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การออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาปั ญหาพิเศษ
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางด้ านการเรี ยนการสอนที่ ใช้ เป็ น
กรณีศกึ ษาในโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาปั ญหาพิเศษ
จํานวน 17 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบเก็บข้ อมูลและระบบชิน้ งาน ตัวชี ้วัดที่ใช้ คือ ระบบสารสนเทศ
จํานวน 17 ระบบ การนําระบบไปใช้ งานได้ ความถูกต้ องความสมบูรณ์ของระบบงาน ส่วนเครื่ องมือที่ใช้ คือ เวลาที่
ใช้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ เอกสาร และผลการประเมินการใช้ งาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้ อยละและค่าเฉลี่ย
ซึง่ การวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศจํานวน 15 จาก 17 ระบบ คิดเป็ น 88.24 % สามารถส่งได้ ทนั ตามกําหนด
คําสําคัญ: 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
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บทนํา

คุณภาพของการศึกษามีความสําคัญมากขึ ้นในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีของการเชื่อมโยงข่าวสาร ในปั จจุบนั หลายองค์กรได้ มีการจัดเก็บข้ อมูลโดย
ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ การทํางานในองค์กรมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสารสนเทศ
ต่าง ๆ การพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ หรื อกระบวนการติดต่อระหว่างผู้ใช้ งานระบบและระบบงานทาง
คอมพิวเตอร์ จงึ เป็ นสิ่งที่สําคัญ
จากการพัฒนาระบบงานทังด้
้ านคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาปั ญหาพิเศษ ที่ส่งผลต่อ
การจบการศึก ษาของนิ สิ ต ที่ เ รี ย นด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในหลัก สูต รปริ ญ ญาตรี ส าขา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ เวลาพัฒนางานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป ทําให้ ส่งระบบงานไม่
ทันเวลา โดยการพัฒนาระบบงานนีจ้ ะมีผ้ ูเกี่ยวข้ อง คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้ คําแนะนําสําหรั บการพัฒนาระบบ
ผู้เรี ยน (ผู้พฒ
ั นาโปรแกรมหรื อระบบงาน) ผู้ใช้ ที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเพื่อการใช้ งาน และผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ใช้ ทวั่ ไปที่มี
ความรู้ เกี่ยวกับระบบงานสําหรับการประเมินผลระบบ เพื่อให้ การเรี ยนดําเนินไปได้ ด้วยดี ผู้เรี ยนจะได้ นําความรู้ ที่ได้
จากการเรี ยนไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และสามารถส่งงานได้ ตามกําหนดเวลา ซึง่ เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ผ้ ูวิจยั ควรศึกษาและสร้ าง
แนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหาการส่งงานของผู้นิสิตที่ทําไม่เสร็ จตามกําหนดเวลา และใช้
เวลาพัฒนาระบบงานนานเกินไป เช่น บางระบบใช้ เวลาพัฒนามากกว่า 6 เดือน ซึง่ ในความเป็ นจริ งการพัฒนา
ระบบงาน 1 ระบบไม่ควรใช้ เวลาเกิน 4-5 เดือนในขณะการศึกษา และในการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถสร้ างแนวทางการ
พัฒนาระบบที่ผ้ พู ฒ
ั นาสามารถส่งงานได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไม่ตํ่ากว่า 80 %

วิธีการวิจัย
ในการออกแบบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องพัฒนาระบบ
สารสนเทศขึ ้น ได้ มีวิธีการดังนี ้
1. กําหนดกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาปั ญหาพิเศษ ที่ผ้ วู ิจยั เป็ นที่ปรึ กษาจํานวน 17
คน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจํานวน 17 เรื่ อง
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้ แบบสอบถาม และดูผลของการส่งระบบชิ ้นงานต่อสัปดาห์ ไม่ตํ่ากว่า 15
ครั ง้ (ตลอดการทําโครงการ) โดยระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้พัฒนาและอาจารย์ ที่ปรึ กษา จะต้ องพบกัน
อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อส่งความก้ าวหน้ าของงานและให้ คําแนะนําสําหรับการพัฒนางาน
3. สิ่งสําคัญของระบบ คือ ผู้พฒ
ั นาระบบต้ องส่งข้ อกําหนดความต้ องการ (requirement) ของระบบที่
ต้ องการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 3 ของการเรี ยน
4. ในระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศผู้วิจยั (อาจารย์ที่ปรึ กษา) ได้ ให้ ความรู้ แก่ผ้ พู ฒ
ั นาระบบในด้ านต่าง
ๆ เช่น แนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศ แนวทางการพัฒ นาตามหลักการของเนลสัน 10 ประการ และ
หลักการประเมินผลระบบก่อนการใช้ งานจริ ง
5. ระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ต้องส่งและเอกสารประมาณ 4 - 5 เดือน และจํานวนระบบที่
สามารถส่งได้ ทนั ตามเวลาที่กําหนดไม่ตํ่ากว่า 80 %
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6. ระบบสารสนเทศแต่ละระบบ ต้ องผ่านการประเมินจากผู้ใช้ 3 ประเภท คือ ผู้ใช้ ทวั่ ไป ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบ และผู้ที่มีความรู้ ในการพัฒนาระบบ
7. นําเสนอระบบ พร้ อมทังเอกสารประกอบการพั
้
ฒนา และ แบบประเมินผล
8. เครื่ องมือที่ใช้ คือ เวลาที่ใช้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ เอกสาร และผลการประเมินการใช้ งานซึง่
9. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ การหาค่าร้ อยละและค่าเฉลี่ยของระบบงานทังหมด
้

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางด้ านการเรี ยนการสอนที่ใช้ เป็ นกรณี ศึกษาในรายวิชา
ปั ญ หาพิ เศษ สํ าหรั บ การพัฒ นาระบบงานเกี่ ยวกับโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผู้เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวน 17 คน ได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศจํานวน 17 ระบบ ข้ อมูลที่
ได้ มีดงั นี ้
ตารางที่ 1 แสดงระบบสารสนเทศที่ใช้ หลักการออกแบบตามแนวทางของเนลสัน (Nielsen)
รายละเอียด
แบบมาตรฐานในการออกแบบ
เลือกใช้
ไม่ ได้ เลือกใช้
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
Provide short cuts
Good error messages
Prevent errors
Help and documentation
ค่าเฉลี่ย

17(100%)
17(100%)
10(58.82%)
17 (100%)
75.29 %

17(100%)
7(41.18%)
24.71 %

ผู้พฒ
ั นาระบบได้ ใช้ หลักการออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้ แนวทางของเนลสัน (Nielsen) 10 ประการ
ได้ ค่าเฉลี่ยที่ 75.29 % เนื่องจากบางระบบผู้พัฒนาไม่ได้ เลือกแบบมาตรฐานพิจารณาในการออกแบบทุกหัวข้ อ
เนื่องจากบางหัวข้ อ เช่น การใช้ หน่วยความจําของระบบอยู่ในขันตํ
้ ่าของผู้ใช้ (Minimize user’s memory load) หรื อ
การเลือกใช้ ปมทํ
ุ่ างานลัด (Provide short cuts) ไม่ได้ พิจารณาถึงเพื่อมาใช้ ในการพัฒนาระบบทังหมด
้
ซึง่ ผู้วิจยั ได้
ใช้ การอ้ างอิงแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ หลักการออกแบบตามแนวทางของเนลสัน (Nielsen) ตามที่
ปานจิตร หลงประดิษฐ์ (2553) ได้ อ้างถึง
2506

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ตารางที่ 2 แสดงระบบสารสนเทศที่ใช้ พฒ
ั นาในด้ านต่าง ๆ
รายละเอียด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การซื ้อ/ขาย
ระบบสารสนเทศด้ านการบริ การ
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศึกษาเพื่อการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศด้ านอื่น ๆ

ลักษณะระบบ
11 (64.71%)
3 (17.65%)
1 (5.88%)
2 (11.76%)

ผู้พฒ
ั นาระบบได้ พฒ
ั นาระบบในด้ านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการซื ้อขายสินค้ ามากที่สดุ จํานวน
11 ระบบ (64.71 %) และพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการบริ การจํานวน 3 ระบบ (11.65 %) รองลงมา โดยในแต่
ละระบบได้ มีผ้ ูประเมินทดลองใช้ 3 ประเภท คือ ผู้ใช้ ทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับระบบ และผู้ที่มีความรู้ ในการพัฒนา
ระบบ โดยผลการประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ มีตงแต่
ั ้ 82.35 % อยู่ในระดับดี และ 17.65 %
อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศของผู้พฒ
ั นาที่ผ่านการประเมินผล
รายละเอียด
ผลการประเมิน
ดี
ปาน
ปรั บปรุ ง
กลาง
การกําหนดความต้ องการ
17
ความถูกต้ องของระบบ
16
1
ความสมบูรณ์ของระบบ
15
2
การนําระบบไปใช้ งานได้
12
5
ความสะดวกและการใช้ งานง่ายของระบบ 13
4
คูม่ ือการใช้ งานและเอกสารถูกต้ อง
ผลการประเมินการใช้ งาน

15
14

2
3

-

จากระบบสารสนเทศจํ านวน 17 ระบบ ผลของการประเมินในด้ านต่าง ๆ เช่น การกํ าหนดความ
ต้ องการ มีผลการประเมินอยู่ในขันดี
้ ทงหมด
ั้
(100 %) ความถูกต้ องของระบบงานอยู่ในขันดี
้ 16 ระบบ (94.12%)
ความสมบูรณ์ ของระบบอยู่ในขันดี
้ 15 ระบบ (88.24 %) การนําระบบไปใช้ งานได้ อยู่ในขันดี
้ 12 ระบบ (70.59%)
ความสะดวกและการใช้ งานง่ายของระบบอยู่ในขัน้ ดี จํานวน 13 ระบบ (76.47%) คู่มือการใช้ งานและเอกสาร
ประกอบการใช้ ถกู ต้ องและผลการประเมินการใช้ งานอยู่ในขันดี
้ จํานวน 15 ระบบ (88.24 %)
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ตารางที่ 4 เวลาในแต่ละขันตอนของการพั
้
ฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
เวลา
สัปดาห์ จํานวนระบบที่ส่งตามกําหนดเวลา
ศึกษาและเขียนข้ อกําหนดความ
3
17 (100%)
ต้ องการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
4
16 (94.12%)
เขียนโปรแกรม/พัฒนาระบบ
8
15 (88.24%)
คูม่ ือการใช้ งานและเอกสาร
3
15 (88.24%)
ประเมินผลการใช้ งาน
1
17 (100%)
จากระบบสารสนเทศจํ านวน 17 ระบบ เวลาของการพัฒนาระบบสารสนเทศในแต่ละขัน้ ตอน ที่
ผู้พฒ
ั นาใช้ ในการส่งงาน มีผลดังนี ้ ศึกษาและเขียนข้ อกําหนดความต้ องการสามารถส่งได้ ทนั เวลา 17 ระบบ โดยใช้
เวลาเขียนและศึกษาระบบจํานวน 3 สัปดาห์ ส่วนขันตอนที
้
่ใช้ เวลาในการพัฒนาระบบนาน คือ การเขียนโปรแกรม
หรื อการพัฒนาระบบ ใช้ เวลาจริ งประมาณ 8 สัปดาห์ เนื่องจากผู้พฒ
ั นาต้ องใช้ เวลาในการศึกษาภาษาที่ใช้ พฒ
ั นา
และในบางครัง้ มีปัญหาหรื อข้ อผิดพลาดเกิดขึ ้น จะใช้ เวลาในการแก้ ปัญหาเหล่านัน้ ซึง่ โดยเฉลี่ยผู้พฒ
ั นาจะใช้ เวลา
ในการพัฒนาระบบตังแต่
้ เริ่ มแรก จนแล้ วเสร็ จ ประมาณ 18 สัปดาห์ มีจํานวน 15 ระบบ มีเพียง 2 ระบบ ที่ใช้ เวลา
พัฒนาระบบ 20 สัปดาห์ เกินเวลาที่ได้ กําหนดไว้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้ านการเขียนโปรแกรม และปั ญหาส่วนตัว
ในการทําให้ ไม่สามารถมาส่งงานได้ ตามกําหนด

สรุ ปผลการวิจัย
จากศึก ษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางด้ านการเรี ย นการสอน ที่ ใ ช้ เป็ นกรณี ศึกษาของรายวิช า
ปั ญ หาพิ เ ศษ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบสารสนเทศทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่มตัวอย่ าง คื อ ผู้เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรี ยนที่ผ้ ูวิจยั เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจํานวน 17 คน ได้ พฒ
ั นาระบบจํานวน 17 ระบบ สามารถส่งงานได้
ตามกําหนดเวลาที่ตงไว้
ั ้ 18 สัปดาห์ จํานวน 15 ระบบ (88.24 %) ซึง่ สามารถแก้ ปัญหาการส่งงานที่ล่าช้ าได้ จากปี
ต่างๆ ที่ผ่านมาตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ ตงไว้
ั ้ ประมาณ 80 % ส่วนระบบที่เหลือจํานวน 2 ระบบใช้ เวลามากกว่า 18 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 21 สัปดาห์ คิดเป็ น 11.76 % ซึง่ ผลของการส่งงานไม่ตรงตามกําหนดเวลาจาก 2 ระบบนี ้ มาจากปั ญหา
ทางด้ านการเขียนโปรแกรม และปั ญหาส่วนตัวในการทําให้ ไม่สามารถมาส่งงานได้ ตามกําหนด ทําให้ ในขันตอนการ
้
พัฒนาระบบและการทํ าคู่มือการใช้ งานและเอกสารล่าช้ า ตามที่ ได้ อ้างอิงในตารางที่ 4 และผลการประเมินใน
ภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ มีตงแต่
ั ้ 82.35 % อยู่ในระดับดี และ 17.65 % อยู่ในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการสอบถามผู้พฒ
ั นาเกี่ยวกับวิธีการส่งงาน ให้ แก่อาจารย์ที่ปรึ กษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 17 คน เห็นด้ วยในการใช้ ช่องทางการส่งงานแบบ Face-to-face communication เป็ นสิ่งที่ดี เพราะทํา
ให้ เข้ าใจและการสื่อสารได้ ง่ายขึ ้น แต่ควรมีการเพิ่มช่องทางการส่งงานโดยผ่านเครื อข่ายสังคมจํานวน 9 คน เพราะ
จะทํ า ให้ ก ารใช้ เ วลาในการพัฒ นาระบบน้ อ ยลง เนื่ อ งจากผู้ พั ฒ นาส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ เ ครื อ ข่ า ยสัง คมในการ
ติดต่อสื่อสาร และควรเพิ่มจํานวนครัง้ สําหรั บการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ให้ มากขึ ้น ในขัน้ ตอนการเขียนโปรแกรม
เช่น 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพื่อเป็ นการกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เร่ งเขียนโปรแกรมมากขึ ้น
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