดับดังนี ้
   ระดับ 5 หมายถึง ต้องการมากท่ีสุด 
   ระดับ 4 หมายถึง ต้องการมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง ต้องการปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง ต้องการน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด 
  และเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของความต้องการใช้งาน และแนวทางการ
พัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความต้องการมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความต้องการน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด  
 

3.2.2 ระบบจัดกำรตำรำงเรียนตำรำงสอน 

 ในการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาตาม
วงจรชีวิตของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) โดยสร้างเป็น Web Application ในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและสร้างขึ้น โดยมีล าดับขั้นตอน
การสร้างดังนี้ 
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  3.2.2.1 ศึกษาความต้องการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.2.2.2 การออกแบบซอฟต์แวร์โดยพัฒนาตามวงจรชีวิตของวงจรการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (SDLC) 

3.2.2.3 พัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
  (1) สร้างระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
  (2) ตรวจสอบและปรับปรุงระบบฯ 

(3) ทดสอบระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนเพ่ือหาข้อผิดพลาดในการ
ท างานและแก้ไขข้อบกพร้อง 
  3.2.2.4 น าระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทดลองใช้เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของระบบ 
 จากข้ันตอนการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ขั้นตอนที่ 3.2.2.1 ถึง 3.2.2.4 
สามารถน ามาเขียนผังการท างานได้ดังภาพที่ 3.1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภำพที่ 3.1 ผังการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 

  

ผ่าน 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

ทดสอบการท างาน
ของระบบฯ 

ทดลองการใช้งาน
ระบบฯ 

 

ปรับปรุงระบบฯ 

แก้ไขข้อบกพร้อง 
ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ศึกษาความต้องการใช้งานระบบฯ 

พัฒนาระบบฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพระบบ
ฯ 
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3.2.3 แบบประเมินคุณภำพของระบบจัดกำรตำรำงเรียนตำรำงสอน  ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เกณฑ์การแปลความหมายค่าคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการสร้างแบบสอบถามตามวิธีของ Likert ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า 
(Ratting scale) 5 ระดับดังนี้ 
   ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
 และเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียน
ตารางสอน ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัย ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ศึกษาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
จากแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบที่สร้างด้วย Google Form 
 3.3.2 สร้างและพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 3.3.3 ทดสอบระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 3.3.4 ประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิท าการ
ประเมินผ่าน Google Form ที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  
 ในการวิเคราะห์หาค่าความต้องการใช้งานระบบฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
จัดการตารางเรียนตารางสอน และการหาค่าระดับคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
ผู้วิจยัได้ใช้สถิติดังต่อได้นี้ 
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 3.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 
 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538:73)  

      n

fx
X 
  

   เมื่อ  X   = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
      fx   = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

     n   = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2538:79) 

     )1n(n

)fx(fxn
.D.S

22






 
 

   เมื่อ  .D.S  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
      x  = ข้อมูลแต่ละจ านวน 
      f

  = ความถี ่
      n  = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

        = ผลรวม 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามทฤษฎีและ
ขั้นตอนที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีดังนี ้
 4.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 4.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 สรุปประเด็นความต้องการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 

หัวข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(n = 5) ระดับความ
ต้องการ 

X  S.D. 
1. อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดตารางเรียนตารางสอน 

1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ 5.00 0.00 
มากที่สุด 

1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบโน๊ตบุ๊ค 4.60 0.55 มากที่สุด 

1.3. แทบเล็ตคอมพิวเตอร ์ 3.60 0.89 มาก 

1.4. โทรศัพท์เคลื่อนทีส่มาร์ทโฟน 3.40 1.14 ปานกลาง 

รวม 4.15 0.99 มาก 

2. มุมมองหลกัในการจัดตารางเรียนตารางสอน    

2.1. ตารางสอน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2. ตารางเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3. ตารางการใช้ห้องเรียน 4.60 0.89 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.56 มากที่สุด 

3. ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ    

3.1. ใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบน
อุปกรณ์เพิ่ม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.2. จัดเก็บข้อมลูแบบรวมศูนย ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.3. พิมพ์ตารางเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.4. พิมพ์ตารางสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.5. พิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.6. แสดงข้อมูลรายวิชา (ท. ป. น.) 4.60 0.55 มากที่สุด 
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หัวข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(n = 5) ระดับความ
ต้องการ 

X  S.D. 
3.7. แสดงช่ัวโมงรวมในตารางสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.8. แสดงช่ัวโมงรวมในตารางเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.9. แสดงช่ัวโมงรวมในการใช้ห้องเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.21 

 

มากที่สุด 

4. ด้านกลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้ในของระบบ    

4.1. เทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.2. ความสะดวกในการปฏบิัติงาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

4.3. รูปแบบเอกสารที่ถูกต้อง 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.4. สามารถท าความเข้าใจได้จากรูปแบบการใช้งานจาก
ระบบเดิม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4.5. สามารถเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่มอียู่แล้ว 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.37 

 

มากที่สุด 

5. ส่วนประกอบของระบบ    

5.1. คู่มือการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5.2. แบบฟอร์มก าหนดคา่การท างานของระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

5.3. การส่งออกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนออกจาก
ระบบฯ ไปยังระบบอ่ืนเพื่อใช้งานต่อ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.78 0.57 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ในด้านที่ 2 ด้านส่วนประกอบของระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ระดับ
ความต้องการมากที่สุดเป็นอันหนึ่งที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00 และอันรองลงมาคือ การฟังก์ชั่นการใช้
งานระบบ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.95 และอันดับสุดท้ายคืออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดตารางเรียน
ตารางสอน 4.69 ซึ่งทั้งหมดมีคะแนนความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
 โดยสรุปผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ระดับความต้องการใช้งานระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ของวิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยเน้นความส าคัญที่
องค์ประกอบของระบบ และด้านฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 สรุปประเด็นการประเมินระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 

หัวข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(n = 5) ระดับ
คุณภาพ 

X  S.D. 
1. ด้านการจัดการข้อมูล 

1.1. การจัดการข้อมูลครูผูส้อน 4.60 0.55 
มากที่สุด 

1.2. การจัดการข้อมูลกลุ่มผู้เรยีน 4.60 0.55 มากที่สุด 

1.3. การจัดการข้อมูลห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 4.60 0.55 มากที่สุด 

1.4. การจัดการข้อมูลรายวิชาในหลักสตูร 3.80 0.84 มาก 

รวม 4.40 0.68 มาก 

2. ด้านมุมมองการจัดตารางเรียนตารางสอน    

2.1. ตารางสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.2. ตารางเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3. ตารางการใช้ห้องเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ด้านการพิมพ์สั่งตารางเรียนตารางสอน    

3.1. การพิมพต์ารางสอน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.2. การพิมพต์ารางเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.3. การพิมพต์ารางการใช้ห้องเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. ด้านการประสานข้อมูลกับระบบเดิมที่มีอยู ่    

4.1. การพิมพต์ารางสอน 4.60 0.55 มากที่สุด 

4.2. การพิมพต์ารางเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.63 0.55 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ระดับคุณภาพในด้านมุมมองการจัดตารางเรียน
ตารางสอนเป็นอันดับ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพมากท่ีสุด และอันดับสุดท้ายคือด้าน
การจัดการข้อมูลที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับคุณภาพมาก 
 โดยสรุปผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินระดับคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนของ
วิทยาลัยพณิชยการบางนาในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 ระดับคุณภาพมากที่สุด 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียน
ตารางสอน ผู้วิจัยขอน าเสนอดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.1.1.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 5.1.1.2 เพ่ือประเมินระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 

 5.1.2 สมมุติฐานการวิจัย 
 5.1.2.1 ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนสามารถท างานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ และมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 5.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นครูและบุคลากรในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ านวน 5  คน 

 5.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1.4.1 แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ตอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.1.4.2 ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 5.1.4.3 แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัย ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 5.1.5.1 ศึกษาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
จากแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบที่สร้างด้วย Google Form 
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 5.1.5.2 สร้างและพัฒนาระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
 5.1.5.3 ทดสอบระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 5.1.5.4 ประเมินคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิท าการ
ประเมินผ่าน Google Form ที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ 
 
 

 5.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1.6.1 ในการวิเคราะห์หาค่าความต้องการใช้งานระบบฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน และการหาค่าระดับคุณภาพของระบบจัดการตารางเรียน
ตารางสอน ซึ่งได้จากแบบสอบถาม และแบบประเมินคุณภาพที่ตอบและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน 
 

 5.1.7 สรุปผลการวิจัย 
 จากการด าเนินงานวิจัยระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 5.1.7.1 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนของวิทยาลัยพณิชย
การบางนา โดยให้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 ระดับคุณภาพมากที่สุด โดยด้านที่ได้ระดับคุณภาพมาก
ที่สุดคือด้านมุมมองการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพมากที่สุด และด้านที่ได้รับการประเมินระดับคุณภาพต่ าสุดคือด้านการ
จัดการข้อมูล โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับคุณภาพมาก 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาข้อมูลความต้องการ และแนวทางการพัฒนาระบบจัดการตารางเรียน
ตารางสอน และการประเมินระดับคุณภาพของระบบระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 
 

 5.2.1 ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน  มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ เพราะมีศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ตามวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC)  
 

 5.2.2 การประสานข้อมูลจากระบบสารสนเทศเก่าที่มีอยู่และมายังระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
มีส่วนส าคัญ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และการประสานข้อมูลจากระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
กลับไปยังระบบเก่าที่มีอยู่แล้วท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดการลดภาระที่
เกินจ าเป็นของผู้ปฏิบัติงานได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 5.3.1.1 ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน ได้พัฒนาขึ้นโดยประสานข้อมูลผู้ใช้งานกับ
ระบบ RMS ในการน าระบบไปใช้งานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้งานร่วมกับระบบ RMS 
 5.3.1.2 การจัดการข้อมูลเป็นแบบรวมศูนย์ที่เครื่องแม่ข่าย ดังนั้นวิธีการส ารองข้อมูลจาก
เครื่องแม่ข่ายเป็นประจ าช่วยป้องกันปัญหาข้อมูลศูนย์หายได้วิธีหนึ่ง 
 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 5.3.2.1 ศึกษาความต้องการใช้งานระบบของ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น งาน
วัดผลและประเมินผล งานทะเบียน เป็นต้น เพ่ือให้ระบบฯ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
       5.3.2.2 การส่งออกข้อมูลออกมาในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจาก PDF เป็นช่องทางอ านวย
ความสะดวกเพ่ิมเติมแก่ผู้ ใช้งานระบบได้ เช่น DOC,DOCX (Microsoft Word) หรือ XLS,XLSX 
(Microsoft Excel) เป็นต้น 
       5.3.2.3 ศึกษาข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่ก าลังจะประกาศใช้ในอนาคต เพ่ือรองรับการจัดตาราง
เรียนตารางสอนที่ประกอบไปด้วยรายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรที่อยู่ต่างกันได้ 
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ภาคผนวก ก. 
ตัวอย่างแบบสอบถาม และแบบประเมิน 
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แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบ ตอนที่ 1
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แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบ ตอนที่ 2 
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แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบ ตอนที่ 2 (ต่อ) 
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แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบ ตอนที่ 2 (ต่อ)
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ ตอนที่ 1 
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ ตอนที่ 2
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ ตอนที่ 2 (ต่อ)
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ภาคผนวก ข. 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม และการประเมินระบบ 
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ภาคผนวก ค. 
บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้งานระบบ 
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ภาคผนวก ค. 
คู่มือการใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 
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คูม่ือการใชง้านระบบ SAS  

ระบบจดัการตารางเรยีนตารางสอน (งานหลกัสูตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นพพล อนิศร 

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ  

วทิยาลยัพณิชยการบางนา สถาบนัการอาชวีศึกษากรุงเทพมหานคร  

ส านกังานคณะกรมการการอาชวีศึกษา  
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1 การเข้าใช้งานระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบจัดการตารางเรียน ตารางสอนผ่านทาง โปรแกรม เว็บ
บราวเซอร์ เช่น Google Chrome โดยระบุ URL ของระบบดังนี้ sas.bncc.ac.th 

 

 ในการเข้าสู่ระบบฯ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกับรหัสเข้าสู่ระบบ RMS 

2 เมนูของระบบ 

 เมนูของระบบจัดการตารางเรียนตารางสอนประกอบไปด้วยเมนูย่อย 10 เมนู 
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เมนูที ่1 จดัการขอ้มลูบุคลากรและครู 

 

 

หากกดทีปุ่่ มรปูดนิสอสแีดง จะแสดงกล่องโตต้อบส าหรบัแกไ้ขขอ้มลู 
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หากกดปุ่ มตารางสเีขยีวจะเป็นการจดัการตาราง

 

เมนูที ่2 จดัการขอ้มลูกลุ่มผูเ้รยีน
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เมนูที ่3 จดัการขอ้มลูอาคาร/หอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิตักิาร

นูที ่4 จดัการขอ้มลูแผนกวชิา
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เมนูที ่5 พมิพต์ารางสอน 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ-สกุล   นายนพพล อินศร 
วัน-เดือน-ปีเกิด   9 เมษายน 2531 
สถานที่เกิด   จังหวัดมหาสารคาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน  120 หมู่ 11 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ส าเร็จการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
(คอ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปัจจุบันก าลังศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการท างาน  พ.ศ. 2553 - 2559 ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

  พ.ศ. 2559 – 2561 ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
 

   


