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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้
งานระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ระบบท่ีพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ผู้พัฒนาทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยประยุกต์ใช้วิธี
คํานวณหาความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Index of Item-objective Congruence (IOC)) และวัดความพึงพอใจ
โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร จํานวน 217 คน ผู้พัฒนา
วิเคราะห์ผลโดยหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า ระบบการจัดการ
สารสนเทศสามารถดําเนินงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผลทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์        
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสม ในด้านการนําเข้าข้อมูล (Input) IOC = 1.00 ด้านกระบวนการทํางาน 
(Process) IOC = 0.95 ด้านการแสดงผลข้อมูล (Output) IOC = 0.87 และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบการจัดการสารสนเทศมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ (X =4.11) ด้านการออกแบบ   
( X =4.03) ด้านเนื้อหา ( X =3.95) และด้านการเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้น ( X = 3.91) ดังนั้นระบบการ
จัดการสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช้งานได้และแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบันได้ 
คําสําคัญ:ระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษาและโครงงานพิเศษ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 

Abstract 
 This research aimed to develop, evaluate the efficiency and study the satisfaction 
of information management systems for special projects and cooperative education usage of 
students in the Department of Agricultural Development and Resource Management, Faculty 
of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.The system 
was developed by using a web-based application, evaluate the effectiveness by using the 
Index of Item-objective Congruence (IOC) and assess the satisfaction by collecting data from 
217 students in the Department then the results were analyzed by using the percentage, 
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mean and standard deviation. The results showed that the information management system 
able to match the expecting need of users. The efficiency scored by the experts showed the 
appropriate result in the data InputIOC = 1.00, the process IOC = 0.95 and the data output 
IOC = 0.87. The users’ satisfactions were very satisfied in overall criteria (X = 4.00). When 
considering in each criteria found that all criteriahave users’ satisfaction at a high level. The 
criteria were consisted of the benefit and utilization    (X = 4.11), design (X = 4.03), content (
X = 3.95) and data access and search (X = 3.91). The developed system could solve the 
current working problems. 
Keywords: information management system, cooperative education and special project,  
     web application 
 

บทนํา 
โดยท่ัวไปการเผยแพร่และการจัดเก็บบทความข้อมูลทางวิชาการส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร

และอยู่ในหน่วยงานท่ีจัดทําบทความนั้น ๆ หากต้องการค้นหาบทความนั้นต้องใช้เวลา และต้องสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลต้นฉบับ (Primary Source) เท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ระบบสารสนเทศมีความก้าวหน้าสามารถจัดเก็บ
ในฐานข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผสมผสานเข้าด้วยกันจนทําให้เกิดระบบการสืบค้นใหม่ข้ึนมากมาย 
ซ่ึงหากนําเทคโนโลยีต่าง ๆ นี้มาประยุกต์ใช้กับระบบงานบทความวิชาการจะสามารถช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล
วิชาการน้ันเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํา และตรงกับความต้องการของผู้สืบค้นด้วย    
อีกท้ังยังสามารถสนบัสนุนงานวิชาการได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดเก็บข้อมูลบทความวิชาการและเชื่อมโยงต่อเข้า
กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และยังเป็นการจัดเก็บ
บทความเล่มวิชาการให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ชํารุดไปตามกาลเวลา ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร (ชัยรัตน์, 2555; สุกัญชลิกา และคณะ, 2559) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากข้ึน เพ่ืออํานวย  
ความสะดวกในการดําเนินชีวิต สร้างความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน และสร้างประสิทธิภาพใน    
การทํางาน ทําให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าท่ีสุด 
โดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีการประมวลผล
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีมีประโยชน์และเกิดความสะดวกสําหรับผู้ปฏิบัติงานในการนําเข้าข้อมูลแก้ไข ปรับปรุง 
รวมท้ังสืบคน้ข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถสืบค้นผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้ เพ่ือความสะดวกแก่บุคคลในองค์กรและบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ (ชัยรัตน์, 
2555; หทัยชนก, 2557) 

ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นับเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ท่ีมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาการเกษตร และหลักสูตร 
นิเทศศาสตร์เกษตร มีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 460 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถออกสู่สังคมสามารถประกอบอาชีพด้าน
พัฒนาการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในแต่ละปี  นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 ก่อนท่ีจะจบออกไป  จะต้องทํารายงานปัญหาพิเศษ  โครงงานพิเศษหรือสหกิจศึกษา  ส่งให้หลักสูตร
ทําให้มีเล่มรายงานออกมามากข้ึนในแต่ละปี  ซ่ึงในปัจจุบันเล่มรายงานมีการจัดเก็บเป็นเล่มเอกสาร ไม่สะดวก
แก่การเก็บดูแลรักษา การสืบค้น และการให้บริการแก่นักศึกษาท่ีสนใจ ดังนั้นทางอาจารย์ประจําภาควิชาฯ จึงมี
แนวคิดท่ีจะเปลี่ยนระบบการเก็บเล่มรายงานจากระบบเดิมท่ีเป็นการจัดเก็บแบบกระดาษ  ไม่มีระบบการลง
บันทึกข้อมูล ไปสู่ระบบใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า  หากมีการจัดทําระบบสารสนเทศจะทําให้        
การจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่เป็นระบบมากข้ึน สามารถจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง และสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาผู้สนใจ สามารถนําไปเป็นตัวอย่าง
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ในการเรียนรู้พัฒนาโครงงานพิเศษ หรือ รายงานสหกิจศึกษาได้ ดังนั้นผู้วิจัยซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีมีภาระหน้าท่ี
รับผิดชอบการสนับสนุนการเรียนการสอนท้ัง 2 หลักสูตรนี้ จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
โครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ให้สามารถ
จัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และนักศึกษาสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชา
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยมุ่งประเด็นให้มีการสร้างระบบการจัดการสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

รวบรวมโครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา ของหลักสูตรพัฒนาการเกษตรและหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จนถึงปี 2560 
เพ่ือให้สามารถให้บริการในระบบออนไลน์ท้ังภายในและภายนอกสถาบันฯ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจําภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากร จํานวน 15 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรและหลักสูตรพัฒนาการ
เกษตร ชั้นปีท่ี 1–4 จํานวน 486 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ได้แก่ อาจารย์ประจําภาควิชาพัฒนาการเกษตร

และการจัดการทรัพยากร จํานวน 10 คนโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบและสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เกษตรและหลักสูตรพัฒนาการเกษตร ชั้นปีท่ี 1–4 ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง
ของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ันเท่ากับร้อยละ 95 หรือยอมให้มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 
0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 219 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ทําการเก็บข้อมูลผู้เข้ามา
ใช้บริการระบบการจัดการสารสนเทศ ภายในระยะเวลาจํากัด ได้ข้อมูลจํานวน 217 ตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) การสร้างระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา  
1.1) ศึกษาความต้องการใช้งานของระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา 

โดยทําการสํารวจความต้องการของระบบกับอาจารย์ประจําภาควิชาฯ จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาสนทนากลุ่มกับ
อาจารย์ประจําภาควิชาฯ เพ่ือสรุปความต้องการใช้งานเพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นท่ีจําเป็นในการออกแบบและ
พัฒนาระบบการจัดการฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
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1.2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นการออกแบบเชิงแนวคิด เพ่ือร่างโครงร่างเชิงแนวคิดของ
ระบบฯ กําหนดรายละเอียดท่ีจะสามารถนําไปใช้งานได้ 

1.3) การออกแบบหน้าจอ เพ่ือกําหนดหน้าจอรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละส่วนประกอบ 
1.4) การพัฒนาระบบ เป็นการนําข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบมาดําเนินการพัฒนา 
2) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา 

เป็นการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยดําเนินการทดสอบการใช้งานระบบท้ัง 2 ส่วน คือ ส่วน
ของผู้ดูแลระบบโดยบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเพ่ือทดสอบความถูกต้องของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน ทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้วิจัยใช้การประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 
(IOC หรือ Index of Item-objective Congruence) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสารสนเทศ จํานวน 
3 คน ทําการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิภาพระบบทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําในกรณี
ท่ีค่าความสอดคล้องน้อยกว่าระดับ 0.5 (บุญเชิด, 2527) 

3) การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา 
3.1) ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2) กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงครอบคลุมสาระเกี่ยวกับข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ใช้งานและความพึงพอใจต่อระบบ 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการเข้าถึงข้อมูล
และการสืบค้น ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ 

3.3) กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ซ่ึงครอบคลุมสาระเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้และ
ความพึงพอใจต่อระบบ 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาด้านการออกแบบด้านการเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้นด้าน
ประโยชน์และการนําไปใช้ โดยแบ่งระดับการประมาณค่าออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1932) 
ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  มากท่ีสุด = 5 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน 
และน้อยท่ีสุด = 1 คะแนน โดยในการวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉล่ียของข้อคําถามในแต่ละข้อ ได้ใช้เกณฑ์
กําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้เพ่ือสะดวกในการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้ (ล้วน และอังคณา, 2538) คะแนนเฉลี่ย 
ระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด, 3.50-4.49 หมายถึง มาก, 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง,1.50-2.49 
หมายถึง น้อย และ 1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินท่ียอมรับคือ ระหว่าง 
3.50-5.00  

3.4) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งาน โดยทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผู้วิจัย
ใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้นักศึกษาเข้าใช้งานระบบ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 217 คน ทําการทดสอบใช้งานระบบและ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยผู้วิจัยแบ่งการประเมินความพึงพอใจเป็น 4 ด้าน คือ      
1) ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 2) ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 3) ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงข้อมูลและ
การสืบค้น 4) ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนําไปใช้ 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้งานของระบบนํามาทําการวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ค่าทางสถิติ มีสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา 
ศึกษาความต้องการในการใช้งานของระบบ 
จากการดําเนินการทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการ

สํารวจความต้องการของระบบกับอาจารย์ประจําภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร พบว่า 
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ต้องการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บรวมรวมเอกสารเล่มรายงานโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษจากท่ีเป็น
รูปแบบเล่มเอกสารทําให้เกิดความไม่สะดวกในการค้นหาและการจัดการบทความ และมีความต้องการในด้าน
ความยากง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ในประเด็นเข้าถึงข้อมูลในการจัดทําโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษได้
จากหน้าแรกของเว็บ มากท่ีสุด และในด้านการนําเสนอเนื้อหา ในประเด็น 1) มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เข้าใจง่าย 
2) ข้อมูลท่ีนําเสนอมีความน่าสนใจ 3) มีการเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา พบว่า    
มีความต้องการมากท่ีสุดท้ัง 3 ประเด็น (ตารางท่ี 1) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบั
การค้นหาและจัดการโครงานพิเศษ สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษบนระบบออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความต้องการของระบบสารสนเทศโครงงาน

พิเศษและสหกิจศึกษาของอาจารย์ประจําภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (n = 10) 

รายการ 
ความต้องการ 

X  S.D. ความหมาย 
ด้านความยากง่ายในการเขา้ถึงข้อมูล 4.54 0.435 มากที่สุด 
1. มีการแนะนําการใช้เว็บ 4.17 0.408 มาก 
2. มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บ 4.33 0.816 มาก 
3. เข้าถึงข้อมูลในการจัดทําโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษได้จากหน้าแรกของเว็บ 4.67 0.516 มากที่สุด 
4. เมนูหลักของเว็บไซต์เข้าใจง่าย 5.00 0.000 มากที่สุด 
ด้านการนําเสนอเนือ้หา 4.67 0.490 มากที่สุด 
1. มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เข้าใจง่าย 4.83 0.408 มากที่สุด 
2. ข้อมูลที่นําเสนอมีความน่าสนใจ 4.50 0.548 มากที่สุด 
3. มีการเสนอข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา 4.67 0.516 มากที่สุด 

 
จากนั้นนําผลการศึกษาดังกล่าวมาสนทนากลุ่มย่อยและนําไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย

ระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ ซ่ึง มีหน้าท่ีดูแล กําหนดสิทธิการใช้งานของระบบ 
2) ส่วนของผู้ใช้งาน จะประกอบไปด้วย ส่วนท่ีผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ และ ส่วนของสมาชิกสามารถ
เข้าถึง โดยในระบบสารสนเทศน้ี ประกอบไปด้วย 

1) ข้อมูลของนักศึกษาผู้จัดทํา ควรประกอบไปด้วย ชื่อ – สกุลของนักศึกษา ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชา 

2) ข้อมูลของโครงงานพิเศษและสหกิจฯ ควรประกอบด้วย ชื่องานวิจัย ปีท่ีส่งเล่มการวิจัย บทคัดย่อ 
บทความฉบับเต็ม (Fulltext) 

3) การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
บทคัดย่อ สาขาวิชา ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ส่วนสมาชิกจะมีสิทธิเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Fulltext) 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
1) ทําการวิเคราะห์และเรียงลําดับข้อมูลเพ่ือกําหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ ได้ผลสรุปดังนี้ ในส่วน

ของขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะนํามาใช้ในเว็บไซต์ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปน้ีคือ เกี่ยวกับเรา ประกาศ
ข่าวสารต่าง ๆ มุมดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม คู่มือการทําเล่ม ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงานพิเศษ 
ปัญหาพิเศษ และคู่มือแนะนําการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

2) เขียนแผนผังของงานหรือเขียนบัตรเรื่อง (Storyboard) และออกแบบเว็บไซต์ 
2.1) ผลจากการศึกษาวิธีการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ จากเอกสาร หนังสือ และตํารา  

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บเพจ หลักการออกแบบหน้าเว็บเพจ โดยคํานึงถึงด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ 
ด้านการเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และด้านประโยชน์และการนําไปใช้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การออกแบบ
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศน้ัน ควรประกอบไปด้วยส่วนประกอบท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
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(1) ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์ ผู้วิจัยได้ออกแบบเว็บไซต์ให้มีโครงสร้างแบบลําดับข้ัน 
(Hierarchy Structure) ซ่ึงมีการเชื่อมโยงเป็นข้ัน ๆ จากบนลงล่าง คล้ายกับต้นไม้ท่ีแตกกิ่งก้านสาขาออกไป 
โดยมีจุดเร่ิมต้นจากหน้าแรกแล้วจึงไปยังหมวดหมู่ต่าง ๆ ท่ีมีการแบ่งแยกกลุ่มอย่างชัดเจน (ดังภาพท่ี 1) เป็น
รูปแบบท่ีผู้เข้าชมสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่สับสน (Lynch and Horton, 2009) 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา 
 

(2) ด้านเนื้อหาท่ีนําเสนอบนเว็บไซต์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์
มาทําการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ไม่สับสน เช่น เกี่ยวกับเรา ประกาศข่าวสารต่าง ๆ มุมดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม คู่มือการทําเล่ม 
ฐานข้อมูล และทําการดึงเนื้อหาเด่น ๆ มาแสดงท่ีหน้าแรก เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม 

(3) ด้านการเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบระบบข้อมูลและ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงให้ถูกต้องท่ีสุด และพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้กับบราวเซอร์แต่ละรุ่น ไม่ว่า
จะเป็น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Opera และได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งาน 

(4) ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบให้มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่
ซับซ้อนและใช้งานได้อย่างสะดวก มีความสมํ่าเสมอตลอดท้ังเว็บไซต์ ท้ังรูปแบบกราฟิก ระบบเนวิเกชัน และ
โทนสี และใช้โทนสีเดียวกันตลอดเว็บไซต์ 

(5) ด้านระบบนําทางหรือปุ่ม ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบเนวิเกชันโดยคํานึงถึงความเรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบและลําดับของรายการท่ีสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและใช้ได้สะดวก 

(6) ด้านภาพ ผู้วิจัยได้ทําการเลือกภาพท่ีสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดย
คํานึงถึง คุณภาพของภาพกราฟิก ความคมชัด และความสวยงามของภาพ และขนาดของไฟล์ท่ีเล็กลงเพ่ือ
ความรวดเร็วในการแสดงผล 

(7) ด้านตัวอักษร ผู้วิจัยได้ทําการเลือกชนิดของตัวอักษรท่ีมีความชัดเจน อ่านง่าย และ
กําหนดขนาดท่ี 14 พิกเซล และการจัดรูปแบบข้อความในแต่ละเว็บเพจท่ีไม่หนาแน่นหรือยาวเกินไป 

(8) ด้านการใช้สี ผู้วิจัยได้ใช้สีตัวอักษรในส่วนเนื้อหาเป็นสีดํา และใช้สีพ้ืนเป็นสีขาว ซ่ึงสีดํา
เป็นสีท่ีอ่านได้ง่ายบนพ้ืนสีขาว 

2.2 แผนผัง (Flowchart) อธิบายลักษณะการทํางานของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ท่ัวไป ผู้ใช้ท่ีเป็น
สมาชิก และผู้ดูแลระบบ จะต้องทําการเข้าระบบ เพ่ือใช้งานตามสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน และ

โฮมเพจ

เก่ียวกับเรา ประกาศ/ข่าวสาร มุมดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

คู่มือการทําเล่ม

ฐานข้อมูล

สหกิจศึกษา

โครงงาน

ปัญหาพิเศษ

คู่มือแนะนําการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ
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ผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกดูเน้ือหาท่ีปรากฏบนหน้าแรก หรือจะเลือกดูเน้ือหาภายในเว็บไซต์ โดยทําการเลือกท่ี
เมนู ระบบจะนําทางไปสู่เน้ือหาภายในเว็บไซต์ต่อไป จนกระท่ังผู้ใช้บริการออกจากหน้าเว็บไซต์จากนั้นผู้วิจัย
ได้ออกแบบหน้าจอและพัฒนาโครงสร้างของระบบ ตามแผนผังงาน (ภาพท่ี 2) 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงแผนผัง (Flowchart) การทํางานของระบบสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศกึษา 

 
2.3 การพัฒนาระบบ ได้ทําการพัฒนาระบบโดยใช้ Joomla ร่วมกับ Fabrik ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์

โอเพนซอร์ซ ซ่ึงรองรับการทํางานภาษา PHP และการจัดการฐานข้อมูลโปรแกรม MySQL (ภาพท่ี 3 ถึงภาพท่ี 6) 
และทําการทดสอบระบบ ทําการทดสอบการใช้งานระบบท้ัง 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบโดยบันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูลเพ่ือทดสอบความถูกต้องของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน จากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน   
ทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบซ่ึงการพัฒนาระบบได้แบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มี 3 ระดับ คือ  

ระดับผู้ ใช้บริการท่ัวไปซ่ึงโดยกําหนดสิทธิให้สามารถค้นหา เข้าถึงข้อมูลในส่วน
รายละเอียดของโครงการได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้  

ระดับสมาชิก จะมีสิทธิมากกว่าระดับผู้ใช้บริการท่ัวไป คือ แก้ไขประวัติของตนเองได้ 
สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ 

ระดับผู้ดูแลซ่ึงจะเป็นผู้กําหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ และสามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน
ในฐานข้อมูล การเพ่ิม/ลบ/แก้ไขรายการ 
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ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักระบบสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาท่ีได้พัฒนาข้ึน โดยแสดง

ชื่อเร่ือง ชื่อสกุลนักศึกษา หลักสูตร ประเภทของงาน สามารถดูรายละเอียดโครงการได้โดยคลิกเมาส์
ท่ีรูปแว่นขยาย 

 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้ารายละเอียดของโครงงานพิเศษสหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษ โดยหากไม่ได้เป็นสมาชิก

จะไม่ปรากฏรายการ Fulltext ให้ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ 
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้ารายการของระบบ ผ่านการใช้คําสั่งค้นหา โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาโดยใช้      

ชื่อเร่ือง ชื่อสกุลนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าสําหรับผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูลโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา และปัญหาพิเศษ 

 
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวมค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC) จากการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนําเข้า
ข้อมูล (Input) พบว่า การออกแบบการนําเข้าข้อมูลเป็นระเบียบเข้าใจง่าย ความง่ายต่อการนําข้อมูลเข้า มี
ความเหมาะสม ซ่ึงมีผลรวมค่าดัชนีความเหมาะสม IOC = 1.00 ด้านกระบวนการทํางาน (Process) พบว่า 
กระบวนการเข้าระบบเป็นลําดับข้ันตอนเข้าใจง่าย การบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว การสืบค้น
หรือค้นหาข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ การมีระบบ Logout ใน
การออกจากระบบ มีความเหมาะสม ซ่ึงมีผลรวมค่าดัชนีความเหมาะสม IOC = 0.83 ด้านการแสดงผลข้อมูล 
(Output) พบว่า  การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วเป็นระเบียบเข้าใจง่าย  การแสดงผลข้อมูลตรงกับความต้องการ 
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คําศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย การใช้รูปแบบและขนาดของตัวอักษร มี
ความเหมาะสม ซ่ึงมีผลรวมค่าดัชนีความเหมาะสม IOC = 0.73 แสดงว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้งานได้ โดยในประเด็นผลทดสอบประสิทธิภาพท่ีไม่เหมาะสม ผู้วิจัยทําการแก้ไขในประเด็น
ระบบฐานข้อมูลมีการป้องกันความปลอดภัยจากผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง โดยกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้แก่
สมาชิก ในส่วนการแสดงผลข้อมูลท่ีมีการจัดตําแหน่งองค์ประกอบบนหน้าจออย่างเหมาะสม ผู้วิจัยทําการ
ปรับปรุงตําแหน่งองค์ประกอบให้มีความน่าสนใจ และสะดวกแก่การเข้าถึง จากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีก
คร้ัง (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลรวมค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC) จากการทดสอบประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

IOC ความหมาย 
1 2 3 

1. ด้านการนําเข้าข้อมูล (Input)      
1.1 การออกแบบการนําเข้าข้อมูลเป็นระเบียบเข้าใจง่าย 1 1 1 1 เหมาะสม 
1.2 ความง่ายต่อการนําข้อมูลเข้า 1 1 1 1 เหมาะสม 

ผลรวม    1.00 เหมาะสม 
2. ด้านกระบวนการทํางาน (Process)      

2.1 กระบวนการเข้าระบบเป็นลําดับขั้นตอนเข้าใจง่าย 1 1 0 0.67 เหมาะสม 
2.2 การบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว 1 1 1 1 เหมาะสม 
2.3 การสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง 1 1 1 1 เหมาะสม 
2.4 ระบบฐานข้อมูลมีการป้องกันความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 1 0 0 0.33 ไม่เหมาะสม 
2.5 การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 1 1 1 1 เหมาะสม 
2.6 การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 1 1 1 1 เหมาะสม 

ผลรวม    0.95 เหมาะสม 
3. ด้านการแสดงผลข้อมูล (Output)      

3.1 การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วเป็นระเบียบเข้าใจง่าย 1 1 0 0.67 เหมาะสม 
3.2 การแสดงผลข้อมูลตรงกับความต้องการ 1 1 1 1 เหมาะสม 
3.3 คําศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 1 1 1 1 เหมาะสม 
3.4 การใช้รูปแบบและขนาดของตัวอักษร 1 0 1 0.67 เหมาะสม 
3.5 การแสดงผลข้อมูลท่ีมีการจัดตําแหน่งองค์ประกอบบนหน้าจออย่างเหมาะสม 1 0 0 0.33 ไม่เหมาะสม 

ผลรวม    0.87 เหมาะสม 
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
และหลักสูตรพัฒนาการเกษตร รวมท้ังสิ้น 217 คน โดยทําการประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ ด้าน      
การออกแบบ ( X =4.03,S.D.=0.706) โดยมีหัวข้อการประเมินท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขนาดและ
รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน ( X = 4.12,S.D.=0.667) รองลงมา คือ การส่ือความหมายของภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา (X = 4.06,S.D.= 0.718) การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (X = 3.91,S.D. 
= 0.733) ด้านเนื้อหา ( X =3.95,S.D.=0.772) โดยมีหัวข้อการประเมินท่ีได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล (X = 3.94, S.D.= 0.847) รองลงมา คือ มีการจัดประเภทของงานให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและทําความเข้าใจ (X =3.91 S.D.= 0.843) ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล (X = 3.89,S.D.= 0.797) 
ด้าน        การเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้น (X = 3.91 S.D.=0.829) โดยมีหัวข้อการประเมินท่ีได้รับความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือความเร็วในการสืบค้นข้อมูล (X = 3.94, S.D.= 0.847) รองลงมา คือ   มีการจัดประเภท
ของงานให้ง่ายต่อการค้นหาและทําความเข้าใจ (X = 3.91,S.D.= 0.843) ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล                   
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(X = 3.89,S.D.= 0.797) ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ (X = 4.11,S.D.= 0.801) โดยมีหัวข้อการประเมินท่ี
ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําปัญหาพิเศษสหกิจศึกษา และโครงงานพิเศษ      
(X = 4.18, S.D.=0.733) รองลงมา คือได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา และโครงงานพิเศษ      
(X = 4.12, S.D.= 0.782)  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา (X = 4.03,S.D.= 0.887) (ตาราง
ท่ี 3) โดยผู้ใช้บริการมีคําแนะนําในเร่ืองรูปแบบเว็บไซต์ยังไม่ค่อยสวยงามมากพอซ่ึงจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

รายการ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
x ̅ S.D. ความหมาย 

ด้านการออกแบบ    
1. การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 3.91 0.733 มาก 
2. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน 4.12 0.667 มาก 
3. การส่ือความหมายของภาพสอดคล้องกับเนื้อหา 4.06 0.718 มาก 

รวม 4.03 0.706 มาก 
ด้านเนื้อหา    
1. เนื้อหามีปริมาณเพียงพอและเป็นหมวดหมู่ 3.83 0.828 มาก 
2. ความรวดเร็วในการแสดงเน้ือหา 3.99 0.793 มาก 
3. เนื้อหามีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 4.03 0.696 มาก 

รวม 3.95 0.772 มาก 
ด้านการเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้น    
1. มีการจัดประเภทของงานให้ง่ายต่อการค้นหาและทําความเข้าใจ 3.91 0.843 มาก 
2. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 3.89 0.797 มาก 
3. ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล 3.94 0.847 มาก 

รวม 3.91 0.829 มาก 
ด้านประโยชน์และการนําไปใช้    
1. ได้รับความรู้เก่ียวกับปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา และโครงงานพิเศษ 4.12 0.782 มาก 
2. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําปัญหาพิเศษสหกิจศึกษา และโครงงานพิเศษ 4.18 0.733 มาก 
3. เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 4.03 0.887 มาก 

รวม 4.11 0.801 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการดําเนินงานวิจัยได้มีการดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ โดย

มีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ การสร้างระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา และการศึกษาความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 217 คน 
และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเว็บไซต์ระบบการจัดการสารสนเทศโครงานพิเศษ สหกิจศึกษา และปัญหาพิเศษ พบว่า 
ทุกด้านมีความเหมาะสม โดย IOC> 0.73 แสดงว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้งานได้และ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ประกอบด้วย ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านการเข้าถึง
ข้อมูลและการสืบค้น ตามลําดับจากผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านของระบบนั้น สามารถพิจารณา
ผลของความพึงพอใจการใช้งานระบบในภาพรวมของระบบ คือ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
โครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร สามารถ
นําไปใช้งานได้และแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบันได้ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชา

พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังนี้ จากผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษ
และสหกิจศึกษา ผู้วิจัยมีการศึกษาความต้องการใช้งานของระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกแบบ
หน้าจอ และพัฒนาระบบจากระบบงานเดิมเป็นการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเล่มรายงานมาเป็นการจัดเก็บใน
รูปแบบข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา และคณะ (2560) ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงงานวิจัยของ ชัยรัตน์ 
(2555) ท่ีมีการรวบรวมความต้องการวิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิมเพ่ือนํามาพัฒนาระบบใหม่ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา จาก
การประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมซ่ึงเป็นกระบวนการก่อนท่ีจะนําระบบท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยของ ชัยรัตน์ (2555),สุรัตน์ (2555) และ 
จตุพร (2554) ท่ีมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของความพึงพอใจ
การใช้งานระบบในภาพรวมของระบบ คือ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ถือว่าได้ผลและประสบผลสําเร็จใน
ระดับท่ีดี สามารถแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบัน เช่น ปัญหาในการสืบค้นข้อมูล ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล ปัญหาใน
การจัดเก็บข้อมูล จากการพัฒนาระบบข้ึนมาใหม่นี้  ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการในการใช้งานของ
ระบบ แล้วนําข้อมูลความต้องการต่าง ๆ มาประยุกต์และทําการพัฒนาระบบ มีการประเมินระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและได้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ดังนั้นระบบท่ีทําการพัฒนาข้ึนมาน้ันสามารถที่จะนําไปใช้งานจริงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรัตน์ 
(2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
และงานวิจัยของสุรัตน์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการค้นหาและจัดการ
บทความวิชาการและบทความวิจัย: กรณีศึกษาวารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ภาควิชาฯ และผู้ ท่ี เกี่ยวข้องควรมี           
การวิเคราะห์และพัฒนางานส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศงานโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา และ
ปัญหาพิเศษ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นท่ีสามารถกําหนดรายละเอียดการสืบค้นได้ชัดเจนมากข้ึน เนื่องจาก
ตัว Fabrik และ Joomla จัดเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้ มีการกําหนด
สิทธิต้ังค่าความปลอดภัยต่าง ๆ ได้ แต่ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ในการเขียนสคริปต์ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับ
ระบบ และยังมีข้อจํากัดในการสร้างระบบสืบค้นท่ีกําหนดเงื่อนไขซับซ้อน ซ่ึงควรจะมีการพัฒนาระบบใน   
ส่วนนี้ต่อไป และควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา และปัญหาพิเศษต้ังแต่
ข้ันตอนการกําหนดหัวข้อโครงงานฯ การเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา การติดตามโครงงาน เพ่ือให้การนําไปใช้งาน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมท้ังนําไปพัฒนาต่อให้ใช้ได้ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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