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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบที่
พัฒนาขึ้น 4) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจ
ศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาด้วย ภาษา PHP และภาษา HTML 
ออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs5 และจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม PHP 
MyAdmin ออกแบบควบคุมการแสดงผลด้วย Jquery, Ajax, CSS  และ Bootstrap  พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ด้วย Android Studio ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดการข้อมูลฐานข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา และสืบค้น
โครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากการทดลองใช้ระบบและหา
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.41 และหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจ านวน 60 คน พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 
  

(งานวิจัยนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 64 หน้า) 
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 กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ชนิดา แก้วเพชร อาจารย์
อนุทิตา เล็กเพชร และอาจารย์ศุภขวัญ งามยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ได้ทดลองใช้ระบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ได้ทดลองใช้งานระบบและประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ คณะผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 คุณงามความดีของงานวิจัยนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ 
ตลอดจนผู้เขียนเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม 
 

ภาวิณี  นาคชุ่ม 
วรนุช  จันทร์โอ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน 
และท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตลอดไป  ด้วยวิธีการของสหกิจ
ศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด (วิจิตร, 2545) ใน
การด าเนินงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงงานสหกิจศึกษาในระหว่างที่เข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานคนละ 1 โครงงาน เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรและพัฒนาความรู้ความ
สามารของนักศึกษา สหกิจศึกษาทวีความส าคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมี
เป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ถือเป็นส่วนส าคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ และเข้าสู่ระบบการท างานทันทีที่จบ
การศึกษา ท าให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” (ที่มา : http://tace.or.th/ 
Information1.asp, สืบค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2558) 
 สหกิจศึกษาในประเทศไทย ค าว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติที่ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่น าสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้บัญญัติขึ้น โดยถอดความจากค าว่า Cooperative 
Education มหาวิทนาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดการศึกษาระบบไตรภาคเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาสองครั้งคือ ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติ โดยนักศึกษาได้เริ่ม
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาสิทยาลัยยุคแรก
เช่นกันที่จัดสหกิจศึกษาโดยเริ่มในปี พ.ศ. 2541 จากนั้นแนวความคิดได้ขยายไปสู่มหาสิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนอย่างกว้างขวาง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดสหกิจศึกษา
เป็นสามช่วงระยะเวลา คือ 4-2-4 เดือน รวม 10 เดือน โดยจัดในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ท าให้ระยะเวลา
เรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษา โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุรนารีเป็นสถานศึกษาแรกที่เริ่มสหกิจศึกษาในประเทศไทย (ที่มา : คู่มือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี  ราชมงคลสุวรรณภูมิ  http://bait.rmutsb.ac.th/bait/coop/images/ 
layout.pdf, สืบค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

http://tace.or.th/%20Information1.asp
http://tace.or.th/%20Information1.asp
http://bait.rmutsb.ac.th/bait/coop/images/%20layout.pdf
http://bait.rmutsb.ac.th/bait/coop/images/%20layout.pdf
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 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอน 4 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 สาขาวิชาออกไปสหกิจศึกษา 
โดยประมาณ 200 คน ต่อปีการศึกษา และในระหว่างปฏิบิตังานสหกิจศึกษานั้น นักศึกษาทุกคนจะต้อง
จัดท าโครงงานคนละ 1 โครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สถานประกอบการในส่วนที่นักศึกษาได้ไปสหกิจศึกษา
หลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามก าหนดเวลา นักศึกษาจะได้ด าเนินการส่งเล่มโครงงานนักศึกษา
และทางส านักงานสหกิจศึกษาและฝึกงานจะได้ด าเนินการส่งต่อไปยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
จัดส่งเล่มโครงงานสหกิจศึกษาเข้าห้องสมุดทุกปีการศึกษา ท าให้มีเล่มโครงงานสหกิจศึกษาจ านวนมาก 
และเมื่อนักศึกษาต้องการค้นหาข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษาจึงต้องเข้ามาค้นหาในห้องสมุดเท่ านั้น ท าให้
เกิดความล่าช้า และไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น าเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่องของการ
จัดเก็บข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา โดยจัดเก็บฐานข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และ
พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น สามารถติดตั้งใช้งานได้กับอุปกรณ์สมาท์โฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย เพ่ิม
ความสะดวกสบายในการจัดเก็บโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และท าให้การ
ค้นหาโครงงานสหกิจศึกษาเป็นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยิ่งในยุคปัจจุบันแนวโน้มการใช้งาน 
Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจาก
การพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ซึ่งท าให้
การด าเนินงานต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (สุชาดา,2554) จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาต่อ
ยอดจากการพัฒนาระบบงานให้ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้ว เป็นการพัฒนาให้อยู่ในลักษณะ
ของแอพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 2.1  เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 2.3  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น 
 2.4  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น 
 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 3.1  ได้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 3.2  ได้ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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 3.3  ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 3.4  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือโดยการปรับปรุงเครื่องมือให้มี
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์การตรวจหาคุณภาพ เป็นที่ยอมรับก่อนน าเครื่องมือมาใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

  4.1  ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 4.1.1 ความสามารถของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีขอบเขต คือ 
 4.1.1.1  ผู้ดูแลระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลคณะวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูล
กลุ่มเรียน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลประเภทของโครงงาน ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา ข้อมูลเอกสาร
โครงงานสหกิจศึกษา ฯ 
 4.1.1.2  นักศึกษา สามารถดาวส์โหลดแอพพิลเคชั่นของระบบ สามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา ข้อมูลเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา สามารถค้นหา
โครงงานสหกิจศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารเล่มโครงงานสหกิจศึกษา ฯ 

4.1.1.3  อาจารย์ สามารถดาวส์โหลดแอพพิลเคชั่นของระบบ สามารถค้นหา
โครงงานสหกิจศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารเล่มโครงงานสหกิจศึกษา ฯ 

 4.1.2  การพัฒนาระบบ 
  4.1.2.1  ระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บไซต์ ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา สร้าง
ฐานข้อมูลด้วย My SQL จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 4.1.2.2  พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วย Android Studio  
 4.1.3  การประเมินผล 
 4.1.3.1  แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ใช้ในการประเมินความคิดเห็น
ของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 4.1.3.2  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ใช้ประเมินด้านความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

  4.2  ตัวแปรที่จะศึกษา 
 4.2.1  ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
 คือ ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดท์ี่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
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 4.2.2 แปรตาม (Dependent Variable) 
  คือ ประสิทธิภาพของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
  4.2.3 ประชากร ที่ใช้ในการอ้างอิงในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ นักศึกษา และ
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุรี 
  4.2.4 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการอ้างอิงการวิจัยครั้งนี้จ านวนทั้งหมด 60 คน ได้แก่ ผู้ดูแล
ระบบจ านวน 2 คน นักศึกษา จ านวน 48 คน และอาจารย์ 10 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

5.1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี มีระบบสืบค้นโครงงานสหกิจ
ศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี มีระบบสืบค้นโครงงานสหกิจ
ศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีสามารถตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

5.3  อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษา ในการสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษา 
5.4  เพ่ิมช่องทางในการสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้การด าเนินการในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.  ความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา 
 2.  ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 
 3.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 4.  ความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 5.  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.  ความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา  
 ค าว่า “สหกิจศึกษา” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Cooperative Education” หมายถึง
การศึกษาที่ท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือให้การศึกษาที่ดี (วิจิตร, 2545  อ้าง
ถึงในโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ , 2545: 1) นอกจากนี้แต่ละสถาบันการศึกษาที่น าเอา
ระบบสหกิจศึกษามาใช้จะให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน คือ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็น
ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่
สถานประกอบการต้องการมากที่สุดเป็นการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา สหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ด้วยวิธีการของสหกิจ
ศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันสูงสุด (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2549) 
 สหกิจศึกษา เป็นการจัดหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากงานจริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรมสลับกับการเรียนตามปกติในสถาบันการศึกษาในลักษณะภาคการศึกษาเว้นภาค
การศึกษา อันจะน าไปสู่การผลิตวิศวกรที่มีความคิดเชิงปฏิบัติ สามารถน าเทคโนโลยี ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม (ศูนย์สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ , 
2546) 
 การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา ที่ส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการมี
ลักษณะแตกต่างกับการฝึกงานทั่วๆ ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ระบุความแตกต่างระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับการฝึกงานภาคฤดูร้อนไว้ ดังนี้ 
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 1.1  การเตรียมนักศึกษา นักศึกษาสหกิจเป็นนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยต้องการหา
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นระยะเวลา
ประมาณ 16 สัปดาห์หรือช่วงละ 4 เดือนตลอดทั้งปี เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานและวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและความสามารถทางวิชาการเป็นส าคัญเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเรียบร้อย มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 1.2  การเตรียมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสหกิจศึกษา
โดยตรง มีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาท าหน้าที่ประสานงานกับสถานประกอบการ อาจารย์และนักศึกษาทุก
สาขาวิชาได้แต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ท าหน้าที่นิ เทศงานและประเมินผลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยถือว่าสหกิจศึกษาเป็นจุดเด่นของหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายที่แน่นอน
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร 
 1.3  การเตรียมสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยจะแสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ที่มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และเข้าใจปรัชญาของสหกิจศึกษาอย่างถ่องแท้ มี
การติดตามผลอย่างใกล้ชิด และสถานประกอบการจะต้องจัดพ่ีเลี้ยง (Job Mentor) เป็นหัวหน้าสั่งงาน
และประเมินผลนักศึกษาโดยตรง 
 1.4  คุณภาพงาน นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการเสนอเฉพาะในงาน
ที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ เป็นงานที่มีหน้าที่ และขอบข่ายความรับผิดชอบที่แน่นอนชัดเจน 
ในระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาต้องท ารายงานวิชาการในหัวข้อที่สถานประกอบการก าหนด และ
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานจริงๆ จะเห็น
ว่าการศึกษาระบบสหกิจศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความชัดเจน สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาว่า
จะได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างประสบการณ์จากการท างานไม่ใช่
การฝึกงาน เนื่องจากสถานประกอบการมีงานที่มีคุณภาพรองรับ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนสหกิจศึกษา และนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปกติ พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาและประสบการณ์ท างานของนักศึกษา และทัศนคติในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
สหกิจศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปกติ โดยมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
(Hayward, C. and Horvath, P,2000) 

 1.6  การนิเทศงานสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ, 2552) หมายถึง การที่คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเดินทางไปเยี่ยม ให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการท างานแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการท างาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าในการท างานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา การนิเทศงานอย่างมี
ประสิทธิภาพควรใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงและก าหนดช่วงเวลาการไปนิเทศที่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควร
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เดินทางไปนิเทศเร็วเกินไป เพ่ือเป็นการให้โอกาสนักศึกษาได้ปรับตัวด้านการเข้าสังคม ทักษะการสื่ อสาร 
และสร้างความคุ้นเคยกับพนักงานในสถานประกอบการ ในทางตรงข้าม ไม่ควรเดินทางไปนิเทศช้าเกินไป 
เพราะอาจไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในการท างานและไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ประสบความส าเร็จในการท างาน ดังนั้น ช่วงเ วลานิเทศที่
เหมาะสม ควรเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 5-12 ส าหรับการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ ในการนิเทศงาน คณาจารย์
นิเทศต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักศึกษา ตามแบบประเมินที่สถานศึกษาก าหนด
ขึ้น 
 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง ตัวแทนอาจารย์จากคณะและสาขาที่นักศึกษาสังกัด  ได้เดินทางไปพบ
กับนักศึกษาและพ่ีเลี้ยง ณ สถานประกอบการ เพ่ือพูดคุยถึงกิจกรรมการท างาน ความเป็นอยู่ ปัญหา 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดให้มีการนิเทศอย่างน้อย 2 ครั้งต่อรอบการ
ท างาน ส าหรับการท างานในรอบที่ 1 และ 3 ซึ่งมีเวลาการท างานรอบละ 4 เดือน และ 1 ครั้งส าหรับการ
ท างานในรอบที่ 2 ซึ่งมีเวลาการท างานเพียง 2 เดือน อาจารย์นิเทศจัดว่าเป็นตัวแทนของคณะ ในการท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ขณะที่นักศึกษาท างานนอกเหนือจากพ่ีเลี้ยง โดยทั่วไปอาจารย์
นิเทศก์จะถูกก าหนดมาจากภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะประสานงานเรื่องวัน
เวลา การไปนิเทศกับอาจารย์นิเทศก์โดยตรง (ศูนย์สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์, 2546) 
 1.7  การประเมินผลและติดตามผลการสหกิจศึกษา มีผู้ให้แนวคิดและความหมายของการ
ประเมินผลและติดตามผล ดังนี้คือ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ, 2552) การให้คะแนนตัวอักษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory – ผ่าน) และ U 
(Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) ทั้งนี้มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้ 

1.7.1  นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมสหกิจศึกษา 
ทีก่ าหนดโดยครบถ้วน 

1.7.2  ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 60 จากพนักงานที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา 

1.7.3  ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการในระดับคะแนน ร้อยละ 20 จากอาจารย์
นิเทศก์ 

สหกิจศึกษา และรายงานวิชาการท่ีสมบูรณ์อีก ร้อยละ 20 
1.7.4  เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงานครบถ้วนได้แก่ การประชุม  

การปัจฉิมนิเทศ สัมมนา และส่งแบบสอบถาม 
 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ประการ และผ่านการประเมินจากสาขาวิชาจะได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร S กรณีท่ีนักศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษร U ต้องเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม่ ทั้งนี้อาจจะ
มีผลท าให้ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะ
ประเมินผลนักศึกษาและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ส านักสหกิจศึกษาก าหนด
และให้นักศึกษาน ากลับมายื่นต่อส านักสหกิจศึกษาในวันที่เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัย 
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 การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประกอบด้วย 4 
กระบวนการ ดังนี้  

1.7.4.1  การเข้ารับการอบรม การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจนครบถ้วน
ทุกกระบวนการ 

1.7.4.2  การประเมินผลของหัวหน้างานเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานและ
รายงานวิชาการ 
 1.7.4.3  เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการจนครบถ้วนทุกกระบวน 
การ ได้แก่ การสัมภาษณ์ สัมมนาหลังจากกลับจากสถานประกอบการ 
 1.7.4.4  การประเมินผลารานงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติครบสมบูรณ์ทั้ง 4 ข้อ และผลการประเมินในข้อ 2 และ 4 อยู่ในระดับผ่าน
นักศึกษาจะได้เกรด S (Satisfactory) แต่ถ้าไม่ครบถ้วนหรือผลการประเมินไม่ผ่าน ก็จะได้เกรด U 
(Unsatisfactory) ต้องเข้ารับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการใหม่ 
 
2. ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 

สถาปัตยกรรมระดับแอปพลิเคชัน (Application Architecture) คือ รายละเอียด ของการ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่น าไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ ด้วยการแบ่งทีมพัฒนาและอธิบาย
รายละเอียดของแผนงานไว้ในพิมพ์เขียว (Blueprint) โดยจัดเตรียมรายละเอียด ทางเทคนิคทางด้าน 
ต่าง ๆ ของแต่ละแอปพลิเคชั่นไว้ เช่น แผนภาพในการแสดงการติดต่อสื่อสารรูปแบบของข้อมูล หรือ
รายละเอียดด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยทัวไปองค์กรต่าง ๆ จะมีแอปพลิเคชันท างานร่วมกันมากกว่า 
1แอปพลิเคชั่นและอาจท างานบน Platform ที่ต่างกัน เช่น ระบบภายในองค์กรอาจประกอบด้วย แอป
พลิเคชันที่ท างานอยูบน  .NET และ J2EE Platform ดังนั้น การกาหนดสถาปัตยกรรม ระดับแอปพลิเค
ชันที่ชัดเจนจะแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง หัวใจส าคัญของระดับแอปพลิชั่น คือ การสะท้อน
ให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละแอปพลิเคชั่นอย่างชัดเจน ส่วนรายละเอียดการประกอบและรวบรวม
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กรจะถูกกาหนดไว้ใน “สถาปัตยกรรมระดับองค์กร (Enterprise 
Architecture)” 
 เว็บแอพพลิเคชั่น(กิตต,ิ 2543) คือ ระบบงานอะไรก็ได้ที่เราสร้างขึ้นมา หลังจากนั้นน าไปเก็บไว้ที่
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เมื่อต้องการใช้งานก็เรียกใช้งานผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 
 รูปแบบหรือสถาปัตยกรรมส าหรับการพัฒนา เว็บแอพพลิเคชั่นจะไม่เหมือนกับการพัฒนา 
แอพพลิเคชั่น (Application) ประเภทเดสท็อป (Desktop) หรือ ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์) (Client-Server) 
ทั้งนี้เนื่องจากเว็บแอพพลิเคชั่นจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนที่ท าร่วมกัน เพ่ือช่วยให้มอง
ภาพสถาปัตยกรรมการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถอธิบายจากภาพที่ 2-1  
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ภาพที่ 2-1  สถาปัตยกรรมการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 
 
 จากภาพที่ 2-1 เป็นสถาปัตยกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นทั่ว ๆ ไป และ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แบบกระจายแอพพลิเคชั่น (Distributed 
Application) หรือบางครั้งเรียก แอพพลิเคชั่น ประเภทนี้ว่า มัลติ-ทายเออร์ส (Multi-tiers, n-Tiers) 
หรือทรี-ทายเออร์ส (3-Tiers) แอพพลิเคชั่นส าหรับเว็บ แอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ องค์ประกอบต่าง ๆ 
อาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้หรือซับซ้อนกว่านี้ สถาปัตยกรรมนี้จะช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นที่ต้องรองรับปัจจัยหลัก ๆ ที่ต้องค านึงถึง เช่น ความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ ความพร้อมใน
การใช้งาน ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย ความสามารถที่จะให้บริการ การท างานร่วมกับแอพพลิเคชั่น
อ่ืน และการดูแลและจัดการได้ง่ายขึ้นเป็นต้น 
 
3.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) คือกระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหลายและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ (กิตติ และพนิดา, 2546 อ้างถึงใน เกรียงไกร,2548) โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นอาจเริ่มด้วยการพัฒนา
ระบบใหม่หรือการน าระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาใหม่ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะ
กล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเพียงหลักการ สามารถประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงของผู้ใช้ได้  
 3.1  Waterfall Model เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์อีกวิธีหนึ่ง โดยการพิจารณาทีละส่วนเรียง
กันไปเป็นล าดับขั้น เป้าหมายของการพัฒนาวิธีนี้เกิดขึ้นจากอัตราการขยายตัวของซอฟต์แวร์ที่มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นอย่างไร้ทิศทางในเวลาอันสั้น จึงมีการพัฒนาวิธีนี้ขึ้น เพ่ือเป็นหลักในการพิจารณาผลิต
ซอฟต์แวร์ กล่าวกันว่า Waterfall Model เป็นวิธีคิดเชิงระบบที่มีล าดับขั้นแน่นอน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
     3.1.1  การวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์และให้ค าจ ากัดความของระบบงาน  
     3.1.2  การออกแบบ (Design) การออกแบบระบบ ผู้ออกแบบต้องค านึง 
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ถึงโครงสร้างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต้องพัฒนาในการออกแบบซอฟต์แวร์เป็นการก าหนด
โครงสร้างหลักของการโปรแกรมท่ีจะพัฒนา 
 3.1.3  การใส่รหัส (Coding) การแบ่งส่วนของซอฟต์แวร์ออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เพ่ือพัฒนา 
เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงน ามาประกอบรวมกัน 
       3.1.4  การทดสอบ (Testing) การเชื่อมโยงและทดสอบทั้งระบบ ท าการตรวจสอบหลังจาก
น าโปรแกรมย่อยในแต่ละส่วนมารวมกัน กลยุทธ์ในการทดสอบ (Testing Strategies) ที่นิยมใช้ร่วมกัน 
ดังนี้ 

          3.1.4.1 Black Box Testing การทดสอบชนิดนี้จะไม่สนใจว่าระบบท างานอย่างไร 
และท าอะไร จะทดสอบข้อมูลเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ออกมา (Output) เท่านั้น โดยจะไม่มีการ
ตรวจสอบว่ามีการประมวลผลอย่างไร 

    3.1.4.2 White Box Testing การทดสอบชนิดนี้จะเป็นผลการทดสอบการท างาน
ภายในระบบ (Internal) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการตรวจสอบข้อผิดพลาด มีการตรวจสอบทางตรรกะ 
(Logic) และความถูกต้องของฟังก์ชันการท างาน ในบางครั้ง White Box Testing อาจเรียกว่า Path 
Testing 

การทดสอบทั้งสองแบบนั้นสามารถน ามาทดสอบร่วมกันเพ่ือหาความสมบูรณ์ (Completeness) 
 ความถูกต้อง (Correctness) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
(Maintainability) ได้ 
 3.1.5  การบ ารุงรักษา (Maintenace) การติดตั้งใช้งานและการบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนที่ใช้
เวลานานที่สุด  
 

 
  

ภาพที่ 2-2  ล าดับขั้นตอน Waterfall Model 
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4.  ความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
4.1  แอนดรอยด์ (Android)  
เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพ้ืนฐานอยู่บนลินุกซ์ ในอดีตถูกออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส 

เช่น สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้แพร่ไปยังอุปกรณ์หลายชนิดเพราะเป็นมาตรฐาน
เปิด เช่น Nikon S800C กล้องดิจิตอลระบบแอนดรอยด์ หม้อหุงข้าว Panasonic ระบบแอนดรอยด์ และ 
Smart TV ระบบแอนดรอยด์ รวมถึงกล่องเสียบต่อ TV ท าให้สามารถใช้ระบบแอนดรอยด์ได้ด้วย 
Android Wear นาฬิกาข้อมือระบบแอนดรอด์ เป็นต้น ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท แอนดรอยด์ 
(Android, Inc.) ซึ่งต่อมา กูเกิล ได้ท าการซื้อต่อบริษัทในปี พ.ศ. 2548 แอนดรอยด์ถูกเปิดตัวเมื่อ ปี พ.ศ. 
2550 พร้อมกับการก่อตั้งโอเพนแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ 
และการสื่อสารคมนาคม ที่ร่วมมือกันสร้างมาตรฐานเปิด ส าหรับอุปกรณ์พกพาโดยสมาร์ตโฟนที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เครื่องแรกของโลกคือ เอชทีซี ดรีม วางจ าหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2551 

แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ซ และกูเกิลได้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเชซึ่ง
โอเพนซอร์ซจะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวางจ าหน่ายได้ รวมไปถึงนักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือข่าย
ด้วย อีกทั้งแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ มากมาย ภายใต้
ภาษาจาวาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีโปรแกรมมากกว่า 700,000 โปรแกรมส าหรับแอนดรอยด์ และ
ยอดดาวน์โหลดจากกูเกิล เพลย์ มากถึง 2.5 หมื่นล้านครั้งจากการส ารวจในช่วงเดือน เมษายน ถึง 
พฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนาเลือกที่จะพัฒนาโปรแกรม
มากที่สุด ถึง 71% 

ปัจจัยเหล่านี้ท าให้แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันน าหน้าซิ
มเบียน ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2553และยังเป็นทางเลือกของผู้ผลิตที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่ า , 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี ส าหรับอุปกรณ์ในสมัยใหม่แม้ว่าแอนดรอยด์จะดูเหมือนได้รับการ
พัฒนาเพ่ือใช้กับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต แต่มันยังสามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ , เครื่องเล่นวิดีโอเกม, กล้อง
ดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ แอนดรอยด์เป็นระบบเปิด ท าให้นักพัฒนาสามารถพัฒนา
คุณสมบัติใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ น าโดยซัมซุง มากถึง 64% ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2556เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มากถึง 11 ,868 รุ่น 
จาก 8 เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ความส าเร็จของระบบปฏิบัติการท าให้เกิดคดีด้านการ
ละเมิดสิทธิบัตรที่เรียกกันว่า "สงครามสมาร์ตโฟน" (smartphone wars) ระหว่างบริษัทผู้ผลิตในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โปรแกรม 4.8 หมื่นล้านโปรแกรมได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์จากกูเกิล เพลย์และ
ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 มีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1 พันล้านเครื่อง ได้ถูกเปิดใช้
งาน 
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 4.2  แอปพลิเคชัน (โปรแกรมประยุกต์) 
 แอนดรอยด์มีแอปพลิเคชันที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อและดาวน์โหลดได้จากกูเกิล 

เพลย์ หรือ แอมะซอน แอปสโตร์ และสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ APK ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ แอปพลิเค
ชันจากเพลย์สโตร์อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และ อัปเดต ได้จากกูเกิล และ นักพัฒนาที่พัฒนา
แอปนั้นๆ รวมไปถึงความสามารถในการติดตั้งกับอุปกรณ์ที่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันซึ่งนักพัฒนา
อาจจ ากัดด้วยเหตุผลทางด้านอุปกรณ์, ประเทศ หรือเหตุผลทางธุรกิจเมื่อซื้อแอปแล้วสามารถขอคืนเงิน
ได้ภายใน 15 นาที หลังจากการดาวน์โหลด[48] และบางผู้ให้บริการจะเก็บเงินด้วยใบเสร็จจากการซื้อแอ
ปบนกูเกิล เพลย์ ซึ่งจะคิดเงินเพ่ิมเติมจากค่าใช้บริการรายเดือนปกติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 แอป
พลิเคชันส าหรับแอนดรอยด์มีมากถึง 675,000 แอป และมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเพลย์สโตร์
ทั้งหมด 2.5 พันล้านครั้ง 

แอปพลิเคชันจะเขียนโดยใช้ภาษาจาวา และใช้แอนดรอยด์ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์คิต 
(Android software development kit) หรือ SDK โดยเอสดีเคจะประกอบด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ 
นานาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน[51] รวมไปด้วยตัวรีบัก, แหล่งรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ, ตัวจ าลองแฮนด์เซต, 
โคดจ าลอง และวิธีใช้ต่าง ๆ ส่วนในประเทศจีนนั้น จะมีการจ ากัดการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆ ของทางรัฐ 
โดยอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่วางขายในประเทศจีนนั้นจะถูกจ ากัดบริการบางอย่าง และ จะมีเพียงแค่บริการ
ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น 
 4.3  หน้าตาของระบบ 

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) ของแอนดรอยด์ มีพ้ืนฐานอยู่บนอินเตอร์เฟซแบบได
เรกต์มานิพูเลชัน (Direct manipulation)[38] ซึ่งจะใช้การสัมผัสที่สอดคล้องกับการกระท าในโลกความ
จริง เช่นการปัด, การแตะ, การกวาดนิ้ว รวมไปถึงการใช้นิ้วหมุนบนหน้าจอ[38] การตอบสนองการสัมผัส
นี้ ได้รับการออกแบบมาอย่างดี และมักจะใช้การสั่นของอุปกรณ์ตอบโต้ว่าผู้ใช้ได้สัมผัสแล้ว ฮาร์ดแวร์
เพ่ิมเติมภายในเช่น เข็มทิศดิจิทัล, ไจโรสโคป และ เซ็นเซอร์วัดแสง จะได้รับการน ามาใช้เพ่ิมเติมในการ
ตอบสนองต่างๆ กับผู้ใช้ เช่นการหมุนหน้าจอจากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือการเล่นเกมแข่งรถที่ต้องใช้
การหมุนอุปกรณ์ เป็นต้น 

อุปกรณ์แอนดรอยด์จะบูตเข้าหน้าหลัก ซึ่งเป้นหน้าจอหลักในการน าทางไปทุกๆ ที่ในอุปกรณ์ 
เหมือนกับเดสก์ท็อป บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอหลักของแอนดรอยด์จะสามารถวางไอคอนของแอป
พลิเคชัน และ วิดเจ็ต โดยไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นสามารถแตะเพ่ือกดเข้าแอปพลิเคชันได้โดยตรง, 
สภาพอากาศและพยากรณ์อากาศที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา, กล่องขาเข้าของอีเมล รวมไปถึงหน้าจอข่าวด้วย
หน้าจอหลักสามารถสร้างได้หลายหน้า โดยผู้ใช้สามารถปัดเพ่ือเลื่อนไป-มา ระหว่างหน้าได้ แม้ว่าหน้าจอ
หลักของแอนดรอยด์ที่จะสามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เพ่ือที่จะให้ผู้ใช้รู้สึกดีตามรสนิยม
ของตนเอง แอปพลิเคชันอ่ืนๆ มีให้ดาวน์โหลดบนกูเกิล เพลย์ และแอปหลายตัวสามารถที่จะเปลี่ยน
รูปแบบหรือธีม ของหน้าจอหลักได้ แม้กระทั่งการเปลี่ยนหน้าจอเลียนแบบระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ เช่น
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วินโดวส์โฟนผู้ผลิตต่างๆ และ ผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย จะปรับแต่งให้หน้าตาของหน้าจอหลัก
เปลี่ยนไปจากเดิม เพ่ือให้แตกต่างจากคู่แข่งของพวกเขา 

ด้านบนของหน้าจอจะเป็นแถบสถานะ ซึ่งจะแสดงถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ และ การ
เชื่อมต่อต่างๆ แถบสถานะสามารถดึงลงมาเพ่ือที่จะสแดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอเมื่อแอปพลิเคชันแจ้ง
เตือนข้อมูลหรือมีอัปเดต เช่นการได้รับข้อความใหม่ในรุ่นก่อนๆ ของแอนดรอยด์ สามารถแตะที่การแจ้ง
เตือนเพื่อเปิดแอปพลิเคชันได้โดยตรง แต่รุ่นล่าสุดได้เพ่ิมคุณสมบัติการท างานที่มากขึ้น เช่นความสามารถ
ในการโทรกลับจากการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับโดยไม่ต้องเปิดแอปโทรศัพท์การแจ้งเตือนจะหายไปเมื่อ
ผู้ใช้อ่าน หรือ ท าการลบการแจ้งเตือน  (ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดรอยด์ 
_(ระบบปฏิบัติการ) สืบค้นเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2558) 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 5.1  ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Systems)  
 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database Model) เนื่องด้วยแนวคิดของแบบจ าลองแบบนี้มีลักษณะที่คนใช้กันทั่วกล่าวคือ
มีการเก็บเป็นตาราง ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจและการประยุกต์ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ระบบฐานข้อมูลแบบนี้จึงที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด   ในแง่ของ entity แบบจ าลองแบบนี้คือ แฟ้มข้อมูลในรูปตาราง และ 
attribute ก็เปรียบเหมือนเขตข้อมูล   ส่วนความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่าง entity 
 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ การเก็บข้อมูลในรูปของตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็น
แถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลัมน์ (Column) ในทางทฤษฎีจะมีค าศัพท์เฉพาะแตกต่างออกไป 
เนื่องจากแบบจ าลองแบบนี้เกิดจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรื่องเซ็ท (Set) ดังนั้น เราจะมีค าศัพท์เฉพาะ
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2-1 แสดงค าศัพท์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

ศัพท์เฉพาะ ศัพท์ท่ัวไป 
รีเลชั่น (Relation) ตาราง (Table) 
ทูเปิล (Tuple) แถว (Row) หรือ เรคคอร์ด (Record) หรือ ระเบียน 
แอททริบิวท์ (Attribute) คอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field) 
คาร์ดินัลลิติ้ (Cardinality) จ านวนแถว (Number of rows) 
ดีกรี (Degree) จ านวนแอททริบิวท์ (Number of attribute) 
คีย์หลัก (Primary key) ค่าเอกลักษณ์ (Unique identifier) 
โดเมน (Domain) ขอบข่ายของค่าของข้อมูล (Pool of legal values) 
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               แอททริบิวท์ (Attribute) 
 
 

รหัสประจ าตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเกิด 
3102401250111 ชนวัฒน ์ ศรีสอ้าน 16/04/2514 
3102401250112 สมชาย รักไทย 6/11/2514 
3102401250113 ไอรดา สืบสาย 12/06/2514 

 
  
 เรคคอร์ด (Record)     ตาราง (Table) หรือ รีเลชั่น (Relation) 
 
 
 

อาจจะเขียนในรูปสมการดังต่อไปนี้   R(รหัสประจ าตัวประชาชน,ชื่อ,นามสกุล,วันเกิด) เนื่องจาก
แต่ละตารางสามารถมีความสัมพันธ์กันได้ดังที่กว่าไว้ในข้างต้น ท าให้การเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้ มีความ
คล่องตัวสูงเพราะเราสามารถแยกเก็บข้อมูลใน หลายตารางโดยอาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าว และสามารถ
สืบค้นได้จากรหัสพิเศษท่ีเรียกว่า กุญแจ(key) ดังรูปที่ 5.2  
 
ตารางลูกค้า 

รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1111 บ. สมจิตรค้าไม้ 10 ถ. สุรนารี อ. เมือง 044-216191 
1112 บ. โกลบอลคอพิวเตอร์ 110 ถ. สีลม 02-2763444 

 
ตารางการขาย 

เลขที่ใบเสร็จ รหัสลูกค้า วันที่ขาย 
001 1112 02/01/86 
002 4551 05/06/87 
 
            ภาพที่ 2-4 แสดงตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลโดยอาศัยความสัมพันธ์ 
 
ด้วยเหตุที่ว่า RDBMS สามารถอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ดีมากกว่า Model อ่ืน ๆ เพราะ 

1) เราสามารถก าหนด (Define) ฐานข้อมูลโดยสร้างตารางและตัดสินใจว่า Columns ใดในตารางจะมี

ภาพที่ 2-3 แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโมเดลแบบความสัมพันธ์ 
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ความสัมพันธ์อย่างไรกับ Column อ่ืน ๆ  2)  เราสามารถค้นหา (Query) Column ใด Column หนึ่ง
หรือจากต่างตารางกันได้โดยเสรี  3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่ิมเติม หรือ ลบ Column จากต่างตาราง
กันได้โดยไม่ท าลายตารางเดิมเลยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะถูกก าหนดด้วย Mathematic Set 
function เช่น Join และ Union  ท าให้ได้รับความนิยมอย่างสูงที่สุดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา 

5.1.1  คุณสมบัติของ Relational 
 โดยทั่ว ๆ ไป Relation หนึ่ง ๆ จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1.1.1  ไม่มี Tuples คู่ใด ๆ เลยที่ซ้ ากัน (No duplicate tuples) ล าดับที่ของ 
Tuples ไม่มีความส าคัญ 

5.1.1.2  ล าดับที่ของ Attributes ไม่มีความส าคัญ 
5.1.1.3   ค่าของ Attribute จะเป็นค่าเดี่ยว ๆ (Atomic) นั่นคือ ค่าของข้อมูลที่

ปรากฏอยู่ในตารางจะเป็นค่า ๆ เดียว เป็นลิสต์ของค่าหลาย ๆ ค่าไม่ได้ ซึ่ง Relation ที่มีคุณสมบัติข้อนี้
จะถูกเรียกว่าเป็น Relation ที่อยู่ในรูปแบบ Normal form 

5.1.1.4  ค่าของข้อมูลในแต่ละ Attribute จะบรรจุค่าของข้อมูลประเภท
เดียวกัน 

 5.1.2  ชนิดของ Relations 
 ในระบบจัดการฐานข้อมูลทั่ว ๆ ไป Relation อาจจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ 
         5.1.2.1 Relation หลัก (Base Relation) เป็น Relation ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ
เก็บข้อมูลและเพ่ือน าข้อมูลไปใช้เมื่อมีการสร้าง Relation โดยใช้ Data Definition Language เช่น ใน 
SQL ค าสั่ง CREATE TABLE เป็นการสร้าง Relation หลัก หลังจากนั้นก็จะท าการเก็บข้อมูลเพ่ือการ
เรียกใช้ข้อมูลในภายหลัง Relation หลักจะเป็นตารางที่จัดเก็บข้อมูลจริงไว้ 
    5.1.2.2 วิว (View) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Relation สมมติ (Virtual 
Relation) เป็น Relation ที่ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เนื่องจากผู้ใช้แต่ละ
คนอาจต้องการใช้ข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงท าการก าหนดวิวของตัวเองขึ้นมาจาก Relation 
หลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้ข้อมูล และช่วยให้การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น 
Relation ที่ถูกสมมติขึ้นมานี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลจริง ๆ ในระบบฐานข้อมูล 

 5.1.3  ประเภทของ key (Types of Keys) 
key หมายถึงชุดของ attribute ที่มีจ านวนน้อยที่สุดที่ท าให้ค่าไม่ซ้ ากัน (ค่าของ attribute ซ่ึง

ประกอบด้วยหนึ่ง attribute หรือกลุ่มของ attribute ก็ได้ ที่ใช้เป็นตัวบอกถึงความแตกต่างของ tuple 
ใน relation หรือบอกถึง tuple ที่อ้างถึงนั้น) 

 5.1.3.1  Simple key หมายถึง key ที่ประกอบด้วย attribute เดียว 
 5.1.3.2  Combine key (Composite key หรือ Concatenated key) 

Combine key หรือ คีย์ประกอบ หมายถึง key ที่ประกอบด้วย attribute มากกว่า 1 attribute 
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 5.1.3.3  Candidate key หรือ คีย์คู่แข่งหมายถึง key ที่สามารถจะเป็นคู่แข่งซ่ึง
จะถูกเลือกให้เป็นคีย์หลัก 

 5.1.3.4  Primary key หรอื คีย์หลัก หมายถึง candidate key ตัวหนึ่งที่ถูก
เลือกขึ้นมาเป็นคีย์หลัก ส าหรับ primary key เราจะใช้สัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ก ากับไว้ใต้ attribute ตัวนั้น 

 5.1.3.5 Foreign key หมายถึง nonkey attribute ใน relation หนึ่งที่เป็น 
primary key ใน relation อ่ืน 

 5.1.3.6 Secondary key (Alternate key) คีย์รอง หมายถึง candidate key ที่
ไม่ได้ถูกเลือกเป็นคีย์หลัก (primary key) 

 5.1.3.7  Superkey attribute หรือ เซ็ทของ attribute ที่สามารถบ่งบอกว่าแต่
ละแถว (Tuple) แตกต่างกัน ในทุก ๆ ความสัมพันธ์ จะต้องมีอย่างน้อย หนึ่ง Super key ในเซ็ทของ 
attributes 

5.2  แบบจ าลองความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity-relationship model) 
การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R model เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล และ

ได้รับความนิยมอย่างมาก น าเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการนี้อยู่ในระดับ Conceptual level และมีหลักการ
คล้ายกับ Relational model เพียงแต่ E-R model แสดงในรูปแบบกราฟิก บางระบบจะใช้ E-R model 
ได้เหมาะสมกว่า แต่บางระบบจะใช้ Relational model ได้เหมาะสมกว่าเป็นต้น ซึ่งแล้วแต่การพิจารณา
ของผู้ออกแบบว่าจะเลือกใช้แบบใด (Relational model คือตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) หมายถึง แผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับจ าลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน/เกี่ยวข้องกัน) 
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ 

E-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram จะแสดงชนิดของความส าพันธ์ว่าเป็นชนิด 
หนึ่งต่อหนึ่ง (One to One), หนึ่งต่อหลายสิ่ง (One to Many), หรือ หลายสิ่งต่อหลายสิ่ง (Many to 
Many) 

ER-DIAGRAM ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานดังนี้ 
- เอนทิตี้ (Entity) เป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจในระบบงานนั้น ๆ 
- แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจ 
- ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
 5.2.1 เอนทิตี้ (Entity) เอนทิตี้  หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุที่เราสนใจ ซึ่งอาจจับต้องได้และ

เป็นได้ทั้งนามธรรม โดยทั่วไปเอนทิตี้จะมีลักษณะที่แยกออกจากกันไป เช่น เอนทิตี้พนักงาน จะแยก
ออกเป็นของพนักงานเลย เอนทิตี้เงินเดือนของพนักงานคนหนึ่งก็อาจเป็นเอนทิตี้หนึ่งในระบบของโรงงาน  
เอนทิตี้จะมีกลุ่มที่บอกคุณสมบัติที่บอกลักษณะของเอนทิตี้ เช่น พนักงานมีรหัส ชื่อ นามสกุล และแผนก
โดยจะมีค่าของคุณสมบัติบางกลุ่มที่ท าให้สามารถแยกเอนทิตี้ออกจากเอนทิตี้อ่ืนได้ เช่น รหัสพนักงานที่
จะไม่มีพนักงานคนไหนใช้ซ้ ากันเลย เราเรียกค่าวของคุณสมบัติกลุ่มนี้ว่าเป็นคีย์ของเอนทิตี้ 
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ภาพที่ 2-5   แสดงสัญลักษณ์ของ Entity 

 
 5.2.2  แอททริบิวท์ (Attribute) Attribute คือ คุณสมบัติของวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจ 

โดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของเอนทิตี้ โดยคุณสมบัตินี้มีอยู่ในทุกเอนทิตี้ เช่น 
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ แผนก เป็น Attribute ของเอนทิตี้พนักงาน 

โมเดลข้อมูล เรามักจะพบว่า Attribute มีลักษณะข้อมูลพืน้ฐานอยู่โดยที่ไม่ต้องมีค าอธิบายมาก 
มาย และ Attribute ก็ไม่สามารถอยู่แบบโดด ๆ ได้โดยที่ไม่มีเอนทิตี้หรือความสัมพันธ์ 

 
ภาพที่ 2-6  แสดงสัญลักษณ์ของ Attribute 

 
ชนิดของ Attribute สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะดังนี้ 
- Simple Attribute คือ Attribute ที่ไม่สามารถแยกออกเป็นส่วนย่อยได้เช่น รหัส 
- Composite Attribute คือ Attribute ที่สามารถแยกออกเป็นส่วนย่อยได้เช่น ชื่อ อาจจะ

ประกอบด้วยชื่อต้น และชื่อสกุล เป็นต้น โดยยกตัวอย่างเช่น 
 5.2.3  ความสัมพันธ์ (Relationship) เอนทิตี้แต่จะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยจะมีชื่อ
แสดงความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมรูปว่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
และระบุชื่อความสัมพันธ์ลงในสี่เหลี่ยม  

ตัวอย่างเช่น รูปนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้อาจารย์กับกลุ่มเรียน 
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ภาพที่ 2-7  แสดงสัญลักษณ์ของ Relationship 
 

เอนทิตี้จะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยจะมีชื่อแสดงความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะใช้รูปภาพ
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมรูปว่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต ระดับชั้นของความสัมพันธ์ (Relationships 
Degree) จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ มีดังนี้  

- ความสัมพันธ์เอนทิตี้เดียว (Unary Relationships) หมายถึง เอนทิตี้หนึ่ง ๆ จะมีความสัมพันธ์
กับตัวมันเอง 

- ความสัมพันธ์สองเอนทิตี้ (Binary Relationships) หมายถึง เอนทิตี้สองเอนทิตี้จะมี
ความสัมพันธ์กัน 

- ความสัมพันธ์สามเอนทิตี้(Ternary Relationships) หมายถึง เอนทิตี้สามเอนทิตี้มี
ความสัมพันธ์กัน 

 5.2.3.1  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ( One - to - One Relationship )  
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนติตี้หนึ่งว่า มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างมากหนึ่ง

ข้อมูลกับอีกเอนติตี้หนึ่งในลักษณะที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น เอนติตี้นักศึกษา กับเอนติตี้โครงงานวิจัยมี
ความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ นักศึกษาแต่ละคนท าโครงงานวิจัยได้ 1 โครงงานเท่านั้น และแต่ละ
โครงงานวิจัยมีนักศึกษารับผิดชอบได้ไม่เกิน 1 คน เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 2-8  แสดงสัญลักษณ์ของ Relationship 

 
 5.2.3.2  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ( One - to - Many Relationship )  
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนติตี้หนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายข้อมูลกับ

อีกเอนติตี้หนึ่ง เช่น ความสัมพันธ์ของลูกค้าและค าสั่งซื้อเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ ลูกค้าแต่ละคนสามารถ
สั่งซื้อได้หลายค าสั่งซื้อ แต่แต่ละค าสั่งซื้อมาจากลูกค้าเพียงคนเดียว เป็นต้น  

 

 ภาพที่ 2-9  แสดงสัญลักษณ์ของ Relationship 
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 5.2.3.3  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ( Many - to - Many Relationship )  
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของสองเอนติตี้ ในลักษณะแบบกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างค าสั่งซื้อกับสินค้าเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม คือ แต่ละค าสั่งซื้ออาจสั่งซื้อสินค้าได้
มากกว่า 1 ชนิด และในสินค้าแต่ละชนิดอาจปรากฏอยู่ในค าสั่งซื้อได้มากกว่า 1 ค าสั่งซื้อ 

 

ภาพที่ 2-10  แสดงสัญลักษณ์ของ Relationship 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-11  ตัวอย่าง E-R Diagram ของรูปแบบ Chen Model 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-12  ตัวอย่าง E-R Diagram ของรูปแบบของ Crow’s Foot Model 
 

(ท่ีมา : bizcom.dusit.ac.th/gallery/document/download/ER-Diagram.doc สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2558) 
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 5.3  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram:DFD)   
หมายถึง แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และการด าเนินงาน

ที่เกิดขึ้นในระบบ โดยข้อมูลในแผนภาพท าให้ทราบถึง ข้อมูลมาจากไหน, ข้อมูลไปที่ไหน, ข้อมูลเก็บที่ใด, 
เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างทาง แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ (Overall 
picture of a system) และรายละเอียดบางอย่าง แต่ในบางครั้งหากต้องการก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญ
ในระบบ นักวิเคราะห์ระบบอาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมืออ่ืนๆ ช่วย เช่น ข้อความสั้นๆที่เข้าใจ หรือัลกอริทึม
ตารางการตัดสินใจ (Decision Table), Data Model, Process Description ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการในรายละเอียด 

 5.3.1  วัตถุประสงค์ของการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลนี้เพ่ือ 
  5.3.1.1  เป็นแผนภาพที่สรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ในลักษณะของ

รูปแบบที่เป็นโครงสร้าง 
 5.3.1.2  เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน 

 5.3.1.3  เป็นแผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในข้ันตอนของการออกแบบระบบ 
 5.3.1.4  เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอ้างอิง หรือเพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อในอนาคต 

 5.3.1.5  ทราบที่มาท่ีไปของข้อมูลที่ไหลไปในกระบวนการต่างๆ (Data and 
Process) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2-13  รูปแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือไปสู่การออกแบบ 
 

Analysis Design 

Logical 

Model 

Physical 

Model 
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ภาพที่ 2-14  รูปแสดงตังอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล 
  
 5.3.2  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลมีหลายชนิด แต่ในที่นี้จะแสดงให้
เห็นเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และชุด
สัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and 
Constantine,1979) โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2-2   แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 
 

DeMarco & Yourdon Gane & Sarson ความหมาย 

 
 

Process : ขั้นตอนการท างาน
ภายในระบบ 

 
 
 

 Data Store : แหล่งข้อมูลสามารถ
เป็นได้ท้ังไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล 
(File or Database) 

 โอนข้อมลู
จากทะเบียน 

2.1 
 
จัดกลุม่สอบ 
 

 

ข้อมูลผู้สอบ D7 

ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลนักศึกษา 

ข้อมูลห้องสอบคอมพวิเตอร์ ข้อมูลตารางจัดสอบ 

D1 D2 

D6 

2.2 

บันทึกตาราง
สอบ 

ทะเบียน 
และวัดผล 

2.3 
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  External Agent : ปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ระบบ 

 

 Data Store : เส้นทางการไหลของ
ข้อมูล แสดงทิศทางของข้อมูลจาก
ขั้นตอนการท างานหนึ่งไปยังอีก
ขั้นตอนหนึ่ง 

 
(ที่มา : www.moralcenter.or.th/download_file_train.php?path=Chapter7.doc สืบค้นเมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2558) 
 
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศรีสมพร โคตะค า (2554) ได้ท าการศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น
วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
งานวิทยานิพนธ์ และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจค้นคว้า
งานวิทยานิพนธ์ พัฒนาในรูปแบบของ Web Application ขั้นตอนในการพัฒนาเริ่มจากการศึกษาปัญหา
ระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม ผลการด าเนินงานพบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานของระบบภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ายังไม่มีระบบการสืบค้นงานวิทยานิพนธ์ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์มาใช้ 
 กฤษฎา  พลอยศรี (2549) ได้ท าการศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นงานวิจัยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบ
สืบค้นงานวิจัยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรายภัฎจันทรเกษมให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีคุณภาพระดับ 3.50 ขึ้นไป โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ออกแบบระบบสืบค้น พัฒนาระบบ และประเมินระบบ มีการทดลองและปรับปรุง
จ านวน 3 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ทั้งหมด 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบสืบค้นงานวิจัยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบสืบค้นงานวิจัยผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีคุณภาพของการสืบค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99  
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 ศิริพร อ่วมมีเพียร (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องระบบการสืบค้นผลงานวิจัยและโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบสืบค้นผลงานวิจัยและ
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ใช้เป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบงานวิจัย 
กับผู้ที่ต้องการท างานวิจัย เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและเอกสารด้านการวิจัย ผู้วิจัยได้
พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows Xp และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบงาน จัดการข้อมูลด้วย
ฐานข้อมูล MySQL ออกแบบระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบ ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพในการบริการ และ 
ส่วนที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้ง 3 ส่วนอยู่ในระดับดี ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นผลงานวิจัยและโครงงานคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วขึ้น  
 อิศเรศ ชาติวิริยะกุล (2552) ได้ท าการศึกษาปัญหาพิเศษ เรื่องระบบสืบค้นงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเชิงความหมาย โดยน าเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเชิงความหมาย ซึ่งได้ใช้ซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิตอลแบบเปิดเผย
รหัส ดีสเปซ เป็นระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย เนื่องจากซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิตอลเป็นคลังจัดเก็บเอกสาร
ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถใช้งานผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บ ท าให้สามารถอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
องค์ความรู้ที่จัดเก็บไว้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งระบบสืบค้นข้อมูลที่มีอยู่เดิมสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้
ในระดับหนึ่ง แต่ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ต้องการค้นหาจะใช้เวลาการสืบค้นข้อมูลมากกว่าปกติ 
หรืออาจไม่ได้รับผลการค้นหาเอกสารตามที่ต้องการ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเชิงความหมาย เป็นการเพ่ิมความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
โดยอาศัยการผูกความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ที่จัดเก็บในรูปแบบของเครือข่ายค า ท าให้การสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยใช้งานได้ง่ายข้ึนและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ทุกระดับ 
 วาสนา วงษ์ก าภู (2552) ได้ท าการศึกษาปัญหาพิเศษ เรื่องระบบสืบค้นงานวิจัยทางด้านจิตเวช
ศาสตร์โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิจัย และช่วยในการสืบค้นงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ
พัฒนาโดยจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server2005 พัฒนาระบบด้วยภาษา ASP.net และน า
วิธีการของต้นไม้ตัดสินใจเข้ามาช่วยในการจัดแบ่งหมวดหมู่งานวิจัยท าให้การสืบค้นงานวิจัยท าได้ถูกต้อง
รวดเร็วขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดบใช้การทดสอบแบบแบล็คบ๊อก Black Box 
Testing โดยทดสอบ 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญระบบ 10 คน และผู้ใช้งานทั่วไป 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพของระบบทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 4.32 และผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ทั่วไป มีค่าเท่ากับ 4.04 
สรุปได้ว่าระบบสืบค้นงานวิจัยทางด้านจิตเวชศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ชนาพร เคลือบคล้าย (2555) ได้ท าการศึกษาโครงงาน เรื่องการพัฒนาการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิตผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีแนวคิดที่จะ
จัดท าแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์เป็นการประยุกต์กัน
ระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันและเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของศูนย์ให้มีความหลากหลายและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนในการจัดท า คือ ขั้นการเตรียมการ ได้แก่ ก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหาจากเอกสารต่าง ๆ สอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาสรุปผล
และพัฒนาแอพพลิเคชั่น ขั้นการออกแบบแอพพลิเคชั่น ได้แก่ ก าหนดรูปแบบของแอพลิเคชั่น โดยเริ่ม
จากการทอนความคิด วิเคราะห์งานและแนวความคิด ออกแบบแอพพลิเคชั่น ประเมินและแก้ไขการ
ออกแบบ ขั้นการสร้างและเขียนโปรแกรม ได้แก่ การเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น ให้เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ ลักษณะแลประเภทของแอพลิเคชั่นที่ต้องการสร้าง และ
งบประมาณ ขั้นการประเมินผลและแก้ไขแอพพลิเคชั่น ได้แก่ การให้ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรและบุคคลทั่วไป จ านวน 50 
คน ประเมินประสิทธิภาพของแอพลิเคชั่น ผลการประเมินพบว่า แอพพลิเคชั่นของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษารังสิตอยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถดาว์สโหลดแอพพลิเคชั่นมาติดตั้งใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ได้ 
 วงหทัย ตันชีวะวงศ์ () ได้สังเคราะห์งานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่สามารถระบุชื่อแอพพลิเคชั่นที่ใช้เปิดรับข้อมูลเป็น
ประจ าได้ ประเภทที่นิยมใช้ คือ แอพพลิเคชั่นเพ่ือการสื่อสารในสังคมออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นของ
สื่อสารมวลชนเพ่ือเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และใช้โมบายเว็บบราวเซอร์เพ่ือเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบไร้สายผ่านเครื่ องมือสื่อสาร
แบบจอสัมผัสจะมีเพ่ิมมากขึ้นและอาจจะมากกว่าการเปิดรับผ่านสื่อแบบเดิม โดยเป็นการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารแบบเคลื่อนที่ ได้ทุกที่ทุกเวลา แม้การวิจัยจะยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนว่า การใช้โมบายแอพพลิเคชั่นจะ
ได้รับความนิยมมากกว่า การใช้ world wide web เพ่ือการค้นหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือไม่ แต่
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลผ่าน platform world wide web และ platform application ก็เป็นสิ่งที่น่า
ศึกษาว่าจะพัฒนาในการสื่อสารแบบไร้สายต่อไป 
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  บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินงาน ออกเป็น 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2.  ก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.  ก าหนดแบบแผนงานวิจัย 
4.  พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
5.  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ผลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ได้ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1.1 ความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ

ของงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่ก่อนออกปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน จนเสร็จสิ้นการปฏิบัติ การ
เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา การท าโครงงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการและการจัดท า
รูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษา เพ่ือน ามาออกแบบความต้องการในการพัฒนาระบบ 

1.2  ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ได้แก่ รายละเอียด ของการพัฒนา
แอปพลิเคชันที่น าไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ ด้วยการแบ่งทีมพัฒนาและอธิบาย
รายละเอียดของแผนงานไว้โดยจัดเตรียมรายละเอียด ทาง เทคนิคทางด้านต่าง ๆ ของแต่ละ
แอปพลิเคชั่นไว้ เช่น แผนภาพในการแสดงการติดต่อสื่อสารรูปแบบของข้อมูล ลักษณะของฮาร์ดแวร์
ที่จะใช้ในการท างาน ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา  

1.3  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทั้งหลาย วิธีการพัฒนาแบบ Walter fall model 5 ขั้นตอน 

1.4  ความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการ
ท างานของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์

1.5  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และแผนภาพกระแสข้อมูล   

1.6  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาระบบสืบค้นงานวิจัยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การพัฒนาระบบการสืบค้นผลงานวิจัยและโครงงาน
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ระบบสืบค้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเชิง
ความหมาย ระบบสืบค้นงานวิจัยทางด้านจิตเวชศาสตร์โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษา สถาบันจิต
เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การพัฒนาการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแบบสอบถามเพ่ือวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจในงานวิจัยต่อไป 

 
2.   ก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ นักศึกษา และอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
 2.2   กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัย ผู้วิจัยใช้การเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกจ านวนทั้งหมด 60 คน 
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบจ านวน 2 คน นักศึกษา จ านวน 48 คน และอาจารย์ 10 คน คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้มาโดย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 
3.  การก าหนดแบบแผนงานวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ผู้วิจัยเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบ   
One -Shot Case Study ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก การด าเนินการทดลองมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) 

 E  -  X  O 
 E   คือ  กลุ่มทดลอง 
 -   คือ  ไม่มีการวัดหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง 
 X  คือ  ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ  

                               แอนดรอยย์  
  O คือ  ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
 

4.  การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
การพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยย์

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ The Waterfall Method ซึ่งเป็นวิธีคิดเชิง
โปรแกรมที่มีล าดับขั้นตอนแน่นอน สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 ศึกษาระบบงานเดิม ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติในการศึกษากระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของส านักงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของ
กระบวนการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานของนักศึกษา การจัดเก็บรูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษา
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ของนักศึกษา การค้นหาโครงงานสหกิจศึกษาที่ได้ด าเนินการจัดส่งมายังส านักงานสหกิจศึกษาและที่
น าไปจัดเก็บยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัย น ามาสรุปขอบเขตของระบบงานที่ต้องพัฒนา ดังนี้ 
 4.1.1 ความสามารถของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยย์มีขอบเขต คือ 
 4.1.1.1  ผู้ดูแลระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลคณะวิชา ข้อมูลสาขาวิชา 
ข้อมูลกลุ่มเรียน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลประเภทของโครงงาน ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา ข้อมูล
เอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ฯ 
 4.1.1.2  นักศึกษา สามารถดาวส์โหลดแอพพิลเคชั่นของระบบ สามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา ข้อมูลเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา สามารถค้นหา
โครงงานสหกิจศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารเล่มโครงงานสหกิจศึกษา ฯ 

 4.1.1.3  อาจารย์ สามารถดาวส์โหลดแอพพิลเคชั่นของระบบ สามารถค้นหา
โครงงานสหกิจศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารเล่มโครงงานสหกิจศึกษา ฯ 

 4.1.2  การพัฒนาระบบ 
  4.1.2.1  ระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บไซต์ ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา สร้าง
ฐานข้อมูลด้วย My SQL จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 4.1.2.2  พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 4.3 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 การวิ เคราะห์ ระบบในขั้ นตอนนี้  จะน าข้ อมู ลความต้ องการ พัฒนา (Develop 
Requirement) ที่ได้จากขั้นตอนวิศวกรรมระบบมาพิจารณาเพ่ือวิเคราะห์เป็นข้อก าหนดของระบบ
สารสนเทศ (System Specifications) ซึ่งจะใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในขั้นถัดไป 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

4.3.1 การวิเคราะห์กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  การออกแบบระบบ
สารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้น ออกแบบโดยใช้ Data Flow Diagram (DFD) เพ่ือให้ทราบถึงกระแส 
การไหลของข้อมูลในระบบ เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน และข้อมูลที่เข้า-ออก
จากกระบวนการท างาน โดยแบ่งออกเป็นระดับ เริ่มจากแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดเรียกว่า  
คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับระบบภายนอก ข้อมูลน าเข้า และผลลัพธ์ที่ออกจากระบบ ดังภาพที่ 3-1 เป็นแผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับบนสุดของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยย์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3-1 ภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดของระบบ 
 

จากภาพที่ 3-1 ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่ติดต่อกับระบบ 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์  และนักศึกษา
ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบจะส่งให้แก่ระบบได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลศูนย์พ้ืนที่ ข้อมูลคณะวิชา 
ข้อมูลที่ตั้งสาขาวิชา ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลประเภทโครงงาน และข้อมูลค าค้นหา  และข้อมูลที่ผู้ดูแล
ระบบจะได้รับจากระบบ ได้แก่ ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา และข้อมูลไฟล์โครงาน ส่วนข้อมุลที่
อาจารย์จะส่งให้แก่ระบบ ได้แก่  ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลค าค้นหา ข้อมูลที่
อาจารย์จะได้รับจากระบบได้แก่ ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกา และข้อมูลไฟล์โครงงาน ส่วนข้อมูลที่ 
นักศึกษาจะส่งให้ระบบได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลโครงงาน ข้อมูลไฟล์
เอกสารโครงงาน และข้อมูลค าค้นหาโครงงาน ข้อมูลที่นักศึกษาจะได้รับจากระบบ ได้แก่ ข้อมูล 
โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  แ ล ะ ข้ อ มู ล ไ ฟ ล์ โ ค ร ง ง า น  
 

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) เป็นแผนภาพระดับถัดไป ซึ่ง
แสดงให้เห็นกระบวนการท างานที่มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น โดยในระดับนี้จะจัดการข้อมูลทั้งหมด 5 ส่วน 
คือ เข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลหลัก จัดการข้อมูลโครงงาน ค้นหาข้อมูลโครงงาน พิมพ์รายงาน ดังภาพ
ที ่3-2 
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ภาพที่ 3-2  Data Flow Diagram Level 0 ของระบบที่พัฒนา 

 
 จากภาพที่ 3-2 ประกอบด้วยโพรเซส 5 โพรเซส ได้แก่ 1) เข้าสู่ระบบ 2) จัดการข้อมูล
หลัก 3) จัดการข้อมูลโครงงาน 4) ค้นหาข้อมูลโครงงาน 5) พิมพ์รายงาน มีหน่วยงาน/บุคคลที่ติดต่อ
กับระบบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ และ 2) อาจารย์ และ 3) นักศึกษา ประกอบด้วยฐานข้อมูล 
11 ตารางได้แก่ 1) ข้อมูลคณะวิชา (Faculty_agencies) 2) ข้อมูลสาขาวิชา (Branch) 
3) ข้อมูลพ้ืนที่ (Area) 4) ข้อมูลสาขาวิชาตามพ้ืนที่ (Areagroup_branch) 5) ข้อมูลกลุ่มเรียน 
(Room) 6) ข้อมูลนักศึกษา (Student) 7) ข้อมูลอาจารย์ (Teacher) 8) ข้อมูลประเภทโครงงาน 
(Typeproject) 9) ข้อมูลโครงงาน (Project) 10) ข้อมูลไฟล์โครงงาน (Filesproject) และ 11) 
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) 

4.3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบ (Entity-Relationship) ขั้นตอนการ
ออกแบบระบบสารสนเทศจะน าแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ในระดับแนวคิด โดยจะแสดงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในลักษณะ
ภาพรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลว่าในระบบสารสนเทศว่ามีรายละเอียด
และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจากเอนทิตี้ที่ก าหนดขึ้น ดังภาพที ่3-3 
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ภาพที่ 3-3 ความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
 

 จากภาพที่  3 -3  ประกอบด้ ว ยตาร า ง  1 1 ต า ร า ง ได้ แก่  1 )  ข้ อมู ลคณะวิ ช า 
(Faculty_agencies) 2) ข้อมูลสาขาวิชา (Branch) 3) ข้อมูลพ้ืนที่ (Area) 4) ข้อมูลสาขาวิชาตาม
พ้ืนที่ (Areagroup_branch) 5) ข้อมูลกลุ่มเรียน (Room) 6) ข้อมูลนักศึกษา (Student) 7) ข้อมูล
อาจารย์ (Teacher) 8) ข้อมูลประเภทโครงงาน (Typeproject) 9) ข้อมูลโครงงาน (Project) 10) 
ข้อมูลไฟล์โครงงาน (Filesproject) และ 11) ข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) ทั้ง 10 ตารางมี
ความสัมพันธ์กัน และมี 1 ตารางไม่มีความสัมพันธ์กับตารางใด ๆ  

 4.4 การออกแบบ (Design) 
  การออกแบบเป็นขั้นตอนที่ 3 ตามวิธีการของ The Waterfall Method ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

4.4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในการจัดการโครงงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลซึ่งมีทั้งหมด 11 แฟ้มข้อมูล ดัง
ตารางที ่3-1 
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ตารางท่ี 3-1  แฟ้มข้อมูลที่ก าหนด 
ล าดับ แฟ้มข้อมูล ค าอธิบาย 

1 Faculty_agencies คณะวิชา 
2 Branch สาขาวิชา 
3 Area ข้อมูลพื้นที ่
4 Areagroup_branch สาขาวิชาตามพ้ืนที่ 
5 Room กลุ่มเรียน 
6 Student นักศึกษา 
7 Teacher อาจารย์ 
8 Typeproject ประเภทโครงงาน 
9 Project โครงงาน 
10 Filesproject ไฟล์โครงงาน 
11 Admin ผู้ดูแลระบบ 

 
การออกแบบฐานข้อมูล โดยอธิบายรายละเอียดของแฟ้มข้อมูล ซึ่งบอกคีย์หลักและคีย์นอก 

และก าหนดรายละเอียดในตารางซึ่งประกอบด้วย ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูลความกว้าง และ
ประเภทคีย์ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3-2  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลคณะวิชา (Faculty_agencies) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ความกว้าง ประเภทคีย์ 
1 faculty_id รหัสคณะวิชา Varchar 3 PK 
2 faculty_name ชื่อคณะวิชา Varchar 100 - 

 
ตารางท่ี 3-3  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสาขาวิชา (Branch) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ความกว้าง ประเภทคีย์ 
1 branch_id รหัสสาขาวิชา Varchar 3 PK 
2 branch_name ชื่อสาขาวิชา Varchar 100 - 
3 branch_short ตัวย่อ Varchar 10  
4 faculty_name รหัสคณะวิชา Varchar 3 FK 

 
ตารางท่ี 3-4  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลพื้นที่ (Area) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ความกว้าง ประเภทคีย์ 
1 area_id รหัสพ้ืนที่ Varchar 3 PK 
2 area_name ชื่อพ้ืนที่ Varchar 100 - 

 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

32 
 

ตารางท่ี 3-5  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสาขาวิชาตามพ้ืนที่ (Areagroup_branch) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความ
กว้าง 

ประเภท
คีย ์

1 areagroup_branch_id รหัสสาขาวิชา
ตามพืนที่ 

Varchar 5 PK 

2 areagroup_branch_name ชื่อสาขาวิชาตาม
พ้ืนที่ 

Varchar 100 - 

3 branch_id รหัสสาขาวิชา Varchar 3 FK 
4 area_id รหัสพ้ืนที่ Varchar 3 FK 

 
ตารางท่ี 3-6  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลกลุ่มเรียน (Room) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความ
กว้าง 

ประเภท
คีย ์

1 room_id รหัสกลุ่มเรียน Int 11 PK 
2 room_name ชื่อกลุ่มเรียน Varchar 9 - 
3 areagroup_branch_id รหัสสาขาวิชา

ตามพ้ืนที่ 
Varchar 5 FK 

4 status สถานะ Int 1 - 
 
ตารางท่ี 3-7  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลนักศึกษา (Student) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความกว้าง ประเภท

คีย ์
1 std_id รหัสนักศึกษา Varchar 13 PK 
2 card_id เลขที่บัตรประชาชน Varchar 20 - 
3 room_id รหัสกลุ่มเรียน Int 11 FK 
4 title ค าน าหน้าชื่อ Varchar 15 - 
5 name ชื่อ Varchar 50 - 
6 lastname สกุล Varchar 50 - 
7 email อีเมลล์ Varchar 40 - 
8 Pic รูป Varchar 50 - 
9 create_date วันที่สร้าง Datetime shortdate - 
10 modify_date  Datetime shortdate - 
11 modify_user  Varchar 20 - 
12 status_out  Int 1 - 
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ตารางท่ี 3-8  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลอาจารย์ (Teacher) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 

ความกว้าง ประเภท
คีย ์

1 teacher_id รหัสอาจารย์ Int 11 PK 
2 title ค าน าหน้าชื่อ Varchar 15 - 
3 name ชื่อ Varchar 50 - 
4 lastname สกุล Varchar 50 - 
5 areagroup_branch_id รหัสสาขาวิชา

ตามพืนที่ 
Varchar 5 FK 

6 email อีเมลล์ Varchar 50 - 
7 pic รูป Varchar 50 - 
8 password รหัสผ่าน Varchar 50 - 
9 create_date  Datetime shortdate - 
10 modify_date  Datetime shortdate - 
11 modify_user  Varchar 20 - 

 
ตารางท่ี 3-9  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลประเภทโครงงาน (Typeproject) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความ
กว้าง 

ประเภท
คีย ์

1 type_id รหัสประเภทโครงงาน Varchar 11 PK 
2 type_name ชื่อประเภทโครงงาน Varchar 15 - 

 
ตารางท่ี 3-10  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลโครงงาน (Project) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความกว้าง ประเภท

คีย ์
1 project_id รหัสโครงงาน Int 11 PK 
2 title_th ชื่อโครงงานภาษาไทย Varchar 15 - 
3 title_en ชื่อโครงงาน

ภาษาอังกฤษ 
Varchar 100 - 

4 std_id รหัสนักศึกษา Varchar 100 FK 
5 description บทคัดย่อ text - - 
6 term ภาคเรียน Varchar 2 - 
7 year ปีการศึกษา Varchar 4 - 
8 adviser_teacher อาจารย์ที่ปรึกษา Varchar 50 - 
9 adviser_persernal พนักงานที่ปรึกษา Varchar 100 - 

 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

34 
 

ตารางท่ี 3-10  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลโครงงาน (Project) ต่อ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ความกว้าง ประเภท

คีย ์
10 company สถานประกอบการ Varchar 200 - 
11 create_user  Varchar 50 - 
12 create_date  Datetime shortdate - 
13 modify_user  Varchar 50 - 
15 modify_date  Datetime shortdate - 
16 view  Int 11 - 
17 type_id รหัสประเภทโครงงาน Varchar 3 FK 

 
ตารางท่ี 3-11  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลไฟล์โครงงาน (Filesproject) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความ
กว้าง 

ประเภท
คีย ์

1 file_id รหัสไฟล์ Int 11 PK 
2 project_id รหัสโครงงาน Int 11 FK 
3 file_show ชื่อไฟล์แสดง Varchar 50 - 
4 file_name ชื่อไฟล์ Varchar 50 - 
5 size ขนาดไฟล์ Int 11 - 
6 download จ านวนดาวส์โหลด Int 11 - 
7 type ชนิดไฟล์ Varchar 50 - 

 
ตารางท่ี 3-12  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล 
ความ
กว้าง 

ประเภท
คีย ์

1 name ชื่อ Int 50 PK 
2 lastname สกุล Int 50 - 
3 email อีเมลล์ Varchar 50 - 
4 username ชื่อผู้ใช้ Varchar 50 - 
5 password รหัสผ่าน Int 50 - 
6 pic รูป Int 50 - 

 
 
 4.4.2 ออกแบบหน้าจอ ได้ออกแบบหน้าจอของระบบเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
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ออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลหลัก ออกแบบหน้าจอการเพ่ิมโครงงาน ซึ่งเป็นหน้าจอการท างานที่
ส าคัญของระบบ ประกอบด้วยหน้าจอ ดังภาพต่อไปนี้ 

Username

Password

Login

�           �              

Login to your account

 
 

ภาพที่ 3-4  การออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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     � 
          
              
          �  
  �              
        �              
        �              
�     

 
 

ภาพที่ 3-5  การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 
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ภาพที่ 3-6  การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
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     �  �              

�    �      �    

     �      �    

 �      �    

        

    �   

    �     

    �      �      �   �

         �      �

           �    

                        

Addfile Start upload Cancel upload Delete

 
 

ภาพที่ 3-7  การออกแบบหน้าจอจัดการข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา 
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ภาพที่ 3-8  การออกแบบหน้าจอสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษา 
 

  4.4.4 ออกแบบการท างานของระบบทีละโมดูล (Module) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
ออกแบบการท างานของระบบเป็นโมดูลย่อย ๆ เท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ง่ายต่อการใส่รหัส (Coding) ใน
ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการแก้ไขภายหลัง รวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบในระดับลึกได้ดีกว่า
ด้ วย  การออกแบบการท างานของ ระบบทีละ โมดู ล  แสดงด้ วยโฟล์ช าร์ท  (Flowchart)  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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    ก)  โมดูลการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่จะต้องจัดการโดย
ผู้ดูแลระบบ แสดงได้ดังภาพที่ 3-9 
 

 �      

 �       �    
      

 �              

                 

          ,�       

       

                 

                 

    � 

          

 � 

       

 
 

ภาพที่ 3-9  โฟล์ชาร์ทโมดูลการจัดการข้อมูลหลัก 
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    ข)  โมดูลการสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษา ส่วนของอาจารย์ แสดงได้ดังภาพที่ 
3-10 

 �      

 �       �    
      

 �              

               

          ,�       

       

       �    
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 � 

 
 

ภาพที่ 3-10  โฟล์ชาร์ทโมดูลการสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาส่วนของอาจารย์ 
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    ค)  โมดูลการจัดการโครงงานสหกิจศึกษา ส่วนของนักศึกษา แสดงได้ดังภาพ
ที ่3-11 

 �      

 �       �    
      

 �              

               �    

          ,�       

       

       �    
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ภาพที่ 3-11  โฟล์ชาร์ทโมดูลการจัดการโครงงานสหกิจศึกษาส่วนของนักศึกษา 
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 4.5 การใส่รหัส (Coding) 
 หลังจากผ่านกระบวนการออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่รหัสซึ่งเป็นไปตามหลัก
ไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์  โดยได้
ด าเนินการใส่รหัสดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   4.5.1  สร้างฐานข้อมูลส าหรับระบบสารสนเทศที่ พัฒนา ด้วยโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล PHP MyAdmin ดังภาพที่ 3-12 
 

 
 

ภาพที่ 3-12  หน้าจอสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม PHP My Admin 
 

 4.5.2  พัฒนาระบบ โดยได้ออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
cs5 ควบคุมการแสดงผลแบบ Responsive ด้วย Ajax Bootstrap CSS เขียนค าสั่งควบคุมการ
ท างานระบบด้วยภาษา PHP Javascript และภาษา HTML ดังภาพที ่3-13 และภาพที่ 3-14 
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ภาพที่ 3-13  การออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs5 

 

 
ภาพที่ 3-14  การควบคุมการแสดงผลแบบ Responsive ด้วย Ajax Bootstrap CSS 
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 4.5.3  พัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยได้ออกแบบหน้าจอและ เขียนค าสั่งควบคุม Android 
Studio  ดังภาพที ่3-15 และภาพที่ 3-16 
 
 

 
ภาพที่ 3-15  การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Android Studio 

 
 

 
ภาพที่ 3-16  การเขียนค าสั่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Android Studio 
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 4.6  การทดสอบ (Testing) 
 เป็นขั้นตอนการทดสอบการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ 
ส าหรับการทดสอบระบบนี้ใช้การทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ ใช้เทคนิคกล่องขาว (White Box 
Techniques) และใช้เทคนิคกล่องด า (Black Box Techniques) ดังนี้ 
 4.6.1  ใช้เทคนิคกล่องขาว (White Box Techniques) คือการทดสอบที่มุ่งเน้นไปที่
โครงสร้างภายในของระบบสารสนเทศที่พัฒนา การทดสอบด้วยวิธีนี้ผู้ทดสอบคือผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็น
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและรู้โครงสร้างภายในเป็นอย่างดี เมื่อพบข้อผิดพลาดผู้วิจัยสามารถจัดการ
แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ทันที 
 4.6.2 ใช้เทคนิคกล่องด า (Black Box Techniques) คือการทดสอบที่ไม่สนใจกลไก
ภายในของระบบสารสนเทศที่พัฒนาแต่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากระบบสารสนเทศ
หลังจากที่ได้ลองน าเข้าข้อมูล (Input) และผ่านการประมวลผลแล้ว การทดสอบด้วยวิธีนี้ได้น าระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาไปให้ผู้ทดสอบ 2 ประเภท ได้แก่ 
     ก)  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านได้ทดลองใช้งาน และท าแบบประเมินเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของระบบ มาใช้ในการออกแบบแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) 2) ด้านหน้าที่
ของระบบ (Functional Test) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test)  และ 4) ด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล (Security Test)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) เป็น
การประเมินเพ่ือดูว่า ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพียงใด ดังตารางที่ 
3-13 

 
ตารางท่ี 3-13กกด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) 
 1.1 ความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว      
 1.2 ความสามารถในการดาว์สโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว      
 1.3 ความเหมาะสมของการท ารายการเพ่ิมข้อมูลโครงงานและไฟล์ 
         เอกสารโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

 1.4 ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ      
 

(ข) ด้านหน้าที่ของระบบ (Functional. Test) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้องในการประมวลผลของระบบมากน้อยเพียงใด ดังตารางที่ 3-14 
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ตารางท่ี 3-14กด้านหน้าที่ของระบบ (Functional Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ด้านหน้าที่ของระบบ (Functional Test) 
 2.1 ความถูกต้องของการส่งข้อมูล      
 2.2 ความถูกต้องของการรับข้อมูล      
 2.3 ความถูกต้องของการลบข้อมูล      
 2.4 ความถูกต้องของการค้นหาข้อมูล      
 2.5 ความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล      

  
(ค) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) เป็นการประเมินส่วน

ติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอที่ใช้สื่อสารกับผู้ใช้งาน การใช้สัญลักษณ์ 
การใช้สี ความยากง่ายต่อการใช้งาน ดังตารางที่ 3-15 

 
ตารางท่ี 3-15  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
 3.1 รูปแบบการจัดวางง่ายต่อการใช้งาน      
 3.2 ภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน      
 3.3 ความเหมาะสมการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ      
   3.4 ความสามารถในการแจ้งเตือนหรือแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อโต้ตอบกับ 
        ผู้ใช ้

     

 3.5 การแสดงผลข้อมูลมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน      
  

(ง) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) เป็นการประเมิน
ระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือดูว่ามีความปลอดภัยในด้านสิทธิการใช้งานต่างๆ  ในระบบงานตลอดจนความ
ปลอดภัยของข้อมูล ดังตารางที่ 3-16 

 
ตารางท่ี 3-16  ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
 4.1 ความเหมาะสมการก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน      
 4.2 ความเหมาะสมของการก าหนดรหัสผ่านของกลุ่มผู้ใช้ระบบ      
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ตารางท่ี 3-16  ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 5 5 5 5 
 4.3 ความถูกต้องของการตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบโดยการใช้ 
  รหัสผ่าน 

     

 4.4 ความเหมาะสมของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้      
 

 ข)  ให้ผู้ใช้ทดลอง จ านวน 60 คน คือ ผู้ดูแลระบบจ านวน 2 คน นักศึกษา จ านวน 48 
คน และอาจารย์ 10 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ทดลองใช้งานและท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
ในการท าแบบประเมินได้น าแนวทางการออกแบบการประเมินตามแนวทางของสุรพล หนูเงิน (2553) 
มาใช้ในการออกแบบแบบประเมิน ดังตารางที ่3-17 

 
ตารางท่ี 3-17  แบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ      
2. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรทางหน้าจอ      
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในหน้าจอ      
4. รูปแบบเมนู ปุ่มค าสั่งและแถมเครื่องมือ      
5.การแสดงค าอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน      
6. การเพ่ิมข้อมูล และบันทึกข้อมูล      
7. การรับข้อมูลของระบบ      
8. การค้นหาข้อมูลของระบบ      
9. ขั้นตอนการท างานของระบบ      
10. ความสะดวกในการใช้งานของระบบ      
11. ความเร็วในการตอบสนองของผู้ใช้      
12. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี      
13. การแสดงผลทางจอภาพโดยรวม      
14. ความเร็วในการอัพโหลดข้อมูล      
15. ความเร็วในการดาวส์โหลดข้อมูล      
16. การกรองข้อมูลในการค้นหา      
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 4.7  การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ขั้ นตอนการบ า รุ ง รั กษานี้ มี เ ป้ าหมายคื อการปรั บ เปลี่ ยนแก้ ไข ระบบที่ พัฒนาขึ้ น 
ให้สมบูรณย์ิ่งขึ้นหลังจากทดสอบการใช้งานระบบแล้ว หากทดสอบการท างานแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้น เช่น การท างานไม่สมบูรณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโมดูลมีปัญหา ระบบท างานช้าไม่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะสร้างเอกสารคู่มือประกอบการใช้
งานของระบบ 
 
5.  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้น าระบบไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงขั้นตอนการใช้งานระบบและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ มีรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.1   ชี้แจงก่อนท าการทดลอง 
5.2  ด าเนินการทดลองใช้งานระบบที่พัฒนา 
5.3  ท าแบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
5.4 รวบรวมแบบสอบถามและน ามาปรับปรุงระบบ 
5.5 แก้ไขในส่วนที่บกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
5.6  น าผลการประเมินมาวิเคราะหท์างสถิต ิ
5.7  สรุปผล และอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 
6.  การวิเคราะห์ผลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1  การหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
6.1.1  การค านวณหาประสิทธิภาพของระบบ โดยน าแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิค มาค านวณเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมรายด้านและรายข้อ โดยใช้
สถิติการหาค่าเฉลี่ยดังสูตร 3-1 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

  S.D. = 
)1(

)( 2



 

n

xx                              (3-1) 

 
เมื่อ  S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x = ข้อมูลแต่ละจ านวน 
x    = ค่าเฉลี่ย (mean) ของข้อมูลในชุดนั้น ๆ   (3-2) 
n  = จ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

6.1.2  เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพของโปรแกรม (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 77) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ดีมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ดีปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ดีน้อย 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ดีน้อยที่สุด 
 

6.2   การหาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
6.2.1  การค านวณหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนา โดยน า

แบบสอบถามที่ได้จากผู้ทดลองใช้ระบบมาค านวณเพ่ือหาความพึงพอใจโดยรวมและรายข้อ ตามสูตร
ที ่3-1 และ 3-2 

6.2.2  เกณฑ์การความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบที่พัฒนา (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 
77) 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 ความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 ความคิดเห็นระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 ความคิดเห็นระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 ความคิดเห็นระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 ความคิดเห็นระดับ น้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลของการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือออกแบบฐานข้อมูลระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษา
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยยด์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบที่
พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 60 คน ได้ผลดังนี้ 

1.  ผลการพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดยใช้ภาษา PHP และภาษา HTML เป็นภาษาหลักในการพัฒนา และใช้โปรแกรม PHP MyAdmin  
เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา SQL ในการควบคุมการจัดการข้อมูล ออกแบบหน้าจอด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamwever cs5 ควบคุมการแสดงผลแบบ Responsive ด้วย Ajax Bootstrap 
CSS และJavascript พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Android Studio ผลจากการด าเนินการพัฒนาระบบ
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้  ได้ระบบสารสนเทศที่ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการวินโดว์ ดังตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศภาพ
ที ่4-1 และภาพที่ 4-2 
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ภาพที่ 4-1 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

 
 

ภาพที่ 4-2  หน้าจอหลักของระบบที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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ภาพที่ 4-3 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
 

 
 

ภาพที่ 4-4  หน้าจอหลักของระบบที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
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ภาพที่ 4-5 หน้าจอการสืบค้นข้อมูลของระบบที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 จากการน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้งานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) 2) ด้านหน้าที่ของระบบ (Functional 
Test) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test)  และ 4) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
(Security Test)  สรุปได้ดังตารางที ่4-1 ถึง ตารางที่ 4-5 
 
ตารางท่ี 4-1  สรุปประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านความต้องการของผู้ใช้ 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

Mean S.D. 
1 2 3 

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) 
 1.1 ความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4 5 4 13 4.33 
 1.2 ความสามารถในการดาว์สโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4 4 5 13 4.33 
 1.3 ความเหมาะสมของการท ารายการเพ่ิมข้อมูลโครงงาน
และไฟล์ 
         เอกสารโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

4 4 5 13 4.33 

 1.4 ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ 4 4 4 12 4.00 
รวม 4.25 0.45 

 
 จากตารางที่ 4-1 ด้านความต้องการของผู้ใช้ แบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 13, 13, 13 และ 12 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.33, 4.33, 4.33 และ 4.00 
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ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยรวมด้านความต้องการของผู้ใช้ เท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.45 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วมีประสิทธิภาพด้านความต้องการของผู้ใช้ คือ ดีมาก 
 
ตารางท่ี 4-2  สรุปประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านหน้าที่ของระบบ 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

Mean S.D. 
1 2 3 

2. ด้านหน้าที่ของระบบ (Functional Test) 
 2.1 ความถูกต้องของการส่งข้อมูล 4 4 5 13 4.33 
 2.2 ความถูกต้องของการรับข้อมูล 4 4 4 12 4.00 
 2.3 ความถูกต้องของการลบข้อมูล 4 5 5 14 4.67 
 2.4 ความถูกต้องของการค้นหาข้อมูล 5 5 5 15 5.00 
 2.5 ความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล 4 4 5 13 4.33 

รวม 4.47 0.52 
 
 จากตารางที่ 4-2 ด้านหน้าที่ของระบบแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
13, 12, 14, 15 และ 13 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.33, 4.00, 4.67, 5.00 และ 4.33 
ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยรวมด้านหน้าที่ของระบบ เท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วมีประสิทธิภาพด้านหน้าที่ของระบบคือ ดีมาก 
 
ตารางท่ี 4-3  สรุปประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

Mean S.D. 
1 2 3 

3.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
 3.1 รูปแบบการจัดวางง่ายต่อการใช้งาน 4 5 5 14 4.67 
 3.2 ภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน 5 4 5 14 4.67 
 3.3 ความเหมาะสมการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 5 4 5 14 4.67 
  3.4 ความสามารถในการแจ้งเตือนหรือแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อ
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

5 4 4 13 
4.33 

 3.5 การแสดงผลข้อมูลมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 5 5 5 15 5.00 
รวม 4.67 0.49 

 
 จากตารางที่ 4-3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน แบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 14, 14, 14, 13 และ 15 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.67, 4.67, 4.67, 4.33 และ 
5.00 ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยรวมด้านความง่ายต่อการใช้งาน เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.49 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วมีประสิทธิภาพด้านความง่ายต่อการใช้งาน คือ ดีมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4-4  สรุปประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยของข้อมูล  

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

Mean S.D. 
1 2 3 

4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) 
 4.1 ความเหมาะสมการก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 4 4 4 12 4.00 
 4.2 ความเหมาะสมของการก าหนดรหัสผ่านของกลุ่มผู้ใช้
ระบบ 

4 4 4 12 4.00 

 4.3 ความถูกต้องของการตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบโดยการ
ใช้รหัสผ่าน 

4 5 4 13 4.33 

 4.4 ความเหมาะสมของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้ 4 5 5 14 4.67 
รวม 4.25 0.45 

 
 จากตารางที่ 4-4 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล แบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 12, 12, 13 และ 14 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.00, 4.00, 4.33 และ 4.67 
ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัยของข้อมูล เท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.45 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล คือ ดีมาก 
 
ตารางท่ี 4-5  ประสิทธิภาพรายด้านและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม 

ด้าน Mean S.D. ประสิทธิภาพ 
1. ด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement 
Test) 4.25 0.45 ดีมาก 
2. ด้านหน้าที่ของระบบ (Functional Test) 4.47 0.52 ดีมาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 4.67 0.49 ดีมากที่สุด 
4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) 4.25 0.45 ดีมาก 

รวม 4.41 0.48 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4-5 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 4.25, 4.47, 4.67 และ 4.25 ตามล าดับ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45, 0.52, 0.49 และ 0.45 ตามล าดับ มีประสิทธิภาพ ดีมาก, ดีมาก,  
ดีมากที่สุด และ ดีมาก ตามล าดับ เมื่อรวมทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 
มีประสิทธิภาพ ดีมาก 

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 จากการน าระบบที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้งานจริง โดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ได้แก่ 
ผู้ดูแลระบบ 2 คน อาจารย์ 10 คน และนักศึกษา 48 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบที่พัฒนาขึ้น แบ่งการประเมินออกเป็น 16 ข้อ โดยแสดงผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแต่
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ละสถานะ และผลความพึงพอใจรายข้อและความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม สรุปได้ดัง
ตารางที ่4-6 และ 4-7 

ตารางท่ี 4-6   ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานะ 
ผู้ประเมิน Mean S.D. ความพึงพอใจ 

1.  ผู้ดูแลระบบ 4.38 0.49 มาก 
2.  อาจารย์ 4.29 0.57 มาก 
3.  นักศึกษา 4.31 0.49 มาก 

สรุปโดยรวม 4.33 0.62 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผู้ใช้ จากตารางที่  
4-6 การตอบแบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อระบบ ทั้งหมด จ านวน 60 คน พบว่า 
ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.38   อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.29 นักศึกมีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.31 โดยรวมผู้ใช้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33  

 
ตารางท่ี 4-7  ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบที่พัฒนา 

ข้อค าถาม Mean S.D. ความพึงพอใจ 
1. การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 4.36 0.74 มาก 
2. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรทางหน้าจอ 4.25 0.82 มาก 

3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในหน้าจอ 4.34 0.73 มาก 

4. รูปแบบเมนู ปุ่มค าสั่งและแถมเครื่องมือ 4.22 0.74 มาก 

5.การแสดงค าอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 4.12 0.79 มาก 

6. การเพ่ิมข้อมูล และบันทึกข้อมูล 4.29 0.72 มาก 

7. การรับข้อมูลของระบบ 4.37 0.81 มาก 

8. การค้นหาข้อมูลของระบบ 4.46 0.75 มาก 

9. ขั้นตอนการท างานของระบบ 4.25 0.78 มาก 

10. ความสะดวกในการใช้งานของระบบ 4.39 0.70 มาก 

11. ความเร็วในการตอบสนองของผู้ใช้ 4.39 0.79 มาก 

12. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี 4.31 0.75 มาก 

13. การแสดงผลทางจอภาพโดยรวม 4.12 0.74 มาก 

14. ความเร็วในการอัพโหลดข้อมูล 4.34 0.78 มาก 

15. ความเร็วในการดาวส์โหลดข้อมูล 4.37 0.76 มาก 

16. การกรองข้อมูลในการค้นหา 4.34 0.71 มาก 

รวม 4.31 0.76 มาก 
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จากตารางที่ 4-7 พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนารายข้อพบว่า ผู้ใช้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวนถึง 16 ข้อ และเมื่อหาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 มีความพึงพอใจระดับ มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือออกแบบฐานข้อมูลระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษา
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบที่
พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 60 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  สรุปผลการวิจัย 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 1.1 ผลการพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ได้ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่ง
การท างานตามสิทธิ์การใช้งาน 3 สถานะ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ และนักศึกษา โดยผู้ดูแลระบบ
สามารถจัดการข้อมูลหลักของระบบ น าเข้าข้อมูลพ้ืนฐาน อัพโหลดไฟล์ เอกสารโครงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาโครงงานสหกิจศึกษา ในส่วนของอาจารย์ สามารถเข้าสู่ระบบ ค้นหาโครงงาน
สหกิจศึกษาได้แยกตามศูนย์พ้ืนที่ คณะวิชา สาขาวิชา ตามค าค้นหา ดาว์สโหลดเอกสารโครงงาน  
สหกิจศึกษา ในส่วนของนักศึกษา สามารถจัดการข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสาร
โครงงานสหกิจศึกษา ค้นหาโครงงานสหกิจศึกษา และดาว์สโหลดโครงงานสหกิจศึกษา  เป็นต้น 

 1.2 การหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จาก
ผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมพบว่า ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 จ าแนกรายด้านจ านวน 4 ด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพดีมากที่สุด 1 ด้าน 
คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มีประสิทธิภาพดีมาก 3 ด้าน 
คือ ด้านหน้าที่ของระบบ (Functional Test) ด้านความต้องการของผู้ใช้ (Functional 
Requirement Test) และด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) มีคะแนนเฉลี่ย 4.47, 4.25 
และ 4.13 ตามล าดับ เมื่อรวมทุกด้านพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  

1.3 การหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 60 คน พบว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 
อาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 และนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวนถึง 16 ข้อ และ
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เมื่อหาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.76 มีความพึงพอใจระดับ มาก 

 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิ เคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษา
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบที่
พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 60 คน สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกแบบฐานข้อมูลลักษณะฐานข้อมูลสัมพันธ์ ออกแบบการใช้งานให้มีลักษณะ 
Responsive Web Design ใช้เทคโนโลยี Jquery  Ajax และ Bootstrap มาผสมผสานกัน ควบคุม
การแสดงผลด้วยค าสั่งทั้งหมด จึงตอบสนองการใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาท์โฟนได้  
อย่างรวดเร็ว การแสดงผลมีความถูกต้องมากกว่าการออกแบบเว็บไซต์ด้วย HTML เพียงอย่างเดียว 
ในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงไป
และการกรองข้อมูลที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข โดยเลือกจากรายการได้หลายระดับมีรูปแบบเป็น
ลิสรายการ และเป็นรายการตัวเลือกให้ผู้ใช้กรองข้อมูลที่ต้องการค้นหา ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน
และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถดาวส์โหลดไฟล์โครงงานที่ค้นหาออกมาในรูปแบบ  PDF 
ซึ่งสามารถเลือกเฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้ เช่น ไฟล์บทคัดย่อ บทที่ 1 บทที่ 2 เป็นต้น  เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยของ ศิริพร อ่วมมีเพียร(2551) ที่พัฒนาระบบการสืบค้นผลงานวิจัยและโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ พบว่า ออกแบบฐานข้อมูลมีลักษณะฐานข้อมูลสัมพันธ์
เช่นเดียวกัน มีการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ HTML เพียงเท่านั้น ไม่มีลักษณะ Responsive 
Web Design เมื่อน ามาใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจึงมีการแสดงผลที่ไม่ตรงกับจอคอมพิวเตอร์ท า
ให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานและการตอบสนองหน้าเว็บไซต์มีความล่าช้าอีกด้วย รองรับการใช้งาน
เฉพาะจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานเมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า มีการค้นหา
ข้อมูลโดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่มีเงื่อนไขได้มากกว่า 1 
เงื่อนไขเช่นเดียวกัน แต่เมื่อค้นหาข้อมูลพบแล้วจะแสดงผลผ่านทางระบบเท่านั้นไม่สามารถดาวส์
โหลดไฟล์ได้  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพสามามรถน ามาใช้ในการด าเนินงานในการบริหารจัดการโครงงานสหกิจศึกษาได้มาก
ยิ่งขึ้น 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
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