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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางด้านการเรียนการสอนท่ีใช้เป็น

กรณีศกึษาในโครงการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ

จํานวน 17 คน  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบเก็บข้อมลูและระบบชิน้งาน  ตวัชีว้ดัท่ีใช้ คือ ระบบสารสนเทศ

จํานวน 17 ระบบ การนําระบบไปใช้งานได้ ความถกูต้องความสมบรูณ์ของระบบงาน  สว่นเคร่ืองมือท่ีใช้ คือ เวลาท่ี

ใช้พฒันาระบบสารสนเทศ เอกสาร และผลการประเมินการใช้งาน  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาร้อยละและค่าเฉลี่ย  

ซึง่การวิจยั พบวา่ ระบบสารสนเทศจํานวน 15 จาก 17 ระบบ คิดเป็น 88.24 % สามารถสง่ได้ทนัตามกําหนด  
 

คาํสาํคัญ: การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ABSTRACT 

This research was aimed to study and design information systems for instructional purposes 

which were used as a case study in an information technology project.  The sample group was 17 

students who studied special problem course.  Methods of data collection were questionnaire and 

working-software.  Key performance indicators in this study included 17 information systems, usability of 

the systems, the systems accuracy and completeness.  The instruments comprised time for developing 

the systems, document, and results of the systems performance evaluation.  Data were analyzed in 

terms of percentage and mean.  The result of this research showed that 15 from 17 information systems 

making up 88.24% could be delivered on time. 

Key words : Information technology design 

E-mail Address: sakauw9@yahoo.com 

 

 

 

 

______________________________ 
1 โครงการจดัตัง้สายวิชาคอมพิวเตอร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 
1  Project on Computer Major Establishment, Faculty of  Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen , Nakhon 

Pathom 73140 
 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2505 

บทนํา 

 คณุภาพของการศกึษามีความสําคญัมากขึน้ในยคุโลกาภิวฒัน์ เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีของการเช่ือมโยงข่าวสาร ในปัจจบุนัหลายองค์กรได้มีการจดัเก็บข้อมลูโดย

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การทํางานในองค์กรมีประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบงานสารสนเทศ

ตา่ง ๆ การพฒันาระบบงานท่ีเก่ียวข้องกบัมนุษย์  หรือกระบวนการติดต่อระหว่างผู้ ใช้งานระบบและระบบงานทาง

คอมพิวเตอร์จงึเป็นสิ่งท่ีสําคญั  

 จากการพฒันาระบบงานทัง้ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาปัญหาพิเศษ ท่ีส่งผลต่อ

การจบการศึกษาของนิสิตท่ีเรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เวลาพฒันางานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป ทําให้ส่งระบบงานไม่

ทนัเวลา โดยการพฒันาระบบงานนีจ้ะมีผู้ เก่ียวข้อง คือ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้คําแนะนําสําหรับการพัฒนาระบบ 

ผู้ เรียน (ผู้พฒันาโปรแกรมหรือระบบงาน) ผู้ ใช้ท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัระบบเพ่ือการใช้งาน และผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ใช้ทัว่ไปท่ีมี

ความรู้เก่ียวกบัระบบงานสําหรับการประเมินผลระบบ เพ่ือให้การเรียนดําเนินไปได้ด้วยดี ผู้ เรียนจะได้นําความรู้ท่ีได้

จากการเรียนไปประยกุต์ใช้ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถพฒันาระบบงานสารสนเทศ

ให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม และสามารถสง่งานได้ตามกําหนดเวลา ซึง่เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีผู้ วิจยัควรศกึษาและสร้าง

แนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศขึน้เพ่ือแก้ปัญหาการส่งงานของผู้ นิสิตท่ีทําไม่เสร็จตามกําหนดเวลา และใช้

เวลาพัฒนาระบบงานนานเกินไป เช่น บางระบบใช้เวลาพฒันามากกว่า 6 เดือน ซึง่ในความเป็นจริงการพฒันา

ระบบงาน 1 ระบบไม่ควรใช้เวลาเกิน 4-5 เดือนในขณะการศกึษา และในการวิจยัครัง้นี ้สามารถสร้างแนวทางการ

พฒันาระบบท่ีผู้พฒันาสามารถสง่งานได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมต่ํ่ากวา่ 80 % 

 

วิธีการวิจัย 

 ในการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีผู้ เรียนต้องพฒันาระบบ

สารสนเทศขึน้ ได้มีวิธีการดงันี ้

 1. กําหนดกลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ ท่ีผู้ วิจยัเป็นท่ีปรึกษาจํานวน 17 

คน เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศจํานวน 17 เร่ือง  

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้ แบบสอบถาม และดผูลของการส่งระบบชิน้งานต่อสปัดาห์ ไม่ต่ํากว่า 15 

ครัง้ (ตลอดการทําโครงการ) โดยระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้พัฒนาและอาจารย์ท่ีปรึกษา จะต้องพบกัน

อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพ่ือสง่ความก้าวหน้าของงานและให้คําแนะนําสําหรับการพฒันางาน  

 3. สิ่งสําคญัของระบบ คือ ผู้พฒันาระบบต้องส่งข้อกําหนดความต้องการ (requirement) ของระบบท่ี

ต้องการพฒันาในสปัดาห์ท่ี 3 ของการเรียน  

 4. ในระหวา่งพฒันาระบบสารสนเทศผู้ วิจยั (อาจารย์ท่ีปรึกษา) ได้ให้ความรู้แก่ผู้พฒันาระบบในด้านต่าง 

ๆ เช่น แนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาตามหลักการของเนลสัน 10 ประการ และ

หลกัการประเมินผลระบบก่อนการใช้งานจริง  

 5. ระยะเวลาการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีต้องส่งและเอกสารประมาณ 4 - 5 เดือน และจํานวนระบบท่ี

สามารถสง่ได้ทนัตามเวลาท่ีกําหนดไมต่ํ่ากวา่ 80 % 
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 6. ระบบสารสนเทศแต่ละระบบ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ ใช้ 3 ประเภท คือ ผู้ ใช้ทัว่ไป ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบ และผู้ ท่ีมีความรู้ในการพฒันาระบบ 

 7. นําเสนอระบบ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพฒันา และ แบบประเมินผล 

 8. เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ เวลาท่ีใช้พฒันาระบบสารสนเทศ เอกสาร และผลการประเมินการใช้งานซึง่ 

 9. การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้การหาคา่ร้อยละและคา่เฉลี่ยของระบบงานทัง้หมด 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 จากการศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางด้านการเรียนการสอนท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา

ปัญหาพิเศษ สําหรับการพัฒนาระบบงานเก่ียวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนท่ีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา จํานวน 17 คน ได้พฒันาระบบสารสนเทศจํานวน 17 ระบบ ข้อมลูท่ี

ได้มีดงันี ้

 

ตารางที่ 1  แสดงระบบสารสนเทศท่ีใช้หลกัการออกแบบตามแนวทางของเนลสนั (Nielsen)   

รายละเอียด แบบมาตรฐานในการออกแบบ 

เลือกใช้ ไม่ได้เลือกใช้ 

Simple and natural dialog 17 (100%) - 

Speak the user’s language 13 (76.47%) 4(23.53%) 

Minimize user’s memory load  3(17.65%) 14(82.35%) 

Consistency 17(100%) - 

Provide feedback 17(100%) - 

Provide clear EXITS 17(100%) - 

Provide short cuts - 17(100%) 

Good error messages 17(100%) - 

Prevent errors 10(58.82%) 7(41.18%) 

Help and documentation 17 (100%) - 

คา่เฉลี่ย 75.29 % 24.71 % 

 

 ผู้พฒันาระบบได้ใช้หลกัการออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้แนวทางของเนลสนั (Nielsen) 10 ประการ 

ได้ค่าเฉลี่ยท่ี 75.29 % เน่ืองจากบางระบบผู้พัฒนาไม่ได้เลือกแบบมาตรฐานพิจารณาในการออกแบบทุกหวัข้อ 

เน่ืองจากบางหวัข้อ เช่น การใช้หน่วยความจําของระบบอยู่ในขัน้ต่ําของผู้ ใช้ (Minimize user’s memory load) หรือ 

การเลือกใช้ปุ่ มทํางานลดั (Provide short cuts) ไม่ได้พิจารณาถึงเพ่ือมาใช้ในการพฒันาระบบทัง้หมด ซึง่ผู้ วิจยัได้

ใช้การอ้างอิงแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีใช้หลกัการออกแบบตามแนวทางของเนลสนั (Nielsen) ตามท่ี 

ปานจิตร หลงประดิษฐ์ (2553) ได้อ้างถงึ 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2507 

ตารางที่ 2  แสดงระบบสารสนเทศท่ีใช้พฒันาในด้านตา่ง ๆ 

รายละเอียด ลักษณะระบบ 

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์การซือ้/ขาย 11 (64.71%) 

ระบบสารสนเทศด้านการบริการ 3 (17.65%) 

ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัศกึษาเพ่ือการตดัสินใจ 1 (5.88%) 

ระบบสารสนเทศด้านอ่ืน ๆ  2 (11.76%) 

 

 ผู้พฒันาระบบได้พฒันาระบบในด้านการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับการซือ้ขายสินค้ามากท่ีสดุ จํานวน 

11 ระบบ (64.71 %) และพฒันาระบบสารสนเทศด้านการบริการจํานวน 3 ระบบ (11.65 %) รองลงมา โดยในแต่

ละระบบได้มีผู้ประเมินทดลองใช้ 3 ประเภท คือ ผู้ ใช้ทั่วไป ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ และผู้ ท่ีมีความรู้ในการพัฒนา

ระบบ โดยผลการประเมินในภาพรวมเก่ียวกบัความพึงพอใจของผู้ ใช้มีตัง้แต่ 82.35 % อยู่ในระดบัดี และ 17.65 % 

อยู่ในระดบัปานกลาง 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศของผู้พฒันาท่ีผ่านการประเมินผล 

รายละเอียด ผลการประเมิน 

ดี ปาน

กลาง 

ปรับปรุง 

การกําหนดความต้องการ  17 - - 

ความถกูต้องของระบบ 16 1 - 

ความสมบรูณ์ของระบบ 15 2 - 

การนําระบบไปใช้งานได้ 12 5 - 

ความสะดวกและการใช้งานง่ายของระบบ  13 4 - 

คูมื่อการใช้งานและเอกสารถกูต้อง 15 2 - 

ผลการประเมินการใช้งาน 14 3 - 

 

 จากระบบสารสนเทศจํานวน 17 ระบบ ผลของการประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น การกําหนดความ

ต้องการ มีผลการประเมินอยู่ในขัน้ดีทัง้หมด (100 %) ความถูกต้องของระบบงานอยู่ในขัน้ดี 16 ระบบ (94.12%) 

ความสมบูรณ์ของระบบอยู่ในขัน้ดี 15 ระบบ (88.24 %) การนําระบบไปใช้งานได้อยู่ในขัน้ดี 12 ระบบ (70.59%) 

ความสะดวกและการใช้งานง่ายของระบบอยู่ในขัน้ดี จํานวน 13 ระบบ (76.47%) คู่มือการใช้งานและเอกสาร

ประกอบการใช้ถกูต้องและผลการประเมินการใช้งานอยู่ในขัน้ดี จํานวน 15 ระบบ (88.24 %)   
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ตารางที่ 4  เวลาในแตล่ะขัน้ตอนของการพฒันาระบบสารสนเทศ 

รายละเอียด   เวลา 

สัปดาห์ จาํนวนระบบที่ส่งตามกาํหนดเวลา  

ศกึษาและเขียนข้อกําหนดความ

ต้องการ 

3 17 (100%)  

ออกแบบระบบสารสนเทศ 4 16 (94.12%)  

เขียนโปรแกรม/พฒันาระบบ 8 15 (88.24%)  

คูมื่อการใช้งานและเอกสาร 3 15 (88.24%)  

ประเมินผลการใช้งาน 1 17 (100%)  

 

 จากระบบสารสนเทศจํานวน 17 ระบบ เวลาของการพัฒนาระบบสารสนเทศในแต่ละขัน้ตอน ท่ี

ผู้พฒันาใช้ในการสง่งาน มีผลดงันี ้ศกึษาและเขียนข้อกําหนดความต้องการสามารถส่งได้ทนัเวลา 17 ระบบ โดยใช้

เวลาเขียนและศกึษาระบบจํานวน 3 สปัดาห์ ส่วนขัน้ตอนท่ีใช้เวลาในการพฒันาระบบนาน คือ การเขียนโปรแกรม

หรือการพฒันาระบบ ใช้เวลาจริงประมาณ 8 สปัดาห์ เน่ืองจากผู้พฒันาต้องใช้เวลาในการศกึษาภาษาท่ีใช้พฒันา 

และในบางครัง้มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึน้ จะใช้เวลาในการแก้ปัญหาเหล่านัน้ ซึง่โดยเฉลี่ยผู้พฒันาจะใช้เวลา

ในการพฒันาระบบตัง้แตเ่ร่ิมแรก จนแล้วเสร็จ ประมาณ 18 สปัดาห์ มีจํานวน 15 ระบบ  มีเพียง 2 ระบบ ท่ีใช้เวลา

พฒันาระบบ 20 สปัดาห์ เกินเวลาท่ีได้กําหนดไว้ เน่ืองจากมีปัญหาทางด้านการเขียนโปรแกรม และปัญหาส่วนตวั

ในการทําให้ไมส่ามารถมาสง่งานได้ตามกําหนด  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางด้านการเรียนการสอน ท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาของรายวิชา

ปัญหาพิเศษ เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนท่ีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาจํานวน 17 คน ได้พฒันาระบบจํานวน 17 ระบบ สามารถส่งงานได้

ตามกําหนดเวลาท่ีตัง้ไว้ 18 สปัดาห์ จํานวน 15 ระบบ (88.24 %) ซึง่สามารถแก้ปัญหาการส่งงานท่ีล่าช้าได้จากปี

ต่างๆ ท่ีผ่านมาตามท่ีผู้ วิจยัได้ตัง้ไว้ประมาณ 80 % ส่วนระบบท่ีเหลือจํานวน 2 ระบบใช้เวลามากกว่า 18 สปัดาห์ 

แตไ่มเ่กิน 21 สปัดาห์ คิดเป็น 11.76 % ซึง่ผลของการส่งงานไม่ตรงตามกําหนดเวลาจาก 2 ระบบนี ้มาจากปัญหา

ทางด้านการเขียนโปรแกรม และปัญหาสว่นตวัในการทําให้ไมส่ามารถมาสง่งานได้ตามกําหนด ทําให้ในขัน้ตอนการ

พัฒนาระบบและการทําคู่มือการใช้งานและเอกสารล่าช้า ตามท่ีได้อ้างอิงในตารางท่ี 4 และผลการประเมินใน

ภาพรวมเก่ียวกบัความพงึพอใจของผู้ ใช้มีตัง้แต ่82.35 % อยู่ในระดบัดี และ 17.65 % อยู่ในระดบัปานกลาง   

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากการสอบถามผู้พฒันาเก่ียวกบัวิธีการส่งงาน ให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้ 17 คน เห็นด้วยในการใช้ช่องทางการส่งงานแบบ Face-to-face communication เป็นสิ่งท่ีดี เพราะทํา

ให้เข้าใจและการสื่อสารได้ง่ายขึน้ แตค่วรมีการเพ่ิมช่องทางการส่งงานโดยผ่านเครือข่ายสงัคมจํานวน 9 คน เพราะ

จะทําให้การใช้เวลาในการพัฒนาระบบน้อยลง เน่ืองจากผู้ พัฒนาส่วนใหญ่นิยมใช้เครือข่ายสังคมในการ

ติดต่อสื่อสาร และควรเพ่ิมจํานวนครัง้สําหรับการส่งงานในแต่ละสปัดาห์ให้มากขึน้ ในขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม 

เช่น 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้ เรียนให้เร่งเขียนโปรแกรมมากขึน้  
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