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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และ  2) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ได้แก่ สมาชิกชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จ านวน 95 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถพัฒนาโดยใช้วิธีวัฏจักร
การพัฒนาระบบ  เอสดีแอลซี (System Development Life Cycle; SDLC) ในการวิเคราะห์ระบบและใช้
โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (My SQL) ในการเก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลทาง
จอภาพเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลประกอบด้วย 1) คณะ 2) สาขาวิชา 3) สมาชิกศิษย์เก่า 4) งาน 5) รายละเอียดของศิษย์เก่า 6) ข่าว ระบบ
สามารถบันทึก ปรับปรุง แก้ไขสืบค้น และบ ารุงรักษาข้อมูลผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตมีการก าหนดสทิธ์ิในการเข้าถึง
ข้อมูลตามประเภทผู้ใช้ การใช้ฐานข้อมูลมีความสะดวก ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลและการใช้งานสามารถสืบค้น
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 
ล าดับแรกคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์และด้านการใช้งานตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ  ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to develop Buriram Rajabhat University (BRU) 
alumni website and 2) to examine the satisfaction of the website’s visitors. The target groups for 
assessing the satisfaction with the performance of the database included BRU alumni, Buriram Rajabhat 
University totally 43 persons. Research tools were Buriram Rajabhat University (BRU) alumni website 
and the satisfaction rating forms.. Statistics uses in the research were percentage, means and standard 
deviation.  

The results of the study showed that 1) Buriram Rajabhat University (BRU) alumni 
website develop by System Development Life Cycle; SDLC and use ASD program to store data 
into a computer. Users can read the screen. The researcher attributes of the database can 
contact the electronic database of the Alumni copyrights via the Internet and composed of 1) 
faculty 2) majors 3) alumni members 4) work 5) alumni details 6) news. It can improve search and 
maintenance information via the Internet correctly defined access rights. Information on types of 
users Using a database with ease. Easy to communicate information and applications can be 
searched via the Internet at any time. The overall satisfaction of the website’s visitors was in the 
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high level. When considering in each aspect, it was found that the satisfaction of the website’s 
visitors was in the high level in every aspect. The first 3 aspects sort in descending order 
according to their average included its content, webpage design, and application respectively.   
 
Keywords: Database System, Alumni Website, Buriram Rajabhat University  

 
บทน า 

  ปัจจุบันข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการเก็บรวบรวมไว้เป็นเอกสารที่ฝ่ายทะเบียน
และวัดผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพียงแหล่งเดียว ท าให้การสืบค้นข้อมูล  การสรุปข้อมูลเพื่อ
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ท าได้ยากและใช้เวลานาน ซึ่งท าให้เสียประโยชน์ในด้านการน าข้อมูลเหล่านั้นมา
สนับสนุนการการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา  เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้งานบัณฑิต รวมถึงการไม่มีหน่วยงานกลางที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง  ส่งผลให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล าบาก 
 ประกอบกับในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้มีให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่แล้ว ส่งผลให้
ประชาชนมีการใช้บริการต่าง ๆ จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้นถือได้ว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะไม่มีข้อจ ากั ดในด้านระยะทาง 
สถานท่ี  และเวลาในการให้บริการ จึงท าให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นอย่างมาก   ผล
จากงานวิจัยของ สุภาภรณ์  บุญเจริญ [1] พบว่า  ศิษย์เก่ามีความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ศิษย์เก่า   และต้องการทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ศิษย์เก่า  ซึ่งการ
พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ศิษย์เก่าแล้วยังสามารถสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าให้เหนียวแน่นขึ้นได้ [2]  และยังเป็นแหล่งข้อมูล
ส าหรับศิษย์เก่าได้อีกด้วย [1] 
 จากความส าคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าและระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเ อง 
โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าผ่านทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ รวมถึงยัง
สามารถน าข้อมูลศิษย์เก่ามาเก็บรวบรวมไว้ในระบบ   เพื่อให้บริการสืบค้นเพื่อน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์
1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซตศ์ิษย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย์ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

การจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี ้
จินดา เจริญผล, รุ่งระวี ศิริวงศ์วิบูลย์  และสนั่น พิศแลงาม [3]  ได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบ

สารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)   โดยเป็นระบบสารสนเทศที่ท างานผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและมีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าที่รองรับผู้ใช้สองระดับ ได้แก่  ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้
ระบบ  โดยผลการประเมินค่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบศิษย์เก่า โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.
เทค) จ านวน 90 คน พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศศิษย์เก่าด้านความ
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เหมาะสมของการใช้สีและกราฟิกมากท่ีสุด  รองลงมาผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบ  
ส่วนความพึงพอใจด้านระบบสามารถใช้งานได้ง่าย  ความน่าเช่ือถือระบบ ความสามารถของระบบท่ีตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้  ความรวดเร็วการใช้ระบบ  ความรวดเร็วการประมวลผล  ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ  ความ
ต่อเนื่องการใช้งานของระบบ  และความเหมาะสมของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มีค่าความพึงพอใจระดับมาก
เช่นเดียวกัน 

วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ และ ภภัสสร สิงหธรรม [4]  ได้จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการเนื้อหา
เว็บศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสู่ชุมชนและเผยแพร่  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชุมชน โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา
เว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์จูมลา 1.7  เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา โดยเน้นการออกแบบให้ระบบมี
ความสามารถบริหารจัดการข้อมูลโดยสมาชิกในชุมชนร่วมกัน  โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1) 
ระยะวิเคราะห์และออกแบบระบบ  2) ระยะพัฒนาระบบ ฯ  3) ระยะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแก่ตัวแทน
ชุมชน และ 4) ระยะประเมินผลงานวิจัย  โดยสรุปประเมินประสิทธิภาพของการท างานระบบจัดการเนื้อหาใช้การ
ทดสอบระดับหน่วย (Unit Testing)  และเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบแบล็กบ๊อก (Black Box Testing Method) 
พบว่า ระบบสามารถท างานครบทุก 10 ฟังก์ชัน และแต่ละฟังก์ชันสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้
จริง 

ชยันต์ นันทวงศ์  และ ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ [2] ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   โดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่าของมหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์   มีความพึงพอใจมากในด้านที่ว่าเว็บไซต์สามารถสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าให้
เหนี่ยวแน่นขึ้นได้   กลุ่มตัวอย่างยังมีความพึงพอใจมากในด้านที่เป็นเว็บไซต์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ดี   
ศิษย์เก่าสามารถทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งที่สะดวกในการจัดเก็บทะเบียนรุ่นมีความรวดเร็วในการ
เข้าถึงและค้นหาข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 

พรสวรรค์ จันทะคัด [5] ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์ เก่าบนอินเทอร์ เน็ต โดย
กระบวนการพัฒนาระบบใช้กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle)   และใช้ Joomla เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  และใช้ MySQL จัดการระบบฐานข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 30 คน   โดยผลการวิเคราะห์ประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความพอใจต่อประสิทธิภาพการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และผลการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบในส่วนของกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศิษย์เก่าผ่าน
ออนไลน์สามารถสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่
เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น แหล่งงานที่มีการรับสมัครงาน กิจกรรมอบรมความรู้ในการท างานแต่ละด้านของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาด าเนินการวิจัยการพัฒนาพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีวิธีการ
ด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาละเอียดการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์และน าผลจากการศึกษามาออกแบบข้อมูลโดยน าไปปรึกษาคณะกรรมการศิษย์เก่า เพื่อสร้าง
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ต้นแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปพัฒนาเว็บไซต์และเขียน
โปรแกรม ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์โกวิท เช่ือมกลาง ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ค าสัมภาษณ์ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าในภาพรวม 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
จ านวน 40 คน เพื่อส ารวจความต้องการและวิเคราะห์ออกแบบเว็บไซต์ในการใช้งานเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและคณะได้สัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์และ
ถ่ายภาพ บันทึกเทปการสัมภาษณ์ด้วยวีดิทัศน์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การบรรยายเชิงพรรณนาพร้อมการสร้างระบบงานตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle Method : SDLC) 

ระยะที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็น
งานวิจัยเชิงทดลองและเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาต้นแบบให้มีความ
สมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ จากกลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 95 คน ผู้วิจัยน า เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ติดตั้งบน
อินเทอร์เน็ตแล้วน าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านการออกแบบ  

 
ผลการวิจัย 

 
1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มี
กระบวนการดังนี้ 

1. การวางแผน (Planing) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลปัญหาเพื่อน ามาวางแผนและออกแบบ พบว่าการเก็บ
ข้อมูลแบบเดิมค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการยากล าบากในรูปของเอกสาร ข้อมูลสูญหาย ไม่สะดวกในการปรับปรุง
ข้อมูล สิ้นเปลืองงบประมาณกระดาษ การเผยแพร่ข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มไม่ทั่วถึง จากการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ มาสร้างเว็บไซต์ มีองค์ประกอบ 1) ข้อมูลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) ข้อมูลกิจกรรมความ
ร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เช่น การอบรม การรับสมัครงาน ความเคลื่อนไหวขององค์ความรู้ ต่างๆ 4) มีการ
ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5) การเช่ือมโยงสารสนเทศศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับ Social Media  เช่น facebook.com  เพื่อกระจายข่าวสารที่ส าคัญผ่านทางผู้
ให้บริการสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 6) ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และสามารถ
แสดงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในระบบจากอดีตถึงปัจจุบัน 

2. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยน าข้อมูลและแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ โดยการลงมือปฏิบัติโดยจัดพิมพ์
เนื้อหา ก าหนดการเช่ือมโยง และคุณลักษณะอื่นท่ีต้องใช้ในเว็บไซต์ การออกแบบจะเน้นที่การจัดหน้าจอของเว็บให้
สอดคล้องกัน ประกอบด้วย 1) คณะ 2) สาขาวิชา 3) สมาชิกศิษย์เก่า 4) งาน 5) รายละเอียดของศิษย์เก่า 6) ข่าว 
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 3. การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยออกแบบและการสร้างโดยตกแต่งและเสริมเครื่องมือต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (My SQL Database) 
โปรแกรมพัฒนาพีเอชพี (PHP) และโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์จุมลา (Joomla) 
 4. การติดต้ัง (Publishing) ผู้วิจัยน าเอาเว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้นเข้าไปติดตั้งในเว็บเซอร์เวอร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้แสดงผลได้ในระบบอินเทอร์เน็ตโดยการอัพโหลด (Upload)  
 5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) ผู้วิจัยประเมินผลและติดตามผลความพึงพอใจและส ารวจความช่ืน
ชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผ่านออนไลน์เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบ
การน าเสนอ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการปรับปรุงความชัดเจนของรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกเว็บไซต์ศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยจะประกอบด้วยเมนู 
กิจกรรม  เกี่ยวกับเรา ค้นหาศิษย์เก่า  บันทึกข้อมูล  จ านวนศิษย์เก่า  กระดานสนทนา  และติดต่อเรา  รวมถึงโมดูล
ที่จะเช่ือมต่อกับศิษย์เก่าผ่านทางเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ทวิตเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและติดต่อระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง  และกับมหาวิทยาลัย  ข้อมูล
ส่วนตัวของศิษย์เก่านั้นสามารถเข้ามาปรับปรุงรายการข้อมูลได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอฐานข้อมลูศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย ์

 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้เข้าชมเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แสดงผลดังตาราง
ที ่1  
ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายการ x  SD. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 
1.  อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน กระชับ 3.44 0.50 มาก 

2.  ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 4.54 0.50 มากที่สุด 
3.  ข้อมูลที่น าเสนอเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 3.45 0.50 มาก 
4. ข้อมูลที่น าเสนอครบถ้วน 4.54 0.52 มากที่สุด 
5. ข้อมูลที่น าเสนอตรงตามความต้องการ 4.55 0.50 มากที่สุด 
6. เนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.12 0.32 มาก 
7. เนื้อหาที่น าเสนอมีความน่าสนใจ 3.99 0.10 มาก 
8. เนื้อหาที่ปรากฏสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ 3.87 0.33 มาก 

รวม 4.06 0.09 มาก 
ด้านการใช้งาน 
9. หน้าจอใช้งานง่าย 3.87 0.33 มาก 
10. มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 3.02 0.33 มาก 
11. ข้อมูลที่ค้นหาตรงต่อความต้องการ 4.00 0.20 มาก 
12. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจ 3.99 0.11 มาก 
13. สามารถใช้เป็นช่องทางติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้ 3.99 0.10 มาก 

รวม 3.77 0.08 มาก 
ด้านการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ 
14. ขนาดตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน 3.45 0.50 มาก 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม            ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560    

148 
 

รายการ x  SD. ระดับความพึงพอใจ 
15. ความเหมาะสมของขนาดภาพ 4.54 0.52 มากที่สุด 
16. ความคมชัดของภาพ 3.44 0.50 มาก 
17. เมนูสะดวกต่อการใช้งาน 3.24 0.65 มาก 
18. สีที่ใช้เหมาะสม 3.67 0.68 มาก 
19. การจัดองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพจเหมาะสม 3.45 0.50 มาก 
20. การออกแบบสามารถสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร 4.00 0.20 มาก 
21. การออกแบบองค์ประกอบบนเว็บไซต์ครบถ้วน 4.55 0.50 มากที่สุด 

รวม 3.79 0.13 มาก 
โดยรวม 3.87 0.05 มาก 

 
จากตารางที่  1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความพึงพอใจ

ต่อการใช้เว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
ด้านเนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ข้อ 5 ข้อมูลที่น าเสนอตรงตามความต้องการ รองลงมาข้อ 2 ภาษา
ที่ใช้เข้าใจง่าย และข้อ 4 ข้อมูลที่น าเสนอครบถ้วนตามล าดับ ส่วนด้านการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ 11 ข้อมูลที่ค้นหาตรงต่อความต้องการ รองลงมาข้อ 13 สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้ และข้อ 12 มีความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจ ตามล าดับ  ด้านการ
ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  ข้อ 21 การ
ออกแบบองค์ประกอบบนเว็บไซต์มีความครบถ้วน รองลงมาข้อ 15 ความเหมาะสมของขนาดภาพ และข้อ 20 การ
ออกแบบสามารถสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรตามล าดับ 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
              การวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้  ดังนี้   
 1. การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จากการวิจัยท าให้ได้รูปแบบเว็บไซต์ที่
สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเสนอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พร้อมกับเช่ือมโยงระบบข้อมูลศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์สามารถเสนอเนื้อหาแนะน าข้อมูลศิษย์เก่าได้อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการสร้างเว็บไซต์ผูว้ิจัยได้ค านึงถึงองค์ประกอบการออกแบบเว็บไซตท์ี่มีความเรียบ
ง่ายใช้รูปแบบเดียวกันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของศิษย์เก่าที่มีความสามัคคี พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้หลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ระบบเนวิเกชัน (Navigation Bar) ที่
เข้าใจง่าย ใช้กราฟิกและข้อความที่สื่อความหมายชัดเจน สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้อง
กับฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ [6] กล่าวว่าโครงสร้างเว็บเพจที่ดีจะต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณเนื้อหาและมีความเป็น
เอกลักษณ์กับเรื่องที่เหมาะสม แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาที่ต้องการแสดงไม่มากจนเกินไป ส่วนข้อมูลศิษย์เก่า 
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมสามารถน ามาพัฒนาเพื่อจัดเก็บและแสดงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าไดเ้ป็นอย่างดี 
ผู้ประเมินผลมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูลและด้านการใช้
งาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้ด าเนินการวิเคราะห์ใน
รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นให้ความส าคัญต่อมุมมองความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
และสมาชิกศิษย์เก่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และใช้การสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่เป็นเอกสาร
ประกอบการด าเนินงาน น ามาจ าแนกและจัดระบบข้อมูลบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบที่ครบถ้วนเป็นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle Method : SDLC) 
ประกอบด้วยการศึกษาปัญหาจากการสัมภาษณ์พบว่าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ายังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและยังไม่เคยพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารชมรมกลุ่มศิษย์เก่ายังไม่ได้ศึกษาถึงการน าเอา
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการพัฒนาระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้
พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบตารางการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้ได้
ติดต่อประสานข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต การพัฒนาระบบโดยมีโปรแกรมที่ใช้พัฒนา
ได้แก่ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySql) โปรแกรมพัฒนาระบบพีเอชพี (PHP) และ โปรแกรม
จุมล่า (Joomla) จากนั้นได้ท าการทดสอบระบบ ติดตั้งการใช้งานโดยผู้ใช้กลุ่มสมาชิกศิษย์เก่า ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลท าการทดลองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://alumni.bru.ac.th และท าการปรับปรุงแก้ไข
บ ารุงรักษาระบบ ซึ่งการวิเคราะห์ออกแบบระบบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และ
สามารถสืบค้นได้ด้วยค าอิสระได้เป็นอย่างดี 
 2.  ความพึงพอใจของสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ศิษย์เก่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการวิเคราะห์
และออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้โดยพัฒนาตามขั้นตอนทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี (SDLC) 
สว่นผลการประเมินด้านเนื้อหาพบว่ากลุ่มศิษย์เก่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบ
การจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ามีการวิเคราะห์และออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้โดยมีการบันทึก ปรับปรุง แก้ไขสืบค้นข้อมูล และบ ารุงรักษาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถูกต้องมีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผู้ใช้ การใช้ฐานข้อมูลมีความสะดวก ง่ายต่อการเรียนรู้และ
การใช้งาน ส่วนด้านการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการ
ออกแบบหน้าจอหลักมีความเหมาะสม มีปุ่มและเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน ตัวอักษรและสีเหมาะสมตามความต้องการ
ของสมาชิกศิษย์เก่า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวรรค์ จันทะคัด [5]และ นรภัทร ฉัตรทิน [7] ที่พบว่าระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่พัฒนาขึ้นน้ันผู้ใช้มีความพึงพอใจมากและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนด้าน
การใช้งานสืบค้นข้อมูล พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า กลุ่มศิษย์เก่าสามารถสืบค้น
สารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยใช้ไอคอนท่ีมีสัญลักษณ์ง่ายต่อการเข้าใจท่ีใช้กันแบบท่ัวไปในชีวิตประจ าวันจึง
ท าให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและมั่นใจในการสืบค้นด้วยตนเองได้ง่าย สามารถศึกษารายละเอียดผลงานศิษย์เก่า 
นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นค าศัพท์อิสระเกี่ยวกับศิษย์เก่า ซึ่งมีวิธีการค้นง่าย ไม่ซับซ้อน ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดใน
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วสอดคล้องกับสมศักดิ์ จีวัฒนาและคณะ [8] ได้ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูลผู้ใช้มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกและการจัดวางองค์ประกอบสวยงาม
ง่ายต่อการใช้งานรองลงมาด้านเนื้อหาและด้านการสืบค้นข้อมูลผู้ใช้และสอดคล้องกับสมพิศ สุขแสน [9] ได้ศึกษา
สภาพและความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าระดับความพึง
พอใจในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยด้านเนื้อหาสาร ะ ด้านการจัดเก็บ
สารสนเทศ ด้านการสืบค้นสารสนเทศ ด้านการให้บริการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ซับซ้อนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 จุดเด่นของเว็บไซต์ศิษย์เก่าคือผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์แบบไดนามิก (Dynamic Website) ที่สามารถตอบสนองระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์โดยมีการ
เช่ือมต่อกับการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล สามารถก าหนดวันแสดงเนื้อหาประกาศและวันเลิกประกาศได้อย่ าง
อัตโนมัติ นอกจากนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือศิษย์เก่าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านช่องทางห้องสนทนา และ
กระดานข่าวของกลุ่มศิษย์เก่าได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
              1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและให้บริการผ่านระบบเครือข่ายบางครั้งอาจเกิดการ
ผิดพลาดได้ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้งานทั่วไป (User) หรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเอง (Administer) ดังนั้นควรมีการ
จัดเก็บบันทึกข้อมูลส ารองไว้ (Backup) ตลอดเวลา 
 2. การใช้งานและการดูแลระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการฝึกอบรมวิธีการใช้
งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเป็นการลดข้อผิดพลาดในการใช้งานโปรแกรมต่อไปได้ 
 3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานบางท่านไม่มีความคุ้นเคย และไม่ช านาญในการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงต้องให้เวลาในการฝึกทักษะเพื่อให้มีความช านาญ    มากขึ้นและต้องมีการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ 
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