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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 2) เพื ่อหา

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบบันทึกข้อมูลใน
สายการผลิต กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน พนักงานแผนก Production 
จำนวน 8 คน เป็นจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 2) แบบประเมินหาประสิทธิภาพของการ
พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลใน
สายการผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต สร้างและพัฒนาด้วย Program 
Visual Studio Code ใช้กำหนดโครงสร้างในการออกแบบเว็บไซต์การใช้งานระบบบันทึกข้อมูล ร่วมกับ 
โปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื ่อไว้ทดสอบสคริปหรือ
เว็บไซต์ MySQL โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลใช้จำลองฐานข้อมูล ออกแบบส่วนการใช้งานบันทึกข้อมลูกับ
ผู้ใช้ ได้แก่ เข้าสู่ระบบ การการบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูล การประมวลผล และ การรายงานผลข้อมูล             
ด้านความเหมาะสมมีระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้มีระดับมากที่สุด  2) ประสิทธิภาพของระบบบันทึก
ข้อมูลในสายการผลิต ด้านการออกแบบมีระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพมีระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต อยู่ระดับมากที่สุด 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop an in-line data recording system,    2) 
to find out the efficiency of an in-line data recording system, and 3) to assess the satisfaction 
of the in-line data recording system users. The target groups were divided into 2 groups: 2 
experts, 8 production staff, 10 people. Tools used in this research were Production 2) Efficiency 
Evaluation Form of Data Recording System Development in Production Line  
3) Data Recording System User Satisfaction Assessment Form Statistics used in data analysis 
were percentage, mean and standard deviation. 
Research results 1) Data recording system development project in production line Created and 
developed with Program Visual Studio Code. Used to define structure in website design, use of 
data recording system with XAMPP program, is an Apache web server program to simulate a 
web server for testing. MySQL script or website, a database management system program used 
to simulate a database. Designing the user's data recording function, such as login, data 
recording Information search, processing and reporting Appropriateness is at the highest level. 
The possibility was at the highest level. 2) The efficiency of the data recording system in the 
production line. The design is at the highest level. 3) Satisfaction of users of data recording 
system in production line. at the highest level. 
 
Keywords :  Development Record management systems for Production data, Effciency, 
Satisfaction 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันมีการนำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการบันทึกข้อมูลฝ่ายการผลิต ที่มีแต่กระบวนการจดบันทึกลงในเอกสาร  กระดาษการดำเนินงาน
อย่างล่าช้าและอาจไม่แม่นยำแบบนี้ จึงทำให้ข้อมูลของแต่ละโมเดลมีความผิดพลาดของข้อมูลไม่แม่ นยำ
บ่อยครั้ง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบชนิดของโมเดลต่างๆ ก็จะเห็นว่ารูปแบบของ กระบวนการจดบันทึกลงใน
เอกสาร การดำเนินงานดังกล่าว ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการผลิตและเจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายการผลิตจะเป็น
ผู้ตรวจสอบด้วยตนเอง เพื่อการเก็บข้อมูลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน                
ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของฝ่ายการผลิต  



 
 

 แต่การบริหารจัดการเก็บข้อมูลในสายการผลิตแผนก Production 3 ของบริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ    
ซึ่งปัจจุบันทำการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่มีการลงข้อมูลต่างๆ ด้วยการบันทึกลงในเอกสารและเก็บ
เอกสารไว้ในแฟ้ม ทำให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและสูญหายได้และเสียเวลาในการทำงาน จึงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะนำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานการบริหารจัดการบันทึกข้อมูล 
ดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลแต่ละโมเดลของฝ่ายการผลิตเพื่อใช้ในการจัดการ
บันทึกข้อมูลของแต่ละโมเดล โดยใช้เทคโนโลยี Database Application เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ
ได้แม่นยำและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หรือเพิ่มข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูล
ให้ครบให้พร้อมใช้งานและทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานในเวอร์ชั่นต่อ ๆ ไป 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาระบบบันทึกข้อมูลของโมเดลต่างๆใน
สายการผลิต โดยจะพัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต ของบริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ เพื่อ
นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานประกอบการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต  
2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
 

แนวคิด และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิตนำมาเป็นเครื่องมือในการทำงานขององค์กร

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ระบบฐานข้อมูล Database System 
  ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย
แฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแล
รักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. การออกแบบ Bootstrap 5 
  Bootstrap คือ Frontend Framework ช่วยให้เราสามารถสร้างหน้าเว็บให้ตรงตามแบบที่เราต้องการ
ได้ง่ายขึ้น เพราะ Bootstrap มีทั้งระบบ grid ที่ช่วยเรื่องการวาง layout ที่รองรับในแบบ responsive และมี 



 
 

component สำเร็จรูป ถ้าเราอยากได้ของที ่ต้องใช้บ่อยๆ เช่น table card หรือปุ ่มสวยๆ bootstrap ก็
สามารถช่วยให้สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ ตามแบบที่ bootstrap ได้วางไว้อีกด้วย 
 3. การพัฒนาระบบด้วย Visual Studio Code 

 VS Code  หรือ  Visual Studio Code หมายถึง โปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มี
ขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับหลายภาษาทั้ง   JavaScript, 
TypeScript และ Node.js ในตัว และสามารถเชื่อมต่อกับ  Git ได้ง่าย สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มี
เครื่องมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา   C++ ,  C# 
,  Java ,  Python ,  PHP  หร ื อ   Go  สามารถปร ั บ เปล ี ่ ยน  Themes  ได้   ม ี ส ่ วน  Debugger  และ 
Commands  เป็นต้น 
 4. ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 

 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่าง
บูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ ( Web 
Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษา
วิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมาก
ที่สุด 
 5. Xampp  

 Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื ่อไว้ทดสอบ สคริปหรือ
เว็บไซต์ในเครื่อง โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม 
Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache 
จะทำหน้าที ่เป็นเว็บ เซิร ์ฟเวอร์ Perl  อีกทั ้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหาร
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล  MySQL และ SQLite  
โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe  โปรแกรม Xampp  
 6. งานวิจัยเกี่ยวข้อง 

 ดวงพร เกี๋ยงคำ. (2546) กล่าวว่า ความหมายของคำว่า เว็บไซต์ (Web Site) หมายถึง กลุ่มของเว็บ
เพจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น กลุ่มของเว็บเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ รวมทั้งสินค้า และบริการของบริษัท



 
 

หนึ่ง เป็นต้น ภายในเว็บไซต์นอกจากเว็บเพจหรือไฟล์ HTML แล้ว ยังประกอบด้วยไฟล์ชนิดอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับสร้างเป็นหน้าเว็บเพจ เช่น รูปภาพ มัลติมีเดีย ไฟล์โปรแกรมภาษาสคริปต์ และไฟล์ข้อมูลสำหรับให้
ดาวน์โหลด เป็นต้น สรุปได้ว่า เว็บไซต์ หมายถึง เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลอื่นได้รับรู้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ประกอบด้วยเว็บเพจหลายหน้าที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และในการสร้างเว็บเพจต้องนำ
ไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพ มัลติมีเดีย เพื่อให้เว็บไซต์น่าสนใจ  

มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์. (2550) ศึกษาวิจัยเรื ่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ เหตุผลที่ใช้เว็บไซต์ ลักษณะของการใช้ประโยชน์ และระดับส่วนใหญ่
เข้าเว็บไซต์เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเพื่อติดต่อสื่อสารกับสถาบันในระบบของการลงทะเบียน การ
ตรวจสอบผลการศึกษา และการสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษา วิจัย และ รายงาน ผลเปรียบเทียบด้านเพศ 
ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบัน แต่นักศึกษาที ่มีเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ และโมเด็มของตนเองจะมีพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์แตกต่างกับนักศึกษาที่ไม่มีอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นความต้องการของนักศึกษา มากที่สุด คือ ต้องการให้เว็บไซต์ของสถาบันปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ รองลงมาคือควรปรับปรุงการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ และจัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบเพื่อสืบค้นได้ง่าย การตรวจสอบผลการศึกษา และการสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษา วิจัย และ
รายงาน  

ศุภชัย ธรรมวงศ์. (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็น
เครื่องมือในการทำงานโดยใช้ภาษาพีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เว็บไซต์แบ่งได้ 2 
ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป และส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นส่วนของผู้ดูแล
ระบบและผู้รับผิดชอบจากแต่ละหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลได้แก่ข้อมูลวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การจองการใช้
งานห้องประชุม รถยนต์ เครื่องโปรเจคเตอร์ การจัดการข้อมูลประชากร สถานการณ์โรคเอดส์ การจัดอันดับ
สถานการณ์โรคติดต่อต่าง ๆ การจัดการข้อมูลบุคลากร การจัดการไฟล์ดาวน์โหลด การจัดการอัลบั้มภาพ การ
จัดการข่าวกิจกรรมข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ  

สิริกาญจน์ สุขผล. (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านต่าง ๆ พบว่าการใช้
ประโยชน์ ด้านความเชื่อมั่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานด้านความยืดหยุ่นต่อ
การใช้งานและด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับปานกลางและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การใช้งานเว็บไซต ์[10] 
 



 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
ประชากร ได้แก ่พนักงานบริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกดั 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญแผนก Production 3 จำนวน 2 คน และ พนักงานแผนก Production 3 

จำนวน 8 คน รวมผู้ใช้งาน เป็นจำนวน 10 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 - การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิตที่พัฒนาขึน้ โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android / Visual 
Studio Code / โปรแกรมฐานข้อมูล phpMyAdmin / Apache web server  และ MySQL  
 - แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 การจัดทำระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี ้
 - ศึกษาเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
 - วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 - การกำหนดโครงสร้างและเนื้อหา 
 - ดำเนินการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
 - จากนั ้นนำโครงร่างโปรแกรมให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 2 คน ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินและ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะนำของผูเ้ชี่ยวชาญ  
 - ทำการติดตั้งระบบ เพื่อทดสอบผลการทำงานโดยใช้ข้อมูลสมมติ ปรับแต่ง แก้ไข ส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน (User Interface) ให้เป็นที่พอใจของผู้ใช้ ทดสอบผลการทำงาน โดยเฉพาะรายงานต่าง ๆ ตรวจสอบ
ความถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่ พร้อมกับ ปรับแก้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และพัฒนาส่วนที่เหลือควบคู่
ไปจนกระทั่ง  ระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิตสมบูรณ์  
 - นำเว็บระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต ติดต้ังใช้งานจริง  
 - เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิตโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก ่ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 



 
 

ผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
 

 
  

ภาพที่ 1 ส่วนหน้าเว็บไซต์ Processrecord. 
ภาพที่ 1 : หน้าเว็บไซต์ Processrecord. ใช้เป็นหน้าเว็บบันทึกข้อมูลในการทำงานในสายการผลิต มี

รายละเอียดในการบันทึกข้อมูล ดังนี ้ Line, Process, Model, Lotno, Partno, Lothosplit, data, Time, 
Part Lot, Program, Remak, User ID,  

 
            
 
 
 
 
 
     
     ภาพที่ 2 ส่วนหน้าเว็บไซต์ Process Info. 

ภาพที่ 2 : หน้าเว็บไซต ์Processrecordinfo. ใช้เป็นหน้าเว็บค้นหาข้อมูลในการทำงานในสายการผลิต 
มีรายระเอียดในการบันทึกข้อมูล ดังนี้ Line, Process, Model, Lotno, Partno, Lothosplit, data, Time, 
Part Lot, Program, Remak, User ID, Username, 

 



 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต  
รายการประเมิน ความเหมาะสม ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ความเป็นไปได ้ ระดับ

ความ

คิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1. ประโยชน์ของระบบบันทึก

ข้อมูลต่อการใช้งานจริง 

4.80 0.42 มาก

ที่สุด 

4.60 0.52 มาก

ที่สุด 

2. ความเหมาะสมของ

รูปแบบการใช้งานระบบ

บันทึกข้อมูล 

4.40 0.70 มาก 4.70 0.48 มาก

ที่สุด 

3. ความเหมาะสมของ

รายละเอียดและเนื้อหาของ

ระบบบันทึกข้อมูล 

4.10 0.88 มาก 4.70 0.48 มาก

ที่สุด 

4. ความรวดเร็วในการทำงาน

ของระบบบันทึกข้อมูล 

4.60 0.52 มาก

ที่สุด 

4.80 0.42 มาก

ที่สุด 

5. ระบบบันทกึข้อมูลสามารถ

ใช้งานได้ตลอดเวลา 

4.70 0.48 มาก

ที่สุด 

4.60 0.70 มาก

ที่สุด 

รวม 4.52 0.60 มาก

ที่สุด 

4.68 0.52 มาก

ที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบบันทึก

ข้อมูลในสายการผลิต โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สุด (𝑥̅  = 4.52, S.D. = 0.60) ด้านความเป็นไปได้ต่อการพัฒนา

ระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สุด (𝑥̅  = 4.68, S.D. = 0.52) 



 
 

2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

ผลการประเมนิ
ประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ 
1. ออกแบบส่วนระบบการใช้งาน 4.60 0.52 มากที่สุด 
2. ความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.60 0.70 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของรายละเอียดและเนื้อหาของ

ระบบบันทึกข้อมูล 
4.70 0.48 มากที่สุด 

4. ตัวอักษรมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.84 มาก 
5. ช่องกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม 4.70 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.63 มากที่สุด 
ด้านที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 

1. เข้าถึงหน้าเว็บบันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 4.70 0.48 มากที่สุด 
2. ความเสถียรภาพในการทำงาน 4.40 0.70 มาก 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานระบบบันทึก

ข้อมูล 
4.70 0.48 มากที่สุด 

4. ความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล 4.90 0.32 มากที่สุด 
5. ประโยชน์ของระบบบันทึกข้อมูลในการใช้งาน 4.50 0.71 มาก 

รวม 4.62 0.53 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดของผู้ประเมิน ด้านการออกแบบ ต่อการพัฒนาระบบบันทึก

ข้อมูลในสายการผลิต โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สุด (𝑥̅  = 4.60, S.D. = 0.63) ด้านประสิทธิภาพ                          

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สดุ (𝑥̅  = 4.64, S.D. = 0.53) 
 



 
 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต  
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไป ได้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน 
 

ข้อมูล จำนวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 2 20 

หญิง 8 80 

อายุ 

น้อยกว่า 30 ปี 1 10 

30 – 40 ป ี 7 70 

40 ปีขึ้นไป 2 20 
 

 จากตารางที ่ 3 พบว่า ข้อมูลทั ่วไป เพศ ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20                
เพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 อายุน้อยกว่า 30 ปี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุ 30-40 ปี 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70 อายุ 40 ปีขึ้นไป 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต  
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลเข้าใจง่าย 4.90 0.32 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วของระบบบันทึกข้อมูลในการใช้งาน 4.00 0.67 มาก 
3. ความสะดวกสบายของระบบบันทึกข้อมูลตอ่การใช้งาน 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. การเข้าถึงเนื้อหาของระบบบันทึกมีความรวดเร็ว 4.80 0.42 มากที่สุด 
5. สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ทนัที 4.80 0.42 มากที่สุด 
6. ระบบบันทึกข้อมูลมีความน่าสนใจในการพัฒนาต่อ 4.40 0.70 มาก 
7. ตัวอักษรมีความชัดเจน 4.60 0.70 มากที่สุด 
8. ระบบบันทึกข้อมูลสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4.80 0.42 มากที่สุด 



 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต (ต่อ) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย
รายข้อ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

9. เนื้อหาที่ใช้แสดงข้อมูลสุภาพเหมาะสม 4.70 0.48 มากที่สุด 
10. ระบบบันทึกข้อมูลสามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม 4.40 0.84 มาก 

รวม 4.60 0.54 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า  ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต โดยรวมอยู่

ระดับ มากที่สุด (𝑥̅  = 4.60, S.D. = 0.54) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต สร้างและพัฒนาด้วย Program  Visual Studio Code 
ใช้กำหนดโครงสร้างในการออกแบบเว็บไซต์การใช้งานระบบบันทึกข้อมูล  ร่วมกับโปรแกรม XAMPP เป็น
โปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ MySQL โปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูลใช้จำลองฐานข้อมูล ออกแบบส่วนการใช้งานบันทึกข้อมูลกับผู้ใช้ ได้แก่ เข้าสู่ระบบ การ
การบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูล การประมวลผล และ การรายงานผลข้อมูล ระบบบันทึกข้อมูลทำงานได้อย่าง
ดี อาจเนื่องมาจาก ออกแบบตามหลักการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านความเหมาะสมมีระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้มีระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สา
นักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นเครื่องมือในการทำงานโดย
ใช้ภาษาพีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เว็บไซต์แบ่งได้ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนของ
เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป และส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบจากแต่
ละหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลได้แก่ข้อมูลวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การจองการใช้งานห้องประชุม รถยนต์ 
เครื่องโปรเจคเตอร์ การจัดการข้อมูลประชากร สถานการณ์โรคเอดส์ การจัดอันดับสถานการณ์โรคติดต่อต่าง ๆ 
การจัดการข้อมูลบุคลากร การจัดการไฟล์ดาวน์โหลด การจัดการอัลบั้มภาพ การจัดการข่าวกิจกรรมข่าว
ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ ์บทความ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพต่อโครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต ด้านการออกแบบมี
ระดับมากที่สุดด้านประสิทธิภาพมีระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากระบบบันทึกข้อมูลรับข้อมูลรวดเร็วและ



 
 

ถูกต้อง ประมวลผลรวดเร็วและรายงานผลของข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกับเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในปัจจัยด้านต่าง ๆ พบว่าการใช้ประโยชน์ ด้านความเชื่อมั่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานด้านความยืดหยุ่นต่อการใช้งานและด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ใน
ระดับปานกลางและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 

3. ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในสายการผลิต โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สุด อาจ
เนื่องจาก ระบบบันทึกข้อมูลใช้งานง่าย บันทึกข้อมูล-ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน 
สอดคล้องกับเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
เหตุผลที่ใช้เว็บไซต์ ลักษณะของการใช้ประโยชน์ และระดับส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
และเพื่อติดต่อสื่อสารกับสถาบันในระบบของการลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา และการสืบค้นข้อมูล
ประกอบการศึกษา วิจัย และ รายงาน ผลเปรียบเทียบด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่าไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบัน แต่นักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และโมเด็มของตนเองจะมีพฤติกรรมการใช้
เว็บไซต์แตกต่างกับนักศึกษาที่ไม่มีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.75 ประเด็นความต้องการของนักศึกษา 
มากที่สุด คือ ต้องการให้เว็บไซต์ของสถาบันปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ รองลงมาคือควรปรับปรุงการ
ออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ และจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเพื่อสืบค้นได้ง่าย การตรวจสอบผลการศึกษา และการ
สืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษา วิจัย และรายงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ควรพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลโดยเพิ่มส่วนของ Admin เพื่อนำมาแก้ไขข้อมูลที่บันทึกผิดพลาดในการ
ผลิตในทุกกระบวนการ 

2. ควรพัฒนาให้ระบบบันทึกข้อมูลที่พัฒนามีความสมบูรณ์ด้านการใช้งานในอนาคตที่ต้องเพิ่มการรองรับ
ข้อมูลจำนวนมาก 
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