
ง 
 

สารบัญ 
                                                                                                                                  หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................ ก 
บทคดัยอ่ ....................................................................................................................................... ข 
สารบญั ......................................................................................................................................... ง 
สารบญัภาพ .................................................................................................................................. ฉ 
สารบญัตาราง ............................................................................................................................... ช 
บทท่ี 1 บทน า ............................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา .......................................................................... 1 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ................................................................................................ 3 
ขอบเขตของการวจิยั ....................................................................................................... 3 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................. 5 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยั .................................................................................... 6 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ......................................................................................  7 
 ทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ .......................................................................... 7 
 ทฤษฎีระบบฐานขอ้มูล ................................................................................................. 22 
 ทฤษฎีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็บราวเซอร์ ................................................... 34 
 ทฤษฎีไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ ............................................................................................ 42 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ........................................................................................................ 46 
บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั ............................................................................................................ 49 
 วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ............................................................................. 49 
 การศึกษาปัญหาเบ้ืองตน้ ............................................................................................... 49 
 ก าหนดความตอ้งการของระบบ .................................................................................... 50 
 การวเิคราะห์ระบบ ........................................................................................................ 50 
 การออกแบบระบบ ....................................................................................................... 50 
 การพฒันาโปรแกรม  .................................................................................................... 50 
 การทดสอบระบบ ......................................................................................................... 51 
 การติดตั้งและประเมินผลการใชง้านระบบ ................................................................... 51 
 การน าระบบไปใชง้านตามวตัถุประสงค ์...................................................................... 51 
 การเก็บขอ้มูล ................................................................................................................ 51 



จ 
 

  หน้า  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ......................................................................................................... 51 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ............................................................................................... 52 
บทท่ี 4 การออกแบบฐานขอ้มูลและจอภาพ ............................................................................... 54 
 การไหลของขอ้มูลในระบบ  .......................................................................................... 54 
 การออกแบบฐานขอ้มูล ................................................................................................ 57 
 การออกแบบจอภาพ ..................................................................................................... 67 
บทท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล .................................................................................................... 70 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ........................................................................................................ 70 
 ตอนท่ี  1  สถานภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา .................................. 70 
 ตอนท่ี  2  ทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา ...................... 79 
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา .................................... 95 
บทท่ี 6 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ ............................................................................................... 97 
 สรุปผลการวจิยั ............................................................................................................. 97 
 ปัญหาและอุปสรรค .................................................................................................... 105 
 ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................... 105 
เอกสารอา้งอิง ........................................................................................................................... 106 
ภาคผนวก ก  คู่มือการใชง้านระบบ .......................................................................................... 108 
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม  IT กบันกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ .............................. 115 
ภาคผนวก ค ประวติันกัวิจยัและคณะ ....................................................................................... 133 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



ฉ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ                         หน้า 
ภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งของ The Context Data Model....................................................................... 16 
ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่ง The Fully-Attributed Data Model ................................................................ 17 
ภาพท่ี 2.3 แสดงตงัอยา่งความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ............................................................ 30 
ภาพท่ี 2.4 แสดงตงัอยา่งความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม ............................................................ 31 
ภาพท่ี 2.5 แสดงตงัอยา่งความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ............................................................ 31 
ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแสดงระบบงานหลกัระบบงานยอ่ย (Decomposition Diagram).................. 54 
ภาพท่ี 4.2 ภาพรวมของระบบ (Context Diagram) ..................................................................... 55 
ภาพท่ี 4.3  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) ......................................... 56 
ภาพท่ี 4.4 การออกแบบหนา้จอหลกัของฐานขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ 
                 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ .............................................................................. 67 
ภาพท่ี 4.5 การออกแบบหนา้จอขอ้มูลสารสนเทศ ...................................................................... 68 
ภาพท่ี 4.6 การออกแบบหนา้จอล็อกอินเขา้สู่ระบบ .................................................................... 69 
ภาพท่ี ก.1 หนา้แรกของระบบแบบสอบถาม ............................................................................ 109 
ภาพท่ี ก.2 การล็อกอินเพื่อกรอกแบบสอบถาม ........................................................................ 110 
ภาพท่ี ก.3 หนา้จอแบบสอบถาม .............................................................................................. 110 
ภาพท่ี ก.4 หนา้จอแบบสอบถามตอนท่ี 2 ................................................................................. 111 
ภาพท่ี ก.5 หนา้จอแบบสอบถามตอนท่ี 3 ................................................................................. 112 
ภาพท่ี ก.6 หนา้จอแบบสอบถามตอนท่ี 4 ................................................................................. 113 
ภาพท่ี ก.7 หนา้จอแบบสอบถามตอนท่ี 5 ................................................................................. 114 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง      หน้า 
ตารางท่ี 2.1 แสดงสัญลกัษณ์การเขียน Context Diagram ........................................................... 12 
ตารางท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น Data Flow Diagram ............................................. 14 
ตารางท่ี 2.3 แสดงตวัอยา่งรูปแบบของ Data Dictionary ............................................................ 19 
ตารางท่ี 2.4 แสดงตวัอยา่งความหมายของค าศพัท ์Data Dictionary ........................................... 19 
ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดง Data Store ทั้งหมด ............................................................................. 20 
ตารางท่ี 2.6 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ ...................................................... 21 
ตารางท่ี 2.7 แสดงตวัอยา่งสัญลกัษณ์และความหมายใน ER-Diagram ....................................... 32 
ตารางท่ี 2.8 แสดงตวัอยา่งค่า Cardinality ท่ีใชใ้น E-R Diagram ................................................ 33 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการออกแบบฐานขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ 
                 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ .............................................................................. 57 
ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูลหวัขอ้แบบสอบถาม .......................................... 57 
ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของตารางการกรอกแบบสอบถาม .............................................. 58 
ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลผลการกรอกแบบสอบถาม ...................................... 58 
ตารางท่ี 5.1  การมีและการใชเ้ทคโนโลยขีองนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ................................ 71 
ตารางท่ี 5.2   การมีและการใชเ้ทคโนโลยขีองนกัศึกษาภาคปกติ ............................................... 71 
ตารางท่ี 5.3  การมีและการใชเ้ทคโนโลยขีองนกัศึกษาภาคพิเศษ ............................................... 72 
ตารางท่ี 5.4  จ านวนชัว่โมงการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา ........ 74 
ตารางท่ี 5.5 เหตุผลการใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะทางของนกัศึกษา ....................................... 75 
ตารางท่ี 5.6 ระดบัปัญหาหรือความวติกกงัวลเม่ือใชง้านคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา 
                   ระดบับณัฑิตศึกษา .................................................................................................. 76 
ตารางท่ี 5.7 ระดบัปัญหาหรือความวติกกงัวลเม่ือใชง้านคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาภาคปกติ .... 77 
ตารางท่ี 5.8 ระดบัปัญหาหรือความวติกกงัวลเม่ือใชง้านคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาภาคพิเศษ ... 78 
ตารางท่ี 5.9 ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
                    เม่ือเทียบกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ .............................................................................. 79 
ตารางท่ี 5.10  ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาภาคปกติ             

   เม่ือเทียบกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ ............................................................................ 80 
 



ซ 
 

ตาราง                                                                                                                                        หน้า 
ตารางท่ี 5.11  ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาภาคพิเศษ  
                      เม่ือเทียบกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ ............................................................................ 81 
ตารางท่ี 5.12  ระดบัความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
                      ระดบับณัฑิตศึกษา ............................................................................................... 82 
ตารางท่ี 5.13  ระดบัความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาภาคปกติ ......... 84 
ตารางท่ี 5.14  ระดบัความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาภาคพิเศษ ........ 85 
ตารางท่ี 5.15  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความสามารถดา้น 
                      เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ...................... 86 
ตารางท่ี 5.16  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสามารถของนกัศึกษา    
                      ในการใชโ้ปรแกรมประยกุตร์ะดบัต่าง ๆ  ............................................................ 87 
ตารางท่ี 5.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการใช ้ IT   
                      ของนกัศึกษาประเภทต่าง ๆ  ................................................................................. 90 
ตารางท่ี 5.18  จ  านวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสูีง 
                      ถึงสูงมากจ าแนกตามประเภทนกัศึกษาและระดบัความยากง่ายของทกัษะ ........... 91 
ตารางท่ี 5.19  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้น IT  
                     ของนกัศึกษาภาคปกติต่างคณะกนัโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) . 91 
ตารางท่ี 5.20  ผลการทดสอบความแตกต่างในความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
                     นกัศึกษาต่างคณะกนัโดยสถิติทดสอบเชฟเฟ  (Sheffe’s test)................................ 92 
ตารางท่ี 5.21  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชั้นปีในความสามารถดา้น IT  
                     โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน .......................................................................... 93 
ตารางท่ี 5.22  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชั้นปีในความสามารถดา้น IT จ าแนกตาม 
                    ระดบัยากง่ายของทกัษะโดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน ................................... 93 
ตารางท่ี 5.23  ผลการทดสอบความแตกต่างในความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
                     นกัศึกษาต่างชั้นปีกนัโดยสถิติทดสอบเชฟเฟ (Sheffe’s test) ................................ 94 
ตารางท่ี 5.24  ผลการทดสอบความแตกต่างในความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
                     นกัศึกษาต่างชั้นปีกนัจ าแนกตามระดบัความยากง่ายของทกัษะ 
                    โดยสถิติทดสอบเชฟเฟ ......................................................................................... 94 
ตารางท่ี 5.25  อนัดบัความตอ้งการการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศภายในมหาวทิยาลยั ......... 96 




