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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการเขาฝกอบรมผานทางอินเทอรเน็ตสําหรับใชในการ
แกไขปญหาการทํางานที่ซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล รวมถึงความลาชาที่เกิดจากการสืบคนขอมูลผูเขาฝกอบรม โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยวิธีสุมตัวอยางเปนแบบตามความสะดวกจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชไดแก ระบบฐานขอมูลการเขาฝกอบรม
ผานทางอินเทอรเน็ต และแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวาความพึง
พอใจของผูใชงานอยูในเกณฑดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62) ดังนั้นจึงสรุปไดวา
ระบบฐานขอมูลการเขาฝกอบรมผานทางอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนได
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เว็บแอพพลิเคชั่น, ระบบฐานขอมูล
Abstract
The purpose of this research was to develope a training database management system via internet for
solving the communication problems in duplication of records as well as the delay in searching for the trainee.
Sample in this research was randomly selected by convenience sampling for 30 persons from employees in Office
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of Permanent Secretary Ministry of Natural Resources and Environment. The research tools were the training
database management system via internet and system usage satisfaction questionnaires. The results showed that
user satisfaction was at good level ( X = 4.21, S.D. = 0.62). Therefore, it could be concluded that the developed
system for training database management was able to solve the above mentioned problems.
Keywords: management information system, web application, database system
บทนํา
เทคโนโลยีในปจจุบันเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก ซึ่งเทคโนโลยีสามารถ
แกปญหาในดานตาง ๆ มากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีในปจจุบันไดมีการแผขยายครอบคลุมเกือบทั่วทุกมุมโลก ทําให
การสื่อสารมีความรวดเร็วแมนยํามากขึ้น (สุรเกียรติและณัฐวี, 2558) ในปจจุบันหนวยงานทางราชการไดนําเอา
เทคโนโลยีเ ขามาใช เพื่อ แกป ญ หาในเรื่อ งตาง ๆ ภายในหนวยงาน ทํา ใหเ กิดประโยชน ทั้งต อ ผูรั บ บริ การและ
เจาหนาที่ที่ใหบริการ
เทคโนโลยีเว็บ (web technology) ถือเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย (วุฒิพงษ และศิ
ริวรรณ, 2558) เนื่องจากคนสวนใหญใชงานอินเทอรเน็ตทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยี
ที่นํามาใชกับหนวยงานทางราชการมีหลายรูปแบบซึ่งทุกรูปแบบจะตองอาศัยการจัดเก็บขอมูลลงในระบบเพื่อเปน
ประวัติในการรับบริการและการใหบริการของหนวยงานนั้นๆ อยางไรก็ตามระบบที่นํามาใชงานนั้นตองออกแบบ
มาเพื่อรองรับขอมูลในอนาคตซึ่งมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ (วีณาและสุรัตนา, 2555) หากระบบไมไดออกแบบมาใน
ระยะยาวอาจทําใหระบบที่ใชงานนั้นไมกอ ใหเ กิด ประสิท ธิภ าพในการทํา งานเทา ที่ค วร (ศิริว รรณและจิรพันธุ,
2556) และอาจทําใหเกิดความซ้ําซอ นอีกดวย (พัชริดาและมาลีรัตน, 2558)
สํา นัก พัฒ นบริ ห ารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน หนว ยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพของขาราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558) ทางสํานักพัฒนบริหาร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได ดํ า เนิ น การจั ด ฝ ก อบรมเป น หน า ที่ ห ลั ก โดยทางสํ า นั ก พัฒ นบริห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเปดหลักสูตรฝกอบรมจํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรขาราชการที่ดี
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาและการ
สื่อสารสําหรับใชปฏิบัติงาน และหลักสูตรพัฒนานักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในการจัดอบรม
ในแตละหลักสูตรนั้น ทางสํานักฯ ตองมีการจัดเก็บขอมูลผูเขารับการฝกอบรมลงในระบบฐานขอมูล แตเนื่องจาก
ระบบฐานขอมู ลเดิมมีการใช งานค อนขางจํากัดและไมครอบคลุม ทํางานดานอื่น เชน ระบบเดิมอยูในรูปแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูป
ใชงานไดเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมเทานั้น ระบบไมสามารถนําขอมูลมาสรุปผลตอ
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ผูบริหารได ผูเขาฝกอบรมไมสามารถดูประวัติการฝกอบรมที่เคยผานมาแลวได จึงทําใหระบบเดิมไมเหมาะสมกับ
การใชงานเมื่อเทียบกับความตองการจากผูใชงาน เปนตน จึงทําใหเกิดความชาลาในการดําเนินงานและระบบเดิมยัง
ไมสามารถลดภาระการทํางานบางขั้นตอนของเจาหนาที่ได เชน ตองกรอกขอมูลจากใบสมัครที่สงมาจากผูสมัครเขา
สูระบบทําใหเจาหนาที่ตองทําการซ้ําซอน เปนตน
จากปญหาดังกลาวจึงเปนวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเขารับการฝกอบรมผาน
ทางอินเทอรเน็ต เพื่อปรับปรุงระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลผูเขาฝกอบรมที่มากขึ้น ซึ่งจะชวยใน
การจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบเชิงสัมพันธทําใหสะดวกในการคนหาขอมูลผูเขาฝกอบรม เพื่อนําขอมูลไปใชใน
ดานการรายงานสรุปตอผูบริหาร รวมทั้งเปนการลดระยะเวลาลดความซ้ําซอนและภาระงานของการทํางานมากขึ้น
วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง จํานวน 2 สวน ดังนี้
1. ฮารดแวรระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครือ่ ง เพื่อใชในการทดสอบ โดยมีความสามารถขั้นต่ําดังนี้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
1) หนวยประมวลผลกลาง Intel Xeon E7-4809 v3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 2.0 GHz
2) หนวยความจําหลัก ชนิด ECC DDR3 ขนาด 8 GB
3) หนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA ความเร็วรอบ 7,200 รอบตอนาที ขนาดความจุ 500 GB
1.2 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย
1) หนวยประมวลผลกลาง Intel Core 2 Duo E4400 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 2.0 GHz
2) หนวยความจําหลัก ชนิด DDR2 ขนาด 2 GB
3) หนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA ความเร็วรอบ 7,200 รอบตอนาที ขนาดความจุ 250 GB
2. ซอฟตแวรระบบ
ระบบปฏิบัติการ CentOS, ภาษา PHP, HTML5, CSS และ jQuery ใชในการพัฒนาระบบ, โปรแกรม
Apache 2.4 ใชในการสรางเว็บเซิรฟเวอร และโปรแกรม MySQL ใชในการสรางฐานขอมูล
ขั้นตอนในการทดลอง
1. ศึกษาโครงสรางของระบบงานเดิม
ในการศึกษาระบบงานเดิมโดยใชวิธีการสัมภาษณ ศึกษาจากระบบงานเดิม และศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของ พบวามีขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูลผูใชงาน ไดแก
1.1 ระบบฐานขอมูลเดิมไมสามารถสมัครสมาชิกผานทางอินเทอรเน็ต ทําใหผูใชไมสามารถกรอกขอมูล
การสมัครดวยตนเอง โดยขั้นตอนผูสมัครตองกรอกขอมูลในใบสมัครและสงใหกับเจาหนาที่ผานทางแฟกซหรือ
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อีเมล จากขั้นตอนดังกลาวทําใหเจาหนาที่เปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเดิม ทําใหเพิ่มภาระการทํางาน
ของเจาหนาที่
1.2 ระบบฐานขอมูลเดิมไมสามารถรายงานผลจํานวนผูเขาฝกอบรมในแตละหนวยงาน เจาหนาที่ตองคน
เอกสารที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํารายงานผลดังกลาวใหแกผบู ริหาร ทําใหใชเวลาในการคนหาขอมูลมาก
1.3 รูปแบบฐานขอมูลเปนรูปแบบตารางเดียว ในกรณีที่ตองแกไขขอมูลหรือมีการนําขอมูลไปใชในดาน
การแสดงผลที่ซับซอนทําไดยาก
2. ศึกษาความตองการของระบบงานใหม
จากการศึกษาระบบเดิมผูวิจัยไดสอบถามความตองการในการใชงานของระบบจากผูบริหารและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ไดขอสรุป วา ตองการระบบสมาชิกเพื่อใหผูใชงานสามารถสมัครหลั กสูตรอื่ นๆ ที่ประสงค จะเข า
ฝกอบรม กรณีที่เปนผูที่เคยเขาฝกอบรมไมจําเปนตองทําการกรอกขอมูลซ้ําอีก และกรณีที่เปนผูที่ไมเขารับการ
ฝกอบรมก็สามารถใชบริการได และตองการทราบจํานวนผูเขาฝกอบรมในแตละหลักสูตร เพื่อใหผูบริหารใชในการ
ตัดสินใจ
ผูสมัครกรอกใบสมัครออนไลน

ผูสมัครกรอกใบสมัคร
สงใบสมัครทางแฟกซหรืออีเมล

เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล
เมื่อหลักสูตรปดรับสมัคร

เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล
สรุปรายชื่อใหผูบริหารพิจารณา

สรุปรายชื่อใหผูบริหารพิจารณา

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

รูปที่ 1. การเปรียบเทียบขั้นตอนการทํางานของระบบเดิม (ซายมือ) และระบบใหม (ขวามือ)
หลังจากศึกษาขอมูลและทําการเปรียบเทียบระหวางระบบเดิมและระบบใหม ดังรูปที่ 1 พบวาระบบใหม
สามารถลดขั้นตอนการทํางานทั้งทางดานเจาหนาที่ในการบันทึกขอมูลและสรุปขอมูลและดานผูใชงานมีระบบ
สมาชิกที่สามารถดูสถานะในการสมัครอบรมหลักสูตรได
และสามารถดูประวัติการฝกอบรมที่เคยผานมาได
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ขั้นตอนตอไปผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชแผนภาพ data flow diagram (dfd) และแผนภาพ entity
relationship diagram (er diagram)
3. การวิเคราะห
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดขอบเขตการทํางานของระบบทั้งหมด โดยการเขียน
แผนภาพ dfd แสดงรายละเอียดของแตละกระบวนการ ดังรูปที่ 2 ซึ่งระบบฐานขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้น แบงเปนระบบยอยออกเปน 4 สวน ไดแก
3.1 ระบบสืบคนขอมูลผูเขารับการฝกอบรม โดยแบงการทํางานออกเปน 3 สวน ไดแก
1) สําหรับแสดงรายละเอียดขอมูล
2) สําหรับแกไขขอมูล
3) สําหรับเพิ่มขอมูลผูเขาฝกอบรม
3.2 ระบบสมาชิก โดยแบงการทํางานออกเปน 3 สวน ไดแ ก
1) สําหรับการลงทะเบียนเพื่อเปนสมาชิก
2) สําหรับ แกไขขอ มู ล
3) สําหรับ เปลี่ยนรหัส ผาน
3.3 ระบบยื่นสมัครหลักสูตรเพื่อเขาฝกอบรม โดยแบงการทํางานออกเปน 4 สวน ไดแก
1) สําหรับดูรายละเอียดในแตละหลักสูตร
2) สําหรับยื่นความประสงคสมัครเขารับการฝกอบรม
3) สําหรับดูสถานะการฝกอบรมที่เคยผานมา
4) สําหรับพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร
3.4 ระบบรายงานผล สําหรับแสดงผลสถิติขอมูลในแตละหลักสูตรที่เคยจัดอบรมในแตละปงบประมาณ
ในการจัดทํา Entity Relationship Diagram ผูวิจัยไดทําการออกแบบฐานขอมูลตามโครงสรางของ
ฐานขอมูลที่เขียนออกมาในลักษณะของแผนภาพ ดังรูปที่ 3 หลังจากไดขอบเขตของระบบจากการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนจะทําการออกแบบระบบตามที่ไดวิเคราะหทั้งหมด
4. การพัฒนาระบบ
4.1 ดานการพัฒนาระบบ พัฒนาใหรองรับหนาจอคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา ระบบปฏิบัติการไดแก
CentOS ระบบเซิฟเวอรใชในการบริการไดแก Apache ภาษาที่ใชในการพัฒนาไดแก PHP, jQuery, CSS และ
HTML5 ระบบฐานขอมูลใช MySQL และโปรแกรมจัดการฐานขอมูลใช phpMyAdmin โดยไดเปดใชงานระบบที่
http://www.onreda.mnre.go.th/onredasystem
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รูปที่ 2. Context Diagram ระบบฐานขอมูลผูเขารับการฝกอบรม
4.2 ดานการทดสอบระบบไดทดสอบแบบแอลฟา (alpha testing) โดยผูวิจัยไดใชทดสอบระบบดวยตัวเอง
โดยมีขั้นตอนการทดสอบระบบโดยใชเครื่องที่ใชพัฒนาระบบเปนเครื่องเซิฟเวอร และทําการทดสอบระบบจาก
เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น เนื่องจากความไมพรอมของระบบ ยังตองทําการแกไขจุดบกพรอง โดยมีการทดสอบ
ระบบหลายครั้งจนมั่นใจวาระบบมีความพรอมที่จะใชงาน เพื่อนําไปทดสอบระบบตอไป หลักจากนั้นไดทดสอบ
แบบเบตา (beta testing) โดยทําการทดสอบระบบในสถานการณจริงเพื่อการยอมรับของระบบที่พัฒนาขึ้น ในการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผูวิจัยไดนําระบบไปประเมินประสิทธิภาพกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดแก
4.2.1 อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
4.2.2
เจ า หน า ที่ ร ะบบงานคอมพิ ว เตอร ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2.3 นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนชํ า นาญการ กลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2.4 ผูอํานวยการสวนแผนและพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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4.2.5 ผู อํ า นวยการส ว นฝ ก อบรม สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมินระบบเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําระบบไปทําการทดสอบกับผูใชงาน
ตอไป
4.3 ดานการประเมินผล ไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจในของผูใชงานระบบฐานขอมูลผูเขาฝกอบรม
ที่พัฒนาขึ้น ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (likert scale) ประมาณคา 5 ระดับ จากระดับ
นอยมากถึงดีมากตามลําดับ

รูปที่ 3. Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลผูเขารับการฝกอบรม
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ผลการทดลอง
ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเขาฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ สวนที่ 1 สวนของ
หนาหลักสําหรับบุคคลทั่วไป สามารถใชงานดานการคนหาขอมูลและการรายงานผลได สวนที่ 2 สวนของหนาหลัก
สําหรับผูใชงาน ซึ่งสามารถใชงานดานขอมูลสมาชิก ดานยื่นสมัครหลักสูตร ดานติดตามการสมัคร

รูปที่ 4. สวนของหนาหลัก

รูปที่ 5. สวนของหนาหลักสําหรับผูใช

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลผูเขาฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 สรุปวาผลการประเมินประสิทธิภาพ
จากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑดี จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 30 คน ไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 สรุปวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานอยูในเกณฑดี
และจากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการทํางานระหวางระบบงานเดิมและระบบงานใหม แสดงใหเห็นวา
สามารถลดภาระการทํางานของเจาหนาที่ได 19 วัน โดยเฉพาะขั้นตอนการบันทึกขอมูลผูเขาฝกอบรมจากใบสมัคร
ระบบใหมสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลผูสมัครไดตั้งแตเริ่มตน สามารถลดภาระการบันทึกขอมูลของเจาหนาที่
และลดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูลในกรณีที่ผูสมัครคนเดิมมีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม ผูสมัคร
สามารถลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ตดวยตนเอง
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ตารางที่ 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับเกณฑ

ดานการทํางานไดตรงตามความตองการของระบบ ( functional requirement test )

4.70

0.48

ดีมาก

ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ ( functional test )

4.47

0.51

ดี

ดานการใชงานของระบบ ( usability test )

4.37

0.49

ดี

ดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ( security test )

4.30

0.48

ดี

4.45

0.50

ดี

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับเกณฑ

มีความเขาใจในกระบวนการจัดการดานฝกอบรม

4.07

0.58

ดี

การจัดการในระบบสมาชิก สามารถทําไดและเขาใจงาย

4.07

0.58

ดี

ขั้นตอนการยื่นความประสงคเพื่อสมัครหลักสูตรตางๆ สามารถทําไดและเขาใจงาย

4.13

0.73

ดี

สามารถดูประวัติการฝกอบรม และติดตามผลการคัดเลือกไดตลอดเวลา

4.33

0.61

ดี

รายงานผลในรูปแบบกราฟ มีความสวยงาม มีความชัดเจน

4.13

0.57

ดี

การจัดวางตําแหนงตางๆ ของหนาเว็บไซต มีความเหมาะสม

4.17

0.75

ดี

ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรของหนาเว็บไซต มีความสวยงามและอานงาย

4.23

0.68

ดี

องคประกอบสีของหนาเว็บไซต มีความเหมาะสม กับการใชงาน

4.20

0.71

ดี

โดยภาพรวมทัง้ หมดของหนาเว็บไซต มีความสวยงาม และนาใชงาน

4.27

0.58

ดี

ระบบทีพ่ ัฒนาขึ้นนี้ มีประโยชนกับหนวยงานและสามารถจะนําไปใชงานจริงได

4.53

0.63

ดี

4.21

0.62

ดี

สรุปผลการประเมิน

ตารางที่ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน
รายการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
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ตารางที่ 3. ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการทํางานระหวางระบบงานเดิมและระบบงานใหม
ระยะเวลา (วัน)

ขั้นตอนการทํางาน

ระบบงานเดิม

ระบบงานใหม

ดําเนินงานเปดรับสมัคร

30

30

รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร

5

1

สรุปรายชื่อผูสมัครใหแกผูบริหารพิจารณาคัดเลือก

2

1

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

1

1

บันทึกขอมูลผูเขาฝกอบรมจากใบสมัครในแตละหลักสูตร ประจําปงบประมาณนั้นๆ

10

-

รายงานผลจํานวนผูเขาฝกอบรมในแตละหลักสูตร ประจําปงบประมาณนั้นๆ

5

1

53

34

รวมระยะเวลาทั้งหมด

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
จากปญหาการทํางานของเจาหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลผูเขาฝกอบรม ทําใหเกิดความลาชาและ
ซ้ําซอนในการทํางาน ซึ่งเปนการเพิ่มภาระใหกับเจาหนาที่คอนขางมาก ผูวิจัยจึงไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเขา
รับการฝกอบรมขึ้น โดยพัฒนาระบบใหอยูในลักษณะของเว็บเบส (web-based) จะสามารถใชงานผานทาง
อินเทอรเน็ตไดทุกที่ ดังเชนในงานวิจัยของ วีณาและสุรัตนา (2555) ระบบฐานขอมูลอยูในลักษณะของโปรแกรม
สําเร็จรูปใชงานไดเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมไวเทานั้น ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบใหอยูในลักษณะของ
เว็บไซต ทําใหสามารถใชงานไดทุกที่ผานทางอินเทอรเน็ต โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะตองรองรับการใชงานและการ
แสดงผลบนอุปกรณพกพาได ดังเชนในงานวิจัยของ พัชริดาและโสดานิล (2558) จะไมสามารถรองรับการใชงาน
และการแสดงผลบนอุปกรณพกพา ทําใหการใชงานคอนขางยาก เนื่องจากหนาจอหลักไมสามารถปรับรูปแบบตาม
อุปกรณพกพาได ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงพัฒนาในสวนของการแสดงผลใหมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพาที่
แตกตางกัน เพื่อชวยใหผูใชสามารถใชงานกับอุปกรณทุกประเภท จากการประเมินผลทางดานประสิทธิภาพของ
ระบบโดยผูเชี่ยวชาญ สรุปวาผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับเกณฑที่ดี และจากการประเมินผลความพึง
พอใจจากผูใชงาน สรุปวาผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับเกณฑที่ดี ผลที่ไดจากการพัฒนา สามารถเปน
แนวทางประยุกตใชกับหนวยงานได สามารถสืบคนขอมูลผูเขาฝกอบรม สามารถติดตามสถานะการสมัคร และ
สามารถดูประวัติการเขาฝกอบรมได ดังนั้นการพัฒนาระบบที่ได จะชวยลดระยะเวลาในการคนหาขอมูล ลด
ขั้น ตอนการทํา งานของเจา หนา ที่ ซึ่ง สอดคลอ งกับ งานวิจัย ของศิริว รรณและจิรพันธุ (2556) กับ วุฒิพงษและ
ศิริวรรณ (2558)
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ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบครั้งตอไปผูวิจัยมีความเห็นวา ควรปรับปรุงขั้นตอนการจัดการในระบบ
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