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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode 

scanning 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาระบบตามทฤษฏี SDLC กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ประกอบการ จ านวน  
5 คน เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  และแบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย 𝒙 ̅และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  S.D. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 
ประกอบด้วย 10 ส่วน ได้แก่ ระบบเช็คชื่อ ระบบล็อกอิน ระบบน าเข้าข้อมูลผู้เรียน ระบบสรุปการเข้าเรียน 

ระบบตรวจสอบการเรียน ระบบบันทึกคะแนน ระบบเพิ่มข้อมูลผู้เรียน ระบบยืนยันตัวตน  ระบบส่งออกข้อมูล
ผู้เรียน และระบบออกจากระบบ 

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก              
(𝑥 ̅ = 4.71, S.D. = 0.50) 
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ABSTRACT 

The  objectives of this research ware threefold to : (1) development of tracking 
student attendance by using Barcode Scanning technology ; and (2) to study the quality of 
develop the development of tracking student attendance by using Barcode Scanning 
technology.  For the research development theory, SDLC Includes the Faculty of Information  
technology and the business. Of 5 people The development of tracking student attendance 
by using Barcode Scanning technology, the evaluation form of the development of tracking 
student attendance by using Barcode Scanning technology scanning techniques and the 
users’ contentment assessment. The research instruments were mean and standard 
deviation. 

The results of these analyses showed that  

 1) development of tracking student attendance by using Barcode Scanning 
technology. Can be used to meet the requirements of such a system consists of 10 / Login 
System Check Import contacts to the system The admission system The monitoring system 
Rating system Add information systems students System Verification   Export student 
information system and Log out. 

2) The five experts’ estimation results, the evaluation revealed excellentlyas                 
(𝑥 ̅ = 4.71, S.D. = 0.50). 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 
 ในสังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้าอย่าง 

รวดเร็ว เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการติดต่อส่ือสารกันระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดหรือจุดใด เวลาใดในโลกก็สามารถติดต่อส่ือสารกันได้ จึงเรียกได้ว่า ยุคโลกไร้พรมแดน และยังได้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆขึ้นมาตลอด และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและคุณภาพมากข้ึนให้ทันเทียบเทียมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนา
บุคลากรมนุษย์จึงเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่ต้องมีการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี  นอกจากจะน าการศึกษามาพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีแล้วยังต้องมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีนั้นด้วยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการใช้งานเทคโนโลยีปัจจุบันในทุกระดับได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะการศึกษาสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพได้ และถือ
ได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคนให้สามารถพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเป็นรากฐานและเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ 
ดังนั้นผลผลิตของการศึกษาในอนาคต จะต้องเป็นพลเมืองของประเทศท่ีสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้นในสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองกับตลาดงานในยุคปัจจุบัน  ซึ่งการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้น าสื่อนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาในการเรียนมาก
ที่สุด จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯนั้น เป็นตัวชี้วัดได้ว่ามหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของสังคมในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีการเรียนการสอนหลายคณะ มีจ านวน
ผู้เรียนในแต่ละคณะ และสาขาวิชาจ านวนหลายห้องเรียนต่อชั้นปี ซึ่งในการเรียนในบางวิชานั้น เป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมห้องเรียนในหนึ่งรายวิชา ซึ่งท าให้จ านวนผู้เรียนมีจ านวนมากขึ้น และการเรียน
การสอนในแต่ละวิชานั้นมีการเช็คชื่อ และเวลาการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละครั้งที่มีการเรียนการสอน              
การเช็คชื่อนั้นท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอนไปพอสมควรในแต่ละครั้ง และด้วยเหตุนี้จึงท าให้              
การเรียนการสอนนั้นมีเวลาไม่เต็มคาบเรียน  

จากความส าคัญของการศึกษาและเทคโนโลยีที่กล่าวมา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา                            
มีความส าคัญเป็นอย่างมากและไม่น้อยกว่าการศึกษาระดับอ่ืน ระยะเวลาการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญย่ิง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและได้ใช้เวลาเรียนได้มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบ
เช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยผู้เรยีนนั้นใช้บัตรนักศึกษาท่ีมีแถบ Barcode ประจ า
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บัตรอยู่แล้วนั้นเป็นตัวด าเนินการในการเช็คชื่อและเวลาเข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ เพ่ือลดระยะเวลาในการเช็ค
ชื่อด้วยการเรียกหรือขานชื่อผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning นี้
นอกจากจะเช็คชื่อผู้เรียนแล้วยังสามารถ Import รายชื่อผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนเข้าระบบ สรุปการเข้าเรียน
ของผู้เรียนรายวัน รายเดือน ตลอดภาคเรียน และยังสามารถ Export ข้อมูลเพื่อน าไปใช้กับระบบบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

  

ขอบเขตกำรวิจัย 

 
การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ

ระบบดังนี้ 
 1. ระบบสามารถเช็คชื่อด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

 2.  ระบบสามารถ Import รายชื่อนักศึกษาเข้าระบบ 

 3.  ระบบสามารถสรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา 

 4.  ระบบสามารถให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบการเรียน 

 5.  ระบบสามารถบันทึกคะแนนของนักศึกษา 

 6.  ระบบสามารถแก้ไข เพิ่ม รายชื่อนักศึกษา 

 7.  ระบบยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานผู้สอนและนักศึกษา 

 8.  ระบบสามารถ Export ข้อมูลเพื่อน าไปใช้กับระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในงำนวิจัย/(นิยำมศัพท์เฉพำะ) 

 
เช็คชื่อ หมายถึง ผู้สอนท าการเรียกชื่อผู้เรียนที่เข้าเรียนในรายวิชา และช่วงเวลาที่ท าการเรียนการสอน 

ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

ผู้สอน หมายถึง  อาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนในรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน 

เทคโนโลยี Barcode scanning  หมายถึง  การน าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องสแกนบาร์โค้ดมาใช้ในการ 
อ่านแถบรหัสนักศึกษา 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1. ได้ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

 2. ทราบระดับประสิทธิภาพของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  
 3. ช่วยลดระยะเวลาในการเช็คชื่อนักศึกษาในห้องเรียน 

 4. คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามสามารถน าข้อมูลไปใช้ร่วมกับระบบบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได้ 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1. บริบทของการเรียนการสอน 
2. เทคโนโลยีบาร์โค้ด 

3. ระบบสารสนเทศ 
4. โปรแกรมท่ีใช้พัฒนาระบบ 
5. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System development life cycle : SDLC) 
6. ทฤษฏีการวิเคราะห์ระบบ 
7. ทฤษฏีการประเมินระบบ 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บริบทของการเรียนการสอน 

 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน  คือการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ทุกดา้น  ไมว่าจะเป็นด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  คุณธรรม  ค่านิยม  ความคิด  การ
ประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญก้าวหน้าทัน
โลกแข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได คนในสังคมมีความสุข  มีความสามารถประกอบอาชีพการ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันไดอย่างสมานฉันท์  

การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตาม
อัธยาศัย ยอมข้ึนกับความเหมาะสมส าหับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกกันไป เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็น
กระบวนการทีเ่ป็นระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่
รับผิดชอบเข้าร่วมการด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีการด าเนินการ    มีทรัพยากรต่างๆ 
สนับสนุน  และต้องมมีีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเที่ยงตรงและ 

เชื่อถือไดด้วย ทั้งนี้  ผลผลิตของการจัดการศึกษาไดแกผู้ที่ไดรับการศึกษา สวนผลลัพธ์หรือผลสะท้อนท้ายคือ
การมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค์ (ท่ีมา :https://nantapim.files.wordpress.com/) 

เทคโนโลยีบาร์โค้ด 

 ความหมายของค าว่า บาร์โค้ด 
    บาร์โค้ด (BARCODE) หรอืในค าเรียกภาษาไทยว่า “รหัสแท่ง” ซึ่งอาจไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นัก 
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเรียกทับศัพท์ว่า “บาร์โค้ด” โดยบาร์โค้ดนี้ใช้ส าหรับการตรวจสอบสินค้าตอนช าระเงิน 
หรือใช้ตรวจสอบสต็อกสินค้า ตรวจสอบยอดขาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือที่
เรียกกันว่า “เคร่ืองสแกนบาร์โค้ด  

 

http://บาร์โค๊ดไทย.com/
http://บาร์โค๊ดไทย.com/
http://บาร์โค๊ดไทย.com/
http://บาร์โค๊ดไทย.com/
http://บาร์โค๊ดไทย.com/
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(Barcode Scanner)” โดยการใช้วิธีนี้จะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการคีย์ข้อมูลหรือตัวเลขรหัสเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการก็คือการยิงแสงเลเซอร์ไปที่แถบบาร์โค้ด  
โดยเครื่องสแกนบาร์โค้ดจะถือเป็นฮาร์ดแวร์ อ่านแถบบาร์โค้ดแล้วแปลงเป็นรหัสไปสู่ซอฟท์แวร์ใน
คอมพิวเตอร์ 
    ประโยชน์ของบาร์โค้ด การใช้บาร์โค้ดเข้ามาแทนที่ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลข แล้วใช้เครื่อง
สแกนบาร์โค้ด (Barcode scanner) ในการอ่านนั้น ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์
ข้อมูล อีกท้ังยังเพ่ิมความรวดเร็วขึ้นอีกด้วย  ยกตัวอย่างเวลาเราไปห้างสรรพสินค้า หรือมินิมาร์ททั่วไปที่ใช้
เครื่องสแกนบาร์โค้ดในขั้นตอนการช าระเงินของ 
เคาท์เตอร์แคชเชียร์ ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมความสะดวกท้ังกับพนักงานเองและลูกค้าเป็นอย่างมาก ทั้งมีความ
รวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องรอนาน อีกทั้งยังลดความผิดพลาดของ ราคาสินค้าท่ีลูกค้าต้องช าระ บางท่านคงเคยเห็น
บาร์โค้ดบางตัวที่เกิดความผิดพลาดจนสแกนไม่ได้ พนักงาน แคชเชียร์จะต้องคีย์รหัสสินค้าและจ านวนที่ซื้อเข้า
เครื่องคิดเงินเอง ลองคิดดูว่า หากสินค้าทุกตัวที่เราซื้อ พนักงานแคชเชียร์ต้องมาคีย์ตัวเลขเองอย่างนี้ทั้งหมด 
ในหนึ่งวันอาจจะมีสินค้าบางชิ้นที่อาจคีย์ตัวเลขผิดไป เพียงตัวเดียว ก็จะท าให้กลายเป็นสินค้าอีกชนิดทันที 
กลายเป็นเกิดการค านวณราคาสินค้าผิดพลาดไป ในที่สุดอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ และที่ส าคัญยังท าให้เกิด
ความล่าช้าในการช าระเงินอีกด้วยบาร์โค้ดและเครื่องสแกนบาร์โค้ดจึงเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญมาก 
ในส่วนนี้ 
 ประเภทของเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด จ าแนกออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ 
    เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบสัมผัส และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไม่สัมผัส และยังสามารถแยกประเภทตาม
ลักษณะการเคล่ือนย้ายได้ โดยแบ่งกลุ่มเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด  
แบบเคล่ือนย้ายได้ (Portable) และเครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบยึดติดกับที่ (Fixed Positioning Scanners) 
    เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แบบเคล่ือนย้ายได้  (Portable) เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ประเภทนี้ ส่วนมากจะ
มีหน่วยความจ าในตัวเอง เพ่ือเก็บข้อมูลที่อ่านหรือบันทึกด้วยปุ่มกดสามารถน าอุปกรณ์ไปใช้ได้ง่ายโดยสามารถ
พกพาได้ การอ่านรหัสแต่ละครั้งจะน าเอาเครื่องอ่านเข้าไปยังต าแหน่งที่สินค้าอยู่ ส่วนมากเครื่องอ่านลักษณะนี้
จะมีน้ าหนักเบา ส่วนแบบที่ไม่มีหน่วยความจ าในตัวเองจะท างานแบบไร้สายเหมือนโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ภายใน
บ้านซึ่งมีข้อจ ากัดเรื่องระยะทาง 
    เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แบบยึดติดกับท่ี  (Fixed Positioning Scanners) เครื่องอ่านบาร์โค้ด 
ประเภทนี้ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ ส่วนมากจะติดตั้งกับด้านข้าง หรือต าแหน่งใด ๆ  
ที่เหมาะสมในแนวทางว่ิงของสายพานล าเลียง เพื่ออ่านรหัสที่ติดกับบรรจุภัณฑ์และเคล่ือนที่ผ่านไปตามระบบ
สายพานล าเลียง บางครั้งเครื่องอ่านประเภทนี้จะติดตั้งภายในอุปกรณ์ของระบบสายพานล าเลียงเพ่ือให้
สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติ อีกรูปแบบที่เราเห็นกันมาก จะฝังอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์ ตามห้างสรรพสินค้า โดย
แคชเชียร์จะน าสินค้าด้านที่มีบาร์โค้ดมาจ่อหน้าเครื่องอ่านที่ถูกฝังไว้กับโต๊ะ หรือตั้งไว้ด้านข้าง เครื่องอ่านจะท า
การอ่านบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ  
เมื่อมีวัตถุเคล่ือนไหวอยู่ข้างหน้าตัวเครื่อง 
   1.  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัส (Contact Scanners) เครื่องอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้ เป็น
อุปกรณ์ที่เวลาอ่าน ต้องสัมผัสกับผิวหน้าของรหัสแท่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
   1.1  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบปากกา (Pen Scanner) หรือแวนด์ (Wand) เป็น
เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีลักษณะเหมือนหัวปากกา โดยมีปลายปากกาเป็นอุปกรณ์ส าหรับผลิตล าแสงเพ่ืออ่าน
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ข้อมูล  น้ าหนักเบา พกพาสะดวก  มีข้อจ ากัดเรื่องคุณภาพฉลากต้องดีมาก เพราะหัวอ่านที่สัมผัสบนรหัสแท่ง
อาจจะท าให้รหัสลบหรือเสียหายได้ เหมาะส าหรับอ่านบาร์โค้ดบนเอกสารหรือคูปอง 
   1.2  เครื่องอ่านบัตร (Slot Scanner) เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด  
ที่ใช้อ่านรหัสแท่งจากบัตรหรือวัสดุอ่ืน โดยต้องรูดบัตรที่มีบาร์โค้ดนั้นลงในช่องเพ่ืออ่านข้อมูล เหมาะส าหรับรูด
บัตรที่มีบาร์โค้ด อ่านรหัสบาร์โค้ดจากบัตรประจ าตัว เพื่อบันทึกเวลาหรือดูข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเจ้าของบัตรเอง 
  2.  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส (Non Contact Scanner) เป็น  
เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่มีหลายรูปแบบจากแบบง่ายๆ ที่ลักษณะคล้ายปืนที่เห็นตามร้านค้าปลีก จนถึงระบบแบบ 
Pocket PC สามารถอ่านโดยห่างจากรหัสแท่งได้ ท าให้ท างานได้รวดเร็ว ง่ายและสะดวก โดยแบ่งเป็นหลาย
ชนิด ดังนี ้
   2.1  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD (Charge Coupled Device Scanner) เครื่อง
อ่านบาร์โค้ด ประเภทนี้ เป็นเครื่องอ่านราคาถูก การท างานจะอาศัยการสะท้อนของแสงจากรหัสแท่งและ
ช่องว่างแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณวีดีโอ เครื่องอ่านแบบนี้ในขณะอ่านจะไม่มีการเคล่ือนที่ชิ้นส่วน ความแม่นย า
จะสูงกว่าแบบเลเซอร์ ใช้พลังงานน้อย อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการสร้างล าแสง (LED) จะยาวนานกว่า 
เครื่องอ่านบาร์โค้ด  
แบบนี้ยังเป็นแบบตัดวงจรไฟอัตโนมัติในกรณีท่ีไม่มีการใช้งาน 
   2.2  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ Linear Imaging เครื่องอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้ เป็น
เครือ่งอ่านบาร์โค้ด ที่ใช้หลักการอ่านโดยวิธีจับภาพโดยเลนซ์รับภาพเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูป ท าให้ระบบ
หัวอ่านมีความสามารถในการอ่านในเชิงเรขาคณิตสูงกว่าเครื่องอ่านแบบ CCD สามารถอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็ก
มากๆได้ เนื่องจากใช้การอ่านด้วยตัวเลนซ์รับภาพท าให้จับภาพได้ระยะไกลขึ้น อ่านได้เร็วถึง 100 - 450 scan 
ต่อวินาที ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบ Linear Imaging มีความสามารถในการอ่านและ
ความเร็วในการอ่านเหนือว่าการอ่านแบบ CCD แต่มีความทนทานเหมือนกัน และอ่านในระยะไกลได้เทียบเท่า
มาตรฐานของเครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบเลเซอร์ 
   2.3  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ ( Laser Scanner) เครื่องอ่านบาร์โค้ด ชนิดนี้
มีวิธีการท างาน คือเมื่อกดปุ่มอ่านรหัสจะเกิดล าแสงเลเซอร์ซึ่งมีกระจกเงาเคล่ือนที่มารับแสงแล้วสะท้อนไปตก
กระทบกับรหัส และผ่านเป็นแนวเส้นตรงเพียงครั้งเดียว ล าแสงที่ยิงออกมาจะมีขนาดเล็กด้วยความถ่ีเดียว ไม่
กระจายออกไปนอกเขตท่ีต้องการท าให้สามารถอ่านรหัสที่มีขนาดเล็กได้ดี 
 ลักษณะบาร์โค้ด 
     บาร์โค้ด หมายถึง เลขหมายประจ าตัวสินค้า ใช้แทนด้วยแท่งบาร์ขาว-ด า เรียงเข้าด้วยกัน และ
ประกอบด้วยตัวเลข 8-13 หลัก สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ โดยอาศัยหลักของการสะท้อนแสง นิยม
ใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกชนิดและสินค้าส าเร็จรูปต่างๆ  
              การออกเลขหมายให้กับสินค้าแต่ละตัวจะช่วยให้การติดต่อกันระหว่างผู้ค้า (ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัด
จ าหน่าย และผู้ค้าปลีก) สามารถท างานได้ราบรื่นขึ้น เปรียบได้กับบัตรประจ าตัวประชาชนที่เป็นเครื่องชี้บอก
ถึงความแตกต่างกันของแต่ละคน เลขหมายประจ าตัวสินค้าก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างของสินค้าชนิด
นั้นกับสินค้าอ่ืน ๆ  
     สินค้าทุกชนิดที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น ขนาด สี จ านวนบรรจุ จะมีเลขหมายประจ าตัว
สินค้าต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไอศกรีมรสวนิลาจะมีเลขหมายประจ าตัวคนละเลขหมายต่างจากไอศกรีมรสช็อกโก
แล็ต หรือในกรณีกล่องใหญ่ที่บรรจุถ้วย 12 ใบ จะมีเลขหมายประจ าตัวแตกต่างจากถ้วย 1 ใบ 
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     Barcoode บาร์โค้ดท่ีใช้กันใน สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล เป็นต้น ดังต่อไปนี้ 
  1.  UPC-A (Universal Product Code) พบมาในธุรกิจค้าปลีกของประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนนาดา รหัสบาร์โค้ดท่ีใช้เป็นแบบ 12 หลัก หลักท่ี 1 เป็นหลัก 
ที่ระบุประเภทสินค้า และตัวที่ 12 เป็นหลักที่แสดงตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด รหัสบาร์โค้ด
แบบUPC มีหน่วยงาน Uniform Council (UCC) ที่ตั้งอยู่รัฐ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแลในการจด
ทะเบียนบาร์โค้ด 
  2.  Interleaved 2 of 5 เป็นรหัสบาร์โค้ดท่ีใช้ในระบบรับ - ส่งสินค้า รหัสบาร์โค้ดแบบนี้
เหมาะส าหรับพิมพ์ลงบนกระดาษลูกฟูก มักใช้ในโกดังจัดเก็บสินค้า  
และอุตสาหกรรมต่างๆ 
  3.  บาร์โค้ด 128 (Code 128) เนื่องจากโค้ด 39 เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้ค่อนข้างจ ากัด 
ดังนั้นจึงได้มาการพัฒนาโค้ด 128 ขึ้นมาใช้งาน และเหมาสมกับฉลากสินค้า 
ที่มีพ้ืนที่จ ากัดเพราะรหัสแท่งแบบโค้ด 128 นี้จะกะทัดรัดและดูหนาแน่นกว่าโค้ด 39 โดยทั่วไปแล้วโค้ด 128 
นิยมใช้ในอุตสาหกรรม การจัดส่งสินค้าซึ่งมีปัญหาด้านการพิมพ์ฉลาก 
  4.  Data Matrix บาร์โค้ด 2 มิติแบบนี้ ถูกพัฒนาโดยบริษัท RVSI Acuity Cimatrix 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1989 สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 16022 และ ANSI/AIM BC11-ISS-
Data Matrix ลักษณะบาร์โค้ดมีทั้งรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสและส่ีเหลี่ยมผืนผ้า ส าหรับบาร์โค้ดรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสมี
โมดูลข้อมูลระหว่าง 10 x 10 ถึง 144 x 144 โมดูล และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 8 x 18 ถึง 16 x 48 โมดูล Data 
Matrix สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุด 3,116 ตัวเลข หรอื 2.355 ตัวอักษร แต่ส าหรับข้อมูลประเภทอ่ืน
ได้แก่ข้อมูลเลขฐานสองบรรจุได้ 1,556 ไบต์ (1 ไบต์เท่ากับเลขฐานสอง 8 หลัก) และตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
บรรจุได้ 778 ตัวอักษร รูปแบบค้นหาของบาร์โค้ดแบบ Data Matrix อยู่ที่ต าแหน่งของด้านซ้ายและด้านล่าง
ของบาร์โค้ด บาร์โค้ด Data Matrix ส่วนใหญ่ใช้ในงานที่มีพ้ืนที่จ ากัด 
และต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็ก 
  5.  EAN-13 (European Article Numbering international retail product code) เป็น
แบบบาร์โค้ดท่ีได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยบาร์โค้ดประเภทนี้ 
จะมีลักษณะเฉพาะของชุดตัวเลขจ านวน 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
   3 หลักแรก คือ รหัสของประเทศที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ผลิตได้ท าการลงทะเบียนได้
ท าการผลิตจากประเทศไหน 
   4 หลักถัดมา คือ รหัสโรงงานที่ผลิต 
   5 หลักถัดมา คือ รหัสของสินค้า และ ตัวเลขในหลักสุดท้าย จะเป็นตัวเลขตรวจสอบ
ความถูกต้องของบาร์โค้ด (Check digit)แม้ว่าบาร์โค้ดแบบ EAN-13 จะได้รับการยอมรับไปทั่วโลก แต่ใน
สหรัฐอเมริกาและแคนนาที่เป็นต้นก าเนิดบาร์โค้ดแบบ UPC-A ยังคงมีการใช้บาร์โค้ดแบบเดิม จนวันที่ 1 
มกราคม ค.ศ. 2005 หน่วยงาน Uniform Code Council ได้ประกาศให้ใช้บาร์โค้ดแบบ EAN-13 ไปพร้อมๆ 
กับ UPC-A ที่ใช้อยู่เดิม การออกประกาศในครั้งนี้ท าให้ผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาต้องใช้บาร์โค้ดทั้ง2 แบบบนผลิตภัณฑ์  
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 การค านวณตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ดแบบ EAN-13 (Check digit Calculation) 
       - น าตัวเลขในต าแหน่งคู่ (หลักท่ี 2,4,6,8,10,12 ) มารวมกันแล้วคูณด้วย 3 
       - น าตัวเลขในต าแหน่งค่ี (หลักท่ี 1,3,5,7,9,11 ) มารวมกัน 
       - ผลลัพธ์จากข้อ 1 และ 2 มารวมกัน 
  ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 3 ท าการ MOD ด้วย 10 จะได้เป็นตัวเลข (Check digit) ที่จะต้องแสดง
ในหลักท่ี 13 
  6.  QR Code  เป็นบาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีด าเรียงตัวกันมีสัณฐาน
ส่ีเหล่ียม มีพ้ืนหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ท
โฟน เพ่ือถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรือโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล และอ่ืน ๆ โดยรหัสคิวอาร์นี้ 
สร้างสรรค์ข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยเดนโซ-เวฟ บริษัทลูกของโตโยต้า โดยนับเป็นรหัสแท่งสองมิติประเภทหนึ่ง 
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น 
  QR Code ก็คล้ายกับ Bar Code ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ โดย QR Code หรือเรียกกันอีก
ชื่อหนึ่งว่า two-dimensional bar code (2D bar code) มันหน้าที่ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ได้เหมือนกันแต่ว่าเร็ว
กว่า ใช้งานง่ายกว่า และมีลูกเล่นเยอะกว่า Bar Code มากชื่อของ QR Code นั้นมาจากนิยามความหมาย
ว่า Quick Response  หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งมาจากความตั้งใจของผู้คิดค้น ที่จะให้ QR Code นี้
สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ซึ่ง QR Code นี้ถูกคิดค้นข้ึนในปี 1994 โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่ชื่อ 
Denso-Wave และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิชื่อ QR Code ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก และปัจจุบันตัว
สัญลักษณ์ QR Code นี้ได้รับความนิยม จนกลายเป็นของธรรมดาในญี่ปุ่นไปแล้ว 

ระบบสารสนเทศ  

 1.  ระบบสารสนเทศ (Information System)  
     การด าเนินงานธุรกิจในปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เข้ามาประสานการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างโอกาสและการแข่งขันที่มีมากย่ิงข้ึน ระบบ
สารสนเทศจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างย่ิงในการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน เพ่ือช่วยให้องค์กรได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการท างานโดยอาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ กระบวนที่ท าให้เกิด
สารสนเทศนี้เรียกว่า การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นี้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยหมาย
รวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการในการน าอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น ๆ มาใช้งานเพ่ือ
รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 
 2.  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
     ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ชนิดคือ Input Processing และ 
Output การท างานของระบบนี้จะท าหน้าที่ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่เข้ามาทางด้าน Input ให้เป็นสารสนเทศ
ที่ออกมาทาง Output ผลลัพธ์ที่ได้จาก Output จะย้อนกลับ (Feedback) ไปยัง Input เพ่ือให้มีการ
ประเมินผลการท างาน 
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 3.  สารสนเทศ (Information)  
     ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และมีการจัดการให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถน าไปใช้งาน
ได้ตามที่ต้องการ เช่น หากว่าเรามีข้อมูลตัวเลขต่างๆ และเมื่อน าตัวเลขเหล่านั้นไปท าการประมวลผลด้วยการ 
บวก ลบ คูณ หาร แล้ว ออกมาเป็นข้อสรุปของจ านวนต่างๆ นั้นก็ถือเป็นสารสรเทศด้วยเช่นกัน หรืออาจกล่าว
ได้ว่า สารสนเทศนั้น คือข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็เป็นได้ 
 4.  แหล่งข้อมูล (Data Processing Information)  
     แหล่งข้อมูลภายในองค์กรประกอบด้วยบุคลากรขององค์กร การปฏิบัติงานภายในของหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆภายในองค์กร เช่น การวางแผนการปฏิบัติงานประสิทธิภาพการท างาน
การได้มาของข้อมูลอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้เช่นการสังเกตการพูดคุยเป็นต้นแหล่งข้อมูล
ภายนอกองค์กรข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันผู้บริโภค
บริษัทตัวแทนขายสินค้าเอกสารต่างๆหรือส่ิงพิมพ์หรือองค์กรของรัฐเป็นต้นข้อมูลอาจจะเป็นรายได้ประชาชาติ
สถิติการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดอัตราการเจริญเติบโตของประชากร 
 5.  คุณสมบัติของสารสนเทศ  
         5.1  ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ถ้าข้อมูลที่เก็บมาเชื่อถือไม่ได้จะท าให้เกิด
ผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาด
ความแม่นย า และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ รูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูลต้องค านึงถึงกรรมวิธีการด าเนินงาน
เพ่ือให้ได้ความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 
     5.2  ทันต่อความต้องการใช้ (Timeliness) นอกเหนือจากสารสนเทศขององค์กรจะต้องมีความ
เที่ยงตรงหรือความถูกต้องแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติของการที่สามารถน าสารสนเทศมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
ใช้ข้อมูล หรือเพ่ือการตัดสินใจ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กรมี
การเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสารสนเทศด้านการขาย การผลิต ตลอดจนด้านการเงิน 
ถ้าผู้บริหารได้รับมาล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตัดสินใจ หรือการ
ด าเนินงานของผู้บริหารที่จะลดลงตามไปด้วย 
     5.3  ความสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศขององค์กรที่ดี จะต้องมีความสมบูรณ์ท่ีจะช่วย
ท าให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความถูกต้อง การมีสารสนเทศท่ีมีปริมาณมาก ไม่ได้หมายถึงการที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน สารสนเทศที่มีมากเกินไปอาจเป็นสารสนเทศท่ีไม่มีความส าคัญ เช่นเดียวกับ
การมีสารสนเทศที่มีปริมาณน้อยเกินไป ก็อาจท าให้ไม่ได้สารสนเทศท่ีส าคัญครบเพียงพอทุกด้านที่จะน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะต้องรอให้มีสารสนเทศครบถ้วน 100 
เปอร์เซ็นต์ก่อนจึงจะท าการตัดสินใจได้ เช่น จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราการใช้สินค้า ปริมาณสินค้าคงเหลือ 
ราคาต่อหน่วย แหล่งผู้ผลิตค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ระยะเวลารอคอยของสินค้าแต่ละ
ชนิด ดังนั้นจะตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับสารสนเทศใน
ทุกเรื่อง การขาดไปเพียงบางเรื่องจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมากเป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า 
ไม่ได้หมายความว่ามีสารสนเทศมากเฉพาะในบางด้าน ขณะที่สารสนเทศในบางด้านไม่มีหรือมีไม่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจ แต่จะต้องได้รับสารสนเทศที่ส าคัญครบในทุกด้านที่ท าการตัดสินใจ 
     5.4  กะทัดรัดชัดเจนการจัดเก็บต้องให้เหมาะสมกับหน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมี
การออกแบบโครงสร้างของระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานขององค์กรได้
จะต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้  
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  5.4.1  ใช้งานได้ง่าย   
  5.4.2  มีความชัดเจนตรงกับความต้องการ  
  5.4.3  มีความถูกต้องเชื่อถือได้  
  5.4.4  มีคุณสมบัติเชิงปริมาณเพียงพอกับการใช้  
  5.4.5  ยอมรับได้ทุกระดับ  
  5.4.6  สามารถขยายระบบต่อไปในอนาคต  
  5.4.7  เป็นระบบที่มีความเป็นอิสระไม่ผูกพันกับเทคโนโลยี 
    5.5 ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจเพื่อ หาความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์การ ดูสภาพการใช้ข้อมูล และขอบเขตของข้อมูลที่ สอดคล้องกับความต้องการ 
(สุชาดา กีระนันทน์ : 2541) 

 6.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)  
     การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้สามารถท างานเพ่ือแก้ปัญหาการด าเนินงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยอาจน าคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบเนื่องจากในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใช้นั้นการพัฒนาการใช้งานต้องพัฒนา
ในส่วนของการประมวลผลและส่วนของข้อมูลไปพร้อมๆกันและฐานข้อมูลเป็นส่วนส าคัญส าหรับระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ดังนั้น  การออกแบบระบบงานสารสนเทศจึงต้องให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบฐานข้อมูลและการออกแบบส่วนประมวลผล (กิตติภักด ีวัฒนะกุลและจ าลอง ครูอุตสาหะ : 2544) 

 7.  การพัฒนาฐานข้อมูล  
     วงจรชวีิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle : DBLC) เป็นขั้นตอนที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใช้งานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี ้(กิตติภักดี 
วัฒนะกุลและจ าลอง ครูอุตสาหะ : 2544)  
     7.1  การศึกษาภาพปัญหาและความต้องการ (Database initial study) 
เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ความ
ต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายปัญหาขอบเขตและกฎระเบียบต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่จะ
พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล 
     7.2  การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database design) เป็นขั้นตอนที่น าเอารายละเอียดต่างๆ          
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกมาก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูลขึ้นใช้งานซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับคือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดระดับตรรกะและระดับกายภาพ  
     7.3  การติดตั้งและบันทึกข้อมูล (Implementation and loading) เป็นขั้นตอน 
ที่น าเอาโครงร่างต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการออกแบบในขั้นต้นมาสร้างเป็นตัวฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บ
ข้อมูลจริงรวมทั้งแปลงข้อมูลของระบบงานเดิมให้สามารถน ามาใช้งานในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ใน
กรณีท่ีระบบเดิมมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 
     7.4  ทดสอบและประเมินผล (Testing and evaluation) เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพ่ือหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้งท าการประเมินความสามารถของระบบฐานข้อมูลนั้น
เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ใน
ด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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     7.5  การน ามาใช้งาน (Operation) เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเสร็จ
เรียบร้อยแล้วไปใช้งานจริง  
     7.6  การบ ารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข (Maintenance and evolution) เป็นขั้นตอนที่เกิดข้ึน
ระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริงเพ่ือบ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
เป็นขั้นตอนของการแก้ไขและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงความต้องการของ
ผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล จากการศึกษาทฤษฏีของวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่กล่าว
มาข้างต้นผู้วิจัยได้น าแนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลแบบวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (DBLC) มาใช้
ในการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะขั้นตอนที่1-4 เท่านัน้ 

โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ  

 1. โปรแกรม Microsoft visual studio 2010  
     โปรแกรม Visual Basic 2010 จัดว่าเป็นโปรแกรมภาษาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดภาษาหนึ่ง  
เพราะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย และสะดวกสบายต่อการใช้งาน
มากกว่าเวอร์ชันก่อน ๆ มาก  
    ภาษา C# (ซี-ชาร์ป) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สาหรับเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์1 ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สาหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างย่ิง ซึ่งภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา C++ 
(ซี-พลัสพลัส) และมีโครงสร้างแบบเชิงวัตถุ (object-oriented programming) โดยใช้ Visual Studio 
(วิชวล-สตูดิโอ) เป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Visual Studio เป็นเครื่องมือที่คอยอา
นวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ไม่ยากนัก 
            ภาษา C# ได้รวบรวมข้อดีของภาษาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษา Java ภาษา C และ 
ภาษา C++ โดยมีข้อดีดังนี้ 
            1. เป็นภาษาท่ีเขียนง่าย ไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย เพราะคล้ายภาษา Java ภาษา C และ ภาษา C++ 
ทาให้หลายคนเข้าใจได้ไม่ยาก 
            2. เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาสาหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ภายใต้แนวคิด .NET Framework ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน 
            3. เป็นภาษาท่ีถูกออกแบบมาให้ทางานบน .NET Framework (ดอตเน็ต-เฟรมเวิร์ก) โดย .NET 
Framework เป็นรูปแบบในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ซึ่งบริษัทไมโครซอพท์เป็นผู้พัฒนา ซึ่ง
คุณสมบัติที่สาคัญของ .NET Framework ก็คือ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบนระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือ 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น เครื่องพีซีกับเครื่องแมคหรือ 
ระบบปฏิบัติการวินโดว์กับระบบปฏิบัติการแมคอินทอช เป็นต้น ดังนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจึงสามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ได้โดยง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องติดข้อจากัดต่างๆ อย่างเช่นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนอีกต่อไป 
            4. เป็นภาษาท่ีแข็งแกร่ง เพราะเป็นภาษาที่ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างของภาษา Java 
ภาษา C และ ภาษา C++ เหล่านั้น ทาให้ ภาษา C# เป็นภาษาท่ีมีความสมบูรณ์ตามแบบฉบับของโครงสร้าง
แบบเชิงวัตถุ(object-oriented programming) 
 



12 
 

 2. โปรแกรม Microsoft sql server 2008 R2 

     SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management 
system หรือ RDBMS) จาก Microsoft ที่ได้รับการออกแบบส าหรับสภาพแวดล้อมวิสาหกิจ SQL Server 
เรียกใช้บน T-SQL (Transact -SQL) ชุดของส่วนขยายโปรแกรมจาก Sybase และMicrosoft ที่เพ่ิมหลาย
ส่วนการท างานจาก SQL มาตรฐาน รวมถึงการควบคุมทรานแซคชั่น, exception และการควบคุมความ
ผิดพลาด, การประมวลผลแถว และการประกาศตัวแปร Yukon เป็นชื่อรหัสในการพัฒนา SQL Server 2005 
ได้รับการเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2548 ผลิตภัณฑ์ 2005 ได้รับการกล่าวว่าให้ความยืดหยุ่นความสามารถ
เชิงปริมาณ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยกับการประยุกต์ฐานข้อมูล และท าให้สร้างและจัดวางง่ายขึ้น 
ดังนั้น จึงลดความซับซ้อนและความน่าเบ่ือเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2005 รวมการ
สนับสนุนการบริหารมากขึ้นด้วย 
     ต้นก าเนินค าส่ัง SQL Server ได้รับการพัฒนาโดย Sybase ในปลายทศวรรษ 1980 Microsoft, 
Sybase และ Ashton-Tate รวมมือในการผลิตเวอร์ชันแรกของผลิตภัณฑ์นี้เวอร์ชันแรก SQL Server 4.2 
ส าหรับ OS/2 นอกจากนี้ ทั้ง Sybase และ Microsoft เสนอผลิตภัณฑ์ SQL Server โดย Sybase เปลี่ยนชื่อ
ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็น Adaptive Server Enterprise  
     SQL Server คือ การน าเอาวิสัยทัศน์เรื่อง Microsoft Data Platform มาแปลงเป็นโซลูชั่นที่ช่วย
ให้องค์กรบริหารข้อมูลทุกชนิดได้จากทุกที่และทุกเวลา โซลูชั่นนี้จะช่วยให้จัดเก็บข้อมูลจากเอกสารทั้งท่ีเป็น
แบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไร้โครงสร้างเอาไว้ในดาต้าเบสที่เดียว SQL Server 2008 มีชุดเซอร์วิสแบบ 
built-in เป็นจ านวนมาก เช่น การท าคิวรีระบบค้นข้อมูล การปรับความสอดคล้องของข้อมูล การท ารายงาน
และการวิเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ SQL Server 2008 ยังมีระดับของความปลอดภัย (Security) ความ
ไว้วางใจในการท างาน (Reliability) และ มีโครงสร้างที่รองรับการท างาน (Scalability) ของแอพพลิเคชั่นเชิง
ธุรกิจหลากหลายชนิด SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2 จึงเหมาะส าหรับการวางแผนและ
จัดการและพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 
R2 ช่วยให้น าเอาข้อมูลไปใช้ในแอพพลิเคชั่นพิเศษท่ีพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ Microsoft.NET และ Visual Studio 
รวมทั้งน าไปใช้ในโครงสร้างแบบ service-oriented architecture (SOA) และข้ันตอนการท าธุรกิจได้ผ่าน
ทาง Microsoft BizTalk Server ได้อีก 
     ทางบริษัทไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรม SQL Server ซึ่งเป็น DBMS ที่ใช้ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational DataBase Management System) ในท้องตลาดที่มี
ประสิทธิภาพสูงตัวหนึ่ง SQL Server ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในงาน 19 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีลักษณะการใช้
งานพร้อมกันหลายบุคคล ดังนั้น SQL Server จึงต้องมีความสามารถในการจัดการระบบฐานข้อมูล ดังนี ้
  1.  สนับสนุนการท างานแบบมัลติยูสเซอร์ มีความสามารถในการรองรับผู้ใช้หลายคนในเวลา
เดียวกัน  
  2.  สนับสนุนการท างานแบบมัลติโปรเซสเซอร์ ซึ่งท าให้สามารถจัดการข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นจะ
กระจายการท างานไปให้ซีพียูแต่ละตัว แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน รวมทั้ง 
ยังสามารถสร้างระบบท างานแบบกระจาย (Distributed Query) ฐานข้อมูลไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตัวได้  
  3.  มีความสามารถด้านระบบฐานข้อมูลครบถ้วน เช่น การสร้างวิว การสร้าง อินเด็กซ์ และ
การเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองได้  
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  4.  มีระบบรักษาความปลอดภัย ที่ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับการล็อกอินเข้า
งานระบบฐานข้อมูล จนถึงระดับการก าหนดสิทธ์ิให้ล็อกอิน ท าให้สามารถจัดการความปลอดภัยของระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น  
  5.  มีระบบส ารองข้อมูล เพ่ือคืนสภาพฐานข้อมูล กลับไปสู่สภาพเดิมก่อนล่ม  
  6.  มีเครื่องมือช่วยจัดการระบบฐานข้อมูล เช่น Management Studio, Profiler, Tuning 
advisor และอ่ืน ๆ ท าให้การจัดการระบบฐานข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ส าหรับ SQL 
Server รุ่นล่าสุดจะเป็น SQL Server 2008 R2 ที่มาพร้อมความสามารถต่าง ๆ มากมายให้กับองค์กร หรือ
สถาบัน ที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาในการเข้าถึงและการไหลข้อมูลทั่วทั้งองค์กร เป็นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ 
และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย SQL Server ขององค์กรอ่ืนได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย 
 SQL Server 2008 เพ่ิมเครื่องมือใหม่ ในการจัดการหลายฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน มี
ความสามารถในการปรับปรุงระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน และขับเคล่ือนข้อมูลไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้เร็วขึ้น 

 3. ภาษา C# (ซี-ชาร์ป) 
  ภาษา C# (ซี-ชาร์ป) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะส าหรับผู้ที่
เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างย่ิง ซึ่งภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา C++ (ซี-พลัส 
พลัส) และมีโครงสร้างแบบเชิงวัตถุ (object-oriented programming) โดยใช้ Visual Studio (วิชวล-
สตูดิโอ) เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Visual Studio เป็นเครื่องมือที่คอยอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้ไม่ยากนัก 
            ภาษา C# ได้รวบรวมข้อดีของภาษาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษา Java ภาษา C และ 
ภาษา C++ โดยมีข้อดีดังนี้ 
            1. เป็นภาษาท่ีเขียนง่าย ไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย เพราะคล้ายภาษา Java ภาษา C และ ภาษา C++ 
ท าให้หลายคนเข้าใจได้ไม่ยาก 
            2. เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาส าหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ภายใต้แนวคิด .NET Framework ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน 
            3. เป็นภาษาท่ีถูกออกแบบมาให้ท างานบน .NET Framework (ดอตเน็ต-เฟรมเวิร์ก) โดย .NET 
Framework เป็นรูปแบบในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ซึ่งบริษัทไมโครซอพท์เป็นผู้พัฒนา ซึ่ง
คุณสมบัติที่ส าคัญของ .NET Framework ก็คือ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบนระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือ 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น เครื่องพีซีกับเครื่องแมคหรือ 
ระบบปฏิบัติการวินโดว์กับระบบปฏิบัติการแมคอินทอช เป็นต้น ดังนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจึงสามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ได้โดยง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องติดข้อจ ากัดต่างๆ อย่างเช่นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนอีกต่อไป 
            4. เป็นภาษาท่ีแข็งแกร่ง เพราะเป็นภาษาที่ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างของภาษา Java 
ภาษา C และ ภาษา C++ เหล่านั้น ท าให้ ภาษา C# เป็นภาษาท่ีมีความสมบูรณ์ตามแบบฉบับของโครงสร้าง
แบบเชิงวัตถุ(object-oriented programming) 
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3.1 เคร่ืองมือส าหรับพัฒนาโปรแกรม 
            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C# นั้น จะมีเครื่องมือที่ช่วยคอยอ านวยความ
สะดวกสบายให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และ ผู้เขียน
โปรแกรมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวก็คือ โปรแกรม 
Visual Studio นั่นเอง 
            Visual Studio เป็นซอฟต์แวร์ประเภท IDE (Integrated Development Environment) ซึ่งเป็น
การน าแนวความคิดการท างานแบบรวมศูนย์มาใช้ คือ การท าให้วงจรการพัฒนาระบบทั้งหมดท างานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบจนถึงการน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นๆ  

3.2 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# 
            โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐานจะประกอบด้วยส่วนของโปรแกรมหลักแต่จะไม่มีส่วนของ
โปรแกรมย่อย (subroutine) โดยแสดงดังแผนภาพที่ 2.1 

                   
แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐาน 

 
จากแผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            1. หมายเลข (1) เป็นการระบุชื่อของ namespace ซึ่งใช้ในการก าหนดขอบเขตให้กับคลาสต่างๆ
รวมถึงใช้ในการจัดโครงสร้างของโปรแกรมขนาดใหญ่ให้เป็นสัดส่วนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนโดยมีผู้เขียนโปรแกรมหลายคน นอกจากนี้ การก าหนด namespace ยังช่วย
ป้องกันปัญหาการตั้งชื่อคลาสหรือค่าคงที่อ่ืนๆ ซ้ ากันได้ 
            2. หมายเลข (2) เป็นการระบุชื่อของ class 
            3. หมายเลข (3) เป็นการะบุพ้ืนที่ส าหรับคาส่ังต่างๆ ที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติตาม 

https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c/1.jpg?attredirects=0
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            นอกจากนี้ ในบางกรณี ผู้เขียนโปรแกรมสามารถที่จะไม่เขียนในส่วนของ namespace ได้                 
ถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีขนาดเล็ก และ ไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งการที่ไม่เขียนในส่วนของ namespace  
จะถือว่า class ที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ใน namespace กลาง โดยแสดงแผนภาพที่ 2.2 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.2  โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐาน กรณีไม่เขียนในส่วนของ namespace 
 

ตัวอย่าง โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะแสดงข้อความ Hello C# ออกทางจอภาพ 
และจากนั้นรอจนกว่าผู้ใช้งานจะกด Enter แล้วจบการท างาน กรณีท่ี 1 เขียนในส่วนของ namespace โดย
แสดงดังแผนภาพที่ 2.3 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐาน กรณีเขียนในส่วนของ namespace 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c/2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c/3.jpg?attredirects=0
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กรณีท่ี 2 ไม่เขียนในส่วนของ namespace โดยแสดงดังแผนภาพที่ 2.4 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.4  ตัวอย่างโครงสร้างโปรแกรมภาษา C# ขั้นพ้ืนฐาน กรณีไม่เขียนในส่วนของ namespace 
(https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c) 

  
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด 
(Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา และตอบสนองความต้อง การของผู้ใช้ได้ โดย
ระบบที่จะพัฒนา อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือน าระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดีย่ิงขึ้น 
ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ ได้แก ่ขั้นตอนการส ารวจระบบ (System 
investigation) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (System design) ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase)  
การทดลองใช้และติดตั้งระบบ (System implementation) และการบ ารุงรักษาระบบและการประเมินผล 
(System maintenance and review) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ แตกต่างกันไปตาม 
Methodology ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
development life cycle : SDLC) (Stair 1996 : 411-412) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 5 ขั้น ดังนี ้
 1. ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning)  
      การวางแผนระบบ (Systems Planning) เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นไปด้วยดีตามแผนเพราะหากไม่มีการวางแผนที่ดีอาจเกิดความล่าช้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศได้และ
เป็นขั้นตอนแรกส าหรับเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการตั้งประเด็นค าถามที่ว่ามีความ
ต้องการอะไรบ้างในระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้น 
     1.1  ก าหนดโอกาสของระบบสารสนเทศในการใช้งาน (Identify Opportunity) การศึกษา
ระบบงานปัจจุบันเป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานระบบที่มีอยู่จดบันทึกถึงความต้องการ
สารสนเทศที่จะต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมอาจส ารวจจากการสัมภาษณ์แบบสอบถาม  
     1.2  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Analyze Feasibility) ก าหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบการ
ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการด าเนินงานและระยะเวลาที่ใช้และหากผลการส ารวจพบว่าระบบงาน

https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c/4.jpg?attredirects=0
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นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนานักวิเคราะห์ระบบจะวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน (Cost Benefit Analysis) 
ในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมของระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้น 
     1.3  พัฒนาแผนการท างาน (Develop Work plan) การจัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับพัฒนา
ระบบสารสนเทศซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหาร 
ทุกระดับและบุคลากรระดับปฏิบัติการจากนั้นน ามาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนถึงทางเลือกต่าง ๆ ของระบบ
สารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นพร้อมทั้งสรุปผลและน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดเพื่อน าไปวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบต่อไป  

 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)  
     การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คือ การศึกษาและท าความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้
อยู่ ซ่ึงอาจเป็นระบบการท างานด้วยมือหรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้อยู่ก็ได้การวิเคราะห์ระบบงานเดิมจะ
ท าให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่ต่อไปนอกจากนี้งานของนักวิเคราะห์ระบบคือ การพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบซึ่งจะท าให้ผู้ใช้
ทราบว่าต้องการอะไรบ้างท าให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานของ
ระบบได้ เช่น ข้อมูลและส่ิงที่จะต้องน าสู่ระบบลักษณะของแฟ้มข้อมูลลักษณะการประมวลผลและผลลัพธ์ที่
ระบบสร้างให้แก่ผู้ใช้ 
 3. ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Systems Design)  
     การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบ 
ที่เป็นแนวคิด (Concept) มาออกแบบให้เห็นรูปร่างของระบบสารสนเทศโดยนักวิเคราะห์ระบบจะออกแบบ
ระบบทีละส่วนโดยเริ่มจากส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (Output) ก่อนเพราะผลลัพธ์นั้นเกิดจากการน าข้อมูลเข้าระบบ
แล้วไปประมวลผลดังนั้นการออกแบบผลลัพธ์หรือส่วนแสดงผลจะท าให้ทราบถึงการออกแบบในส่วนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 4. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Systems Development)  
     การพัฒนาระบบ (Systems Development) หลังจากท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบระบบใหม่
และจัดการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้คือการน าระบบที่ได้ออกแบบมาแล้วมาพิจาณา
เพ่ือสร้าง Program Software ที่จะใช้งานโดยนักเขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้
ออกแบบไว้เมื่อสร้างระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องน า Software ที่สร้างไว้แล้วมาทดสอบ 

 5. ขั้นตอนการติดต้ังและด าเนินการใช้ระบบ (Systems Implementation & Operation )  
     เมื่อด าเนินการสร้างระบบและท าการตรวจสอบแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบงานจะถูกส่งมอบ
และท าการติดตั้งระบบ (Installed System) ลงคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานควรมีการประเมิน
และสร้างการยอมรับระบบงานใหม่ให้กับบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศ 
     จากการศึกษาวิธีการเชิงระบบ สรุปได้ว่าการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน
วิธีการเชิงระบบแบบ SDLC มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ การติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ โดยน ามาใช้ในกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนา
เครื่องมือในการวิจัย 
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ทฤษฏีการวิเคราะห์ระบบ  

 วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML)  
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะทดแทน
การออกแบบระบบแบบเดิม กระบวนการพัฒนาระบบตามแบบวิธี Rational Unified Process หรือ 
Rational Objectory Process เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาระบบทั้งหมด โดยการ
พิจารณาทั้งงานด้านการบริหารและงานด้านเทคนิค กระบวนการพัฒนาจะมีลักษณะการท าซ้ า (Iterative) 
และการเพ่ิมขึ้น (Incremental) ดังนั้นงานที่ท าจะไม่มีมากในคราวเดียวกันในตอนสุดท้ายของโครงงาน แต่จะ
มีการแบ่งงานออกเป็นช่วง ๆ (Phase) ในช่วงของการสร้างระบบ (Construction Phase) การทดสอบ และ
การรวบรวมส่วนย่อยเข้ากับระบบรวม จะมีการท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือจะให้ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพ และตรง
ตามความต้องการ ในการท าซ้ าแต่ละรอบจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) 
การเขียนโปรแกรมทีใ่ช้ในการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Implement) และการทดสอบระบบ (Testing) 
โดยสามารถแสดงได้ ดังนี้  (ชาลี และเทพฤทธิ์, 2544 : 38 - 80) 

 1. ช่วงของการพัฒนาระบบ 
   1.1  อินเซพชันเฟส (Inception Phase) เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบที่ต้องการ 
โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ความสามารถประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ และคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นการก าหนดแนวคิดเพ่ิมเติมและแสดงวิธีที่ใช้ในการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป และแสดงวิธีการ
ที่ท าให้ระบบมีความสามารถมากขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้จะปรากฏอยู่ในรูปของงานโดยรวม  
ซึ่งแสดงว่าจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาบ้างก าหนดว่าจะสร้างได้อย่างไร และมีการท างานอย่างไร กระบวนการนี้
จ าเป็นต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ระบบให้ออกมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันหลักของระบบและผู้ติดต่อกับระบบ 
(Actor) ซึ่งอธิบายอยู่ในรูปของมุมมองการใช้งาน (Use Case View) และยังต้องมีการวางแผนด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ความสามารถทางการตลาดการวิเคราะห์ความเส่ียง และผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งในกรณีการพัฒนาระบบเพื่อธุรกิจ 
  1.2  อีลาโบเรชันเฟส (Elaboration Phase) จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ระบบ การก าหนด และวางแผนก่อนการท างานขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่  
   1.2.1  แผนผังที่แสดงภาพในเชิงสถิตย์ของระบบ (Static Diagram) โดยจะแสดงถึง
การมีอยู่ของคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส แต่จะไม่แสดงถึงกิจกรรม 
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งม ี2 แผนผังที่ใช้งาน คือ แผนผังการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) และแผนผัง
อธิบายความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity) ต่าง ๆ ของระบบ (Class Diagram)  
   1.2.2  แผนผังที่แสดงภาพในเชิงกิจกรรมของระบบ  
(Dynamic Diagram) โดยเป็นการแสดงถึงส่ิงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ Class ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งมี
แผนผังที่ใช้งาน คือ แผนผังแสดงการท างานระหว่างออบเจ็กต์ (Sequence Diagram) และแผนผังแสดง
สถานะ (Statechart Diagram) ซึ่งแสดงสถานะต่าง ๆ ที่คลาสหนึ่งคลาสจะเป็นได้ในระหว่างช่วงชีวิตในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึน้ 
  1.3  คอนสตรักชันเฟส (Construction Phase) เป็นการพัฒนาระบบจริงขึ้น โดยเป็นการ
เขียนโปรแกรม ซึ่งมีการพัฒนาแบบท าซ้ าและเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งกระบวนการที่ท าซ้ าจะประกอบ ด้วยขั้นตอน
การวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนโปรแกรม และการทดสอบ จากนั้นท าการรวมเป็นระบบใหญ่ขึ้นจนได้ระบบที่
ต้องการผลลัพธ์ของการท างานช่วงนี้คือ ระบบที่ต้องการ  
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  1.4  ทรานซิชันเฟส (Transition Phase) เป็นกระบวนการของการส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ใช้งาน
จริง รวมไปถึงการหาตลาดหรือ การเพ็คก้ิง (Packing) และการบ ารุงรักษาและการสอนการใช้โปรแกรมและ
จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม 

 2. ส่วนประกอบของ UML ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี  
  2.1  มุมมอง (View) เป็นระบบงานทั้งหมดอาจมีหลายส่วนที่ต้องพิจารณา เพราะอาจมี
ขอบข่ายงานที่กว้างขวางและซับซ้อนการอธิบายกระบวนการท างานต่าง ๆ ของระบบไม่สามารถอธิบายได้
เพียงแค่มุมมองเดียว ดังนั้นการมองระบบควรจะต้องเป็นมุมมองต่างๆ กัน เช่น มุมมองด้าน Functional 
Nonfunctional มุมมองขององค์กร เป็นต้น ซ่ึงแต่ละไดอะแกรมสามารถท่ีจะมีมุมมองของผูใ้ชง้านระบบ 
ผู้เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ ซ่ึงแต่ละมุมมองท าให้ผูท้ าระบบเข้าใจระบบในแง่มุมท่ีต่าง ๆ กันมุมมองตา่ง ๆ 
ของ UML มีดังนี้ 
   2.1.1  มุมมองการใช้งาน (Use Case View) เป็นการมองระบบจากผู้ใช้ภายนอก
หรือผู้ใช้ระบบซึ่งไดอะแกรมที่ใช้อธิบาย คือ ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) หรือบางครั้งแอคทิวิตี้
ไดอะแกรม (Activity Diagram) ตัวอย่างผู้ใช้ระบบ เช่น ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้ทดสอบระบบ นักเรียน อาจารย์ 
เป็นต้น ยูสเคส (Use Case) ในยูสเคสไดอะแกรมเป็นตัวก าหนดเป้าหมายของระบบ จึงเป็นตัวกลางของ
มุมมองอ่ืน ๆ ที่จะต้องมีการท างานต่างๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในยูสเคสไดอะแกรม  
   2.1.2  มุมมองทางตรรกะ (Logical View) ใช้อธิบายว่าสามารถที่จะจัดการท างาน
ของของระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อย่างไรและมีบริการอะไรให้กับผู้ใช้บ้าง Logical View ต่างจาก Use 
Case View เนื่องจากเป็นมุมมองของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบโดยจะแสดงในรูปแบบของโครงสร้าง
แบบสแตติก (Static) เช่น คลาส ออบเจ็กต์ (Object) ความสัมพนัธ์ระหว่างการท างานร่วมกันแบบไดนามิค 
(Dynamic Collaboration) ซึ่งเกิดเมื่อออบเจ็กต์ส่งแมสเซสระหว่างการท างาน 

   2.1.3  มุมมองในการน าไปใช้ (Deployment View) เป็นการแสดงการจัดระบบใน
ระดับกายภาพ (Physical) ให้เหมาะสม เช่น การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และโหมดต่าง ๆ และรวมถึง
การแมพ (Map) คอมโพเนนต์ต่าง ๆ ในระดับโครงสร้างทางกายภาพ เช่น ล าดับของหรือโปรแกรมในแต่ละ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับผู้พัฒนาระบบ ผู้ร่วมพัฒนาระบบ ผู้ทดสอบระบบระบบอธิบายโดยดีพลอยเมนต์
ไดอะแกรม (Deployment Diagram)  
   2.1.4  มุมมองของกระบวนการ (Process View) ไดอะแกรมเป็นกราฟซึ่งแสดงโดย
สัญลักษณ์ท่ีจัดเรียงขึ้น เพ่ือใช้อธิบายระบบในมุมมองต่าง ๆ ในระบบหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยหลาย ๆ 
ไดอะแกรม แต่ละไดอะแกรมยังสามารถมองได้หลาย ๆ มุมมองด้วย 

 3. ไดอะแกรมใน UML ประกอบด้วย  
  3.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) ส่ิงที่ส าคัญในการสร้างยูสเคส คือ การค้นหา
ว่าระบบท างานอะไรได้บ้าง โดยไม่สนว่าข้างในส่ิงที่ระบบต้องท ามีกลไกการท างานอย่างไรหรือใช้เทคนิคการ
สร้างอย่างไรเปรียบเสมือนเป็น “กล่องด า” (Black Box) ยูสเคสไดอะแกรมจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้งานกบัระบบ ซึ่งจะมีแอคเตอร์ (Actor) กับระบบโดยติดต่อผ่านยูสเคสต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและจะใช้ในการ
ส่ือสารกับผู้ใช้ เพ่ืออธิบายถึงฟังก์ชันการท างานหลักของระบบยูสเคสไดอะแกรม ก็คือ การท างานต่างๆ ที่ผู้ใช้
ต้องการ ซึ่งจะได้มาจากการสอบถามจากผู้ใช้ 
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   3.1.1  ยูสเคส (Use Case) คือ ความสามารถหรือฟังก์ชั่นที่ระบบซอฟต์แวร์จะต้อง
ท าได้ เช่น ค้นหาข้อมูลของนักศึกษา คุณสมบัติของยูสเคสจะต้องถูกกระท าโดยแอคเตอร์ และแอคเตอร์เป็นผู้
ติดต่อกับระบบตามยูสเคสที่ก าหนดไว้ ยูสเคสรับข้อมูลจากแอคเตอร์ และส่งข้อมูลให้แอคเตอร์นั่นคือ แอคเต
อร์กระท ากับยูสเคสโดยการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตาม ยูสเคสหรือรอรับค่าที่ระบบจะส่งกลับให้ยูสเคส ถือว่าเป็น
การรวบรวมเอาคุณลักษณะความต้องการในระบบอย่างสมบูรณ์เปรียบเสมือนเป็นการสรุปความต้องการของ
ผู้ใช้ออกเป็นข้อ ๆ อย่างครบถ้วน โดยการเขียนยูสเคสใช้สัญลักษณ์รูปวงรี และคาอธิบายฟังก์ชันการท างานอยู่
ในวงรีนั้น ดังภาพที่ 1 แสดงยูสเคสการสร้างบัญชีชื่อผู้ใช้บล็อก (Blog) 
 
 

  

 

 

แผนภาพที่ 2.5 ตัวอย่างยูสเคส 
ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 24) 

   3.1.2  แอคเตอร์ (Actor) คือ ผู้ที่กระท ากับยูสเคสนั้นๆ เช่น นักศึกษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบ แต่เป็นส่วนที่ใช่ติดต่อกับระบบ ซึ่งอาจเป็นเพียงการป้อนข้อมูลเข้าสู่
ระบบ หรือการส่งข้อมูลออกจากระบบ หรืออาจเป็นทั้งสองอย่างอาจมองได้เป็นแอคเตอร์หลัก หมายถึง แอค
เตอร์ที่มีความส าคัญโดยตรงต่อความสามารถหลักของระบบ ซ่ึงถูกแสดงด้วยยูสเคสผู้ใช้งานระบบจะให้
ความส าคัญกับงานท่ีแอคเตอร์หลักจะต้องกระท ามากท่ีสุดแอคเตอร์รอง หมายถึง แอคเตอร์ที่มีหน้าที่ส าคัญ
รองลงไปจาก แอคเตอร์หลักโดยการเขียนแอคเตอร์จะใช้สัญลักษณ์รูปคน ดังภาพที่ 2.6 แสดงแอคเตอร์ผู้ดูแล
ระบบ 
 
 

  

 

แผนภาพที่ 2.6 ตัวอย่างแอคเตอร์ 
ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 24) 

   3.1.3  เส้นความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคส (Relationship) คือ  
เส้นเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอคเตอร์ กับ แอคเตอร์ หรือ ยูสเคส กับ ยูสเคส ซึ่งมีอยู่สองชนิด ได้แก่ 
ความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend Relationship) ยูสเคสหนึ่งอาจถูกช่วยเหลือโดยการท างาน ยูสเคสอ่ืน 
สัญลักษณ์ใน UML คือ ลูกศรเส้นประท่ีชี้จากยูสเคสแรกไปยังยูสเคสที่ถูกช่วยเหลือ หรือถูกขยาย โดยมีค าว่า 
“extend” อยู่ในเครื่องหมายสเตริโอไทป์ (Stereotype) <<extend>> อยู่กึ่งกลางลูกศร ดังแผนภาพที่ 2.7 
แสดงถึงยูสเคสด้านซ้ายได้รับฟังก์ชันการท างานจากยูสเคสด้านขวา 
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แผนภาพที่ 2.7 ความสัมพันธ์แบบขยาย 
ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 25) 

   3.1.4  ความสัมพันธ์แบบรวม (Include Relationship) ยูสเคสหนึ่งๆ อาจจ าเป็น 
ต้องอาศัยการท างานของยูสเคสอ่ืน ๆ ส าหรับยูสเคสที่ถูกเรียกใช้โดยยูสเคสอ่ืน สัญลักษณ์ใน UML ของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวคือ ลูกศรเส้นประท่ีชี้จากยูสเคสที่ถูกเรียกใช้ โดยมีค าว่า “include” อยู่ในเครื่องหมาย
สเตริโอไทป์ <<include>> อยู่ที่ก่ึงกลางลูกศร ดังแผนภาพที่ 2.8 ในการสร้างบล็อก (Blog) ใหม่และสร้าง
ข้อมูลส่วนตัวในเว็บวิกิพีเดียจ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ (Check Identity) ทุกครั้ง 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

แผนภาพที่  2.8 ตัวอย่างการเขียนยูสเคสไดอะแกรม 

ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 26) 

  3.2  คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แสดงโครงสร้างของส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ
ระบบในมุมมองของผู้พัฒนาระบบ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้หลายวิธี ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างกัน 
(Association) การพ่ึงพาเรียกใช้คลาสอ่ืน (Dependent) ความเป็นลักษณะเฉพาะของคลาสอ่ืน
(Specialized) รวมกันเป็นหน่วย (Package) ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกแสดงโดยคลาส
ไดอะแกรม โดยรวมเข้าเป็นโครงสร้างภายในของคลาสเป็นกลุ่มแอททริบิวต์ (Attribute) และกลุ่มโอเปอเรชัน 
(Operation) ในระบบหนึ่งสามารถประกอบด้วยหลายคลาสไดอะแกรม 
   3.2.1  คลาส (Class) คือ กลุ่มของออบเจ็กต์ที่มีคุณสมบัติ (Attributes) และ
พฤติกรรม (Behavior) ร่วมกันรายละเอียดของสัญลักษณ์คลาส ชื่อของคลาสจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แบบหนา 
และเอียง หากเป็น Abstract Class แอททริบิวต์ประกอบด้วยชนิดของการเข้าถึง (Visibility) ของแอททริบิวต์ 
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ได้แก่ Public ซึ่งถูกแสดงด้วยเครื่องหมาย (+) Private ซึ่งถูกแสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-) และโปรเท็กเท็ด
แสดงด้วยเครื่องหมาย (#) ชื่อของแอททริบิวต์ ประเภทของแอททริบิวต์ ซึ่งจะอยู่ต่อจากเครื่องหมาย 
โคล่อน (:) โดยอาจเป็น Primitive Data Type ของแต่ละภาษาโปรแกรมมิ่งซึ่งมักจะคล้ายคลึงกัน เช่น 
Integer, Boolean, Real เป็นต้น ค่าเริ่มต้นของแอททริบิวต์ คือ Public จะถูกแสดงด้วยเครื่องหมายเท่ากับ 
   3.2.2  โอเปอร์เรชันมีชนิดและสัญลักษณ์การเข้าถึงเช่นเดียวกับ 
แอททริบิวต์ มีชื่อโอเปอร์เรชัน พารามิเตอร์ (Parameters) ประเภทของค่าที่ส่งคืน (Return Type)  
   3.2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Relationships) สามารถแบ่งออกได้เป็น
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพิง (Dependent) การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับคลาสที่ถูกพึ่งพิง (Independent Class) 
จะส่งผลต่อคลาสพ่ึงพิง (Dependent Class) การโมเดลความสัมพันธ์แบบนี้สามารถท าได้โดยวาดเส้นตรง
แบบมีหัวลูกศรเป็นเส้นโปร่งชี้จากซับคลาสที่พ่ึงพิงไปยังคลาสที่ถูกพ่ึงพิงความสัมพันธ์แบบทั่วไป 
(Generalization) คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Super Class และ Sub Class การโมเดลความสัมพันธ์แบบนี้
วาดเส้นตรงหัวทึบที่มีหัวลูกศร เป็นรูปสามเหลี่ยมโปร่งชี้จากคลาสไปยัง Super Class ความสัมพันธ์แบบมี
ความสัมพันธ์กัน (Association) สามารถแบ่งได้เป็นความสัมพันธ์แบบปกติ (Normal Association) มักใช้ใน
ระบบโมเดลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะระบบสารสนเทศปกติจะเป็นความสัมพันธ์แบบสองทิศทางจะวาดด้วยเส้นตรง
ทึบเชื่อมระหว่างสองคลาสและมีชื่อความสัมพันธ์ก ากับอยู่โดยชื่อนี้มักเป็นค ากริยาเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังมี
การก าหนดปริมาณของคลาสหรือออบเจ็กต์ที่สัมพันธ์กันอยู่เรียกว่า Multiplicity 
 1  หมายถึง  จะมีออบเจ็กต์ในคลาสไดอะแกรมได้หนึ่งออบเจ็กต์เท่านั้น  
 0...1  หมายถึง  จะมีออบเจ็กต์ในคลาสไดอะแกรมได้หนึ่งหรืออาจจะไม่มีก็ได้  
 M…N  หมายถึง  จะมีออบเจ็กต์ในคลาสไดอะแกรมได้ตั้งแต่ M ถึง N (เมื่อ M, N  
เป็นจ านวนเต็มบวก)  
 *  หมายถึง  จะมีออบเจ็กต์ในคลาสไดอะแกรมได้ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป  
 0...*  หมายถึง  จะมีออบเจ็กต์ในคลาสไดอะแกรมได้ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป  
 1...*  หมายถึง  จะมีออบเจ็กต์ในคลาสไดอะแกรมได้ตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป 
 
 การรวมกัน (Aggregation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาสหรือออบเจ็กต์ในแง่ของการรวมกันแสดง
ด้วยเส้นทึบโยงระหว่างคลาสโดยมีสัญลักษณ์ข้าวหลามตัดติดอยู่ระหว่างปลายเส้นความสัมพันธ์กับคลาสที่
หมายถึงส่ิงที่ใหญ่กว่าและส่วนประกอบ (Composition) คล้ายคลึงกับความสัมพันธ์แบบ Normal 
Aggregation แต่คลาสที่เป็นองค์ประกอบจะเป็นส่วนหนึ่งของคลาสที่ใหญ่กว่าและเม่ือคลาสที่ใหญ่กว่าถูก
ท าลายคลาสที่เป็นองค์ประกอบจะถูกท าลายด้วยเส้นที่ใช้แสดงการส่งข้อมูลมีอยู่ 4 ชนิดได้แก่เส้นทั่วไปเป็น
เส้นที่ใช้ส่งเมสเสจแบบทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงจะถูกแสดงเป็นหัวลูกศรธรรมดาค าอธิบายประกอบเป็น
ค าอธิบายทั่วไปเส้นซิงโครนัสเป็นเส้นที่ส่งข้อมูลไปแล้วจ าเป็นต้องรอผลการตอบกลับเหมาะส าหรับงานแบบ
เรียลไทม์ (Real Time) ที่หลาย ๆ งานอย่างน้อยต้องท าพร้อมกันลักษณะเป็นหัวเส้นตรงโปร่งครึ่งซีก และ
เส้นตรงส่งกลับจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน ลักษณะเป็นเส้นตรงประหัวลูกศรหัวโปร่งชี้จากขวามาซ้ายเป็นการ 
Return From Method Call มักใช้คู่กับเส้นที่ 1 เมื่อเมธอดที่ถูกเรียกใช้มีค่าบางอย่างที่ต้องการส่งกลับมา
ตัวอย่างการเขียนคลาสไดอะแกรม แผนภาพที่ 3 แสดงถึงกลุ่มของคลาสการบินที่มีฟังก์ชันบินได้ลงจอด และ
ขึ้นสู่อากาศสามารถแยกย่อยออกเป็นได้ 3 แบบ ได้แก่ เครื่องบิน นก ยอดมนุษย์ ซ่ึงแต่ละคลาสมี
ความสามารถที่แตกต่างกันโดยยังคงคุณสมบัติของคลาสการบินอยู่ จากภาพจะเห็นคลาสเครื่องบินสามารถ
แยกออกมาเป็น เครื่องบินโบอ้ิง (Boeing 747) มีความสามารถพิเศษในการใช้เทคโนโลยีไอพ่น เป็นต้น 
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   แผนภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการเขียนคลาสไดอะแกรม 

ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 28) 

   3.2.4  ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) จะบอกว่าใน  
ยูสเคสนั้นวัตถุแต่ละตัวจะติดต่อส่ือสารกันอย่างไรมีขั้นตอนการท างานอย่างไรโดยจะเน้นไปท่ีแกนเวลาเป็น
ส าคัญถ้าเวลาเปล่ียนขั้นตอนการท างานจะเปลี่ยนโดยมีแอคเตอร์เป็นผู้เริ่มกระท าเริ่มต้นซีเควนซ์ไดอะแกรมใน 
UML จะมีแกนสมมุติ 2 แกนคือแกนตั้งและแกนนอนแกนนอนจะแสดงขั้นตอนการท างานหรือการส่งเมสเสจ
ระหว่างวัตถุโดยแต่ละวัตถุจะส่งข้อมูลถึงกันว่าต้องท าอะไรเมื่อใดส่วนแกนตั้งเป็นแกนเวลาแกนนอนและแกน
ตั้งต้องสัมพันธ์กันส่วนวัตถุหรือคลาสแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมเรียงกันตามแนวนอนภายในบรรจุชื่อออบเจ็กต์ตาม
ด้วยเครื่องหมาย โคล่อนและชื่อคลาสเส้นประที่อยู่ในแนวแกนเวลาซึ่งแสดงถึงชีวิตวัตถุส่ีเหล่ียมแนวตั้งที่อยู่ใน
ต าแหน่งเดียวกับวัตถุหรือคลาสเรียกว่า Activation ซึ่งใช้แสดงช่วงเวลาที่วัตถุก าลังปฏิบัติงานและ ส่งข้อมูล
ระหว่างวัตถุรวมถึงแสดงการส้ินสุดลงของออบเจ็กต์หรือการถูกท าลายด้วยเครื่องหมายกากบาทไว้ที่ปลายเส้น
ชีวิตของออบเจ็กต์ตัวอย่างการเขียนซีเควนซ์ไดอะแกรมสามารถแสดงได้แผนภาพที่ 4 อธิบายได้ว่านักเรียน
สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านฟอร์มเมื่อลงทะเบียนเสร็จระบบจะท าการเพ่ิมชื่อพร้อมกับรายวิชาที่
ลงทะเบียนให้นายทะเบียนตรวจสอบว่ารายวิชานั้นเปิดสอนหรือไม่ถ้าเปิดสอนท าการเพ่ิมชื่อนักเรียนเข้าเรียน
และท าการตรวจสอบช่วงเวลาเรียนที่ว่างถ้าว่างอยู่ระบบจะท าการเพ่ิมชื่อ 
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แผนภาพที่ 2.10 ตัวอย่างการเขียนซีเควนซ์ไดอะแกรม 
ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 29) 

   3.2.5  แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) แสดงล าดับ การไหลของกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยจะอธิบายกิจกรรมในลักษณะของการกระท าจะมีเง่ือนไขและการตัดสินใจก าหนดไว้เพื่อควบคุมการ
ไหลของกิจกรรมรวมถึงแมสเซสที่รับส่งระหว่างแต่ละกิจกรรมแสดงด้วยส่ีเหล่ียมเหมือนแคปซูลเชื่อมโยงกัน
ด้วยลูกศรเพื่อแสดงล าดับการท าแอคทิวิตี้ (Activity) ถัดไปได้ โดยจะมีเส้นลูกศรชี้เข้ามารวมที่จุดเดียว 
(เส้นตรงแนวนอน) นั่นคือ แอคทิวิตี้ที่ชี้เข้ามาที่เส้นทึบดังกล่าว เสร็จแล้วก่อน จึงท าให้แอคทิวิตี้ถัดไปได้  
การแบ่งเป็น สวิมเลนส์ (Swimlanes) เหมือนสระว่ายน้าโดยแบ่งช่องในแนวดิ่งและก าหนดแต่ละช่องด้วยชื่อ
ของออบเจ็กต์ไว้แถวบนสุด ตัวอย่างการเขียนแอคทิวิตี้ไดอะแกรม แผนภาพที่ 2.11 แสดงตัวอย่างการเขียน
แอคทิวิตี้ไดอะแกรมของการล้างรถเริ่มจากล้างด้วยแชมพู ท าการล้างแชมพู เป่าลมให้แห้ง 
 

 

  

 

 

 

แผนภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการเขียนแอคทิวิตี้ไดอะแกรม 
ที่มา : ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 30) 
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ทฤษฏีการประเมินระบบ  

 1. การประเมินระบบขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดสแกน 
     มนต์ชัย เทียนทอง (2548 : 198-200) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพส าหรับการวิจัยเชิงทดลอง
ตามแนวทางการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธ ีBlack box และ White box การหาประสิทธิภาพ กล่าวได้
ว่าเป็นตัวแปรการทดลองที่นิยมประเมินกันอย่างแพร่หลายในการวิจัยเชิงทดลองทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับแนวทางการวิจัยด้านระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาซอฟท์แวร์หรือ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ เพ่ือน าไปใช้กับบุคลากรหรือใช้งานภายในองค์กร เช่น การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดใจ ระบบช่วยเหลือการบริหาร  
และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ การหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธี 
Black box และ White box ซึ่งประยุกต์มาจากวิธีการทดสอบซอฟท์แวร์ (Software Testing) ในกระบวน 
การพัฒนาซอฟท์แวร์เชิงวิศวกรรม 
  1.1  Black box เมื่อแปลความหมายตรงตัวก็คือ กล่องด า ซึ่งหมายถึง  
การประเมินที่ไม่พิจารณาภายในของระบบ อันได้แก่ตัวโปรแกรม โครงสร้าง ข้อมูล อัลกอริทึม การจัดการ
ข้อมูล ตัวแปรนิพจน์และอ่ืน ๆ การหาประสิทธิภาพ ส าหรับรายการประเมินด้วยวิธี Black box จะมีประเด็น
หลัก ๆที่ส าคัญดังนี้  
   1.1.1  Functional Testing เป็นการทดสอบด้านหน้าที่และความถูกต้องในการ
ท างานของระบบแต่ละส่วนในลักษณะภาพรวม ฯ นับตั้งแต่ส่วนน าเข้าส่วนประมวลผล จนถึงส่วนแสดงผล  
   1.1.2  ความถูกต้องในการหรือไม่ตั้งแต่ส่วนน าเข้า ส่วนประมวลผล จนถึงส่วน
แสดงผล ซ่ึง มีลักษณะคล้ายกับการประเมินด้าน Functional Test แตกต่างกันที่การประเมินในด้านนี้ 
จะต้องเปรียบเทียบกับความต้องการหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีอยู่  
   1.1.3  Usability Testing เป็นการทดสอบด้านการใช้งาน เช่น ความง่ายในการ
ติดต้ัง การใช้งานในส่วนต่าง ๆ การปฏิสัมพันธ์การน าเสนอ และการแสดงผลลัพธ์และคู่มือ เป็นต้น 
   1.1.4  Security Testing เป็นการทดสอบด้านความปลอดภัยของระบบ เช่น ระบบ
การพิสูจน์สิทธ์ิการรักษาความปลอดภัย และการเข้ารหัส เป็นต้น  
   1.1.5  Performance Testing เป็นการทดสอบด้านความสามารถในการท างาน
ของระบบ เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิภาพโดยรวม เป็นต้น  
   1.1.6  การทดสอบขั้นแอลฟ่า (Alpha Test) เป็นการดสอบการท างานโดย
ผู้จัดท า โครงงาน เพื่อทดสอบการท างานของระบบขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดสแกนนั้นทีละส่วน ๆ เพื่อหา 
ข้อผิดพลาดในการท างานของระบบ หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขระบบให้ท างานสมบูรณ์ขึ้น 

   1.1.7  การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Test) เป็นการทดสอบการท างานของระบบขาย
สินค้าด้วยบาร์โค้ดสแกนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องโปรแกรม 3 ท่าน และผู้ประกอบธุรกิจ
การค้า จ านวน 2 ท่าน เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วผู้ศึกษาจะทดสอบระบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นการปรับเปล่ียนจากระบบเดิมที่ท าด้วยมือมาพัฒนาระบบขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดสแกน เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในการใช้ระบบหาข้อบกพร่อง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทดสอบระบบงานและค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ น าปัญหาต่างๆ ไปแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพโดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้ประกอบธุรกิจการค้า จ านวน 2 ท่าน 
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  2.2  White box เมื่อแปลตามตัวก็คือ กล่องขาว ซึ่งหมายถึง การประเมินโดยพิจารณา
ภายในตัวโปรแกรมเพ่ือทดสอบการท างานของโปรแกรมว่ามีข้ันตอนอย่างไร อันได้แก่โครงสร้าง ข้อมูล
อัลกอริทึม การจัดการข้อมูล ตัวแปร นิพจน ์และอ่ืน ๆ ส าหรับรายการประเมินด้วยวิธี White box จะมี
ประเด็น หลัก ๆ ที่ส าคัญดังนี้  
   2.2.1  Unit Testing เป็นการทดสอบส่วนย่อย ๆ ของโปรแกรมแต่ละส่วน อาจจะ
เป็นฟังก์ชันใด ๆ หรือคลาสใดคลาสหนึ่ง โดยการก าหนดข้อมูลน าเข้าแล้วทดสอบส่วนแสดงผลที่ปรากฏ  
   2.2.2  การน าเอา Unit แต่ละฟังก์ชันมารวมกัน แล้วทดสอบการท างานเพ่ือ
พิจารณาการไหลของข้อมูลและการควบคุมแต่ละส่วน 
   2.2.3  System Testing เป็นการทดสอบการท างานทั้งระบบเพื่อทดสอบการ
ท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมการหาประสิทธิภาพด้วยวิธี Black box และ White box ส าหรับ
แนวทางการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ จึงเป็น การศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน จากการน าระบบไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลองท่ีก าหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
หรือ แบบประเมินใด ๆ กระท ากับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลที่ได้ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 การประเมินระบบขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดสแกน ผู้ศึกษาได้ท าการหาประสิทธิภาพของระบบโดยใช้
วิธีการแบบ Black box เพ่ือให้โครงการที่ผู้ศึกษาได้ท าเกิดประสิทธิภาพของระบบ   

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 1.  งานวิจัยในประเทศ 
  

มนตรี  ปาปะกัง (2544) วิจัยเรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเทศบาลเมืองยโสธร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในเทศบาลเมืองยโสธร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เป็นฐานข้อมูลบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 97 การจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  เพ่ือให้เป็น
ระบบมากข้ึน เนื่องจากส านักงานมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก การจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมากๆ ให้เกิดข้อมูลที่
ซับซ้อน ยุ่งยากต่อการค้นหา ผู้ศึกษาจึงได้ท าระบบจัดเก็บข้อมูลประชากรข้ึนมาใช้ในส านักงาน 

นาวสาวกรพินธุ์ หาญสุริย์ (2549) ได้ใช้การระบุถึงตัวตนโดยการใช้เทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ 

โดยที่ได้น าการปรับแต่งภาพพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตัวกรองกาเบอร์ (Gabor Filter) เข้ามาช่วยในการ
เปรียบเทียบ นั่นคือ การจัดเก็บภาพลายนิ้วมืออาจเกิดปัญหาภาพที่จัดเก็บได้มีลักษณะที่ไม่ชัดเจน ภาพเบลอ 

ซึ่งในงานวิจัยได้น าการปรับแต่งภาพพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตัวกรองกาเบอร์ (Gabor Filter) เข้ามาช่วยท าให้ภาพ
ที่จัดเก็บมีความชัดเจนใช้เปรียบเทียบตรวจสอบได้ง่ายโดยในงานวิจัยอันนี้ ผู้พัฒนาตรวจสอบลายนิ้วมือ เพ่ือ
ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากร และส่งรายงานผ่านอีเมล์แบบอัตโนมัติ ได้น าส่วนของการ
เปรียบเทียบมาปรับใช้เพ่ือให้ระบบสามารถตรวจสอบหาลายนิ้วมือได้ 
 นันทชัย อินตื้อ (2551) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินการขายสินค้าของร้าน @ ไม้เอกมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการระบบการขายสินค้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของร้าน @ ไม้เอก เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการการด าเนินการขายสินค้า โดยมีขอบเขตการศึกษาทางด้าน
ระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง ระบบการขายสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า และระบบการผลิตเอกสารและ            
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รายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบนี้ท างานบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดย
ถูกพัฒนาขึน้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี โปรเฟสชันเนล โดยใช้ภาษาพี เอช พี ในการเขียนเว็บ 
แอพพลิเคชัน และใช้โปรแกรมฐานข้อมูล มาย เอส คิว แอล เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลผล
การศึกษา พบว่า สามารถน าระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการการขาย สินค้าของร้าน @ ไม้เอก
แทนระบบการท างานด้วยมือได้ผลเป็นความพึงพอใจในการใช้ระบบใน ระดับที่ดี 
      พนมศักดิ ์งามสม (2553) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านสะดวกซ้ือเพ่ือพัฒนา
ระบบ สารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านสะดวกซ้ือ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดย
ใช้โปรแกรมเดลไฟ 7 ในการพัฒนาระบบส่วนติดต่อประสานผ่านเครือข่าย และใช้ฐานข้อมูล ไมโครซอฟต์เอส
คิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล ท างานบน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 
2003 เป็นเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้าน สะดวกซ้ือ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของ
ร้านสะดวกซ้ือ ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ ส่วนก าหนดผู้ใช้ ส่วนการซื้อ ส่วนสินค้าคงคลัง ส่วนการขาย และส่วน
ของบัญชี ซึ่งสามารถรองรับ การท างานของผู้ใช้ 3 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าของกิจการ และพนักงานขายหน้า
ร้าน จากการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบของผู้ใช้งานทุกคน สามารถสรุปผลการประเมินระดับ ความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
      พรทิพา ศิลาอาสน์ (2551) ได้ท าสารนิพนธ์เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านการขาย กรณีศึกษาบริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จ ากัด เพ่ือจัดท าแหล่งข้อมูลทั่วไปให้
พนักงาน และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่แสดงถึงการรายงานผลสถานะงานขายให้กับผู้บริหารโดยใช้การออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ในการจัดเก็บข้อมูลของสินค้า และลูกค้า เพ่ือลดเวลาในการรายงานข้อมูลสถานะ
งานเข้าส่วนกลางของพนักงานขายผ่านทางระบบเว็บไซต์ ผลการทดลองพบว่าพนักงานขายสามารถส่งข้อมูล
ให้ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องกลับมาค้นหาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลักถึงแม้จะอยู่นอกสถานที่ซึ่งระบบเดิม
ใช้เวลาเฉลี่ย 120 นาที แต่ระบบที่พัฒนาใช้เวลาเพียง 15 นาท ีก็สามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ลูกค้าได้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพจากการรายงานผลการติดตามสถานะได้ทันที 
 2.  งานวิจัยต่างประเทศ 

      (Bird and Percival. 1989 อ้างใน มรกต สุริยะ, 2541) ได้ท าการพัฒนาฐานข้อมูล Glasgow 
Online โดยใช้โปรแกรมไฮเปอร์คาร์ด (Hyper Card) เพ่ือแก้ปัญหาในการสร้างระบบสารสนเทศแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ในชุมชน โดยจัดการความซับช้อน ของระบบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือสนอง
ความตองการของผู้ใช้สารสนเทศ จ านวนมากในระหว่างและหลังการพัฒนา ได้ใช้แบบประเมินจ านวนมากเพ่ือ
ส ารวจความ คิดเห็นของผู้ใช้ในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการเชึ่อมโยงถึง 
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาฐานข้อมูลเกิดประโยชน์อย่างเพียงพอต่อผู้ใช้ที่มีความ หลากหลาย ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่มีความเข้าใจและไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
      Murphy (2000 : 670 – A อ้างใน วิชาญ เอ่ียมรัศมีกุล, 2553:37) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลใน ส านักงาน : การส ารวจโครงสร้างของระบบงานค้นคืนเอกสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส านักงาน การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือเพ่ือพัฒนากรอบงานเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบงาน ค้นคืน
เอกสารแบบดิจิตอล คึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ซึ่งมีประโยชน์ ต่อการผลิตงานด้วยเอกสารแบบ
ดิจิตอลในหน่วยงานหรือองค์กร เช่น ศึกษาลักษณะของเอกสาร การเข้าถึงตัวเอกสารเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใช้งาน 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างและ ระบบการบริหารงานด้วย ผลจากการส ารวจชุดเชื่อมโยงระหว่าง
โครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตงาน ระบบงานสารสนเทศแบบดิจิตอล ผลการวิจัยพบว่ามี
ประสบการณ์ มากมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับการใช้งานสารสนเทศแบบดิจิตอลแต่ในขณะเดียวกัน             
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ก็พบว่าความต้องการเกี่ยวข้องกับงานด้ายเอกสารบ่อยๆ ท าให้พวกเราใช้ความพยายามมากขึ้น ในการศึกษา
จัดระบบเรียน!และค้นคืนเอกสาร ให้สามารถเรียกกลับมาใช้อีกครั้ง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การด าเนินการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning เป็น
วิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัยย่ิงขึ้น  
 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดังนี้ 

 กลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ 

 ข้อ 8 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 

 ข้อ 1 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตามมาตรฐานสากล 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มประชากรและเป้าหมาย 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.  เครื่องมือในการวิจัย 

4.  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

5.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินระบบคือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบไปด้วย  
1) คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน  
2) คณาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวน 2 คน 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้น าระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
2. ส่งหนังสือขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพร้อมคู่มือให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3. น าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอและให้ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ 
4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ 
5. สรุปผลการทดลอง  

 

เครื่องมือในกำรวิจัย  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีอยู่ 2 ชนิดดังนี้ 
   1.  ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 
   2.  แบบประเมินประสิทธิภาพระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 
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กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหลักการและทฤษฎี และงานวิจัยในการสร้างเครื่องมือเพ่ือ
ใช้ในการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

     ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ตามข้ันตอนการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC 5 ขั้นตอน ดังนี้ (stair. 1996 : 411-412)  
  1.  กำรวำงแผนระบบ (Planning)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้
ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองกับตลาดงานในยุคปัจจุบัน  ซึ่งการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาได้น าส่ือนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาในการเรียนมากท่ีสุด จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯนั้น เป็นตัวชี้วัดได้ว่ามหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม มีการเรียนการสอนหลายคณะ มีจ านวนผู้เรียนในแต่ละคณะ และสาขาวิชาจ านวนหลาย
ห้องเรียนต่อชั้นปี ซึ่งในการเรียนในบางวิชานั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบรวมห้องเรียนในหนึ่งรายวิชา 
ซึ่งท าให้จ านวนผู้เรียนมีจ านวนมากขึ้น และการเรียนการสอนในแต่ละวิชานั้นมีการเช็คชื่อ และเวลาการเข้า
เรียนของนักศึกษาในแต่ละครั้งที่มีการเรียนการสอนการเช็คชื่อนั้นท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอนไป
พอสมควรในแต่ละครั้ง และด้วยเหตุนี้จึงท าให้การเรียนการสอนนั้นมีเวลาไม่เต็มคาบเรียน 

2. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ระบบ (Systems Analysis) 
2.1 รวบรวมข้อมูลและความต้องการ 
ในการรวบรวมข้อมูลและความต้องการ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการและรายละเอียด 

ของผู้ใช้งานของระบบ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้งานของระบบ
สารสนเทศด้านการเช็คชื่อผู้เรียน  การวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างของระบบและ
ความสัมพันธ์ในการท างานในขั้นตอนต่างๆ ในระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติงานจริงและลักษณะ
ของระบบงานที่ควรจะมีเพ่ิมเข้าไป ท าให้การออกแบบสามารถท าให้แม่นย าและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

2.2 การก าหนดความต้องการใหม่ 
ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ใหมท่ี่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะ 

ประมวลผลการท างานในรูปแบบรายงาน ใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม มีระบบสแกนบาร์โค้ดเข้ามาเพ่ือช่วยบันทึก
ราชื่อนักศึกษาที่มาเรียนในวันเวลาที่จัดการเรียนการสอน จากการศึกษาความเป็นไปได้แล้วนั้น จึงท าการ
ออกแบบโดยอาศัยหลักการทฤษฎี UML  (Unified Modeling Language) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพระบบงานใหม่ โดยในการวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ Use Cass Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram และ Class Diagram 

3. ขั้นตอนกำรออกแบบ (Systems Design) 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากขั้นที่ 2 มาออกแบบระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode 

scanning ตามใหม่ดังนี้ 
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3.1 Use Case  Diagram   
แอดมิน log in เข้าสู่ระบบจัดการบุคลากรและเงินเดือน สามารถท ารายการได้ทุกอย่าง 

ในระบบดังแผนภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3.1  Use-Case Diagram ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ 

น าเข้ารายช่ือนักศึกษาเข้า
ระบบ 

สรุปการเข้าเรียน 

ตรวจสอบการเข้าเรียน 

บันทึกคะแนนของนักศึกษา 

แก้ไข เพ่ิม รายช่ือนักศึกษา 

ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 

ออกจากระบบ 

อาจารย ์

ยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน 

น าข้อมูลออก 

นักศึกษา 

Admin 

เพิ่มข้อมูลอาจารย ์
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 3.2 Activity Diagram ของระบบจะแสดงผังขั้นตอนการท างาน เมื่อผู้ใช้เข้า 
ใช้งานระบบ การตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งานซึ่ง Activity Diagram ของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วย
เทคโนโลยี Barcode scanning สามารถแสดงได้ แผนภาพที่ 3.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.2 Activity  Diagram  แสดงการเริ่มต้นเข้าใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode 
scanning 

จากแผนภาพที่ 13 เป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าใช้งานในระบบโดยการออกแบบเน้นให้มีความง่ายใน
การใช้งานและง่ายต่อความเข้าใจโดยผู้ใช้สามารถท ารายการได้ทันที โดยเมื่อ  ผู้ใช้งานเข้าใช้งานในระบบ 
ระบบจะตรวจสอบสถานภาพของผู้ใช้งานเป็นผู้ดูแลระบบก็จะท าการเข้าสู่ระบบได้โดยมีการใส่ชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) กับรหัสผ่าน (Password) ถ้าไม่ใส่รหัสผ่านหรือใส่รหัสผ่านผิดระบบจะแจ้งเตือนบอกว่าใส่ชื่อผู้
เข้าใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง และไม่สามารถเข้าใช้งานได้และถ้าใส่รหัสถูกต้องแล้วก็จะเข้าสู่ระบบได้เพ่ือจะ
เข้าสู่หน้าจอการท างานของระบบหลักต่อไปตาม แผนภาพที่ 3.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

No 

ออกจากระบบ ออกจากระบบ 

1 

ผู้ใช้ระบบ 

เข้าสู่ระบบ 
Yes 

No 

หน้าหลัก 
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แผนภาพที่ 3.3 Activity Diagram แสดงการใช้งานระบบ 

จากแผนภาพที่ 3.3  แสดง Activity Diagram ของระบบซึ่งสามารถท ารายการต่าง ๆ ได้หมดทุก
รายการในระบบตามขอบเขตที่ถูกก าหนดให้ใช้งานระบบ 

 

 

 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

ระบบสามารถเช็คช่ือ 

ระบบน าเข้าข้อมูลผู้เรยีน 

ระบบสรุปผลการเรยีน 

ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน 

ระบบบันทึกคะแนน 

ระบบเพิ่มข้อมูลผู้เรยีน 

ระบบน าข้อมูลออก 

ระบบเพิ่มข้อมูลผู้สอนและผูเ้รียน 

ออกจากระบบ 

Yes 

No 
Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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4. ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ (Systems Development)  
ขั้นตอนการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาท าการพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียน

ด้วยเทคโนโลยี Barcode scanningจนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้องโดยการทดสอบ
ระบบและองค์ประกอบของระบบทีละฟังก์ชันการท างาน จากนั้นท าการปรับปรุงตามที่มีการตรวจสอบเป็น
ระยะจนระบบมีความสมบูรณ์และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ
เช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010  ใช้ในการ
พัฒนาระบบและโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 

ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบเป็นระบบตามท่ีได้พัฒนาขึ้นจนส าเร็จสมบูรณ์แล้ว
น ามาทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4.1 ท าการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Testing) ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอนดังนี้ 

4.1.1  การทดสอบขั้นแอลฟ่า (Alpha Test) เป็นการทดสอบการท างานโดยผู้วิจัย เพ่ือทดสอบ
การท างานของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning นั้นทีละส่วน เพ่ือหาข้อผิดพลาดใน 
การท างานของระบบ หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขระบบให้ท างานสมบูรณ์ขึ้น  

     4.1.2  การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Test) เป็นการทดสอบการท างานของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วย 
เทคโนโลยี Barcode scanning ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญรวมจ านวน 5 คน  เป็นการปรับเปล่ียนจากการ
เช็คชื่อนักศึกษาด้วยการจดบันทึกในเอกสารรายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียนด้วยมือและเรียกขานชื่อนักศึกษา  
มาเป็นระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning จากนั้นให้ท าการประเมินคุณภาพในการใช้
ระบบรวมถึงหาข้อบกพร่องปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการทดสอบระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode 
scanning และข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขปรับปรุงระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode 
scanning ที่พัฒนาขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งานจริงจ านวน 5 คนดังนี้ 

1.)  อาจารย์ ดร.วีระพน  ภานุรักษ์  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2.)  อาจารย์วรวิทย์  สังฆทิพย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3.)  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4.)  อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวลแก้ว  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

5.)  อาจารย์เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เพ่ือประเมินการท างานของระบบทั้งหมดในสภาพจริง หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขระบบให้ท างาน
สมบูรณ์ขึ้น 

5. ขั้นตอนการติดตั้งและด าเนินการใช้งานระบบ (Systems lmplementation & Operation)  
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กำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
 

การหาประสิทธิระบบที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการหาประสิทธิภาพตามแนวทางการวิจัยโดยใช้
วิธีการทดสอบระบบ แบล็คบล็อค (Black Box Testing) ซึ่งเป็นการทดสอบโดยเน้นความถูกต้องของข้อมูล
น าเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) เป็นหลักโดยประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการพัฒนาครั้งนี้นี้ คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanningที่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 2 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 1.  วิธีการและขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน 

 1.1  ศึกษาข้อมูลจากการสร้างแบบประเมิน  
 1.2  คัดเลือกข้อค าถาม ปรับปรุงเพิ่มเติม และแก้ไขให้สอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา 
 1.3  พัฒนาการสร้างแบบประเมินจากการออกแบบ 

 1.4  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 1.5  ปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 

 2.  เกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมิน 

 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ก าหนดเกณฑ์โดยประกอบด้วยมาตราอันดับ (Rating 
Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตราอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ 

  

  

ทดสอบระบบโดยต้องมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4 ขึ้นไปจึงจะยอมรับว่าระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ได้ในสภาพการท าจริงซึ่งช่วงคะแนนเฉล่ียสามารถแบ่งเกณฑ์ระดับออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้  (บุญชม  ศรี
สะอาด.  2545) 

ช่วงคะแนน  4.51 - 5.00   จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

  ช่วงคะแนน  3.51 - 4.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
  ช่วงคะแนน  2.51 - 3.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  
  ช่วงคะแนน  1.51 - 2.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย  
  ช่วงคะแนน  1.00 - 1.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 

  2.2.1  หัวข้อในการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

ตำรำงท่ี 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย   เซิงคุณภาพ เซิงปริมาณ 

มากท่ีสุด 5 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

มาก 4 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพมาก 

ปานกลาง 3 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพปานกลาง 
น้อย 2 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพน้อย 

น้อยท่ีสุด 1 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด 
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   1)  ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Functional Test) เป็น
การประเมินเพ่ือดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มากน้อยเพียงใดซึ่งในการประเมินระบบได้ท าการออกแบบแบบประเมินโดยแบ่งหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ 

   2)  ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างไรเช่น ความง่ายและความสะดวกต่อการใช้งานมากน้อย
เพียงใดซึ่งในการประเมินระบบนี้ได้ท าการออกแบบแบบประเมินโดยแบ่งหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ 

   3)  ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลลัพธ์ที่
พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างไรเช่น การรายงานผลถูกต้องหรือไม่ซึ่งในการประเมิน
ระบบนี้ได้ท าการออกแบบแบบประเมินโดยแบ่งหัวข้อการประเมิน 2 หัวข้อ 

   4)  ด้านความปลอดภัย (Security Test) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้น
มานั้นมีความปลอดภัยของข้อมูลมากน้อยเพียงใดซึ่งในการประเมินระบบนี้ได้ท าการออกแบบแบบประเมิน
โดยแบ่งหัวข้อการประเมิน 2 หัวข้อ 

   5)  ด้านคู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบ (Documentation and Installation) 
เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าคู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบได้จัดท าขึ้นมานั้นสามารถที่จะน าไปติดตั้งใช้งานและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งในการประเมินระบบนี้ได้ท าการออกแบบประเมินโดยแบ่งหัวข้อ 5 หัวข้อ 

 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายที่มี 
ต่อระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยใช้สถิติ ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ โดยใช้  𝑥 ̅
และ SD ค่าเฉล่ีย   เลขคณิต  
 1.  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 105) 

    𝑥 ̅         =        
N

  

  เมื่อ   𝑥 ̅    แทน     ค่าเฉล่ีย 

       แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

     N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 106 ) 

  จากสูตร   S.D.  =    
 

2
2

1
   

  เมื่อ   S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     X  แทน คะแนนแต่ละตัว 

     N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

      แทน ผลรวม 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 
  

ผลการวิจัยและการพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ได้น าเสนอข้อมูล 
จากระบบที่พัฒนาขึ้น  มีผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินคุณภาพซึ่งได้แสดงเป็นล าดับ 
ดังนี ้

1.  ผลการพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  
2.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

ผลการพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning จากผลการพัฒนาได้ดังนี้   
การเข้าใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่  
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 2. ผู้สอน  3. ผู้เรียน  
 
การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยผู้ดูแลระบบ 

 เริ่มต้นการเข้าใช้งานโดยการล็อกอินเข้าระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ใน
ส่วนของ ผู้ดูแลระบบ(Admin) และมีวิธีการท างานดังนี้ 
  

 

ภาพที่  4.1  ฟอร์มล็อกอิน 

 จากภาพฟอร์มล็อกอิน  เป็นการท างานการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ(Admin) ซึ่งผู้ดูแลระบบ
สามารถ เพิ่มข้อมูลผู้สอน(อาจารย์) เพ่ิมข้อมูลผู้เรียน (นักศึกษา) ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละ
ประเภท 
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ภาพที่  4.2  ฟอร์มหลักของผู้ดูแลระบบ 

 จากภาพฟอร์มหน้าหลัก เมื่อผู้ดูแลระบบ ล็อกอินผ่านเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าหลักของระบบเช็คชื่อ
ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูใช้งานต่อไปนี้ จัดการข้อมูลนักศึกษา  
จัดการข้อมูลอาจารย์ ตั้งค่าผู้ใช้งาน และออกจากระบบ 

 

ภาพที่  4.3 เมนูตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้งาน 

 จากภาพฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ในฟอร์มนี้ ผู้เข้าใช้งานที่ล็อกอินเข้ามาในระบบ สามารถตั้งค่าหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ชื่อ – สกุล / รหัสผ่านเขา้ใช้งานระบบ 
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ภาพที่  4.4 ฟอร์มจัดการข้อมูลผู้สอน(อาจารย์) 

 จากภาพฟอร์มจัดการข้อมูลอาจารย์ ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์ได้ เช่น 
เพ่ิมข้อมูลใหม่ แก้ไขข้อมูลเดิม ลบข้อมูลของผู้สอนในระบบ และค้นหาข้อมูลผู้สอนได้ 

 

ภาพที่  4.5  ฟอร์มจัดการข้อมูลนักศึกษา 

 จากภาพฟอร์มจัดการข้อมูลนักศึกษา ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลนักศึกษาในกรณีนักศึกษาใหม่ ที่
ไม่มีข้อมูลในใบรายชื่อนักศึกษาจากกองทะเบียนและวัดผล สามารถแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูล และยัง
สามารถน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในรูปแบบไฟล์ Excel  
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ภาพที่  4.6 ฟอร์มการน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในรูปแบบไฟล์ Excel 

 จากภาพฟอร์มน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในรูปแบบไฟล์ Excel ผู้ดูแลระบบสามารถน าข้อมูลนักศึกษาท่ีได้
จากระบบ MIS ของส านักทะเบียนและวัดผล มาเข้าระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  

การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยอาจารย์ 

 การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ในส่วนของอาจารย์ มีการใช้งาน
ระบบในเมนูต่างๆ ได้แก่ การเช็คชื่อผู้เรียน  การก าหนดรายวิชาที่สอนในภาคเรียน การค านวณคะแนน การ
ปรับเปล่ียนสถานการณ์เข้าเรียนของนักศึกษา และสามารถน าข้อมูลออก(Export)จากระบบในรูปแบบไฟล์ 
Excel 

 

ภาพที่  4.7 ฟอร์มล็อกอิน 

 จากภาพฟอร์มล็อกอิน  เป็นการท างานการเข้าใช้งานของอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะได้รับชื่อและ
รหัสผ่านเข้าใช้ระบบจากผู้ดูแลระบบได้ท าการก าหนดให้  
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ภาพที่  4.8 ฟอร์มหน้าหลักของอาจารย์ 

 จากภาพฟอร์มหน้าหลัก ซึ่งอาจารย์สามารถใช้งานเมนูหลักได้ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัว 
เพ่ิมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน เช็คชื่อผู้เรียน และออกจากระบบ 

 

ภาพที่  4.9 ฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 จากภาพฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว อาจารย์สามารถปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น รหัสผ่านเข้าใช้งาน
ระบบ 
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ภาพที่  4.10 ฟอร์มเพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอน 

 จากภาพฟอร์มเพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งอาจารย์ต้องด าเนินการเพ่ิมรายวิชาที่ท าการสอนในภาค
เรียนนั้นๆ โดยการก าหนดข้อมูลต่าง เช่น จ านวนหน่วยกิต จ านวนผู้เรียนที่เปิดรับ ตังรหัสวิชาเข้ากลุ่ม เวลา
เรียน เป็นต้น 

 

ภาพที่  4.11 ฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน 

 จากภาพฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนเลือกเมนูนี้เมื่อมีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตัวเองสอน 
และเข้าสู่เมนูการเช็คชื่อโดยการกรอกรหัสรายวิชา ภาคเรียน ปีการศึกษา จึงจะสามารถเข้าสู่การเช็คชื่อผู้เรียน
ได้ 
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ภาพที่  4.12 ฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน 

 จากภาพฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน เมื่อผู้สอนหรืออาจารย์ใส่ข้อมูลรหัสรายวิชาภารเรียน และปีการศึกษา
ถูกต้องจะปรากฏหน้าฟอร์มการเช็คชื่อผู้เรียนดังภาพ และอาจารย์สามารถด าเนินการได้แก่ เพ่ิมนักศึกษา
(กรณีรายใหม่) เช็คชื่อปกติ เช็คลา เช็คสาย และสามารถส่งข้อมูลออกจากระบบในรูปแบบไฟล์ Excel ได ้

 

ภาพที่  4.13  เมนูเพ่ิมนักศึกษา 

 จากภาพเป็นการใช้เมนูเพ่ิมนักศึกษาใหม่ ผู้สอนจะใช้เมนูนี้กรณีท่ีมีนักศึกษามาเพ่ิมเข้าเรียนที่ไม่มี
รายชื่อในระบบ MIS ของส านักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนช้า โดย
อาจารย์ใส่รหัสนักศึกษาเข้ายังช่อรหัสนักศึกษาและท าการบันทึกข้อมูล จากนักข้อมูลต่างๆของนักศึกษาจะถูก
ดึงมาใช้ในรายวิชานี้ ดังภาพที่ 4.14 
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ภาพที่  4.14  การบันทึกข้อมูลนักศึกษา 

  

 

ภาพที่  4.15  เมนูเช็คลา 

 จากภาพเมนูการเช็คลา กรณีที่นักศึกษาไม่มาเรียน แต่ได้ติดต่อขอลาเรียนในชั่วโมงท่ีมีการเรียนการ
สอน ผู้สอนต้องท าการบันทึกข้อมูลการลาของนักศึกษา โดยใส่ข้อมูลรหัสนักศึกษาและสาเหตุของการลา 
จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบดังภาพที่ 4.16 

 

ภาพที่  4.16 การบันทึกข้อมูลการเช็คลา 
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ภาพที่  4.17  เมนูเช็คมาสาย 

 จากภาพเป็นเมนูเช็คมาสายของนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ทันตามก าหนดเวลาเริ่มเรียน เมนูนี้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการเพ่ิมข้อมูลนักศึกษาท่ีมาสายในเมนูเช็คมาสายโดยใส่รหัสนักศึกษา และบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบดังภาที่ 18 

 

ภาพที่  4.18  การบันทึกข้อมูลการเช็คมาสาย 
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ภาพที่  4.19  เมนู Export  

 จากภาพเมนู Export เป็นการน าข้อมูลนักศึกษาที่ท าการเช็คชื่อในเมนูต่างๆเรียบร้อยแล้วออกจาก
ระบบเช็คชื่อ ซึ่งการน าข้อมูลออกจากระบบนั้นเป็นการน าออกในรูปแบบของไฟล์ Excel ดังภาพที่ 20 / 21 

 

ภาพที่  4.20  การน าข้อมูลการเช็คชื่อออกจากระบบเช็คชื่อ 

 

ภาพที่  4.21  ไฟล์ Excel ที่ Export จากระบบ 
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การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยนักศึกษา 

 ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ได้ใน
ส่วนของนักศึกษา ซึ่งผู้ดูแลระบบได้ก าหนดสิทธิให้เข้าได้ไว้แล้ว โดยการเข้าใช้ระบบนั้น นักศึกษาต้องใส่รหัส
นักศึกษาตามด้วยรหัสผ่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ซึ่งขอบเขตการเข้าใช้งานได้แก่ ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ส่วนตัว ตรวจสอบผลการเข้าเรียน น าข้อมูลการเข้าเรียนออกจากระบบ และออกจากระบบ โดยนักศึกษาต้อง
ท าการล็อกอินก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ดังภาพที่ 22 

 

ภาพที่  4.22  ฟอร์มการล็อกอินเข้าระบบ 

 จากภาพฟอร์มล็อกอินเข้าระบบ โดยนักศึกษาจะได้รหัสและชื่อเข้าใช้จากผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพที่  4.23  ฟอร์มหน้าหลัก  

 จากภาพฟอร์มเมนูหน้าหลักของนักศึกษา ซึ่งสามารถใช้งานได้ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรวจสอบการ
เรียน 
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ภาพที่  4.24  ฟอร์มเปล่ียนรหัสผ่าน 

 จากภาพฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถก าหนดรหัสผ่านขึ้นใหม่เองได้ โดยคลิกท่ีเมนูเปล่ียน
รหัสผ่าน จากนั้น ก็ใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสใหม่ที่ต้องการเข้าไป ระบบที่จะท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันที 

 

ภาพที่  4.25  ฟอร์มตรวจสอบการเรียน   

 จากภาพฟอร์มตรวจสอบการเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเมนูนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรียนของ
นักศึกษารวมถึงตรวจสอบสถานะการเรียนของตนเอง 
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ภาพที่  4.26  เมนู Export  

 จากภาพเมนู Export เป็นการน าข้อมูลนักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วออกจากระบบเช็คชื่อ ซึ่งการน า
ข้อมูลออกจากระบบนั้นเป็นการน าออกในรูปแบบของไฟล์ Excel  

 

ภาพที่  4.27  การแจ้งเตือนการน าข้อมูลออกส าเร็จ 

 จากภาพเป็นการแสดงการน าข้อมูลออกส าเร็จ ซึ่งระบบจะแสดงพื้นท่ีที่ใช้จัดเก็บไฟล์ให้ผู้ใช้งานทราบ
ด้วยว่าจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ใด 
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ภาพที่  4.28  ไฟล์ Excel ที่ท างานส่งออกจากระบบ  
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

ผู้ศึกษาน าระบบการพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning พัฒนาขึ้น
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  คน  พิจารณาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาระบบเช็คชื่อ
ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ดังตารางที่  4.1  

 
ตารางท่ี 4.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน �̅� S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

การประเมนิด้านฟังก์ชันการท างานของระบบ (Functional Test) 

1.  ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล 4.80 0.45 ดีมาก 

2.  ความเหมาะสมของการท ารายการเพ่ิมข้อมูลของระบบ 4.80 0.45 ดีมาก 
3.  ความเหมาะสมของการปรับปรุงข้อมูลของระบบ 4.80 0.45 ดีมาก 
4.  ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียดของข้อมูล 4.80 0.45 ดีมาก 

รวม 4.80 0.45 ดีมาก 

การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 

1.  มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ของการเข้าระบบของ     
ผู้ใช้ 

4.60 0.55 ดีมาก 

2.  การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 4.60 0.89 ดีมาก 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 4.60 0.55 ดีมาก 
4.  ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.60 0.55 ดีมาก 
5.  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานมีความถูกต้อง 4.80 0.45 ดีมาก 
6.  การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพต่อการใช้
งาน 

4.80 0.55 ดีมาก 

7.  มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน   4.60   0.55 ดีมาก 

รวม 4.65 0.58 ดีมาก 

การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม  (Result Test) 
1.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล 4.80 0.45 ดีมาก 
2.  ความถูกต้องของหน้ารายงานผล 4.60 0.55 ดีมาก 

รวม 4.70 0.50 ดีมาก 

การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 

1.  ความเหมาะสมของการเข้าระบบของผู้ใช้ 4.60 0.55 ดีมาก 
2.  ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.60 0.55 ดีมาก 

รวม 4.60 0.55 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 4.1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(𝑥 ̅= 4.71, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ด้านที่มีผลการ
ประเมินเท่ากันสองด้าน คือ ด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบและคู่มือการใช้งานระบบซึ่งทั้งสองด้านมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.80, S.D. = 0.45) 

คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
1.  ตัวอักษรมีความสวยงาม ขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 4.80 0.45 ดีมาก 
2.  ความถูกต้องของเอกสาร 4.80 0.45 ดีมาก 
3.  สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 4.80 0.45 ดีมาก 
4.  คู่มือมีการจัดรูปแบบได้อย่างเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 
5.  ภาษาและรูปภาพที่ใช้ในการเชื่อมโยงมีความถูกต้อง 4.80 0.45 ดีมาก 

รวม 4.80 0.45 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 4.71 0.50 ดีมาก 



53 
 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

  
ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  

ตลอดถึงการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ
ต่างๆ แล้วได้ข้อสรุปจากการวิจัยเรียงตามล าดับ ดังนี้  
 1.  สรุปผลการวิจัย 

 2.  อภิปรายผล 

 3.  ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

 1.  ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 
ประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก่  ระบบสามารถเช็คชื่อด้วยเทคโนโลย ีBarcode scanning  ระบบสามารถ 
Import รายชื่อนักศึกษาเข้าระบบ  ระบบสามารถสรุปการเข้าเรียนของนักศึกษารายวัน รายเดือน ตลอดภาค
เรียน  ระบบสามารถให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบการเรียน  ระบบสามารถบันทึกคะแนนของนักศึกษา ระบบ 
สามารถแก้ไข เพ่ิม รายชื่อนักศึกษา  ระบบสามารถประกาศข่าวหรือข้อมูลต่างๆ  ระบบยืนยันตัวตนการเข้าใช้ 
งานผู้สอนและนักศึกษาระบบสามารถ Export ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้กับระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning พบว่า
ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.71, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
มีด้านที่มีผลการประเมินเท่ากันสองด้าน คือ ด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบและคู่มือการใช้งานระบบซึ่งทั้งสอง
ด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.80, S.D. = 0.45)  

อภิปรายผล  
  

การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning เมื่อน าไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลอง 
ใช้และได้ประเมินผลการทดลองใช้ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบโดยผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้ใช้สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 1.  การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  

ผลการวิจัยและพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ส าเร็จสมบูรณ์ได้ทั้งนี้  
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาของการท างานในแต่ละข้ันตอนว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง จากนั้นท า
การพัฒนาระบบขึ้นตามกระบวนการโดยใช้ทฤษฏี SDLC และทฤษฏี UML ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความ
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ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขไปพร้อมๆกับการเขียนโปรแกรม จากนั้นน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการท างานระบบในแต่ละด้าน และท าการปรับปรุง
แก้ไขตามค าเสนอแนะจึงส่งผลให้การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ส าเร็จ
สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย นันทชัย อินตื้อ (2551) โดยมีขอบเขตการศึกษาทางด้าน
ระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง ระบบการขายสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า และระบบการผลิตเอกสารและรายงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง 

 2.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning 

 ผลการวิจัยและพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผู้วิจัยได้น ากระบวนการ 
ทฤษฏี SDLC และทฤษฏี UML มาช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานตามขั้นตอนการท างาน จากนั้น
น าไปพัฒนาเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วน าระบบที่พัฒนาขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ท าการทดลองใช้งาน
ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning และท าการประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบในแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅ = 4.71, S.D. = 0.50) 
สอดคล้องกับงานวิจัย นันทชัย อินตื้อ (2551) โดยมีขอบเขตการศึกษาทางด้านระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง 
ระบบการขายสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า และระบบการผลิตเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
สินค้าและสินค้าคงคลัง ผลการวิจัย พบว่า สามารถน าระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม แทนการท างานด้วยมือและเรียกขานรายชื่อนักศึกษาตามใบ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้ผลเป็นความพึงพอใจประสิทธิภาพในการใช้ระบบในระดับที่ดีมาก นอกจากนี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.71, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีด้านที่มีผลการ
ประเมินเท่ากันสองด้าน คือ  ด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบและคู่มือการใช้งานระบบซึ่งทั้งสองด้านมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.80, S.D. = 0.45) โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดได้ดังนี้ 
ด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.80, S.D. = 0.45) ด้านผลลัพธ์ที่ได้
จากโปรแกรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.70, S.D. = 0.50) ด้านการใช้งานของโปรแกรมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.65, S.D. = 0.58) ด้านความปลอดภัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ           
ดีมาก (𝑥 ̅ = 4.60, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

ให้มีการน าผลการพัฒนาระบบดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยฯ 
และให้สามารถใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆได้  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 
พัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ หรือให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ส่ือสารประเภทต่างๆ             

ร่วมทั้งให้สามารถใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆได้ 
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เรียน  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ด้วยข้าพเจ้าอาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และและอาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต่อไปนั้น ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือผู้วิจัยจะด าเนินการให้สมเหมาะสมต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 

 

               (อาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์) 

           ผู้วิจัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   โทร. ๖๓๐๒ 

ที่   ทส./พิเศษ วันที่     ๑๙ พฤษภาคม    ๒๕๕๙      

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบฯ 

เรียน  อาจารย์ ดร.วีระพน   ภานุรักษ์   

  ด้วยข้าพเจ้าอาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และและอาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต่อไปนั้น ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือผู้วิจัยจะด าเนินการให้สมเหมาะสมต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 

 

               (อาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์) 

           ผู้วิจัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   โทร. ๖๓๐๒ 

ที่   ทส./พิเศษ วันที่     ๑๙ พฤษภาคม    ๒๕๕๙      

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบฯ 

เรียน  อาจารย์วรวิทย์  สังฆทิพย์ 

  ด้วยข้าพเจ้าอาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และและอาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต่อไปนั้น ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือผู้วิจัยจะด าเนินการให้สมเหมาะสมต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 

 

               (อาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์) 

           ผู้วิจัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   โทร. ๖๓๐๒ 

ที่   ทส./พิเศษ วันที่     ๑๙ พฤษภาคม    ๒๕๕๙      

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบฯ 

เรียน  อาจารย์เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์ 
  ด้วยข้าพเจ้าอาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และและอาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต่อไปนั้น ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือผู้วิจัยจะด าเนินการให้สมเหมาะสมต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 

 

               (อาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์) 

           ผู้วิจัย 
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   โทร. ๖๓๐๒ 

ที่   ทส./พิเศษ วันที่     ๑๙ พฤษภาคม    ๒๕๕๙      

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบฯ 

เรียน  อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวลแก้ว   
  ด้วยข้าพเจ้าอาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และและอาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “พัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต่อไปนั้น ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือผู้วิจัยจะด าเนินการให้สมเหมาะสมต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 

 

               (อาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์) 

           ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพ 
การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode Scanning 

 
ค าชี้แจง  
 

1. แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ใช้งานจริงโดย  แบ่งการประเมินระบบตามลักษณะการ
ทดสอบระบบออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้  

 

1)  การประเมินด้านฟังก์ชันการท างานของระบบ (Functional Test) 
2)  การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
3)  การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) 
4)  การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 
5)  คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
 

2. การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ท าการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ ซ่ึง
ประกอบด้วยส่วนของค าถามและมาตราส่วนประมาณค่า โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดหลังข้อรายการ โดยจะแบ่งค่าออกเป็น 5 ระดับด้วยกันดังนี้ 

 

5  หมายถึง  ประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  ประสิทธิภาพในระดับมาก  
3  หมายถึง  ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในระดับน้อย  
1  หมายถึง  ประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด  

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน  
 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล .............................................................................................  
2.  ต าแหน่งของท่าน ......................................................................................... 
3.  สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4.  คุณวุฒิของท่าน ปริญญาโท ปริญญาเอก  
อ่ืน ๆ ................................................................................................ .... 
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ตารางท่ี ข-1 ตารางแบบประเมินประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน 

ระดับประสิทธิภาพ 

ดีมาก 
 

5 

ดี 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

การประเมนิด้านฟังก์ชันการท างานของระบบ (Functional Test) 
1.  ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล       
2.  ความเหมาะสมของการท ารายการเพิ่มข้อมูล
ของระบบ  

     

3.  ความเหมาะสมของการปรับปรุงข้อมูลของ
ระบบ  

     

4.  ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูล  

     

การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
1.  มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ของการเข้า
ระบบของผู้ใช้      

2.  การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน      
3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของ
ตัวอักษร 

     

4.  ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและ
รูปภาพ 

     

5.  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานมีความ
ถูกต้อง       

6.  การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน  

     

7.  มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน  

     

การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) 
1.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการเพ่ิม ลบ 
แก้ไขข้อมูล  

     

2.  ความถูกต้องของหน้ารายงานผล       
การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 
1.  ความเหมาะสมของการเข้าระบบของผู้ใช้       
2.  ความเหมาะสมของระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
1.  ตัวอักษรมีความสวยงาม ขนาดเหมาะสม 
อ่านง่าย  

     

2.  ความถูกต้องของเอกสาร       
3.  สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย       
4.  คู่มือมีการจัดรูปแบบได้อย่างเหมาะสม       
5.  ภาษาและรูปภาพที่ใช้ในการเชื่อมโยงมีความ
ถูกต้อง  

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ....... 

 
ลงชื่อ.................................................. ผู้ประเมิน  
   (............................................................) 
     วันที.่.......เดือน..................พ.ศ........... 
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ภาคผนวก ค 
 

คู่มือการใช้งานระบบ 

 

 



70 
 

คู่มือการใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode Scanning 
 

การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยผู้ดูแลระบบ 

 เริ่มต้นการเข้าใช้งานโดยการล็อกอินเข้าระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ใน
ส่วนของ ผู้ดูแลระบบ(Admin) และมีวิธีการท างานดังนี้ 
  

 

ภาพที่  ค-1  ฟอร์มล็อกอิน 

 จากภาพฟอร์มล็อกอิน  เป็นการท างานการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ(Admin) ซึ่งผู้ดูแลระบบ
สามารถ เพิ่มข้อมูลผู้สอน(อาจารย์) เพ่ิมข้อมูลผู้เรียน (นักศึกษา) ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละ
ประเภท 

   

ภาพที่  ค-2  ฟอร์มหลักของผู้ดูแลระบบ 

 จากภาพฟอร์มหน้าหลัก เมื่อผู้ดูแลระบบ ล็อกอินผ่านเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าหลักของระบบเช็คชื่อ
ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูใช้งานต่อไปนี้ จัดการข้อมูลนักศึกษา  
จัดการข้อมูลอาจารย์ ตั้งค่าผู้ใช้งาน และออกจากระบบ 
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ภาพที่  ค-3 เมนูตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้งาน 

 จากภาพฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ในฟอร์มนี้ ผู้เข้าใช้งานที่ล็อกอินเข้ามาในระบบ สามารถตั้งค่าหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ชื่อ – สกุล / รหัสผ่านเขา้ใช้งานระบบ 

 

 

 

 

ภาพที่  ค-4 ฟอร์มจัดการข้อมูลผู้สอน(อาจารย์) 

 จากภาพฟอร์มจัดการข้อมูลอาจารย์ ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์ได้ เช่น 
เพ่ิมข้อมูลใหม่ แก้ไขข้อมูลเดิม ลบข้อมูลของผู้สอนในระบบ และค้นหาข้อมูลผู้สอนได้ 
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ภาพที่  ค-5  ฟอร์มจัดการข้อมูลนักศึกษา 

 จากภาพฟอร์มจัดการข้อมูลนักศึกษา ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลนักศึกษาในกรณีนักศึกษาใหม่ ที่
ไม่มีข้อมูลในใบรายชื่อนักศึกษาจากกองทะเบียนและวัดผล สามารถแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูล และยัง
สามารถน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในรูปแบบไฟล์ Excel  

 

 

 

ภาพที่  ค-6 ฟอร์มการน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในรูปแบบไฟล์ Excel 

 จากภาพฟอร์มน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในรูปแบบไฟล์ Excel ผู้ดูแลระบบสามารถน าข้อมูลนักศึกษาท่ีได้
จากระบบ MIS ของส านักทะเบียนและวัดผล มาเข้าระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning  
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การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยอาจารย์ 

 การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ในส่วนของอาจารย์ มีการใช้งาน
ระบบในเมนูต่างๆ ได้แก่ การเช็คชื่อผู้เรียน  การก าหนดรายวิชาที่สอนในภาคเรียน การค านวณคะแนน การ
ปรับเปล่ียนสถานการณ์เข้าเรียนของนักศึกษา และสามารถน าข้อมูลออก(Export)จากระบบในรูปแบบไฟล์ 
Excel 

 

ภาพที่  ค-7 ฟอร์มล็อกอิน 

 จากภาพฟอร์มล็อกอิน  เป็นการท างานการเข้าใช้งานของอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะได้รับชื่อและ
รหัสผ่านเข้าใช้ระบบจากผู้ดูแลระบบได้ท าการก าหนดให้  

 

ภาพที่  ค-8 ฟอร์มหน้าหลักของอาจารย์ 

 จากภาพฟอร์มหน้าหลัก ซึ่งอาจารย์สามารถใช้งานเมนูหลักได้ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัว 
เพ่ิมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน เช็คชื่อผู้เรียน และออกจากระบบ 
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ภาพที่  ค-9 ฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 จากภาพฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว อาจารย์สามารถปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น รหัสผ่านเข้าใช้งาน
ระบบ 

 

ภาพที่  ค-10 ฟอร์มเพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอน 

 จากภาพฟอร์มเพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งอาจารย์ต้องด าเนินการเพ่ิมรายวิชาที่ท าการสอนในภาค
เรียนนั้นๆ โดยการก าหนดข้อมูลต่าง เช่น จ านวนหน่วยกิต จ านวนผู้เรียนที่เปิดรับ ตังรหัสวิชาเข้ากลุ่ม เวลา
เรียน เป็นต้น 
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ภาพที่  ค-11 ฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน 

 จากภาพฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนเลือกเมนูนี้เมื่อมีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตัวเองสอน 
และเข้าสู่เมนูการเช็คชื่อโดยการกรอกรหัสรายวิชา ภาคเรียน ปีการศึกษา จึงจะสามารถเข้าสู่การเช็คชื่อผู้เรียน
ได้ 

 

 

 

ภาพที่  ค-12 ฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน 

 จากภาพฟอร์มเช็คชื่อผู้เรียน เมื่อผู้สอนหรืออาจารย์ใส่ข้อมูลรหัสรายวิชาภารเรียน และปีการศึกษา
ถูกต้องจะปรากฏหน้าฟอร์มการเช็คชื่อผู้เรียนดังภาพ และอาจารย์สามารถด าเนินการได้แก่ เพ่ิมนักศึกษา
(กรณีรายใหม่) เช็คชื่อปกติ เช็คลา เช็คสาย และสามารถส่งข้อมูลออกจากระบบในรูปแบบไฟล์ Excel ได ้
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ภาพที่  ค-13  เมนูเพ่ิมนักศึกษา 

 จากภาพเป็นการใช้เมนูเพ่ิมนักศึกษาใหม่ ผู้สอนจะใช้เมนูนี้กรณีท่ีมีนักศึกษามาเพ่ิมเข้าเรียนที่ไม่มี
รายชื่อในระบบ MIS ของส านักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนช้า โดย
อาจารย์ใส่รหัสนักศึกษาเข้ายังช่อรหัสนักศึกษาและท าการบันทึกข้อมูล จากนักข้อมูลต่างๆของนักศึกษาจะถูก
ดึงมาใช้ในรายวิชานี้ ดังภาพที่ ค-14 

 

ภาพที่  ค-14  การบันทึกข้อมูลนักศึกษา 
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ภาพที่  ค-15  เมนูเช็คลา 

 จากภาพเมนูการเช็คลา กรณีที่นักศึกษาไม่มาเรียน แต่ได้ติดต่อขอลาเรียนในชั่วโมงท่ีมีการเรียนการ
สอน ผู้สอนต้องท าการบันทึกข้อมูลการลาของนักศึกษา โดยใส่ข้อมูลรหัสนักศึกษาและสาเหตุของการลา 
จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบดังภาพที่ ค-16 

 

ภาพที่  ค-16 การบันทึกข้อมูลการเช็คลา 
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ภาพที่  ค-17  เมนูเช็คมาสาย 

 จากภาพเป็นเมนูเช็คมาสายของนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ทันตามก าหนดเวลาเริ่มเรียน เมนูนี้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการเพ่ิมข้อมูลนักศึกษาท่ีมาสายในเมนูเช็คมาสายโดยใส่รหัสนักศึกษา และบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบดังภาที่ ค-18 

 

ภาพที่  ค-18  การบันทึกข้อมูลการเช็คมาสาย 
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ภาพที่  ค-19  เมนู Export  

 จากภาพเมนู Export เป็นการน าข้อมูลนักศึกษาที่ท าการเช็คชื่อในเมนูต่างๆเรียบร้อยแล้วออกจาก
ระบบเช็คชื่อ ซึ่งการน าข้อมูลออกจากระบบนั้นเป็นการน าออกในรูปแบบของไฟล์ Excel ดังภาพที่ ค-20 /21 

 

ภาพที่  ค-20  การน าข้อมูลการเช็คชื่อออกจากระบบเช็คชื่อ 

 

ภาพที่  ค-21  ไฟล์ Excel ที่ Export จากระบบ 
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การใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning โดยนักศึกษา 

 ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcode scanning ได้ใน
ส่วนของนักศึกษา ซึ่งผู้ดูแลระบบได้ก าหนดสิทธิให้เข้าได้ไว้แล้ว โดยการเข้าใช้ระบบนั้น นักศึกษาต้องใส่รหัส
นักศึกษาตามด้วยรหัสผ่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ซึ่งขอบเขตการเข้าใช้งานได้แก่ ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ส่วนตัว ตรวจสอบผลการเข้าเรียน น าข้อมูลการเข้าเรียนออกจากระบบ และออกจากระบบ โดยนักศึกษาต้อง
ท าการล็อกอินก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ดังภาพที่ ค-22 

 

ภาพที่  ค-22  ฟอร์มการล็อกอินเข้าระบบ 

 จากภาพฟอร์มล็อกอินเข้าระบบ โดยนักศึกษาจะได้รหัสและชื่อเข้าใช้จากผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพที่  ค-23  ฟอร์มหน้าหลัก  

 จากภาพฟอร์มเมนูหน้าหลักของนักศึกษา ซึ่งสามารถใช้งานได้ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรวจสอบการ
เรียน 
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ภาพที่  ค-24  ฟอร์มเปล่ียนรหัสผ่าน 

 จากภาพฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถก าหนดรหัสผ่านขึ้นใหม่เองได้ โดยคลิกท่ีเมนูเปล่ียน
รหัสผ่าน จากนั้น ก็ใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสใหม่ที่ต้องการเข้าไป ระบบที่จะท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันที 

 

ภาพที่  ค-25  ฟอร์มตรวจสอบการเรียน   

 จากภาพฟอร์มตรวจสอบการเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเมนูนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรียนของ
นักศึกษารวมถึงตรวจสอบสถานะการเรียนของตนเอง 
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ภาพที่  ค-26  เมนู Export  

 จากภาพเมนู Export เป็นการน าข้อมูลนักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วออกจากระบบเช็คชื่อ ซึ่งการน า
ข้อมูลออกจากระบบนั้นเป็นการน าออกในรูปแบบของไฟล์ Excel  

 

ภาพที่  ค-27  การแจ้งเตือนการน าข้อมูลออกส าเร็จ 

 จากภาพเป็นการแสดงการน าข้อมูลออกส าเร็จ ซึ่งระบบจะแสดงพื้นท่ีที่ใช้จัดเก็บไฟล์ให้ผู้ใช้งานทราบ
ด้วยว่าจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ใด 
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ภาพที่  ค-28  ไฟล์ Excel ที่ท างานส่งออกจากระบบ  
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    ปิยศักดิ์  ถีอาสนา. บทเรียนบนเครือข่าย ส าหรับผู้พิการทางหู. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
2555  
   ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และคณะ. ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดท าหลักสูตร           
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557. 
    ศิริ  ถีอาสนา และคณะ. การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. 2557. 
    ศิริ  ถีอาสนา และคณะ. การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) โดยใช้
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. 2558  
    ปิยศักดิ์  ถีอาสนา และคณะ. แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557. 
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 ผู้วิจัยร่วม  

 

   1. ช่ือ นายจารุกิตติ ์ สกุล สายสิงห์ 
   2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 3-4017-00477-75-8  
   3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
   4. ต าแหน่งทางบริหาร -  
   5. สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   6. ประวัติการศึกษา  

  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต       สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

   7. สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   8. โทรศัพท์ 087 – 9523903 
   9. E-mail ople_2617@hotmail.com  
   10. ประสบการท างาน  

    พ.ศ.2544– พ.ศ.2547 – ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน 
        – โปรแกรมเมอร์โรงเรียนขอนแก่นคอมพิวเตอร์ 
    พ.ศ.2547– พ.ศ.2549 – ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

        – อาจารย์พิเศษโรงเรียนพระปริยัติธรรม อ าเภอบ้านไผ่  
    พ.ศ.2549– พ.ศ.2556 – เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        – อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    พ.ศ.2556– ปัจจุบัน  – อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
   12. งานวิจัยและบทความวิชาการ 

   1. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ 2558 เรื่อง ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารสารสนเทศ 2 โดยเน้นรูปแบบฝึก
ปฏิบัติจริง ปี 2558 
   2.  ได้รับทุนสนับสนุนงานวัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยส านักวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556  เรื่อง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กรมอาชีวศึกษา 
 3.  น าเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์วารสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง                  
A development system for the Faculty Council to receive (inter-faculty) complaints  
Mahasarakham University  
 4. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556  เรื่อง การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี 2556 
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 5. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556  เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี 2556 
 6. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2555 เรื่อง  การเรียนการสอนของอาจารย์ที่สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2555 
 7. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2554  เรื่อง  ทัศนคติต่อการท างานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี 2554 
   

 

 


