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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเฝาระวังตัวชี้วัดเพื่อการตัดสินใจสําหรับการรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน รวมท้ังหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบที่      

ทําการพัฒนาข้ึน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ โปรแกรมระบบเฝาระวังตัวช้ีวัดเพื่อการตัดสินใจ สําหรับการรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน  แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ประเมินโดย

ผูเช่ียวชาญดานการเขียนโปรแกรม และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของการใชงานระบบที่ประเมินโดยเจาหนาที่

สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่มีหนาที่รับผิดชอบสวนการรับสมัครคัดเลือกฯ สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ผลการวิจัยพบวาผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเฝา

ระวังตัวชี้วัดเพื่อการตัดสินใจสําหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน มี

ประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี คือคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.11 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ที่ความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามคาหาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .9552 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบมีประสิทธิภาพอยู

ในเกณฑดี คือคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคา

หาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .7503 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research are to design and develop the key performance indicator (KPI) 

surveillance system for decision making of the on-line national university admissions system and to find efficiency 

and satisfaction of the developed system. The tools used in this research were the program of key performance 

indicator (KPI) surveillance system for decision making of the on-line national university admissions system, the 

questionnaire to assess efficiency of system evaluated by experts in programming design and the questionnaire 

to evaluate satisfaction for using system evaluated by the Association of universities and colleges of Thailand 

that was responsible for admissions system. Arithmetic Mean, Standard Deviation and Alpha coefficient were 

statistical methods to analyze data. The results of this research were found that the effective assessment result in 

the development of key performance indicator (KPI) surveillance system for decision making of the on-line                    
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national university admissions system was effective in good condition, Arithmetic Mean of 4.11, Standard 

Deviation of 0.71, and Alpha coefficient reliability was .9552. The result of satisfaction assessment using the 

system was effective in good condition, Arithmetic Mean of 4.33, Standard Deviation of 0.62, and Alpha 

coefficient reliability of .7503 
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คํานาํ 
  การสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปจจุบัน เปนระบบที่ใหบริการแกนักเรียนที่มีความ

ประสงคจะสมัครเขารับคัดเลือกศึกษาตอภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบดังกลาวไดใหบริการสมัครเปนระบบออนไลนผาน

อินเตอรเน็ต (Internet) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายังไมมีระบบเฝาระวัง(Surveillance) 

ตัวช้ีวัดของระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน สําหรับเฝาติดตามสถานะของ

ปญหา เพื่อสามารถทําใหหนวยงานสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที เนื่องจากการบริหารงานในชวงเวลารับสมัครคัดเลือกฯมี

ความจําเปนที่ตองบริหารงานใหระบบรับสมัครฯสามารถทํางานไดตลอดเวลา เพื่อใหผูสมัครสามารถทําการสมัครไดทันกับ

ชวงเวลารับสมัครที่มีอยูอยางจํากัด ขอมูลการคัดเลือกที่ใชชวยในการตัดสินใจของผูบริหารงานในปจจุบันเปนขอมูลที่สรุป

ขอมูลดวยการทํารายงานดวยมือ (Manual) จากขอมูล Log File จากเครื่องเซิรฟเวอร (Server) ซึ่งการทํารายงานดังกลาวตอง

ใชเวลาในการทํารายงานเปนเวลานาน และลักษณะของขอมูลที่มีอยูนั้นยากตอการประมวลผลใหไดรายงานออกมาทันกับ

ชวงเวลาการสมัครฯ  ผูวิจัยจึงตองการออกแบบและพัฒนาระบบเฝาระวังตัวช้ีวัดเพื่อการตัดสินใจสําหรับการรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน รวมท้ังหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบที่ทํา

การพัฒนาขึ้น 

 จากลกัษณะปญหาดังกลาวมผีูที่ไดทํางานวิจัยในลกัษณะที่ใกลเคียงกัน เชน อมรรัตน ชุมภู (2551) ไดทํางานวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมและออกแบบฐานขอมูลเพื่อสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การทํางานของพนักงาน ในสายการผลติ

เครื่องมือวดัและทดสอบอัญมณ ี จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม (2551) ไดทํางานวิจยัเกีย่วกับ ระบบรายงานตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน

สําหรับภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ลี และคนอื่นๆ (2006) ไดทําการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบเฝาระวัง

เพื่อควบคมุวัณโรคผานระบบอินเตอรเน็ต และเพื่อเฝาตดิตามการใชแผนควบคมุวัณโรคแหงชาตอิยางตอเนื่อง ในรูปแบบของ

ระบบ Real time ซุย ฟู เชียง และคนอื่นๆ (2003) ไดทําการวิจัยเกีย่วกับการออกแบบระบบเฝาระวังสาธารณะสุขในรูปแบบ 

real time ทางเทคนิคของ RODS  

  

อุปกรณ และวิธกีาร 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังตัวชี้วัดเพื่อการตัดสินใจสําหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน ประจําปการศึกษา 2554 โดยประมวลผลขอมูลแบบระบบเรียลไทม (Real-time 

system) แสดงผลทุก 10 วินาที ซ่ึงระบบจะแสดงผลในรูปแบบเว็บไซต ที่พัฒนาดวยภาษา พีเอชพี (PHP) และใชฐานขอมูล

ออราเคิล (ORACLE) ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้คือ เจาหนาที่สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย สวนการสมัครคัดเลือกฯ 

ผูบริหารสวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยเปนผูกําหนด
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ตัวช้ีวัดที่สําคัญของการรับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อมาใชในการพัฒนาระบบเฝาระวังตัวช้ีวัดเพื่อการตัดสินใจสําหรับการรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน ดังตอไปนี้  

 1. ความถูกตองของขอมูลการสมัครคัดเลือกฯ ระบบรับสมัครคัดเลือกฯจะมีฐานขอมูลประวัติการสมัครสอบ         

O-NET GAT PAT และ ขอมูล GPA สําหรับการสมัคร เมื่อผูสมัครเขามาในระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบเลขประชาชนของ

ผูสมัครกับฐานขอมูลดังกลาว และแสดงขอมูลประวัติการสมัครสอบ เพื่อใหผูสมัครสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

และเพื่อลดการผิดพลาดของการกรอกขอมูลการสอบ ในกรณีที่ขอมูลประวัติการสมัครสอบ O-NET GAT PAT และ ขอมูล 

GPA ไมถูกตอง ผูสมัครจะสงหลักฐานและเอกสารเพื่อขอแกไขขอมูลดังกลาว สําหรับขอมูลการสมัครที่สําคัญตอการ

ประมวลผลการคัดเลือกฯ ประกอบไปดวยขอมูล เลขประจําตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ  ชื่อและนามสกุล  รหัสโรงเรียน        

ปการศึกษาที่จบช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา  และรหัส คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครคัดเลือกฯ 

 ระบบที่พัฒนาข้ึนมีการแสดงผลเปนสถานะของการเฝาระวังแบงเปน 2 สถานะ โดยไดรับการพิจารณาจากผูบริหาร

สวนของการรับสมัครคัดเลือกฯ ซ่ึงไดกําหนดเปอรเซ็นตสถานะการเฝาระวังดังนี้ 

 สถานะปกติ หมายถึง มีเปอรเซ็นตการขอแกไขขอมูลไมเกิน 5 เปอรเซ็นต 

 สถานะเฝาระวัง หมายถึง มีเปอรเซ็นตการขอแกไขขอมูลมากกวา 5 เปอรเซ็นต 

 2. เวลาลวงผาน (Elapsed Time) ของโปรแกรมรับสมัครรับสมัครคัดเลือกฯ   ระบบที่พัฒนาขึ้นจะแสดงผลเปน

สถานะของการเฝาระวัง 3 สถานะ โดยเก็บเวลาตั้งแตผูสมัครกดปุมยอมรับเงื่อนไขการสมัคร(T1) จนถึงชวงเวลาที่ผูสมัครกด

ปุมยืนยันการสมัครเสร็จสิ้น (T2) และนําขอมูลเวลาการสมัครคัดเลือกฯ (T2-T1) ของผูสมัครทั้งหมดมาทําการประมวลผล

และแสดงผลเปนสถานะของการเฝาระวัง การกําหนดชวงเวลาของสถานะไดรับการพิจารณาจากผูบริหารสวนของการรับ

สมัครคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากขอมูลกราฟเวลาลวงผานของการรับสมัครคัดเลือกฯ ปการศึกษา 2553 โดยผูวิจัยทําการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553: 62) มาทําการประมวลผล จํานวน 5 วัน ซ่ึงผลของ

การกําหนดกําหนดเวลาสถานะ การเฝาระวังดังนี้ 

 สถานะปกติ หมายถึง เวลาลวงผานของการสมัครคัดเลือกฯ ภายในเวลาไมเกิน 10 นาที 

 สถานะเฝาระวัง หมายถึง เวลาลวงผานของการสมัครคัดเลือกฯ ภายในเวลาระหวาง 10 นาที ถึง 15 นาท ี

 สถานะผิดปกติ หมายถึง เวลาลวงผานของการสมัครอคัดเลือกฯ ภายในเวลาที่มากกวา 15 นาที 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. โปรแกรมระบบเฝาระวังตัวชี้วัดเพื่อการตัดสินใจ สําหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน 

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบเฝาระวังตัวช้ีวัดเพื่อการ

ตัดสินใจสําหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดาน

การเขียนโปรแกรม 5 ทาน การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการประเมินผลแบงออกเปน 4 ดานดวยกันคือ   

  2.1 ดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินผลความถูกตอง   

  2.2 ดาน Functional Test เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

  2.3 ดาน Usability Test เปนการประเมินลักษณะของการออกแบบระบบวามีความงายตอการใชงาน 

  2.4 ดาน Security Testเปนการประเมินระบบในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล    
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 แบบสอบถามใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรต (Likert) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553: 

70) ซ่ึงกําหนดระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใหน้ําหนักคะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  

 3. แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใชงานระบบ ซึ่งประเมินโดยเจาหนาที่สมาคมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย ที่มีหนาที่รับผิดชอบสวนการรับสมัครคัดเลือกฯ แบบสอบถามใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

ตามวิธีของลิเคิรต (Likert) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553: 70) ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยให

น้ําหนักคะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  

การประเมินผลเครื่องมือในการวิจัย 
 สําหรับการประเมินผลเครื่องมือในการวิจัยจะใชคาทางสถิติ คือตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑ ซ่ึงแปลความหมายคาเฉลี่ยเลขคณิตแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2541: 100) เกณฑแปลความหมายของแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ / ความพึง

พอใจของการใชงานระบบ 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก / พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี / พึงพอใจมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับพอใช / พึงพอใจมากปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตองปรับปรุงแกไข / พึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไมสามารถนําไปใชงานได / พึงพอใจนอยที่สุด 

 

ผลการทดลอง และวิจารณ 
ผลจากการออกแบบระบบ 
 จากหลักการของแดชบอรด (KPI Dashboard) ที่ใชเปนเครื่องมือที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงานขององคกร ผานเว็บไซต โดยมีการนําเสนอเปนลักษณะของ traffic lights ผูวิจัยจึงมีการพัฒนาโปรแกรมระบบเฝา

ระวังตัวชี้วัดฯ โดยแสดงการนําเสนอขอมูล ในลักษณะดังนี้  

1. สวนการเฝาระวังเวลาลวงผาน (Elapsed Time)  

  สีเขียว (Green Lights) หมายถึง การทํางานที่เปนไปตามเปาหมายที่ทาทาย ในการวิจัยนี้จึงหมายถึงเวลาลวงผาน

ของการสมัครอยูในระดับปกติตามเวลาที่กําหนดโดยแสดงเปนสัญลักษณสถานะปกติ 

  สีเหลือง (Yellow Lights) หมายถึง การทํางานที่เปนไปตามเปาหมาย ในการวิจัยนี้จึงหมายถึงเวลาลวงผานของการ

สมัครอยูในระดับชวงเวลาการเฝาระวังตามที่กําหนดโดยแสดงเปนสัญลักษณสถานะเฝาระวัง 

  สีแดง (Red Lights) หมายถึง การทํางานที่เปนไมไปตามเปาหมาย ในการวิจัยนี้จึงหมายถึงเวลาลวงผานของการ

สมัครอยูในระดับเกินกวาปกติตามเวลาที่กําหนดโดยแสดงเปนสัญลักษณสถานะผิดปกติ 

 การแสดงผลรายงานเวลาลวงผานของวันที่ปจจุบันที่ทําการรับสมัคร โดยมีขอมูลประกอบคือ วันที่รับสมัคร จํานวน

ใบสมัครทั้งหมดของวันที่แสดงผล เวลาลวงผานเฉลี่ยจากจํานวนผูสมัครทั้งหมดของวันที่แสดงผล และ สถานการณเฝาระวัง

ของวันที่แสดงผล โดยประมวลผลขอมูลแบบระบบเรียลไทม (Real-time system) แสดงผลทุก 10 วินาที ระบบรายงานผล

สามารถสงออกขอมูลในรูปแบบของไฟลไมโครซอฟตเอ็กเซล และแสดงรายงานในรูปแบบของกราฟเสนแสดงเวลาลวงผาน

และจํานวนผูสมัครจําแนกตามชวงเวลาที่สมัคร 
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Figure 1  For example, the display of a surveillance system program. 

 

2. สวนความถูกตองของขอมูลการสมัครคัดเลือกฯ 

  สีเขียว (Green Lights) หมายถึง การทํางานที่เปนไปตามเปาหมายที่ทาทาย ในการวิจัยนี้จึงหมายถึงมีเปอรเซ็นต

การขอแกไขขอมูลอยูในระดับปกติตามที่กําหนดโดยแสดงเปนสัญลักษณสถานะปกติ 

  สีเหลือง (Yellow Lights) หมายถึง การทํางานที่เปนไปตามเปาหมาย ในการวิจัยนี้จึงหมายถึงมีเปอรเซ็นตการขอ

แกไขขอมูลอยูในระดับเกินกวาปกติตามเวลาตามที่กําหนดโดยแสดงเปนสัญลักษณสถานะเฝาระวัง 

 

Figure 2  For example, the display of a surveillance system program. 
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  การแสดงผลจะเปนไปตามหลักการของแดชบอรดที่เนนการเปรียบเทียบตัวเลขผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงกับ

เปาหมายที่กําหนดไว โดยงานวิจัยนี้ไดมีการนําเสนอในรูปแบบของกราฟเสน กราฟวงกลม และกราฟเทง ดังตอไปนี้ 

 การแสดงกราฟเสนกราฟเวลาลวงผานและกราฟจํานวนผูสมัครจําแนกตามชวงเวลาเพื่อแสดงใหเห็นชวงเวลาที่มี

ผูสมัครมากท่ีสุดและผูสมัครนอยที่สุดใชเวลาลวงผานไปเทาใดและมีชวงเวลาใดบางที่อยูในระดับ ปกติ เฝาระวัง และผิดปกต ิ
 

 

Figure 3  For example, the display of a line graph of a surveillance system program. 
 

 การแสดงเสนกราฟวงกลมเพื่อแสดงสัดสวนของสถานะ ปกติ เฝาระวัง และผิดปกติจําแนกรายชั่วโมง เพ่ือ

แสดงใหเห็นวาเวลาลวงผานของระบบรับสมัครฯยังอยูในระดับปกติหรือไม 

   

 

Figure 4  For example, the display of a pie graph of a surveillance system program. 

  

 การแสดงเสนกราฟแทงเพื่อแสดงสัดสวนเปอรเซ็นตการขอแกไขขอมูลการสมัครคัดเลือกฯจากจํานวนผูสมัคร

ทั้งหมด เพื่อแสดงใหเห็นวาขอมูลการสมัครคัดเลือกฯ ประเภทใดมีการแกไขขอมูลที่เกินจากระดับปกติจากที่ยอมรับ 
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Figure 5  For example, the display of a bar graph of a surveillance system program. 

 

 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 
 การประเมินหาประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบเฝาระวังฯ มีผลการประเมิน 

คือ ดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินผลความถูกตองของระบบ ผลการประเมินพบวามีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.93 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.73 ซ่ึงอยูในเกณฑการประเมินประสิทธิภาพในระดับดี ดาน Functional 

Test เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ ผลการประเมินพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.12 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.60 ซึ่งอยูในเกณฑการประเมินประสิทธิภาพในระดับดี ดาน Usability Test เปน

การประเมินลักษณะของการออกแบบระบบวามีความงายตอการใชงาน ผลการประเมินพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 มี

คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.80 ซึ่งอยูในเกณฑการประเมินประสิทธิภาพในระดับดี และดาน Security Test เปน

การประเมินระบบในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ผลการประเมินพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.69 ซ่ึงอยูในเกณฑการประเมินประสิทธิภาพในระดับดี   สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบทั้ง 4 ดาน พบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.71 ซึ่งอยูในเกณฑการประเมิน

ประสิทธิภาพในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากคาคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในแตละดานพบวา ดาน Security Test มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด สวนดาน Functional Requirement Test มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาในดานอื่นๆ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญใหความ

สนใจดานความสามารถของระบบในดานการจัดการในสวนการแจงเตือนมาก เนื่องจากมีคําแนะนําวาระบบนาจะมีการเพิ่ม

การแจงเตือนผาน E- Mail เมื่อระบบมีการแสดงสถานะผิดปกติใหผูดูแลระบบและผูบริหารทราบ แตเนื่องจากขอจํากัดดาน

การวิจัยที่มีความจําเปนตองทําการออกแบบระบบเฝาระวังฯใหมีการใชทรัพยากรของซีพียู ( CPU )ของเครื่องเซิรฟเวอร ให

นอยที่สุด เพื่อไมใหสงผลกระทบกับระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ทําเปดรับสมัครอยูใน

ขณะนั้น รวมทั้งเครื่องเซิรฟเวอรที่ใชงานอยูในปจจุบันมีขอจํากัดในการใชงาน ดังนั้นทําใหการวิจัยในครั้งนี้ไมไดมีการพัฒนา

สวนของการแจงเตือนผาน E- Mail   สวนประเด็นการประเมินที่มีคาเฉลี่ยเลขคณิตสูงที่สุดคือประเด็นความถูกตองในการ

จัดเก็บขอมูลนําเขา ซ่ึงมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และ ประเด็นการประเมินที่มีคาเฉลี่ยเลขคณิตต่ํากวาในดานอื่นๆ คือการ

ปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งอาจเปนเพราะวาการออกแบบระบบที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนระบบเฝาระวังฯ

ที่ใชภายในหนวยงานเทานั้น จึงทําใหผูเช่ียวชาญมองวาประสิทธิภาพประเด็นนี้มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ 
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 ผลการประเมินดังกลาวมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ที่ N of cases = 5 มีคาเทากับ .9552            

ซ่ึงใชสูตรการคํานวนหาคาหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) (สรชัย พิศาลบุตร และ

คณะฯ, 2552: 32-33) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Release 11.5 standard  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาระบบ 
 การนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปทําการประเมินความพึงพอใจจากเจาหนาที่สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่มี

หนาที่รับผิดชอบสวนการรับสมัครคัดเลือกฯโดยภาพรวมพบวาโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี มีคาเฉลี่ยเลข

คณิตเทากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละประเด็นพบวา ประเด็นขอมูลที่ได

จากการประมวลผลของระบบสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.68 ซึ่งมี

ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาข้ึนมีประโยชนที่สามารถใชในองคกรไดเปนอยางดี 

ผลการประเมินดังกลาวมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ที่ N of cases =19 มีคาเทากับ .7503   ซ่ึงใช

สูตรการคํานวนหาคาหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) (สรชัย พิศาลบุตร และคณะฯ, 

2552: 32-33) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Release 11.5 standard  

 

สรุป 
 การนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปทําการประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม ผลการประเมินอยู

ในระดับที่ดี และ เมื่อทําการทดลองใชระบบเฝาระวังฯ กับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ใน

ระบบออนไลน ประจําปการศึกษา 2554 และไดทําการประเมินความพึงพอใจจากเจาหนาที่สมาคมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทย ที่มีหนาที่รับผิดชอบสวนการรับสมัครคัดเลือกฯในการใชงานระบบดังกลาว ผลการประเมินอยูในระดับที่ดี โดยเฉพาะ
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ออนไลน เปนระบบที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนในการเฝาระวังฯภายในองคกรได 
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