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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในผู้ใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ระบบบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ระบบแก้ไขข้อมูล
ผู้สมัคร ระบบรายงานใบสมัคร และระบบสถิติการสมัคร 2) ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 0.26  เมื่อพิจารณาราย
เป็นรายข้อ  พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 8 ข้อและมีระดับความพึงพอใจมาก จ านวน 4 ข้อ  
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was aimed: 1) to develop the information system for 
database management regarding the MSU undergraduate admission, and 2) to examine the user 
satisfaction with information system for the MSU undergraduate admission for the further 
guideline to develop database management regarding the MSU undergraduate admission. The 
samples included twenty participants using an information system for database management 
regarding the MSU undergraduate admission. The research instrument used included the MSU 
Undergraduate Admission Questionnaires. The statistics implemented for data analysis included 
mean ( X ) and standard deviation (SD). 

The results demonstrated that the information system for database management 
regarding the MSU undergraduate admission comprising applicant records system, applicant data 
editing, reporting system, application form, and application statistics, and 2) the users were 
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mostly satisfied with the information system for database management regarding the MSU 
undergraduate admission overall  ( X = 4.59, S.D = 0.26), and in each respect of areas it found 
that the users reported highest satisfaction with the information system for database 
management on eight items and  the users reported considerable  satisfaction the information 
system for database management on four items. 
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บทน า 
 

การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา    
ต่าง ๆ ในสังคมได้ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต 
ต้ังแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตต้ังแต่แรกเกิดการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถด้านต่างๆ ท่ีจะ
สามารถด ารงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข รู้เท่าทันเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรวมเป็น
พลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนต่อไปได้ [1] โดยเฉพาะการให้ความส าคัญต่อการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนามนุษย์ ด้านการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มุ่งพัฒนาระบบการคัดเลือก และสนับสนุนการจัดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพสู่สังคม และประเทศชาติ โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ
คัดเลือกเองกับมีการคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในปัจจุบันน้ีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการรับสมัคร
เอง และมีการรับสมัครโดยระบบกลาง (Admissions) ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครเข้าศึกษาเองน้ัน
จะมีการพิจารณาจากหลายส่วน และจะมีกระบวนการข้ันตอนการพิจารณาหลายข้ันตอน เช่น การใช้ผลเฉลี่ยกลุ่ม
สาระ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และการสอบสัมภาษณ์ เป็นหลัก (ระเบียบการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2552) แต่การสมัครเข้า
ศึกษาผ่านระบบกลาง (Admissions) จะมีการสอบ โดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นจัดสอบทั่วประเทศ 
การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่มีจ านวนมากและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการกระท าข้อมูลน้ันจะต้อง
อาศัยระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ยังรวม
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานงานรับบุคคลเข้าศึกษา (ระบบพิเศษ) เป็นงานหน่ึงที่ต้ังข้ึนเพ่ือเปิดโอกาส
ทางการศึกษา ที่เป็นช่องอีกหน่ึงช่องทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ งานรับบุคคลเข้าศึกษา (ระบบพิเศษ) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานรับบุคคลเข้าศึกษา (ระบบพิเศษ) 
และช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคคลกรสามารถสืบค้นข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลด
ข้ันตอนความยุ่งยาก ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [2] เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหน่ึงของรัฐที่มีปณิธานมุ่งมั่นใน
การสั่งสม เสาะแสวงหาความเป็นเลิศทางการวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม  จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คือมุ่งประสิทธิประสาทความรู้ระดับสูงในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามหลักสากล เพ่ือเป็นคุณประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกส าคัญของชาติ และมุ่งที่จะส่งเสริมการวิจัย 
ค้นคว้า และการศึกษาหาความรู้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นนักคิด นักพัฒนา นักสร้างสรรค์เพ่ือน า
ความรู้ ไปท าประโยชน์แก่สังคม ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน” 
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การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตแต่ละคนอาจมีเหตุผลความต้องการ
แตกต่างกันออกไป นอกจากน้ีนิสิตยังต้องการความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เพ่ือน าเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
งานให้มีความก้าวหน้า ต้องการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาเพ่ือความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต บางคนอาจมี     
ความมุ่งหวังเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ความมีชื่อเสียง เกียรติยศ และยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากที่แอบแฝงซ่อน
เร้นอยู่ในจิตใจของแต่ละคน ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะนิสิตจ านวนมากมาศึกษาต่อ
ในภาคปกติหรือศึกษาในระบบพิเศษ บางคนก็มีฐานะทางครอบครัวที่ดี และเกรดเฉลี่ยสะสมที่สูง แต่ทุกคนที่มา
ศึกษาต่อ ต้องมาใช้ชีวิตเป็นนิสิตเท่าเทียมกัน ต้องมีความต้ังใจขยันหมั่นเพียรและอดทนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้
มุ่งหวังไว้ [2] ดังน้ันกระบวนการที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษก็
เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ที่เข้าศึกษาน้ันได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย า แต่ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
กระบวนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ และเป็นข้อสนเทศให้กับผู้บริหารในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และวางแผนในการด าเนินงานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษาให้สอดคล้อง และ
ตอบสนองความต้องการของของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป 

 
 1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [2] โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้มีโอกาส
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (หลักสูตร 4–6 ปี) ในหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และการศึกษาบัณฑิต 
โดยแบ่งตามแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ  

จิตติมา พุทธเจริญ [3] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจจากรูปแบบเว็บเพจที่
มีการน าเสนอต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและต้องการทราบความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบเว็บเพจทั้ง 2 รูปแบบคือ เว็บเพจ แบบเน้ือหาเลื่อนลงในหน้าเดียว (scrolling) และแบบ
เน้ือหาเปลี่ยนที่ละหน้า (page to page) โดยให้กลุ่มทดลอง A เรียนจากเว็บเพจแบบเน้ือหาเลื่อนลงหน้าเดียว และ
กลุ่มทดสอง B เรียนจากเว็บเพจแบบเน้ือหาเปลี่ยนทีละหน้า ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันแต่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บเพจทั้งสองรูปแบบในระดับมาก จาก   
การวิจัย ของจิตติมา พุทธเจริญ ตังกล่าวแสดงว่าในรูปแบบการน าเสนอทั้งสองแบบล้วนแล้วแต่ให้ผลถึงความ       
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พึงพอใจในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับสูงทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งน้ีคือความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบ 

ชรีย์พร ภูมา [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประ โยชน์จากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย (School Net) เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์ และ
ระยะเวลาในการใช้งานต่อครั้ง อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากบริการดังกล่าวด้วย การวิจัยของ ชรีย์พร ภูมา ดังกล่าวแสดงว่า ความถ่ีในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งาน  
ต่อครั้ง และความคาดหวังมีผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวถูกใช้เป็นตัวแปรต้นในการวิจัยครั้งน้ี 

Morse [5] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง การลดความเครียดของผู้ท างานให้น้อยลง ท้ังน้ี
เพราะธรรมชาติของมนุษย์น้ันมีความต้องการ ถ้าความต้องการน้ันได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน 
ความเครียดจะน้อยลงความพอใจจะเกิดข้ึน และในทางกลับการถ้าความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง 
ความเครียดและความไม่พอใจจะเกิดข้ึน 

Strauss & Sayless [6] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าและ    
เต็มใจที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามหน่วยงานหรือองค์กร 

Applewhite [7] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความสุข ความสบายที่ ได้รับจาก         
การท างาน ความสุขที่ได้รับจากการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและทัศนคติที่ดีต่องาน 

Schermerhorn [8] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง เป็นระดับหรือข้ันของความรู้สึก ในด้าน
บวกหรือลบของคนที่มีต่อลักษณะต่าง ๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน 

นารีรัตน์ กว้างขวาง [9] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถ
คาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่าน้ัน การที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษา
ปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจ 

อดุลย์ศักด์ิ สุนทรโรจน์ [10] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่
ชอบ หรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติงาน น้ันๆ มีการเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้แก่งานอย่างเต็ม
ความสามารถจากความหมายของความพึงพอใจของบุคคลต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องเก่ียวข้อง
กับอารมณ์ความรู้สึก และเจตคติของบุคคลอันเน่ืองมาจากสิ่งเร้า และแรงจูงใจ ซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม
และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 

กิตินันท์ พลสวัสด์ิ [11] กล่าวว่า Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่
พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีสร้างระบบปฏิบัติการ Windows 95/98 และ Windows NT 
ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยตัวภาษาเองมีรากฐานมาจากภาษา Basic ย่อมาจาก Beginner’s All Purpose 
Symbolic Instruction ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดค าสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เริ่มต้น”  
ภาษา Basic  มีจุดเด่นคือ ผู้ที่ ไม่มี พ้ืนฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และน าไปใช้งานได้        
อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์อื่น  ๆ เช่น ภาษาซี (C), ปาสคาส (Pascal),    
ฟอร์แทรน (Fortian) หรือ แอสเชมบลี (Assembler) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่ม เป้าหมาย คือ บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 20 คน                 

มีประสบการณ์ด้านการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ให้ระบุขั้นตอน หรือระยะที่ด าเนินการวิจัยเป็นข้อๆ ตามล าดับการวิจัย 

งานวิจัยน้ีได้ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และน าผลความพึงพอใจที่ได้มา
พัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป ผู้วิจัยได้แสดงกรอบ
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 1 

 

                                        

                               

                                    

                                    

              
 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดและข้ันตอนการวิจัย 
 

จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและข้ันตอนการวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.1 ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการสังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.2 ส ารวจบริบท ปัญหาและความต้องการของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.3 ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม                     ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562   
 

103 
 

 

3.4 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.5 สรุปผลการวิจัย 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [12] ดังน้ี   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  

 
ผลการวิจัย 

 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามข้ันตอนการวิจัยในระยะที่ 1 โดยน าข้อมูลจาก
การศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงดังภาพที่ 2  

 

 
 

ภาพที ่2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 

 จากภาพที่ 2 ภาพแสดงข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพที ่3 ระบบการบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ 
 

 จากภาพที่ 3 ภาพแสดงระบบการกรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูล     
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 

ภาพที ่4 ระบบรายงานใบสมัครผูส้มัคร 
 
 จากภาพที่ 4 ภาพแสดงระบบรายงานใบสมัครผู้สมัครผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูล   
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผู้วิจัยด าเนินการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้งานระบบกับบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม จ านวน 20 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจหลังจากใช้ระบบ จากน้ันน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการหาความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัคร 

รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ความเหมาะสมของสี และตัวอักษร 4.33 0.50 มาก 
2. ความเหมาะสมของรายการเมนูในโปรแกรม 4.33 0.50 มาก 
3. ความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม 4.78 0.44 มากที่สุด 
4. มีความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ 4.67 0.50 มากที่สุด 
5. หัวข้อมีความสะดุดตาต่อการใช้งาน 4.44 0.53 มาก 
6. รายละเอียดการกรอกข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน 4.56 0.53 มากที่สุด 
7. ระบบการกรอกข้อมูลง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.82 0.41 มากที่สุด 
8. ระบบสามารถกรอกข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว 4.80 0.42 มากที่สุด 
9. การน าเสนอเน้ือหาเป็นระบบเรียงตามล าดับขั้นตอน 4.78 0.44 มากที่สุด 
10. รูปแบบของระบบรายงาน 4.44 0.53 มาก 
11. รูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ 4.56 0.53 มากที่สุด 
12. รูปแบบรายงานมีความถูกต้อง 4.56 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 4.59 0.26 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูล

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.59, SD.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 8 ข้อ และมี
ระดับความพึงพอใจมาก จ านวน 4 ข้อ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นระบบสารสนเทศการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
สามารถเพ่ิมข้อมูลผู้สมัคร แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร แสดงรายงานใบสมัคร และระบบสรุปผลจ านวนผู้สมัคร ระบบ
สารสนเทศสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Web Databases) ในกระบวนการการพัฒนาผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามข้ันตอนวงจรการพัฒนาระบบ (System development life cycle : SDLC)  
5 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผนระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการดูแลรักษา 
ท าให้การพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการท างานในแต่ละข้ันตอนของการพัฒนาระบบไปปรึกษาแก่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ท าให้สามารถพัฒนาระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจการด าเนินงาน และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า  ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.26           
เมื่อพิจารณาตามรายการความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจด้านระบบการกรอกข้อมูลง่าย         
ไม่ยุ่งยาก โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากผู้พัฒนาได้ปรึกษาผู้บริหารและ
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ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาเรื่องการเข้าใช้งานของผู้ใช้และการทดสอบระบบด้วยกระบวนการ White box 
แบบวิธี Unit Test เป็นการทดลองหาความถูกต้องของค าสั่งโปรแกรม และการปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   
จึงส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา กรเพชรปาณี  และคณะ [13] ได้ท า
วิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดสอบ O-NET เป็น       
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้โปรแกรม ได้สะดวกและ
ง่ายในด้านการจัดสอบ O-NET และความพึงพอใจด้านระบบ สามารถกรอกข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งผู้พัฒนา
ระบบได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้ผู้ใช้มีความสะดวกต่อการใช้งานเพ่ือความง่ายของผู้ใช้ระบบ จึงได้ท าการประชุม
ระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้อยู่เสมอเพ่ือให้ผู้ใช้ได้เลือกรูปแบบการใช้งานระบบ และน าข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
มาพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอ สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ ปินะเต [14] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เป็นงานวิจัยเก่ียวกับการใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) แบบ C4.5 เพ่ือหารูปแบบ (Model) ที่
เกิดข้ึนจากาฐานข้อมูลนิสิต เพ่ือน ารูปแบบที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้สมัครเพ่ือให้ทดลอง
ใช้ก่อนการเลือกสาขาวิชาจริง 

ผู้วิจัยสามารถน าแบบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาปรับการพัฒนาระบบการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. งานวิจัยน้ีได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังน้ันในการน าผลการวิจัยน้ีไปใช้กับการรับสมัครใน
ระบบอื่น ๆ เช่น การรับระบบปกติ หรือการรับระบบบัณฑิตศึกษา ผู้ใช้ต้องค านึงถึงบริบทของการคัดเลือกในระบบ
ต่าง ๆ 

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครื่องสมาร์ตโฟนผ่านระบบปฏิบัติการ 
Android หรือระบบปฏิบัติการ IOS เพ่ือให้ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากย่ิงข้ึน  
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