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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี มี้วัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดําเ นินงานท่ี เสนอ                    

ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  กระทรวงมหาดไทย  สําหรับการจัดเก็บข้อมูลเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี          

และรัฐสภา  และทําการหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบท่ีพัฒนาขึน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย      

คือ ระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงมหาดไทย  ทําการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือประเมินการ

ใช้งานระบบ   ท่ีประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ ทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลของหน่วยงานระดบัจังหวดั กรมและรัฐวิสาหกิจ  

ในสงักดักระทรวงมหาดไทย  สถิติท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ คา่เฉลี่ยเลขคณิต คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั

พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี        

และรัฐสภา กระทรวงมหาดไทยอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.14 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.64  และผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้งานระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่าเฉลี่ยเลข

คณิตเท่ากบั 4.28 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74  

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to develop the Database system of operations to the Cabinet 

and Parliament of Ministry of Interior. It used to storage the data of Cabinet and Parliament. After 

developed system then find the efficiency and satisfaction. The tools used in this research were the 

Database system of operations to the Cabinet and Parliament of Ministry of Interior, the questionnaire to 

assess efficiency of system evaluated by the experts in computer and the questionnaire to evaluate 

satisfaction for using system evaluated by users of Ministry of interior. Arithmetic Mean, Standard 

Deviation were statistical methods to analyze data. The results of this research were found that the 

effective assessment result in the development system was effective in good, Arithmetic Mean was 4.14, 

and Standard Deviation was 0.64. The results of satisfaction assessment using the system were 

effective in good, Arithmetic Mean was 4.28, and Standard Deviation was 0.74. 
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คาํนํา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 กําหนดให้   

ส่วนราชการจัดให้มีผู้ประสานงานเก่ียวกับการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เรียกว่า “ผู้ประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)” และให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัแตง่ตัง้ ผู้ประสานงานของสว่นราชการจากข้าราชการ

ประจําผู้ ดํารงตําแหน่งระดับ 10 หรือข้าราชการประจําผู้ ดํารงตําแหน่งท่ีเทียบเท่า  เม่ือได้มีการแต่งตัง้                  

ผู้ประสานงานแล้วให้นําเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีทราบ  โดยอํานาจหน้าท่ีของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

มีหน้าท่ีในการประสานงานและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานในสังกัด  เก่ียวกับการจัดทําเร่ืองเสนอ/การจัดทํา

ความเห็น/การจัดทําคําชีแ้จง ต่อคณะรัฐมนตรี  การจัดทําคําตอบกระทู้ ถาม การดําเนินการตามข้อหารือ          

ของสมาชิกวุฒิสภา/สภาผู้ แทนราษฏร การดําเนินการตามท่ีคณะกรรมาธิการร้องขอ และงานอ่ืน ๆ ในภารกิจ    

ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพ่ือให้สามารถสืบค้นและติดตามผลการดําเนินงาน  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา   

ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ ประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาประจํากระทรวงมหาดไทยขึน้  โดยมีนายประชา  เตรัตน์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย  

เป็นประธา กรรมการและมีรองอธิบดีกรมทุกกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ท่ีได้รับ

มอบหมายร่วมเป็นกรรมการ  มีหน้าท่ีในการประสานการดําเนินการในภารกิจท่ี เ ก่ียวข้องระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  รวมทัง้ติดตามความคืบหน้าเร่ืองท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐสภา   

จากลักษณะปัญหาดังกล่าวได้มีผู้ ท่ีได้ทําการวิจัยในลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน เช่น สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (2551) ได้พฒันาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพ่ือใช้สําหรับประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือพฒันาระบบระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ของกระทรวงมหาดไทย โดยประมวลผลข้อมลูแบบเรียลไทม์ (Real time) ซึง่ระบบจะแสดงผลในรูปแบบเว็บเบส

แอพลิเคชัน (Web based Application) ท่ีพัฒนาโดยภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (Asp.net) และใช้ฐานข้อมูล       

เอสคิวแอลเซิฟเวอร์ 2005 (SQL server 2005) ประชากรในการวิจยัครัง้นีคื้อ เจ้าหน้าท่ีของจงัหวดั 76 จงัหวดั 

และเจ้าหน้าท่ีของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล     

ประกอบด้วยข้อมลู 5 ประเภท ประกอบด้วย การจดัทําเร่ืองเสนอตอ่ ครม. และการจดัทําคําชีแ้จง การตอบกระทู้

ถามเพ่ือตอบในราชกิจานุเบกษาและเ พ่ือตอบในท่ีประชุมสภา  การดําเนินการตามข้อหารือของ

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา  การดําเนินการตามท่ีกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาร้องขอ      

การดําเนินการตามท่ีกรรมาธิการและสมาชิกสภาผู้ แทนราษฏรร้องขอ  สําหรับข้อมูลสําคญัท่ีจัดเก็บในระบบ

ฐานข้อมูลประกอบไปด้วย  วันท่ีหนังสือหน่วยงานท่ีร้องขอให้ดําเนินการ วันท่ีเสนอ ครม. ช่ือหน่วยงานท่ี        

ร้องขอให้ดําเนินการ เลขท่ีหนงัสือของหน่วยงานท่ีร้องขอให้ดําเนินการ  ไฟล์เอกสารแนบ(ถ้ามี)  ข้อสรุปโดยย่อ  
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หน่วยงานดําเนินการหลัก  หน่วยงานสนับสนุนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  สถานะการดําเนินงาน  ผลการ

ดําเนินงาน  เอกสารแนบผลการดําเนินงาน (ถ้ามี) และหมายเหต ุ  

 ระบบท่ีพัฒนาขึน้มีการแสดงผลการดําเนินงานเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานและ

ตรวจสอบว่าเร่ืองใดท่ีมีปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้ หรือล่าช้าเพราะสาเหตุใด จะได้หาวิธีการในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกนั  ซึง่สถานะดงักลา่วประกอบ  3 สถานะ ดงัตอ่ไปนี ้

 สถานะยงัไมเ่ร่ิมดําเนินการ คือ เร่ืองดงักลา่วยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินการ แตไ่ด้บนัทกึเร่ืองเข้าสูร่ะบบแล้ว 

 สถานะอยู่ระหวา่งดําเนินการ คือ เร่ืองดงักลา่วอยู่ระหวา่งการหาข้อสรุป อยู่ระหวา่งนําเข้า ครม. หรืออยู่

หวา่งการพิจารณาของกฤษฏีกา เป็นต้น 

 สถานะดําเนินการแล้วเสร็จ คือ เร่ืองดังกล่าวดําเนินการแล้วเสร็จ พร้อมกับแนบผลการดําเนินงาน

ประกอบในระบบ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ระบบระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย 

ในระบบเวบ็เบสแอพพลิเคชนั (Web based Application) 

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบระบบฐานข้อมูล        

การดําเนินงานท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย ซึง่ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการ

เขียนโปรแกรม 5 ท่าน โดยแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552 

: 74)   ซึ่งกําหนดระดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยให้นํา้หนักคะแนนระดบั 5 ระดบั        

โดยการประเมินผลระบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

2.1 ประเมินด้านความรวดเร็วในการประมวลผล 

2.2 ประเมินด้านความสวยงานและรูปแบบของสว่นติดตอ่กบัผู้ ใช้ (User Interface) 

2.3 ความถกูต้องของข้อมลูและการนําไปใช้ประโยชน์ (Usability) 

 3. แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพงึพอใจในการใช้งานระบบ ซึง่ประเมินโดยผู้ ใช้งานของจงัหวดั กรม

และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  โดยแบบสอบถาม                

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552 : 74)   ซึง่กําหนดระดบัความคิดเห็น   

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่โดยให้นํา้หนกัคะแนนระดบั 5 ระดบั 

การประเมินผลเคร่ืองมือในการวิจัย 

สําหรับการประเมินผลเคร่ืองมือในการวิจยัจะใช้คา่ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้ 

ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการวดัค่ากลางของข้อมลู โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 

mean) หรือคา่เฉลี่ย (Mean = (x�) ) และวดัการกระจายของข้อมลูโดยใช้คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation :SD)  โดยกําหนดเกณฑ์ ซึง่แปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบ่งเป็น 5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ

,2552 : 75)  ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ระบบท่ีพฒันามีความพงึพอใจระดบัดีมาก 

คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระบบท่ีพฒันามีความพงึพอใจระดบัดี 
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คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระบบท่ีพฒันามีความพงึพอใจระดบัน้อยปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระบบท่ีพฒันามีความพงึพอใจระดบัน้อย 

คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระบบท่ีพฒันามีความพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลจากการออกแบบระบบ 

 การใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  ของ

กระทรวงมหาดไทย แบ่งผู้ ใช้งานออกเป็น 2 กลุม่ โดยแบ่งตามสิทธ์ิและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ คือ 

 1. กลุม่ผู้ ใช้งานทัว่ไป คือ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีในการเรียกดขู้อมลูจากระบบระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานท่ี

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย ตวัอย่างเช่น ผู้บริหารระดบักระทรวง ผู้ อํานวยการ

สํานกั/กอง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้กํากบัดแูลเร่ืองท่ีเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 

 

Figure 1 the list of menu 

หน้าแรกของระบบจะประกอบไปด้วยเมนหูลกั ซึง่จะแบ่งเมนตูามหมวดหมูข่องเร่ือง 

 ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

 

 

Figure 2 the details of data 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

159 

หลงัจากท่ีเลือกหวัข้อท่ีต้องการดรูายละเอียด จากนัน้ระบบจะแสงดรายละเอียดของเร่ืองนัน้ ๆ  

ตวัอย่างเช่น วนัท่ีหนงัสือหน่วยร้องขอ เร่ือง วนัท่ีเสนอ ครม. ฯลฯ 

 

 

 2. กลุม่ผู้บนัทกึข้อมลู คือ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีบนัทกึ แก้ไข และลบข้อมลู ซึง่ผู้ ใช้งานท่ีทําหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูใน

ระดับของกรมและรัฐวิสาหกิจ คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้ทําหน้าท่ีหน้าท่ีการ

จัดเตรียมข้อมูล หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นของเจ้าของเร่ืองโดยตรง ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ นิติกร 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  สว่นในระดบัจงัหวดั ผู้ ใช้งานท่ีทําหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู คือ นิติกร นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  โดยต้องทําการกรอกช่ือผู้ ใช้งานและรหสัผ่าน สําหรับเข้าสูร่ะบบ  

  

 

Figure 3 Screen of login 

หน้าจอสําหรับใสช่ื่อผู้ใช้งานและรหสัผ่าน สําหรับผู้ ใช้งานระบบท่ีทําหน้าท่ีบนัทกึ แก้ไข ข้อมลู 
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Figure 4 Screen of input data 

หน้าจอสําหรับกรอกข้อมลูรายละเอียดตา่ง ๆ ตวัอย่างเช่น วนัท่ีหนงัสือหน่วยร้องขอ เร่ือง 

วนัท่ีเสนอ ครม. เอกสารแนบ สรุปสาระสําคญั ผลการดําเนิน ฯลฯ 

 

 3. ระบบได้ออกแบบการค้นหาข้อมลูสําหรับผู้ ใช้งาน โดยสามารถค้นหาข้อมลูได้ตาม วนัท่ีหนงัสือของ

หน่วยงานร้องขอ ช่ือเร่ือง หน่วยงานร้องขอ เลขท่ีหนงัสือของหน่วยงานร้องขอ และหน่วยงานดําเนินการ  

 

Figure 5 Screen of Searching 

หน้าจอสําหรับสืบค้นข้อมลู โดยระบบได้จดัทําตวัเลือกในการช่วยค้นหาข้อมลู  

 

ผลจากการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 

 การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์  เก่ียวกบัระบบฐานข้อมูลการดําเนินงาน  

ท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย มีผลการประเมินดงัต่อไปนี ้     ด้านความรวดเร็ว

ในการประมวลผล ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.2  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45    

ซึง่อยู่ในเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในระดบัดี   ด้านความสวยงานและรูปแบบของส่วนติดต่อกบัผู้ ใช้ (User 

Interface) ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.8 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 ซึง่อยู่ใน

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในระดับดี ความถูกต้องของข้อมูลและการนําไปใช้ประโยชน์ (Usability)         

ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การ

ประเมินประสิทธิภาพในระดบัดี สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทัง้ 3 ด้าน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากบั 4.14 และมีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 ซึง่อยู่ในเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในระดบัดี 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในแตล่ะด้านพบวา่ ด้านความถกูต้องของข้อมลู

และการนําไปใช้ประโยชน์ (Usability) มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสดุ ส่วนด้านความสวยงานและรูปแบบของส่วนติดต่อกับ

ผู้ ใช้ (User Interface) มีคา่เฉลี่ยต่ํากวา่ด้านอ่ืน ๆ  แสดงให้เห็นวา่ผู้ เช่ียวชาญให้ความสนใจในการนําข้อมลูไปใช้

ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีจัดเก็บในระบบฐานข้อมลู ส่วนผลการประเมินในด้านความสวยงาม

และรูปแบบของส่วนติดต่อกบัผู้ ใช้ (User Interface) ท่ีต่ํากว่าด้านอ่ืน ๆ ซึง่อาจเป็นเพราะว่าผู้ เช่ียวชาญมองว่า

เม่ือระบบมีความถูกต้อง การใช้งานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการใช้งานให้กับผู้ ใช้งานได้          

อย่างถกูต้อง ในสว่นของการปรับปรุงหน้าจอให้สวยงามเป็นเร่ืองท่ีสามารถพฒันาตอ่ไปได้ 

ผลจากการประเมินความพงึพอใจในการพัฒนาระบบ 
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 การนําระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย  

ท่ีพัฒนาขึน้ไปทําการประเมินผลความพึงพอใจจากเจ้าหน้าท่ีของจังหวัด กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย พบว่าระบบท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.28            

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นข้อมลูท่ีได้จากการ

ประมวลผลของระบบสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.35 ซึง่แสดง

ให้ เห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึ น้สามารถนําไปใ ช้และมีประโยชน์ต่อผู้ บ ริหารและหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

สรุป 

 การนําระบบท่ีพฒันาขึน้ไปทําการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ เช่ียวชาญด้านการเขียนโปรแกรม  ผลการ

ประเมินอยู่ในระดบัท่ีดี และเม่ือนําระบบระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ของกระทรวงมหาดไทย ไปให้ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและทําการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

ดงักลา่ว ผลการประเมินอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ ระบบฐานข้อมูลการดําเนินงาน

ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย เป็นระบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้

ประโยชน์ในการจดัเก็บข้อมลูท่ีเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีแหละรัฐสภาพของกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดี 
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