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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 :	 กรณีศึกษา	 ศูนย์คุมอง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 (ถนนพิบูลละเอียด)	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ																

ศูนย์กวดวิชา	กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงที่ใช้ในการศึกษา	คือ	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ														

5	ท่าน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ศูนย์กวดวิชา	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 ประกอบด้วยระบบงานย่อย	 6	 ระบบดังนี้	 1)	 ระบบ

ข้อมูลระบบ	2)	ระบบสมัครเรียน	3)	ระบบการเรียน	4)	ระบบคลังแบบฝึกหัด	5)	ระบบรายงาน	และ	6)	ระบบ

ส�ารองข้อมูล	 ผลจากการทดสอบระบบโดยผู้เช่ียวชาญ	พบว่า	 ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	

ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	 ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	

และด้านการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลในระบบ	มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุด้าน	(X	=	4.65,	

S.D.	 =	 0.39)	 และผู้ใช้ระบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบสารสนเทศ	ด้านความตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ระบบ	 ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	 ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งาน											

ได้ง่ายและสะดวก	และด้านการรกัษา		ความปลอดภยัของข้อมลูในระบบ	พบว่า	ศนูย์กวดวชิา		มรีะบบสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ	มีความถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน	และสืบค้นได้ง่าย
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ABSTRACT
 The purposes of this study were to develop the information system of Tutorial school 

:	A	Case	Study	of	KUMON	in	Nakhonratchasima	(Phibunlaiad	Road)	evaluate	the	effective	and	

satisfied	of	study	the	efficiency		the	information	system.	The	specific	target	group	of	this	study	

were	5	experts	in	information	system	development.	Tools	of	interview	form	and	questionnaire	

regarding	 the	 efficiency	 of	 the	 information	 system	 and	 tools	 of	 satisfactory	 questionnaire		

towards	the	use	of	the	information	system	were	used	as	tools	of	the	study.	

	 The	 information	 system	 for	 tutorial	 schools	were	 consisted	 of	 6	 sub	 systems	 as;																			

1)	Information	system,		2)	Admission	system,	3)	Learning	system,	4)	Examination	bank	system,	

5)	Reporting	system	and	6)	Data	backup	system.	Results	of	The	experts’	opinion	regarding	the	

information	system	in	the	aspect	of	system	that	met	users’	requirement,	system	accuracy	and	

system	efficiency,	system	usage	and	system	security	and	data	backup	were	overall	 in	the	

highest	level	(X	=	4.65,	S.D.	=	.39).	The	information	system	users’	satisfaction	regarding	the	

use	 of	 information	 system	 in	 the	 aspect	 of	 system	 that	met	 users’	 requirement,	 system													

accuracy,	 system	 efficiency,	 system	 usage	 and	 	 system	 security	 and	 data	 backup	were																	

tutorial	schools	has	an	efficient	information	system,	accurate,	current	and	easily	searched.	

Keywords:	Information	system	development,	Tutorial	school	

บทน�ำ 
	 ปัจจุบันทุกธุรกิจต่างได้น�าระบบสารสนเทศ	(Information	system	:	IS)	มาใช้ในองค์กรเพื่อสนับสนุน

กระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงานประจ�าวัน	ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบัญชี	การเงิน	การจัดการ	การด�าเนินงาน	

การตลาด	และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก่พนักงานและผู้บริหาร	และเพื่อ

น�ามาใช้เป็นกลยทุธ์	ชงิความได้เปรยีบในเชงิแข่งขนัทางธรุกจิ	ทีส่�าคญัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ยังจัดเป็นส่วนประกอบอันส�าคัญต่อความส�าเร็จของธุรกิจและองค์กร	 ดังค�ากล่าวท่ีว่า	 ธุรกิจจ�าเป็นต้องพึ่งพา

ระบบสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้	(โอภาส	เอี่ยมสิริวงศ์,	2548,	น.	16)	

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	technology	:	 IT)	เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ

กับข้อมูลหรือสารสนเทศ	อันได้แก่	ฮาร์ดแวร์	ซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์อื่นที่น�ามาใช้งานร่วมกัน

เพือ่ใช้ในการจดัการกบัข้อมลูและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ	ซึง่เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมอีงค์ประกอบ

ที่ส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	1)	ระบบประมวลผล	ส�าหรับการจัดการและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการท�างาน							

ที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น	 2)	 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม	 ส�าหรับระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน										

ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 3)	 การจัดการข้อมูล	 ส�าหรับการจัดการข้อมูล	 จัดการรูปแบบ									

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 การได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดีนั้นจึงไม่ได้ข้ึนกับ

เทคโนโลยีที่ใช้โดยตรง	 แต่จะข้ึนอยู่กับกระบวนการในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ในระบบสารสนเทศเป็นหลัก		
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ที่ต้องใช้ความสามารถในการพัฒนาระบบการท�างานขึ้นมาจนได้ผลลัพธ์ทางสารสนเทศที่ดีตามจุดประสงค	์							

ของระบบสารเทศ	(ธีรวัฒน์	ประกอบผล	และ	เอกพันธุ์	ค�าปัญโญ,	2552,	น.	7;	ณัฏฐพันธ์	เขจรนันทน์,	2551,	

น.	27)	

	 การศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์กวดวิชาคุมอง	 จังหวัดนครราชสีมา	 สาขาถนนพิบูลละเอียด	 สาขา

ด่านขนุทด	 และสาขาพมิาย	พบว่า	 ศนูย์กวดวชิามคีวามต้องการสารสนเทศเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ		

ได้แก่	1)	ดา้นการวางแผน	ศูนย์กวดวชิาต้องการวางแผนในการวางแผนการเรียนของนักเรียน	และวางแผนการ

สั่งซื้อแบบฝึกหัด	 2)	 ด้านการตัดสินใจ	 ศูนย์กวดวิชาต้องการสารสนเทศที่พร้อมจะเรียกใช้ได้ตลอดเวลา																	

เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารถูกต้อง	 และรวดเร็ว	 3)	 ด้านการควบคุมปฏิบัติงาน	 ศูนย์กวดวิชาจัดเก็บ

ข้อมูลไว้ในส่วนของคอมพิวเตอร์และเก็บไว้ในแฟ้มเอกสาร	 เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลท�าให้เกิดความผิดพลาดได	้	

และการจัดเก็บด้วยกระดาษนั้นอาจท�าให้เกิดการฉีกขาด	 ช�ารุด	 และสูญหายได้	 การดูแลและรักษาข้อมูล

สารสนเทศไม่ปลอดภัย	 ข้อมูลถูกท�าลาย	 และข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดจากบุคคล	 ท�าให้การจัดระบบ

สารสนเทศ	เกิดความผิดพลาดขึ้นได้	ท�าให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล	และการประมวลผลการให้บริการ

ไม่ดีเท่าที่ควร	ดังนั้น	ศูนย์กวดวิชาคุมองเห็นความส�าคัญของการบริหารจัดการสารสนเทศ	ซึ่งประกอบไปด้วย	

เรื่องทะเบียนประวัติ		ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน	ข้อมูลผู้ปกครอง	ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน	เรื่องทะเบียน

คลังแบบฝึกหัด	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ข้อมูลเอกสารประกอบการเรียน	 ข้อมูลการสั่งซ้ือเอกสารประกอบการเรียน								

เรือ่งทะเบียนผลการเรยีน	และทะเบยีนประเมนิผลการเรยีน	ทีเ่กีย่วข้องกับ	ผลการเรยีน	ผลการทดสอบวดัระดบั	

จากเวลาที่ใช้ในการสอบ	คะแนนแต่ละส่วนของแบบทดสอบ	(ปวริษา	เชาวลิต,	สัมภาษณ์,	15	มีนาคม	2558;	

พัชรินทร์	เหิมขุนทด,	สัมภาษณ์,	5	กุมภาพันธ์	2559	และ		ชนัญพร	วีระภักดี,	สัมภาษณ์,	6	กุมภาพันธ์	2558)	

ซึ่งระบบสารสนเทศเหล่านี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานขององค์กรอย่างมาก	 เพราะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วย

เพิม่ประสทิธภิาพในด้านต่างๆ	ขององค์กร	ได้แก่	1)	ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน	2)	ปรบัปรงุระบบการบรกิาร

ให้รวดเร็วขึ้น	 3)	 ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศท่ีมากขึ้นและ

ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	 4)	 ปรับปรุงขั้นตอนการท�างาน	 และ	 5)	 ตรวจสอบควบคุมได้มากขึ้นตามแนวคิด										

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	 ได้แก่	 1)	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 2)	 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ														

ต้องการใหม่	 3)	 เพื่อน�าความคิด	หรือน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้	 และ	 4)	 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ	ทั้งระบบ								

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 จะเห็นได้ว่าธุรกิจสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับระบบสารสนเทศ							

อย่างแยกออกจากกันมิได้	 เพราะระบบสารสนเทศได้ผนวกเข้าเป็นหน่ึงเดียวกับกิจกรรมทางธุรกิจแล้วน่ันเอง	

(สายสุนีย์	จับโจร,	2554,	น.	27;	สุพล	พรหมมาพันธุ์,	2554,	น.	17;	โอภาส	เอี่ยมสิริวงศ์,	2554,	น.	35)	

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 ศึกษาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 :	

กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	:	กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูล

ละเอียด)	

	 2.	 เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศศนูย์กวดวชิา	:	กรณศีกึษา	ศนูย์คมุอง	จงัหวดันครราชสมีา	

(ถนนพิบูลละเอียด)	

	 3.	 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอประสทิธภิาพระบบสารสนเทศศนูย์กวดวิชา	 :	 กรณศีกึษา	ศนูย์คมุอง	

จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	ได้ระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	:	กรณีศึกษา	

ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน	

	 2.	 ได้ทราบผลการศกึษาประสทิธิภาพต่อการใช้ระบบสารสนเทศศูนย์กวดวชิา	 :	 กรณศีกึษา	ศนูย์คุมอง	

จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	

	 3.	 ได้ทราบผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบศูนย์กวดวิชา	:	กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัด

นครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 ผู้วิจัยด�าเนินการ	ดังนี้	

 1. กลุ่มเป้ำหมำย 

	 	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	:	กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูล

ละเอียด)	 โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย	 แบบเจาะจง	 เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจากการตัดสินใจ											

ของผูว้จัิยเอง	ลกัษณะของกลุม่ทีเ่ลอืกเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง	

ต้องอาศัยความรอบรู้	ความช�านาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้น	ๆ	ของผู้ท�าวิจัย	ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้	

	 	 1.1	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์กวดวิชาคุมอง	3	สาขา	

	 	 1.2	 ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน	ด้านความถูกต้องของระบบ	จ�านวน	5	คน	

	 	 1.3	 บคุลากรผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ	จ�านวน	2	คน	โดยจ�าแนกเป็นผู้บรหิาร	1	คน	และเจ้าหน้าที	่

1	คน	

 2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 2.1	 การสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 เลือกเวลาให้ข้อมูล	 โดยใช้วิธีสุ่ม							

ตามความสะดวก	ด้วยการเลอืกเวลาทีเ่หมาะสม	นดัหมายเข้าไปสมัภาษณ์	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีศ่นูย์กวดวชิา	

3	สาขา	โดยมกีารขออนญุาตจดบนัทึกข้อมลูการสมัภาษณ์ภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์	ประเดน็การสมัภาษณ์

เกี่ยวกับการบันทึกเก็บข้อมูลของศูนย์กวดวิชา	 ขั้นตอนและกระบวนการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ของศูนย์กวดวิชา	 ปัญหาของการท�างานของศูนย์กวดวิชา	 ความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ								

ศูนย์กวดวิชา	และประโยชน์ที่ได้จากระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชาที่น�าไปใช้	
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	 	 2.2	 การรวบรวมข้อมลูเอกสาร	เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของศนูย์กวดวชิา	ทีม่ปีระโยชน์

ในการวิเคราะห์ระบบงาน	 ดังน้ี	 1)	 แฟ้มบันทึกประวัตินักเรียน	 2)	 สมุดบันทึกการเรียน	 3)	 แบบฝึกหัด																							

4)	 แบบทดสอบวัดระดับ	 5)	 แบบทดสอบจบระดับ	 6)	 ใบประกาศ	 7)	 ใบสั่งซื้อแบบฝึกหัด	 8)	 ซองรับช�าระ													

ค่าเล่าเรียน	9)	 ใบเสร็จรับเงิน	10)	 รายงานการด�าเนินงาน	11)	สมุดจดบันทึกรายได้	 และ	12)	 ระเบียบการ		

สมัครเรียน	

 3. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศศูนย์กวดวิชำ 

	 	 มีขั้นตอนการด�าเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ	(System	development	life	cycle	:	SDLC)	

รูปแบบน�้าตก	(Waterfall	model)	ของ	Stair	(1996)	มี	5	ขั้นตอนดังนี้	

	 	 3.1	 การศึกษาระบบ	 โดยด�าเนินการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม	 จากแบบ

สัมภาษณ์	 ที่ผู้วิจัยปรับให้ตรงกับงานของ	บุญชม	 ศรีสะอาด	 (2556,	 น.	 91-93)	 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ									

ของ	ยุทธ	 ไกยวรรณ์	 (2550,	น.	51)	และประเภทของการสัมภาษณ์ของ	สุภางค์	จันทวานิช	 (2549,	น.	77)									

น�ามาสรุปประเดน็ปัญหา	พร้อมรวบรวมความต้องการจากผูใ้ช้งานและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง	ด้วยวธิกีารรวบรวมเอกสาร

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชาให้เป็นไปตามความต้องการ	 และสรุปข้อก�าหนดต่างๆ	 ให้ตรง														

ความต้องการของผูใ้ช้และผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวชิา	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบสมัภาษณ์	

	 	 3.2	 การวเิคราะห์ระบบ	ผูว้จิยัวเิคราะห์ระบบงานปัจจบุนั	เพือ่รวบรวมความต้องการเป็นข้อก�าหนด

ทีช่ดัเจน	มาวเิคราะห์ออกแบบระบบ	และพฒันาระบบสารสนเทศศนูย์กวดวชิา	ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงาน

ในปัจจุบัน	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบในแต่ละส่วนของระบบการท�างานมีดังนี้	1)	ระบบข้อมูล

ระบบ	2)	ระบบทะเบยีนผู้ปกครองและทะเบยีนนกัเรยีน	3)	ระบบทะเบยีนบคุลากร	4)	ระบบการเรียน	5)	ระบบ

การเงิน	6)	ระบบคลังแบบฝึกหัด	7)	ระบบรายงาน	และ	8)	ระบบส�ารองข้อมูล	

	 	 3.3	 การออกแบบระบบ	ผู้วิจัยพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ	โดยการด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 3.3.1	 สร้างแบบจ�าลองกระบวนการของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพกระแสข้อมูล										

(Data	flow	diagram	:	DFD)	

	 	 	 3.3.2	 สร้างพจนานุกรมข้อมูล	(Data	dictionary)	

	 	 	 3.3.3	 สร้างรายละเอียดของกระบวนการท�างานของระบบ	(Process	description)	

	 	 	 3.3.4	 สร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้	 (Entity	relationship	diagram	:	

ERD)	ดังภาพที่	1
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ภำพที่ 1		แผนภาพแสดงความสัมพันธ์

เกณฑร์างวลั
ชัน้เรียน (PK)
วิชา (PK)
รางวลั (PK)
รหสัแผน่งาน

ผูร้บัรางวลั

เลขท่ีนักเรียน (PK)
เดือนรบัรางวลั (PK)
ปีรบัรางวลั (PK)
รายวิชา (PK)
รางวลั
รหสัแผน่งาน

ผลการสอบ

รหสัผลการสอบ (PK)
ผลการสอบ
รายละเอยีดผลการสอบ

ทดสอบจบระดบั

เลขท่ีนักเรียน (PK)
รหสัแผ่นงาน (PK)
วนัท่ีทดสอบจบระดบั (PK)
รหสัผลการทดสอบ
รหสัพนักงาน

การเรียน

เลขท่ีนักเรียน (PK)
วนัท่ีเรียน (PK)
รหสัแผ่นงาน (PK)
รวมเวลาทาํ
รวมขอ้ผดิ
ขอ้ผดิแผน่ที ่1
ขอ้ผดิแผน่ที ่2
ขอ้ผดิแผน่ที ่3
ขอ้ผดิแผน่ที ่4
ขอ้ผดิแผน่ที ่5
ขอ้ผดิแผน่ที ่6
ขอ้ผดิแผน่ที ่7
ขอ้ผดิแผน่ที ่8
ขอ้ผดิแผน่ที ่9
ขอ้ผดิแผน่ที ่10
รหสัพนักงาน

รายวิชา

รหสัแผน่งาน (PK)
ลาํดบั
ชือ่แผ่นงาน
ระดบั
เวลาต่ําสุด
เวลาสงูสดุ
จาํนวนคงเหลอื
จาํนวนจุดสัง่ซือ้
จุดทดสอบจบระดบั
จาํนวนประมาณการใชง้านฯ

เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ
เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ (PK)
วนัทีส่ ัง่ซือ้
รหสัสาขาคมุอง
รหสัพนกังาน
เลขทีใ่บสง่ของ
วนัทีร่บัของ

รายการใบสัง่ซ้ือ

เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ (PK)
รหสัแผน่งาน
จาํนวนสัง่ซือ้
จาํนวนตรวจรบั

สาขาคมุอง

รหสัศนูยก์วดวิชา (PK)
ชือ่ศนูยก์วดวชิา
ชือ่คณุครเูจา้ของศูนย์
เลขทีบ่ญัชี
ชือ่บญัชี
ชือ่ธนาคาร
สญัลกัษณ์ธนาคาร

บคุลากร

รหสัพนักงาน (PK)
รหสัคาํนําหน้า
ชื่อพนกังาน
นามสกุลพนกังาน
รหสัประเภท
รหสัผูใ้ชง้าน
รหสัผา่น

นักเรียน

เลขท่ีนักเรียน (PK)
รหสัคาํนําหน้า
ชือ่นกัเรยีน
นามสกุลนกัเรยีน
ชือ่เล่นนกัเรยีน
เลขประชาชน
โรงเรยีน
วนัเกดิ
บา้นเลขที่
หมู่บา้น
ซอย
ถนน
ตาํบล
อําเภอ
จงัหวดั
รหสัไปรษณีย์
ชัน้เรยีน
โทรศพัทบ์า้น
มอืถอื
โทรศพัทท์ีท่าํงาน
อเีมล์
รหสัผูป้กครอง
ความสมัพนัธ์
วนัทีส่มคัรเรยีน
ประเภท
วนัทีป่รบัสถานะ
สมคัรวชิาคณิตศาสตร์
จุดเริม่ตน้วชิาคณิตศาสตร์
สมคัรวชิาภาษาไทย
จุดเริม่ตน้วชิาภาษาไทย
สมคัรวชิาภาษาองักฤษ
จุดเริม่ตน้วชิาภาษาองักฤษ
รปูนกัเรยีน

ค่าเล่าเรียน

เลขท่ีใบตัง้หน้ี (PK)
วนัทีต่ ัง้หน้ี
รหสัผูป้กครอง
รหสันกัเรยีน
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้
คา่เล่าเรยีนวชิาคณติศาสตร์
คา่เล่าเรยีนวชิาภาษาไทย
คา่เล่าเรยีนวชิาภาษาองักฤษ
รหสัพนกังาน
รหสัสาขาคมุอง
สถานะการชาํระเงนิ
เลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิ
วนัทีร่บัเงนิ

ชัน้เรียน

ชัน้เรียน (PK)
คา่เล่าเรยีน
ลาํดบั

ประเภท

รหสัประเภท (PK)
ประเภท

คาํนําหน้า
รหสัคาํนําหน้า (PK)
คาํนําหน้า
เพศ

ผูป้กครอง

รหสัผูป้กครอง (PK)
รหสัคาํนําหน้า
ชื่อผูป้กครอง
นามสกุลผูป้กครอง
ใบปลวิ
หนงัสอืพมิพ์
นิตยสาร
เวบ็ไซต์
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	 	 	 3.3.5	 ออกแบบฐานข้อมูล	โดยใช้รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	(Relational	database)	

	 	 	 3.3.6	 ออกแบบการน�าเข้าข้อมูล	 (Input	 design)	 และส่วนประสานการใช้งาน	 (User													

interface	design)	

	 	 	 3.3.7	 ออกแบบการน�าเสนอข้อมูล	(Output	design)	ซึ่งมีตัวอย่างการออกแบบ

	 	 3.4	 การพัฒนาและน�าระบบไปใช้งาน	 ผู้วิจัยสร้างระบบข้ึนมาด้วยการเขียนโปรแกรม	 ทดสอบ

ระบบด้วยวิธีการทดสอบแบบแบล็กบ็อกซ์	(Black	box	testing)	(สุธกิจ	อุดมทรัพย์,	2550,	น.	27)	และจัดท�า

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	 คือ	 โปรแกรม	Microsoft	 Visual	

Basic	2010	และ	โปรแกรม	Microsoft	SQL	Server	2008	

	 	 3.5	 การบ�ารุงดูแลรักษาระบบและทบทวน	 ผู้วิจัยน�าโปรแกรมที่พัฒนาให้ผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน												

5	คน	ประเมนิประสทิธภิาพระบบสารสนเทศศนูย์กวดวิชา	โดยการใช้แบบสอบถาม	จากการศึกษาองค์ประกอบ

แบบประเมิน	 (สกาวรัตน์	 จงพัฒนากร,	 2550,	 น.	 233-234)	 การสร้างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ										

ของระบบ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 (2552)	 ได้ท�าการ

ปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยเอง	 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้	 1)	 ด้านความตรง												

ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	 (Functional	 requirement	 test)	 2)	 ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพ									

ในการท�างาน	(Functional	test)	3)	ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	(Usability	

test)	และ	4)	ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ	(Security	test)	ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ทางสถิติส�าหรับการวัดค่ากลาง	 ของข้อมูลด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิต	 (X)	 และสถิติส�าหรับการวัดการกระจายของ

ข้อมลูด้วยค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการประเมนิความพึงพอใจทีม่ต่ีอประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ

ศนูย์กวดวชิา	จากผูใ้ช้งานระบบโดยการสร้างแบบสมัภาษณ์	จากการศกึษารปูแบบ	ส่วนประกอบของเครือ่งมอื																	

(บุญชม	ศรีสะอาด,	2556,	น.	91-93)	ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ	 (ยุทธ	 ไกยวรรณ์,	2550,	น.	51)	ประเภท								

ของการสัมภาษณ์	 (สุภางค์	 จันทวานิช,	 2549,	 น.	 77)	 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 จากการสัมภาษณ์																

การใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูลละเอียด)	

ผลกำรวิจัย 
	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 :	 กรณีศึกษา	 ศูนย์คุมอง	 จังหวัดนครราชสีมา	 (ถนนพิบูล

ละเอียด)	มีการด�าเนินการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีวงจรของการพัฒนาระบบ	(System	development	

life	cycle	:	SDLC)		รปูแบบน�า้ตก	(Waterfall	model)	เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพระบบสารสนเทศศนูย์กวดวชิา	

จากผู้เชี่ยวชาญ	 และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศจากผู้ใช้ระบบ	 ซ่ึงสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	ผลการวิจัยมีดังนี้	

	 1.	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	:	กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูล

ละเอยีด)		ประกอบด้วยระบบงานย่อย	6	ระบบดังนี	้1)	ระบบข้อมลูระบบ	2)	ระบบสมคัรเรยีน	3)	ระบบการเรยีน	

4)	ระบบคลังแบบฝึกหัด	5)	ระบบรายงาน	และ	6)	ระบบส�ารองข้อมูล	

	 	 1.1	 ระบบข้อมลูระบบ		แสดงหน้าจอทะเบียนบุคลากร	ตวัอย่างการเข้าสูร่ะบบสถานะ	“ผูบ้รหิาร”		

ผู้ใช้งานสามารถด�าเนินการบันทึก	(เพิ่ม	แก้ไข)	และค้นหาข้อมูลบุคลากร	ดังภาพที่	2
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	 	 1.2	 ระบบสมัครเรียน	แสดงหน้าจอทะเบียนนักเรียน		ส�าหรับบันทึกข้อมูลนักเรียน	ประกอบด้วย	

ข้อมูลทั่วไป	ที่อยู่	และรายวิชาสมัครเรียน	ดังภาพที่	3

ภำพที่ 2		หน้าจอทะเบียนบุคลากร

	 	 1.3	 ระบบการเรียน	 แสดงหน้าจอบันทึกผลการเรียน	 ประกอบด้วย	 วันที่เรียน	 รหัสแผ่นงาน									

รวมเวลาท�า	(นาที)		จ�านวนข้อผิด	และรวมจ�านวนข้อผิด		ดังภาพที่	4

ภำพที่ 3 	หน้าจอทะเบียนนักเรียน

ภำพที่ 4		หน้าจอบันทึกผลการเรียน
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	 	 1.4	 ระบบคลงัแบบฝึกหดั	แสดงหน้าจอสัง่ซือ้	ประกอบด้วย	ประมาณการใช้แผ่นงานประจ�าเดอืน	

เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่สั่งซื้อ	รายการสั่งซื้อ	รวมจ�านวนสั่งซื้อ	(เล่ม)	ดังภาพที่	5

ภำพที่ 5 	หน้าจอสั่งซื้อ

	 	 1.5	 ระบบรายงาน	แสดงรายงานใบสมัคร	ดังภาพที่	6

ภำพที่ 6		รายงานใบสมัคร
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	 2.	 การศกึษาประสทิธิภาพและความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศศนูยก์วดวชิา	:	กรณศีกึษา	

ศูนย์คุมอง	 จังหวัดนครราชสีมา	 (ถนนพิบูลละเอียด)	 ผู้วิจัยด�าเนินการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มี																			

ต่อระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 	 2.1	 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	ซึ่งประกอบด้วย

หัวข้อดังนี้	1)	ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	(Functional	requirement	test)	2)	ด้านความ

ถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	(Functional	test)		3)	ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย

และสะดวก	 (Usability	 test)	 และ	 4)	 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ	 (Security	 test)																

ดังตารางที่	1		

	 	 	 จากตารางท่ี	 1	 ระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยรวม	 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ		

พบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวม	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.65,	 S.D.	 =	 0.39)	 และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า															

มีระดับประสิทธิภาพมากที่สุดทุกข้อ	

	 	 2.2	 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอประสทิธภิาพระบบสารสนเทศโดยผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ		

การประเมนิประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศ	โดยการสมัภาษณ์จากบคุลากรผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	จ�านวน	

2	คน	(ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่)	ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	พบว่า		

	 	 	 2.2.1	 ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	 (Functional	 requirement	 test)		

จากการสัมภาษณ์	 ท�าให้ทราบว่า	 บุคลากรมีความพึงพอใจในการท�างานของระบบที่สามารถบันทึก	 เพิ่ม	 ลบ	

แก้ไข	 และค้นหา	 ในส่วนของข้อมูลระบบ	 ข้อมูลทะเบียนผู้ปกครอง	 ข้อมูลทะเบียนนักเรียน	 ข้อมูลทะเบียน

บคุลากร	ข้อมลูการช�าระเงนิ	ข้อมลูผลการเรียน	ข้อมลูการทดสอบจบระดบั	ข้อมลูการสัง่ซ้ือ	ข้อมลูการตรวจรบั	

และการประมวลผลในการประมาณการใช้แผ่นงาน	 ประมวลผลรายช่ือผู้รับรางวัลเรียนเกินชั้นเรียน	 อีกทั้ง

สามารถจัดพิมพ์	 ใบสมัคร	 ใบแจ้งหน้ี	 ใบเสร็จรับเงิน	 ใบสั่งซื้อ	 ใบตรวจรับ	 รายงานรายช่ือผู้รับรางวัลเรียน												

เกินชั้นเรียน	รายงานรายชื่อผู้ปกครองและนักเรียน	รายงานการสมัครเรียนประจ�าเดือน	รายงานสรุปยอดค้าง

ช�าระ	 รายงานสรุปยอดช�าระเงินประจ�าเดือน	 รายงานสรุประดับการเรียนปัจจุบัน	 รายงานสรุปการทดสอบ						

ผ่านระดับ	รายงานสรุปจ�านวนแผ่นงานคงเหลือ	

	 2.	 ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	 (Functional	 test)	 จากการสัมภาษณ์	 ท�าให	้						

ทราบว่า	 หลังจากบุคลากรได้ใช้งานระบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบในการเพิ่ม	 แก้ไข	 และค้นหา

ข้อมูลระบบ	 ข้อมูลทะเบียนผู้ปกครอง	 ข้อมูลทะเบียนนักเรียน	 ข้อมูลทะเบียนบุคลากร	 ข้อมูลการช�าระเงิน	

ตำรำงที่ 1		ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชาโดยรวม

 ประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ X S.D ควำมหมำย

ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	 4.63	 0.40	 มากที่สุด

ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	 4.73	 0.42	 มากที่สุด

ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	 4.62	 0.39	 มากที่สุด

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ	 4.60	 0.40	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 4.65 0.39 มำกที่สุด
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ข้อมูลผลการเรียน	 ข้อมูลการทดสอบจบระดับ	 ข้อมูลการส่ังซ้ือ	 ข้อมูลการตรวจรับ	 การประมวลผลในการ

ประมาณการใช้แผ่นงาน	ประมวลผลรายชื่อผู้รับรางวัลเรียนเกินชั้นเรียน	และการจัดพิมพ์	ใบสมัคร	ใบแจ้งหนี้	

ใบเสร็จรับเงิน	ใบสั่งซื้อ	ใบตรวจรับ	รายงานรายชื่อผู้รับรางวัลเรียนเกินชั้นเรียน	รายงานรายชื่อผู้ปกครองและ

นกัเรยีน	รายงานการสมคัรเรยีนประจ�าเดอืน	รายงานสรปุยอดค้างช�าระ	รายงานสรปุยอดช�าระเงนิประจ�าเดอืน	

รายงานสรุประดับ		การเรียนปัจจุบัน	รายงานสรุปการทดสอบผ่านระดับ	รายงานสรุปจ�านวนแผ่นงานคงเหลือ	

พบว่า	 ผลลัพธ์ท่ีแสดงออกมามีความถูกต้อง	 เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานจากการลดเวลาในการสรุปผล

รายงานต่างๆ	

	 3.	 ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	 (Usability	 test)	 จากการสัมภาษณ	์

ท�าให้ทราบว่า	หลังจากการใช้งานการให้สิทธิ์เข้าระบบ	ระบบทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง	ระบบการเรียน	

ระบบการเงิน	 ระบบคลังแบบฝึกหัด	 และระบบสรุปรายงาน	 บุคลากรสามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี														

ตามคู่มอืการใช้งานโปรแกรม	โดยระบบ	สามารถใช้งานได้ง่าย	สแีละตัวอกัษรท่ีใช้สวยงาม	อ่านได้ง่าย	การจัดวาง	

ของต�าแหน่งส่วนประกอบบนจอภาพ	 มีการจัดเรียงตามล�าดับของการท�างานดี	 และมีหน้าจอการใช้งาน																		

ที่เหมือนๆ	กันท�าให้เข้าใจง่าย		ข้อความค�าศัพท์ชื่อเมนูอธิบายชัดเจน	การตอบโต้ของโปรแกรมท�าให้บุคลากร

รู้ถึงการท�างานของระบบในขณะนั้นและให้ท�าให้รู้ถึงการด�าเนินการในขั้นต่อไป	

	 4.	 ด้านการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลูในระบบ	(Security	test)	จากการสัมภาษณ์	ท�าให้ทราบว่า	

บคุลากร	พึงพอใจในการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ	จากการพสูิจน์ตวัตนเพือ่เข้าสู่ระบบ	โดยระบบ

จะตรวจสอบชือ่ผู้ใช้งานและรหสัผ่าน	ในเรือ่งการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งานของผู้ใช้	ระบบ

จะแสดงข้อความแจ้งเตือนในกรณีบันทึกข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองไม่ครบถ้วน		และเรื่องระบบการป้องกัน

หรือการส�ารองข้อมลูเพ่ือจัดการปัญหาการเสยีหายของข้อมูลระบบ	ผูใ้ช้งานมพีืน้ความรู้	ทกัษะ	ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศน้อย	จึงไม่ค่อยเข้าใจวิธีการ	การส�ารองข้อมูล	และการกู้คืนข้อมูล	

อภิปรำยผล 
	 ผลการศกึษา	เรือ่ง	การพฒันาระบบสารสนเทศศนูย์กวดวชิา	:	กรณศึีกษา	ศนูย์คมุอง	จงัหวดันครราชสีมา	

(ถนนพิบูลละเอียด)	 ซ่ึงสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย	 มีประเด็นส�าคัญที่สามารถน�ามาอภิปรายผล																	

ได้ดังนี้		

	 1.	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	:	กรณีศึกษา	ศูนย์คุมอง	จังหวัดนครราชสีมา	(ถนนพิบูล

ละเอียด)	 ได้ด�าเนินการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีวงจรของการพัฒนาระบบ	 (System	 development							

life	cycle	:	SDLC)		รปูแบบน�า้ตก	(Waterfall	model)	ส่งผลให้ศนูย์กวดวชิามรีะบบสารสนเทศทีมี่ประสิทธภิาพ	

มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน	และสืบค้นได้ง่าย	ทั้งนี้เป็นเพราะ	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ		

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เสาร์	 รัตนเพชร	 (2553)	 ที่ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

ทะเบยีนวดัผล	โรงเรยีนชืน่ชมพทิยาคาร	อ�าเภอชืน่ชม	จงัหวดัมหาสารคาม	โดยสรปุการพฒันาระบบสารสนเทศ	

เพื่อการปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล	 ท�าให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศทางด้านทะเบียนวัดผลที่มีความสมบูรณ์							

ถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน	และสืบค้นได้ง่าย	
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	 2.	 การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชาจากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	เกี่ยวกับ	

1)	 ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	 (Functional	 requirement	 test)	 ระบบสามารถบันทึก								

เพิ่ม	 แก้ไข	 ลบ	 ค้นหา	 และจัดพิมพ์รายงาน	 ได้ตรงตามความต้องการจากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ																

2)	ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	(Functional	test)		เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ได้จาก

การบนัทกึ	(เพิม่	แก้ไข	ลบ)	และรายงานต่างๆ	ทีไ่ด้จากการประมวลผลของระบบ	พบว่า	มคีวามถกูต้อง	สามารถ

น�าไปใช้เพื่อการด�าเนินงานได้	3)	ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	(Usability	test)	

ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน	 สีและตัวอักษรเหมาะสม	 ใช้ค�าศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคยและปฏิบัติตามได้ง่าย	 และ									

4)	ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ	(Security	test)	ระบบมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งาน

และควบคมุการใช้งานตามสทิธิ	์เพือ่การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู	และระบบสามารถส�ารองและกูคื้นข้อมลู	

เป็นการป้องกันความเสียหายของข้อมูลได้		สรุปได้ว่าการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา

จากผู้เชี่ยวชาญ	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	และสามารถน�าไปใช้งานได้จริง	สอดคล้องกับการวิจัย

ของ	รัชนี	เก็บเงิน	(2555)	ที่ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้าน	ซีเอสซี	คอมพิวเตอร์	

ซึ่งผลการวิจัยจากการประเมินความพึงพอใจ	 4	 ด้าน	 เกี่ยวกับด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ	

ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท�างาน	 ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	

และ	 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ	 พบว่า	 ได้ค่าเฉลี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่	 4.45	 และ																	

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี	่0.59	สรปุได้ว่า		ระบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามพงึพอใจการใช้งานระบบ	โดยผูใ้ช้งาน							

อยู่ในระดับดีมากที่สุดและสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3.	 การประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอประสทิธภิาพระบบสารสนเทศจากผูใ้ช้ระบบ	จ�านวน	2	คน	จ�าแนก

เป็นผู้บริหาร	 1	 ท่าน	 และบุคลากร	 1	 ท่าน	 เก่ียวกับประสิทธิภาพระบบ	 พบว่า	 ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ															

ทีศ่นูย์กวดวชิามรีะบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ	มคีวามถกูต้อง	เป็นปัจจบุนั	สืบค้นได้ง่ายและรวดเรว็	สามารถ

น�ารายงานต่างๆ	 ไปใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธีระนันท์	 พันสีเงิน	

(2556)	ที่ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก	ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	4	กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 	พบว่า	การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ	งานวดัและประเมนิผลการเรียนโรงเรยีนบ้านหนองครก	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย์	เขต	4	กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ	และการใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี	

โดยสามารถจัดเก็บ	บันทึกข้อมูล	ตรวจสอบ	ประมวลผล	วิเคราะห์ข้อมูล	สืบค้น	เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	

ตลอดจน	การน�าเสนอข้อมูล	การรายงาน	และการพิมพ์	ลดปัญหาความล่าช้าในการเรียกใช้ข้อมูล	และสามารถ

ด�าเนินการเรยีกใช้หรอืส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักัดได้รวดเรว็ยิง่ขึน้	โรงเรยีนมรีะบบสารสนเทศทีเ่ป็นปัจจบุนั	

สะดวกรวดเรว็ในการค้นหาข้อมลู	ข้อมลูสารสนเทศ	ถกูจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ	สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลู

ได้ตลอดเวลา	ผลจากการวัดความพึงพอใจของกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการ		มีความพึงพอใจระดับมาก	โปรแกรมที่ใช้

เกิดประสิทธิภาพบรรลุจุดประสงค์ในการใช้	 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลงานวัดและประเมินผล	 การเรียนตามกรอบ

การศึกษาทั้ง	4	ด้าน	และเป็นระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	สามารถค้นหาได้รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบได้อย่างเป็นปัจจุบันทันสมัย	
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยในครั้งนี้ 

	 	 1.1	 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	 ได้พัฒนาเฉพาะกรณีศึกษาศูนย์คุมอง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 (ถนนพิบูลละเอียด)	 ฉะนั้น	 หากสาขาอื่นๆ	 ต้องการน�าระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชาไปใช้งาน								

จึงมีความจ�าเป็นจะต้องปรับระบบงานให้เหมือนกับสาขาถนนพิบูลละเอียด	 เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศ

ศูนย์กวดวิชามีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 	 1.2	 การส�ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล	ควรปรับวิธีการใช้งานที่สะดวกขึ้น	

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา	ให้ครอบคลุมภาระงานด้านอื่นๆ	เช่น	ระบบบัญชี	

ระบบเงินเดือน	

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริการข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์	

กิตติกรรมประกำศ 
	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้	 ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู	้

ประสบการณ์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านวิชาการ	 รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 ซึ่งผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้	 โดยเฉพาะ	ดร.ยุทธกร	ฤทธิ์ไธสง	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	และ

ดร.จิรศักดิ์		ศิริรัตนพล	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	

	 ขอกราบขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธานันท์	 	โพธิ์ชาธาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สุธาสินี	

โพธิ์ชาธาร	 อาจารย์ยศพร	 การงาน	 อาจารย์เจษฎา	 รัตนสุพร	 และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค�าปรึกษา

แนะน�าในเรื่องต่างๆ	เกี่ยวกับงานวิจัย	
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