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Abstract
The development of the database system satisfaction survey on quality of the University
programs had its purpose in creating a database system as part of the research and planning
department to have potential and readiness for the planning and implementation by creating an online
system, ready to get information at anytime and being stored in a systematic way, according to
external evaluation standard to develop or improve curriculum and instruction. Researcher used
Active Server Page (ASP) to write a program controlling database such as management information
services , supports a variety of people , multi-threaded through the site and use Unified Modeling
Language (UML) shows a standard model-based software design principles.
Results showed that collecting data from students via website of the Saint John's
University, students could operate effectively. The University could get full information according to
objectives. It was able to respond to the students need in filling out the information with a convenient
time. It met the mission of the department in charged, reduction of working time, data accuracy and
user satisfaction is high.
Keywords: database system satisfaction survey on quality of the University
บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบฐานข้อมู ลการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างฐานข้อมูลของส่วนงานวิจัยและแผน ให้มีศักยภาพและความพร้อม
สาหรับการวางแผนและการนาไปใช้ โดยการสร้างให้มีระบบออนไลน์พร้อมรับข้อมูลได้ตลอดเวลา มี
การจัด เก็ บ อย่ า งเป็ นระบบ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประเมิน มาตรฐานภายนอก สามารถพั ฒ นาหรื อ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย ผู้วิจัยได้ใช้ Active

Server Page (ASP) ในการเขียนโปรแกรมควบคุมฐานข้อมูลต่างๆ เช่น จัดการให้บริการข้อมูล รองรับ
การใช้งานได้หลายคน หลายงานพร้อ มกัน ผ่านเว็บไซต์ และใช้ Unified Modeling Language (UML)
แสดงแบบซอฟต์แวร์เป็นโมเดลมาตรฐาน
ผลการใช้ง านพบว่า การเก็ บข้อมูลจากนัก ศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาในการกรอกข้อมูลในเวลาที่สะดวก ตอบสนองต่อภารกิจของส่วนงานที่
รับผิดชอบ ลดเวลาในการทางาน ข้อมูลมีความถูกต้อง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอย่างสูง
คาสาคัญ ระบบฐานข้อมูลการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย
1. บทนา
ระบบการส ารวจบนเว็บ ไซต์จ ะช่วยให้ผู้ตรวจสอบในการประเมินความพึ งพอใจเกี่ ย วกั บ
ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการสาหรับผู้บริโภคหรือใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแตกต่าง
จากการทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ผู้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง หมดสามารถเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาการส ารวจผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและสถานที่ใด ๆ นอกจากนี้ระบบสามารถกาจัดผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ผ่านการ
รับรองในการประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ ผู้วิจัยจึงได้ริเริ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
เพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ในจุดเดียวกั น เพื่อลดการทางานซ้าซ้อน ระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และเก็ บ
ข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ความครบถ้วนของข้อมูล ความสิ้นเปลือง การจ้างพนักงานป้อนข้อมูล
การเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัญหาสาหรับการทางานแบบเก่า ทางผู้วิจัยได้มีแนวคิดที่จะนาวิชาความรู้
ที่ใช้สอนนักศึกษา เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซอฟต์แวร์เอ็นจิเนีย ริ่ง
อินเทอร์เน็ต-อินทราเน็ต มาพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อจะได้แก้ปัญหา
ต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลให้กับทางส่วนงานวิจัยและวางแผน นาไปใช้วางแผนและนาเสนอกับ
ทางผู้ บ ริ ห ารของทางมหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ จ อห์ น และการเก็ บข้ อ มู ล จากนัก ศึ ก ษาผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลครบถ้วน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในการกรอกข้อมูลในเวลาที่สะดวก ตอบสนองต่อภารกิจของ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ลดเวลาในการทางาน ข้อมูลมีความถูกต้อง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอย่างสูง

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
บัณฑิตที่จบการศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์
3.3 การพัฒนาระบบ
ใช้วิธีการเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) การมี
ส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใด
อันหนึ่งแล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินการจนสิ้นสุดการวิจัย ใช้กระบวนการพัฒนา
ระบบแบบ System Development Life Cycle : SDLC
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเข้ามากรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึง
วันรับปริญญา
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ด้วยการเขียนโปรแกรม
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการประเมิน ด้านการจัดหลักสูตร
ในหัวข้อหลักสูตรมีความทันสมัยสามารถนามาประยุกต์กับสภาพปัจจุบัน ได้ค่าเฉลี่ย
4.08 หัวข้อหลักสูตรมุ่งส่งเสริมทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต ได้ค่าเฉลี่ย 4.03 หัวข้อหลักสูตรมุ่ง
วิเคราะห์ปั ญหาหรือศึก ษาค้นคว้า ร่วมกัน ได้ค่าเฉลี่ย 4.02 หัวข้อสามารถสร้างประสบการณ์ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 3.97 และหัวข้อสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจอย่าง
แท้จริง ได้ค่าเฉลี่ย 3.96 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ยรวม = 3.996) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่าหลักสูตรมีความทันสมัยสามารถนามาประยุกต์กับสภาพปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีหัวข้อ
อื่นๆ ได้ค่าเฉลี่ยรองลงไป
4.2 ผลการประเมิน ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในหัวข้อมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ได้ค่าเฉลี่ย 4.08 หัวข้อความเหมาะสม
การประเมินผลการสอน ได้ค่าเฉลี่ย 4.07 หัวข้อการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน ได้ค่าเฉลี่ย 4.05 หัวข้อความเหมาะสมของการจัดลาดับของรายวิชาแต่ละเทอม ได้
ค่าเฉลี่ย 4.00 และหัวข้อมีสื่อการสอนอย่างเหมาะสม ได้ค่าเฉลี่ย 3.96 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย
รวม = 4.032) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่ามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ
มีหัวข้ออื่นๆ ได้ค่าเฉลี่ยรองลงไป

4.3 ผลการประเมิน ด้านผู้สอน
ในหัวข้อความรู้และทัก ษะของผู้ส อน ได้ค่าเฉลี่ย 4.24 หัวข้อบุคลิก ของผู้สอน ได้
ค่าเฉลี่ย 4.21 หัวข้อสามารถให้คาปรึกษาโดยตลอด ได้ค่าเฉลี่ย 4.20 และหัวข้อคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้สอน ได้ค่าเฉลี่ย 4.18 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ยรวม = 4.206) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่าความรู้และทักษะของผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีหัวข้ออื่นๆ ได้ค่าเฉลี่ยรองลงไป
4.4 ผลการประเมิน ด้านการจัดกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา
ในหัวข้อกิจกรรมวิช าการสามารถส่งเสริมต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ได้
ค่าเฉลี่ย 4.04 หัวข้อกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้ค่าเฉลี่ย 4.02 หัวข้อกิจกรรมกีฬา หรือ
การส่งเสริมบุคลิกภาพ ได้ค่าเฉลี่ย 3.92 หัวข้อกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้
ค่าเฉลี่ย 3.92 และหัวข้อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ค่าเฉลี่ย 3.90 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(เฉลี่ยรวม = 3.96) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่ากิจกรรมวิชาการสามารถส่งเสริมต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีหัวข้ออื่นๆ ได้ค่าเฉลี่ยรองลงไป
4.5 ผลการประเมิน ด้านปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอน
ในหัวข้อห้องสมุดสามารถเอื้อต่อการเรียนการสอน ได้ค่าเฉลี่ย 3.97 หัวข้อการบริการ
ของหน่วยสนับสนุนต่างๆ โดยรวม ได้ค่าเฉลี่ย 3.94 หัวข้อระบบสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 3.94 หัวข้อ
ห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ได้ค่าเฉลี่ย 3.92 หัวข้อห้องปฎิบัติการต่างๆมีความ
เหมาะสม ได้ค่าเฉลี่ย 3.90 และหัวข้อความเพียงพอและคุณภาพของสื่อการสอน ได้ค่าเฉลี่ย 3.88 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ยรวม = 3.925) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าห้องสมุดสามารถ
เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีหัวข้ออื่นๆ ได้ค่าเฉลี่ยรองลงไป
5. อภิปรายผลการวิจัย
- ทางทฤษฎี ได้ระบบการบริหารฐานข้อมูลแบบผู้กระทา (Active database management
system) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทระบบฐานข้อมูลแบบเดิม ให้สามารถตอบสนอง
ต่อเหตุก ารณ์ หรือเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ และเทคโนโลยีฐานข้อมูล สมัย ใหม่มีบทบาท
สาคัญต่อสิ่งแวดล้อมระบบสารสนเทศวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering information system)
ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความซับซ้อนของข้อมูล
- ทางปฎิ บั ติ ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research) ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงการ
สร้างความรู้ใหม่ การพัฒนา / สร้างเสริมศักยภาพ ที่ช่วยลดความขัดแย้ง สามารถเข้ามาช่วย
อุดช่องว่างในการทางาน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหลาย
ฝ่าย อันเป็นการสร้างความรู้ให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้กระบวนการพัฒนา
ระบบแบบ System Development Life Cycle เพื่อพัฒนาระบบ

- ระบบที่พัฒนาขึ้นมา สามารถนาเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้โดยง่าย ผู้ ใช้ระบบสามารถอ่าน
ข้อความที่หน้าจอเข้าใจและสามารถกระทาได้โดยง่าย ผู้ใช้สามารถปรับปรุงหรือแก้ไข
ข้อมูลของผู้ใช้ให้ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง ผู้ใช้มีความพอใจกับด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ที่ถือว่าข้อมู ลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ไ ม่มีสิทธิในการเข้าใช้งานไม่สามารถเข้ ามาดู
ข้อมูลได้ โดยผู้วิจัยกาหนดการเข้าใช้งานต้องใส่รหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชน ถ้า
ไม่ถูกต้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้
6. สรุปผลการวิจัย
จากค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ (แต่ละข้อ) กับค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ว่า ระบบ
ฐานข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของคุ ณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (Database Survey
of Satisfaction for the Syllabus Quality of Saint John’s University) ที่ได้พัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(ระดับ 4.97) ซึ่งค่าเฉลี่ยพวกนี้ได้จากการใช้งานจริงของผู้ใช้งาน (จากตัวบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว )
และข้ อเสนอแนะต่า งๆ ทางผู้จัดท าวิจัย ได้นาข้อมูล ต่างๆ ไปพิ จารณาร่วมกั บส่วนวิจัย และแผน มี
ผลสรุปว่าระบบฐานข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(Database Survey of Satisfaction for the Syllabus Quality of Saint John’s University) ที่ได้พัฒนาขึ้น
มานี้เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
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