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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคการศึกษานี้เพื่อทําการวิเคราะห
และออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด ซึ่งเริ่มจากการเก็บ
รวมรวมขอมูลทั้ งจากหนาเว็บไซตจังหวัด  และ
ผูปฏิบัติงานจากระบบที่ใชงานในปจจุบัน พบปญหา
ความไมถูกตองของขอมูล ความไมสอดคลองของ
ขอมูล เปนตน สงผลกระทบตอผูบริหารจังหวัดในการ
นําขอมูลไปพิจารณาตัดสินใจวางแผนงาน ผูวิจัยจึงได
ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลสําหรับการบริหาร
จัดการงานจังหวัด โดยนํากลุมขอมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เปนกลุมขอมูล
ตนแบบในการออกแบบระบบ และทําการพัฒนา
ทดสอบในรูปแบบของเว็บไซต  จากนั้นทํ าการ
ประ เมินผลจากผู ใช ระบบ  ซึ่ งผลการประ เมิน
ประสิทธิภาพของการออกแบบระบบของฐานขอมูล
ทางเว็บไซต อยูในเกณฑ ระดับดี 
 
Abstract 

The objective of this study is to analyze 
and design a database system to support the 
provincial management. Firstly, the observation 

and investigation were done to collect data from 
the website and the operational officers. Several 
problems were found such as data Integrity and 
data inconsistency that cause lacking of 
necessary information for planning and decision 
making for the provincial governors. 

Therefore, the researcher has designed 
a database information system for Provincial 
management by using The Tenth National 
Economic and Social Development Plan as a 
framework. Then, the prototype of website and 
database were created and tested through 
development process. Finally, the database 
system and the prototype website were 
evaluated by using questionnaires. The results 
show that the effectiveness of database system 
design for the prototype website is at high level.  
 
1. บทนํา  
 ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ซึ่ง
เปนการนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและการสื่อสาร



เขามาชวยในการติดตอ และสงผานขอมูลใหเปนไป
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนเหตุให
ขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศไดมีความสําคัญมากขึ้น
จนกลายเปนทรัพยากรยุทธศาสตรที่สําคัญในการ
บริหารองคกรตางๆไมวาจะเปนในภาครัฐบาลหรือ
เอกชนก็ตาม ซึ่งภาคราชการของไทยมีการปรับตัวให
เขากับสถานการณโดยไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสารขึ้นเพื่อเปนกรอบในการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐบาลทั้งหมด จากสภาพ
ปจจุบันปพุทธศักราช 2552 ซึ่งไดผานเกินกวาครึ่งทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
พบปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากระบบขอมูลจังหวัด สรุป
ไดดังนี ้
1. การขาดหนวยงานกลางที่รับผิดชอบระบบขอมูล
จังหวัดโดยตรงทําใหระบบขอมูลขาดความเปน
เอกภาพ  
2. ศูนยขอมูลที่มีอยูไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาด
ระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดี  
3. การจัดเก็บขอมูลมีความไมสอดคลอง และกระจัด
กระจาย ไมสามารถเลือกใชขอมูลที่ถูกตองได  
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ถาสามารถจัดการกับ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับระบบขอมูลจังหวัดใหดีข้ึนได 
จะมีสวนชวยใหผูที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลจังหวัด 
อาทิ  ผูบ ริหารงานในระดับจังหวัดผูป ฏิ บั ติงาน
ข า ร า ชก า ร  เ ป น ต น  จะสามา รถทํ า ง าน ได มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการวิเคราะห
และออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด โดยการวิเคราะห
และออกแบบคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานของ

ระบบ รูปแบบการแสดงผลที่งายตอความเขาใจ และ
ความถูกตองของขอมูลเปนหลัก  
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 ผูวิจัยทําการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลและสารสนเทศ ระบบ
ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ การวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบ โครงสรางการบริหารราชสวนภูมิภาค
และทองถิ่นในจังหวัด  กลุมขอมูลที่ เกี่ยวของกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
2.1 ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 
[3] 

ขอมูลหมายถึง ขอเท็จจริง หรือขาวสารที่อยู
ในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ตัวอักษร ภาษาหรือ
สัญลักษณตางๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ยังไมมีการ
วิเคราะหประมวลผล และไมสามารถนําไปใช
ประโยชนห รือกระทํ ากิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง
โดยเฉพาะได สวนสารสนเทศหมายถึง ขอมูลตางๆ ที่
ไดรับการวิเคราะหประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ 
ใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายสัมพันธกัน มี
ความหมายและมีคุณคาเพื่อวัตถุประสงคในการ
กระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทันที ดังนั้น ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ จึงหมายถึง กระบวนการจัดทํา
ระบบขอมูลใหเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบแบบแผน
สามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ วางแผน 
ควบคุมงานของผูบริหารและผูเกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.2 ระบบฐานขอมูล (Database System) [1] 
 ระบบฐานข อมู ล  คื อ  การรวบรวม เอา
แฟมขอมูลหลายๆ แฟมขอมูลที่มีความสัมพันธเขา



ดวยกันโดยขจัดความซ้ําซอนของขอมูลออกแลวเก็บ
ขอมูลไวที่ศูนยกลางเพื่อการ   ใชงานรวมกันในองคกร 
ขอมูลในแฟมตองไมมีการซ้ําซอนกัน แตระหวาง
แฟมขอมูลอาจมีการซ้ําซอนกันไดบาง และตองเปด
โอกาสใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล และคนหาไดงาย 
นอกจากนี้ยังสามารถ เพิ่มเติม หรือลบออกไดโดยไม
ทําใหขอมูลอ่ืนเสียหาย 
 โ ด ย ก า ร อ อ ก แ บบ ฐ า น ข อ มู ล ด ว ย วิ ธี
แบบจําลองอีอาร จะเร่ิมจากพิจารณาวามีขอมูลหลัก
อะไรบางที่ตองการจัดเก็บไว   ซึ่ งการทําวิธีนี้จะ
รวบรวมรายงานทั้งหมดแลวพิจารณาวาตองการ
จัดเก็บขอมูลอะไรบางหรือพิจารณาจากมีส่ิงใดมา
เกี่ยวของกับระบบบาง เชน คน ส่ิงของ แลวตองการ
จัดเก็บขอมูลนั้นไวในระบบหรือไม โดยข้ันตอนในการ
ออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีแบบจําลองอีอาร มีดังนี้ 
1. หาเอนทิตี  
2. หาแอตทริบิวตของแตละเอนทิตี 
3. หาคียของเอนทิตี (วิธีการเหมือนกับการหาคียของ

ตาราง) 
4. หาความสัมพันธของเอนทิตี (Relationship) 
5. นําเอนทิตี และความสัมพันธที่ไดมาเขียนเปน
ไดอะแกรม เรียกวา อีอารไดอะแกรม  
6. แปลงจากอีอาร ไดอะแกรมเปนตารางขอมูล 
(Table) 

เอนทิตี หมายถึง ชื่อของสิ่งที่มีอยูในระบบที่
ตองการจัดเก็บขอมูลไวในระบบ อาจจะเปน คน 
สถานที่ หรือส่ิงของ 
 แอตทริบิวต หมายถึงรายการขอมูลที่เปน
สวนประกอบของเอนทิตีหรือแอตทริบิวต  

 ความสัมพันธ เปนความสัมพันธระหวาง
เอนทิตีต้ังแต 2 เอนทิตีข้ึนไปที่ตองการจัดเก็บขอมูลไว
ซึ่ ง ในการบ งบอกความสัมพันธจะตองบอกชื่ อ
ความสัมพันธระหวางเอนทิตี เชน เอนทิตี ลูกคา กับ 
เอนทิตีสินคามีชื่อความสัมพันธ คือ ซื้อ (ลูกคาซื้อ
สินคา) และบงบอกลักษณะความสัมพันธดวย
ลักษณะ 3 แบบคือ 
1. หนึ่งตอหนึ่ง (One To One) เขียนยอไดเปน 1:1 
2. หนึ่งตอกลุม (One To Many) เขียนยอไดเปน 1: M 
3. กลุมตอกลุม (Many To Many) เขียนยอไดเปน M: 

N 
2.3 ระบบสารสนเทศ (Information System) [2, 4] 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดของขอมูล และ
วิธีการซึ่งทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว ในการจัดการสารสนเทศซึ่ง ไดแก 
การรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การนําเอา
สารสนเทศที่ไดไปใชในการตัดสินใจ การแกไขปญหา 
การควบคุม เปนตน 

คุณสมบัติของสารสนเทศ ประกอบดวย 
1. มีความถูกตอง 
2. ทันสมัยตอการใชงาน 
3. มีความสมบูรณ 
4. มีความกะทัดรัด 
5. ตรงตอความตองการของผูใช 

2.4 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
(Analysis and Design Information System) [1] 

 ร ะ บ บ  (System) หม า ย ถึ ง  ก ลุ ม ข อ ง
องคประกอบตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันเพื่อจุดประสงค
เดียวกัน ประเภทของระบบ สามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 



 1.  ระบบปด (Closed System) เปนระบบที่
ไมมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม มีจุดมุงหมายในการ
ทํางานภายในตัวเองหรือไมรับขอมูลจากสิ่งแวดลอม
ใดๆ เขามา 
 2.  ระบบเปด (Open System) มีลักษณะ
ตรงขามกับระบบปด โดยระบบเปดจะเปนระบบที่มี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยการแลกเปลี่ยน หรือ
การรับสงขอมูลจากสภาพแวดลอมเขามาในระบบเพื่อ
นํามาประมวลผลรวม 

 โดยสามารถพัฒนาระบบโดยใชวงจรการ
พัฒนาระบบ ซึ่ง วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมในแตละ 
ข้ันตอนที่เปนลําดับต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอยวงจร
การพัฒนาระบบจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน
และรายละเอียดตางๆ  ในการพัฒนาระบบ  ซึ่ ง
นักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจในแตละขั้นตอน
จะตองทําอะไรและทําอยางไร ข้ันตอนการพัฒนา
ระบบมีอยูดวยกัน 7 ข้ันดวยกัน ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ [7] 

 

2.5 โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
และทองถิ่นในจังหวัด [10] 

โครงสรางการบริหารจัดงานจังหวัดมีผูบริหาร
ระดับสูงบริหารจัดการงานจังหวัดคือ ผูวาราชการ
จังหวัด ทําหนาที่ดูแลจัดการงานจังหวัด ในกรณีที่ผูวา

ราชการจังหวัด   ติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติงานได
จะมีผูแทนในการทําหนาที่คือ รองผูวาราชการจังหวัด   

 

ทําหนาที่การรับผิดชอบงานบริหารจัดการงานจังหวัด
แทน  โดยแผนการบริหารจัดการงานจังหวัดจะมี
หนวยงานที่จังหวัดแตละจังหวัด ข้ึนตรงคือ       



กระทรวงมหาดไทย  โดยกระทรวงมหาดไทย   ทํา
หนาที่กําหนดแผนนโยบายการบริหารจัดการงาน
จังหวัดโดยไดแผนงานจากการวางแผนการบริหารของ
รัฐบาล ภายในโครงสรางของการบริหารจัดการงาน
จังหวัด มีหนวยงานในสังกัดที่ตองจังหวัดตองดูแล
แบง เปน   สองหนวยงานหลัก  คือ  หนวยงานที่

เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค และ 
หนวยงานที่ เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีสวนราชการภายในจังหวัดที่
ข้ึนตรงตอสวนกลาง อยูภายใตการรับผิดชอบของผูวา
ราชการจังหวัด ตามภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค และทองถิ่น [6] 
 
2.6 กลุมขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – พ.ศ.2554) 

 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงาน
จังหวัด  คือกลุมขอมูลที่ เกี่ยวของกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซึ่ งในปจจุ บัน  คือ 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554) โดยแบงกลุมของขอมูลเปน 
7 หัวเรื่องหลักคือ 

1. ขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลทั่วไป 
2. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน

สังคม 
3. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน

เศรษฐกิจ 
4. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
5. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน

ทรัพยากร 
6. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน

บริหาร 
7. ขอมูลผลการดําเนินงานของจังหวัด 

 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย   

ข้ั นตอนการวิ จั ยทํ า กา รศึ กษาข อมู ลที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานจังหวัด โดยศึกษา
สภาวการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ศึกษา
ข้ันตอนการวิเคราะหระบบฐานขอมูลสําหรับผูที่
เกี่ยวของ  สรางกรอบแนวคิดการในออกแบบระบบ
ฐานขอมูล  การวิเคราะหและออกแบบ สรางระบบ
ฐานขอมูล และ ทดสอบฐานขอมูล โดยมีรายละเอียด 
แตละหัวเรื่องดังตอไปนี้  
3.1 สภาวการณปจจุบัน 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงสภาพปญหาใน
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับ ระบบฐานขอมูลจัดการงาน
จังหวัดตามหนวยงานตางๆ ทั้งจากการสัมภาษณ

สอบถาม การติดตามขอมูลผานหนาเว็บไซต [8, 9] 
ในเบื้องตนพบปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1. ปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดจากตัว
บุคคล 

2. ปญหาความซ้ําซอนของการทํางาน 
3. ปญหาความไมเทากันของขอมูล 
4. ปญหาขอมูลสูญหาย 
เห็นไดวาปญหาที่พบมีผลกระทบตอความ

เที่ยงตรงความทันสมัยของขอมูล ที่จะนําไปใชในการ
บริหารงานตอไป 
3.2 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบฐานขอมูล 
 ภาพรวมของผูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
และออกแบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานจังหวัด 
ซึ่งประกอบดวย นักวิเคราะหและออกแบบระบบ 
โปรแกรมเมอร และผูใชระบบ ซึ่งผูที่เกี่ยวของนี้ จะ
ทํางานรวมกัน เพื่อใหไดระบบฐานขอมูลที่ตองการ 
โดยแตละกลุมคนจะมีหนาที่และความรับผิดชอบ 
ดังตอไปนี้ 

1. ผูใชระบบ   ทําหนาที่ ใหขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของกับระบบทั้งในรูปแบบเอกสาร
และการสัมภาษณ การทดสอบการใช
ระบบเมื่อทําการออกแบบเสร็จเรียบรอย
ซึ่ ง ผู ใ ช ร ะบบที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ร ะบบ
ฐานขอมูลการบริหารจัดการงานจังหวัด 
ประกอบดวย ขาราชการ หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

2. โปรแกรมเมอร ทําหนาที่ นําขอมูลการ
ออกแบบรายละเอียดการวางโครงสราง
ระบบคอมพิวเตอร  จากนักวิ เคราะห



ระบบ  มาเขี ยน เปน โปรแกรมต างๆ  
ทดสอบระบบและสงชุดโปรแกรมให
นักวิเคราะหระบบทําการตรวจสอบอีก
คร้ังเพื่อหาจุดบกพรองและแกไขกอน
นําไปใชจริง ซึ่งโปรแกรมเมอร ที่เกี่ยวของ
กับระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานจังหวัด คือ บุคคลที่
ผูจัดทําวิทยานิพนธตองสงมอบเอกสาร
การออกแบบโครงสรางระบบฐานขอมูล 
ให  

3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําหนาที่ 
ประสานการติดตอบุคคลและกลุมคน
ตางๆเพื่อรวบรวมขอมูลความตองการ
ของระบบฐานขอมูล วิเคราะหความ
ตองการ วางแผนการออกแบบระบบ
ฐานขอมูล ซึ่งนักวิเคราะหและออกแบบ
ระบบที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการงานสําหรับผูวาราชการ
จังหวัด คือ ผูวิจัย ซึ่งตองประสานงานผูที่
เกี่ยวของกับขอมูลและความตองการ
สารสนเทศที่มีประโยชน ถูกตอง รวดเร็ว   

3.3 ก รอบแนวคิ ด ใ นก า รออกแบบร ะบบ
ฐานขอมูล 

 กรอบแนวคิดของกลุมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการจังหวัด เปนกลุมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับจังหวัดทั้งหมดที่อยูในอํานาจการรับผิดชอบของ
ผูวาราชจังหวัด ตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.
2554) ซึ่งแบงเปน 7 หัวขอคือ 

1. ขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลทั่วไป 

2. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน
สังคม 

3. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน
เศรษฐกิจ 

4. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

5. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน
ทรัพยากร 

6. ขอมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดาน
บริหาร 

7. ขอมูลผลการดําเนินงานของจังหวัด 
3.4 การวิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล 

ข้ันตอนของการวิเคราะหและการออกแบบ
ฐานขอมูล  จะนํากลุมขอมูลที่ เกี่ยวของกับระบบ 
ฐานขอมูล    คือ   ขอมูล เพื่ อการวางแผนและ
ปฏิบัติงานดานสังคม ขอมูล เพื่อการวางแผนและ
ปฏิบัติงานดานบริหาร และขอมูลผลการดําเนินงาน
ของจังหวัด และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับกลุมขอมูลดาน
สังคม ดานการบริหาร  มาสรางความสัมพันธการ
ออกแบบระบบฐานขอมูล  โดยใชขอมูลเพื่อการ
วางแผนและปฏิบัติงานดานสังคม แสดงจํานวนคดี
ความที่รับแจงแยกตามประเภทกลุมความผิด  สราง
เปนเว็บไซตตนแบบ 
3.5 ทดสอบฐานขอมูล 
 เมื่อวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
เรียบรอยแลวไดดําเนินสรางการทดสอบและปรับปรุง
สวนที่ทําการออกแบบในเบื้องตน และพัฒนาโดยได
สัมภาษณ  สอบถาม  ปรึกษา  รับคําแนะนําจาก
ผู เชี่ยวชาญดานระบบฐานขอมูล  (พิจารณาจาก
ประสบการณการทํางานดานระบบฐานขอมูลเปน



เวลาอยางนอย 3 ป) หลังจากที่ไดรับคําแนะนําได
นํามาขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการออกแบบใหมอีกครั้ง 
และผลที่ไดจากการออกแบบทดสอบสรางเปนเว็บไซต
ตนแบบ และ ดําเนินการประเมินผลเพื่อหาระดับ
ประสิทธิภาพของการออกแบบระบบ 
4. ผลการวิจัย 

ในสวนผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
สวนระบบฐานขอมูล และ สวนการทดสอบและการ
ประเมินประสิทธิภาพการออกแบบของระบบ
ฐานขอมูล 
4.1  ระบบฐานขอมูล 

จากขอมูลและการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัย
ไดสรางทําการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางของ
ระบบฐานขอมูล ทําการออกแบบสวนคลาส (Class) 
ที่แสดงความสัมพันธของกลุมขอมูล สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัดตามกระบวนการ
วิเคราะหและออกแบบ หลังจากออกแบบในเบื้องตน 
ไดทําการตรวจสอบและปรึกษากับผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบฐานขอมูลและดานงานเขียนโปรแกรม ไดรับ
คําแนะนําเรื่องวิธีการออกแบบระบบฐานขอมูล โดยมี
การปรับวิธีการออกแบบใหมเมื่อทําการออกแบบ
ระบบเรียบรอย หลังจากกระบวนการการพัฒนา
ดังกลาว ไดขอสรุปโครงสรางของระบบฐาน ในการ
ออกแบบสวนคลาส (Class) ทั้งหมด 21 คลาส ไวดัง
ภาพที่ 3  

ตัวอยางการออกแบบคลาส PEOPLE เปน
การเก็บขอมูลดานประชากร มีหนาที่หลักในการ
แสดงผลขอมูล คือ  สามารถคนหาจํ านวนของ
ประชากรโดยแยกตามเพศ  และ  คนหาอายุของ
ประชากร โดยคลาส PEOPLE มีความสัมพันธกับ

คลาสอื่นคือ  เชน  PEOPLE_DESCRIBE ทําหนาที่
บอกรายละเอียดขอมูลของประชากรโดยบงเปน
รายบุคคล จึงมีลักษณะความสัมพันธ ระหวาง คลาส 
PEOPLE และคลาส PEOPLE_DESCRIBE เปนแบบ 
1:1 ซึ่งคลาสอื่นๆ จะใชวิธีการสรางความสัมพันธ
คลายกับ คลาส PEOPLE แตพิจารณาลักษณะการ
เชื่อมความสัมพันธโดยดูจากขอมูลที่ตองการแสดง 
4.2 การทดสอบและประเมินระบบฐานขอมูล 

 เมื่อทําการออกแบบสวนทั้งแผนผังขอมูลและ
สวนของเว็บไซตเรียบรอยแลวผูวิจัยไดทําการทํา
แบบสอบถาม   เ พื่ อ ทดสอบและประ เมิ นผล
ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลโดยทั้งนี้ไดทําการ
แบงการทดสอบและประเมินผลตามกลุมผูเกี่ยวของที่
แตกตางกัน ซึ่งแบงเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้ คือ  

 
1.แบบสอบถามสําหรับผูใชงานทั่วไป  
แบบสอบถามชุดนี้ใชสําหรับการประเมินจาก

ผูใชงานทั่วไป และผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ
เว็บไซตโดยรวบรวมขอมูลในเดือนธันวาคม 2551 - 
มีนาคม 2553 จํานวน 100 ฉบับ 

2. แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญดานระบบ
ฐานขอมูล 
แบบสอบถามชุดนี้ ใช สํ าหรับการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญดานระบบฐานขอมูล โดยรวบรวมขอมูลใน
เดือนมีนาคม 2553 จํานวน 10 ฉบับ 

จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาสรุปคะแนนเพื่อ
หาระดับประสิทธิภาพของการออกแบบระบบ ซึ่งโดย
มีเกณฑระดับของประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 1 ซึ่ง
คาเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจากการตอบ
แบบสอบถามของผูใชงานทั่วไป คาเฉลี่ยที่ไดคือ 3.69 



และ คาเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจากการ
ตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ 
ดานระบบฐานขอมูล คาเฉลี่ยที่ไดคือ 4.6 

 
 
 

ตารางที่ 1 เกณฑการวัดระดับประสิทธิภาพ 
คาเฉล่ียประสิทธิภาพ  ระดับของประสิทธิภาพ 

4.21 – 5 ประสิทธิภาพดีมาก 
3.41 - 4.2 ประสิทธิภาพดี 
2.61 - 3.4 ประสิทธิภาพปานกลาง 
1.81 - 2.6 ประสิทธิภาพนอย 
1.0 - 1.8 ประสิทธิภาพนอยที่สุด 

 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธของคลาสทั้งหมด 

class Class_MIX

STATE

+ Find_State() : void
+ Find_State_Dope() : void

Budge t

+ Find_Budget() : void

Crime

+ Find_Crime() : void
+ Find_Crime_Last() : void

Diseas e

+ Find_Disease() : void
+ Find_Disease_Id() : void

Dope

+ Find_Dope() : void
+ Find_Dope_Level() : void
+ Find_District_Dope() : void
+ Find_Dope_Last() : void
+ Find_People_Dope() : void
+ Find_Esta_Dope() : void

Education

+ Find_Num() : void
+ Find_Student6() : void
+ Find_Student3() : void
+ Find_Class_Level() : void
+ Find_State_Edu() : void
+ Find_Type_Edu() : void
+ Find_Com() : void
+ Find_Edu_Dope() : void

Establishment

+ Find_Gov_Card() : void
+ Find_Establish() : void

Gov ern

+ Find_Offical() : void
+ Find_Govern() : void

Health

+ Find_Health() : void

Link

+ Find_Link() : void

Locality

+ Find_local() : void

Municipality

+ Find_Muni() : void

People_ Describe
PEOPLE

+ Find_Sex() : void
+ Find_Age() : void

Project

+ Find_Project() : void

Prov ince

+ Find_Province() : void

Ris k

+ Find_Risk() : void

Sta t

+ Find_Stat() : void

Stat_Ana

Treat

+ Find_Treat() : void

Foste r

+ Find_foster() : void

LIVE

BELIFE

HAS

HAS

HAS

HAS

SERVEY

SERVEY
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5. สรุปและขอเสนอแนะ 
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554) 
ที่นํามาสรางระบบฐานขอมูลเพื่อมาสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานขอมูลจังหวัด ชวยลดความซ้ําซอน
ของขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล ซึ่งสงผลใหผูบริหาร
สามารถนําชุดขอมูลที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ
วิเคราะหวางแผนงานและประกอบการตัดสินใจได
ตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้มีขอจํากัด
หลายประการ  จึงมีขอเสนอแนะในการวิจัยตอยอด 
ดังตอไปนี้ 

1.  สามารถนําแผนผังระบบฐานขอมูลการ
บริหารจัดการงานจังหวัดที่ผูวิจัยออกแบบทําการ
พัฒนาตอยอด ไมจําเปนเฉพาะกลุมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเทานั้น ยัง
สามารถนํากลุมขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนา
จังหวัดมารวมออกแบบพัฒนาตอได 

2.  ควรมีการพัฒนาเว็บไซต เพื่อนําไปใชงาน
กับผูใชงานที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงาน
จังหวัด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานจริง 
ทั้งความเร็วดานเครือขาย ความถูกตองของขอมูล 
ปญหาดานการใชระบบ เปนตน  
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