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Abstract
Database system is an important tool in managing information that helps to store and access
information fast, easy, and systematically. This research aimed to develop the measuring
instruments database system in Behavioral Science of the Behavioral Science Research Institute.
Databases were collected from instructors’ researches and dissertations of Master's Degree and
Ph.D from 2007 to 2017 of the Behavioral Science Research Institute. The Systems Development
Life Cycle (SDLC) was used to develop the measuring instruments database system by creating
application software on MySQL and PHP program. Performance evaluation of database systems
were collected through questionnaires from the database systems specialist and satisfaction
evaluation form instructors and students of the Behavioral Science Research Institute. Findings
indicated that Measuring Instruments in Behavioral Science Database Systems which the overall
of evaluate efficiency of measuring instruments database system was highest level (X=4.81), and
the overall of satisfaction of using database system was high level (X=4.28).
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บทคัดย่อ
ระบบฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการสารสนเทศที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การเข้าถึงข้อมูลด้วย
การสืบค้นข้อมูลสามารถทํ าได้สะดวกและรวดเร็ว งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อ มู ล
เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ที่รวบรวมจากงานวิจัยคณาจารย์ ปริญญานิพนธ์
มหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550-2560 โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle-SDLC) ด้วยการสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์ บนฐานข้อมูล MySQL และใช้
โปรแกรมภาษา PHP ในการพั ฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ คื อ แบบประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลโดยคณาจารย์และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลการวิจัยได้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า ระบบฐานข้อมูล
เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Measuring Instruments Database System in Behavioral Science) ที่มี
ผลประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.81) และความพึงพอใจในการใช้
งานระบบฐานข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.28)
คําสําคัญ: ระบบฐานข้อมูล วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือวัด พฤติกรรมศาสตร์

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนํา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นผลมาจากการสร้างสรรค์
ความรู้ ข องมนุ ษ ย์ ทํ า ให้ โลกก้ า วเข้ า สู่ ยุค ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ อ ยู่ บ นฐานความรู้ (Knowledge-Based
Economy and Society) ซึ่งต้องอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทําให้เกิดความเติบโต ข้อมูลความรู้มีจํานวน
มากและปรากฏในสื่อต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบก่อให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับ “ฐานข้อมูล”
(Database) ในฐานะเครื่องมือการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการจึงได้รับความสนใจและมีความสําคัญ
ยิ่ง ทําให้การพัฒนาด้านการจัดการสารสนเทศมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ช่วยให้การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ สามารถกระทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และนําไปใช้ประโยชน์
ได้ตามต้องการ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2558: 1-2; ศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย, 2552: 3-4)
องค์ ก รยุ ค ใหม่ จ ะนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งจั ด เก็ บ และเผยแพร่ ค วามรู้
ขององค์กรเพื่อพัฒนาให้นําไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ดังสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีนโยบายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ซึ่งปรากฎในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (Strategic Plan) พ.ศ. 2556-2559
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และ
งานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพันธกิจ คือ ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ และสากล
และมีเป้าประสงค์ คือ มีระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ทั้งในระดับชุมชนสังคม และสากล
(สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ , 2557) นอกจากนี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะข้อหนึ่งว่า สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ควรเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่สําคัญ
ของประเทศ และนํ า ผลการวิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมอย่ า งแท้ จ ริ ง (สภามหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558)
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ (Human Behavior)
ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เพื่อทําความเข้าใจ
อธิ บาย และทํ านายในเรื่องที่เ กี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมของมนุษย์ และสังคมที่มนุ ษย์ เกี่ ยวข้องอยู่ อันจะนํ าไปสู่
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนทั้งที่เป็น
พฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกจากการกระทําต่าง ๆ หรือกระบวนการทางจิตที่เป็นพฤติกรรมภายใน ซึ่งเป็น
การวัดคุณลักษณะที่เป็นโครงสร้างสมมติขึ้นและเป็นนามธรรม เช่น การวัดด้านการรู้คิด ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
ค่านิยม ความเชื่อ อารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล จึงเป็นการยากที่จะวัดคุณสมบัติที่ต้องการ
ศึกษาได้โดยตรงและยากที่จะวัดได้อย่างสมบูรณ์ ต้องนิยามออกมาในรูปพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้
ดังนั้นการวัดทางพฤติกรรมศาสตร์จึงเป็นการวัดที่พยายามแทนคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในรูป
ของตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของบุคคลนั้น นอกจากนี้ การวัดทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นเพียงการวัด
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ตัวอย่างพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวแทนสิ่งที่ต้องการศึกษาไม่สามารถวัดพฤติกรรมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสิ่งที่ต้องการ
วัด ได้ ดังนั้นจึ งเป็ นการอ้ างอิ งสิ่ งที่ ได้ จากการวัด ไปยั งคุ ณสมบัติ ทั้ง หมดของสิ่ง ที่ ต้อ งการศึกษา เครื่ องมือ วัด
แต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และมีความเหมาะสมที่จะใช้วัดพฤติกรรมของบุคคลไม่เหมือนกัน
ดังนั้นผู้สร้างและผู้ใช้เครื่องมือวัดต้องเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวัด (จรรจา สุวรรณทัต,
2558: 47-49; อรพินทร์ ชูชม, 2545: 1-20; Kerlinger & Lee, 2000: 621-629)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในปัจจุบันมีงานวิจัยของอาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน
ไม่ต่ํากว่า 170 เล่ม และปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ไม่ต่ํากว่า 364 เล่ม ทําให้การค้นหาและเลือกใช้เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ทําได้ไม่สะดวก และเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการรวบรวม สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ที่ ว่ า สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ค วรเป็ น แหล่ ง รวบรวมความรู้ ด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่สํ าคั ญ ของประเทศ
และนํ าผลการวิ จัย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมอย่ า งแท้ จริ ง งานวิ จั ยนี้ จึ ง นํ า เสนอการรวบรวม
องค์ความรู้ของเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในรูปแบบของระบบ
จัดการฐานข้อมูล (Database Management System-DBMS) เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
และเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ใช้แนวคิด
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนามาจาก James Wetherbe ปี ค.ศ. 1984 คือวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle-SDLC) ประกอบด้วย 1) การวางแผนระบบ (Systems Planning) 2) การวิเคราะห์
ร ะ บ บ (System Analysis) 3) ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ (System Design) 4) ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ (System
Development) และ 5) การติ ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การใช้ ร ะบบ (Systems Implementation and Operation)
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้ อมู ล (ศิริ ลัก ษณ์ โรจนกิ จอํานวย, 2552; สู ติเทพ ศิริ พิพั ฒนกุล , 2553;
ธีระพล ลิ้มศรัทธา, 2555; Valacich & Others, 2004; Dennis & Wixom, 2006)
โครงสร้างข้อมูลแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องมือวัด ทางพฤติกรรมศาสตร์ ตามแนวคิดของรู ปแบบทฤษฎี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม (Interactionism Model) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ปั ญ ญ า สั ง ค ม (Social Cognitive Theory: SCT)
ของ Bandura (1986) ประกอบด้วย 1) เครื่องมือวัดลักษณะทางจิต 2) เครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมทางสังคม และ
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3) เครื่องมือวัดพฤติกรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 105-108; อ้างอิงจาก Magnusson; & Endler, 1977)
ดังภาพประกอบ 1

1) การวางแผนระบบ
(Systems Planning)
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
โครงสร้างข้อมูลเครื่องมือวัด
(ลักษณะทางจิต สภาพแวดล้อม
ทางสังคม พฤติกรรม)

2) การวิเคราะห์ระบบ
(System Analysis)
วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ

5) การติดตั้งและ
ดําเนินการใช้ระบบ
(Systems
Implementation
and Operation)
4) การพัฒนาระบบ
(System Development)

3) การออกแบบระบบ
(System Design)
Application Software
บนฐานข้อมูล MySQL
และใช้โปรแกรมภาษา
PHP

เขียนโปรแกรม ทดสอบ
ระบบฐานข้อมูล ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
การดําเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการวงจรการพั ฒ นาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC) มี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย
การรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อ มูล และผลที่ได้รับ สรุปได้ดังตาราง 1 และรายละเอียด
ของการการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
มีดังนี้
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ตาราง 1 การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กระบวนการ SDLC
1. วางแผนระบบ ด้วยการสํารวจ
ความต้องการ และวางโครงสร้าง
ข้อมูลเครื่องมือวัด

การรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลเครื่องมือ/
1. สํารวจความต้องการกับนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ระดับปริญญาเอกจํานวน 21 คน ปริญญาโท
28 คน ศิษย์เก่า 30 คน อาจารย์ 6 คน และ
บุคคลภายนอก 50 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน
2. วิเคราะห์ระบบ วิเคราะห์ความ 2. งานวิจัยเชิงปริมาณที่มีเครื่องมือวัดของอาจารย์
ต้องการของผู้ใช้ระบบวิเคราะห์และ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และปริญญานิพนธ์
สังเคราะห์เครื่องมือวัดทางจิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี พ.ศ. 2550สภาพแวดล้อมทางสังคม
2560
พฤติกรรม
1. ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยสร้าง Application
3. ออกแบบระบบให้ทํางาน
Software บนฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรม
ออนไลน์ในลักษณะเว็บแอปพลิเค
ภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการ
ชัน
พัฒนา
4. พัฒนาระบบ
2. การนําข้อมูลเข้าระบบโดยเจ้าหน้าที่ฏิบัติงาน
4.1 เขียนโปรแกรม
4.2 ทดสอบระบบฐานข้อมูล
ระบบ และทดสอบระบบโดยผู้ดูแลระบบ
4.3 ประเมินประสิทธิภาพของ
3. ประเมินประสิทธิภาพระบบโดย 1) ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบฐานข้อมูล
ด้านระบบฐานข้อมูลจํานวน 3 คน 2) ผู้ใช้ระบบ คือ
4.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จํานวน 12
5. ติดตั้งและดําเนินการใช้ระบบ
คนะนิสิตจํานวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความ
ต้องการด้วย
ค่าความถี่
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลที่ได้รับ
1. ความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ
2. โครงสร้าง
ข้อมูลของ
เครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์

ประเมิน
ประสิทธิภาพด้วย
ค่าความถี่
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ฐานข้อมูล
เครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์
2. คู่มือการใช้
ฐานข้อมูล
เครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณภาพแบบบันทึกข้อมูล ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ว่าเนื้อหาในการบันทึกมีความถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุม
ครบถ้วนหรือไม่ โดยการนําแบบบันทึกข้อมูลการสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เป็นอาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 15 ปีขึ้นไป
จํานวน 3 ท่านคือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชูชม 2) รองศาสตราจารย์ ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง
3) รองศาสตราจารย์ ลั ด ดาวั ล ย์ เกษมเนตร ผลการตรวจสอบพบว่ า ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of
Congruence- IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าแบบบันทึก
ข้อมูลมีความเหมาะสมใช้ได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 145-156)
2. ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบและแบบประเมินการใช้งานระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล 10 ปี ขึ้ น ไป จํ า นวน 3 คน คื อ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิ ต ย์ สงคราม รองคณบดี
คณะครุ ศ าสตร์ อาจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รําไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
หั ว หน้ าศู นย์ วิ จั ยการจั ด การนวั ต กรรมและเทคโนโลยี สํ า นั ก วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ว่าแบบ
ประเมินมีความสอดคล้องกับขอบข่ ายเนื้อหา คํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัดได้อย่างถูก ต้อ ง
เหมาะสม และครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence
- IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 จึงนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การประเมินประสิทธิภาพ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรมของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มีการประเมิน 2 กระบวนการ คือ
1. ประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล 10 ปี ขึ้ น ไปจํ า นวน 3 คนคื อ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิ ต ย์ สงคราม รองคณบดี
คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ประจํ าภาควิ ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึก ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รําไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน
1) ความสามารถในการทํ า งานได้ ต ามความต้อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน (Function Requirement
Test)
2) ความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ชันต่าง ๆ (Functional Test)
3) ความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test)
4) ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
5) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ (Performance Test)
2. ประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล คือ คณาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และ
นิสิ ตในสถาบันวิ จั ยพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นการประเมินความพึ งพอใจของประสิ ทธิ ภ าพของระบบฐานข้ อ มู ล
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ
1. ความสามารถของระบบงาน
2. การใช้ระบบงาน
3. ความถูกต้องของระบบงาน
4. ความปลอดภัยของระบบ
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การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ใช้เกณฑ์ในการแปล
ผลค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539: 67-68)
4.51 - 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดีมาก/มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดี/มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง/มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับพอใช้/มีความพึงพอใจในระดับพอใช้
1.00 - 1.50 หมายถึง ระบบควรได้รับการปรับปรุง/มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งเป็ น 3 ตอนคือ 1) ความต้องการของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 2) ผลการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ และ 3) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ความต้องการของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการสํารวจระดับความต้องการระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ของนิสิตสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอกจํานวน 21 คน (ร้อยละ 15.6) ระดับปริญญาโทจํานวน 28 คน (ร้อยละ 20.7)
อาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จํานวน 6 คน (ร้อยละ 4.4) ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จํานวน 30
คน (ร้อยละ 22.2) และบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จํานวน 50 คน (ร้อยละ 37.0) รวมทั้งสิ้น 135
คน ผลการสํารวจระดับความต้องการระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ของทุกกลุ่ม พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความต้องการในระดับมากที่สุดจํานวน 91 คน (ร้อยละ 67.4) รองลงมาคือ มีความต้องการในระดับมาก
จํานวน 33 คน (ร้อยละ 24.4) แสดงผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ระดับความต้องการระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ จําแนกตามสถานะ
สถานะ
บุคคลภายใน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
นิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาโท
อาจารย์
ศิษย์เก่า
บุคคลภายนอก
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รวม

น้อยที่สุด
0 (0.0%)

น้อย
0 (0.0%)

ระดับความต้องการ
ปานกลาง
มาก
3 (2.2%)
15 (11.1%)

0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
1 (0.7%)

0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
1 (0.7%)

0 (0.0%)
1 (0.7%)
0 (0.0%)
2 (1.5%)
6 (4.4%)

4 (3.0%)
5 (3.7%)
0 (0.0%)
6 (4.4%)
18 (13.3%)

17 (12.6%)
22 (16.3%)
6 (4.4%)
22 (16.3%)
24 (17.8%)

21 (15.6%)
28 (20.7%)
6 (4.4%)
30 (22.2%)
50 (37.0%)

1 (0.7%)

1 (0.7%)

9 (6.7%)

33 (24.4%)

91 (67.4%)

135 (100.0%)

มากที่สุด
67 (49.6%)

รวม
85 (63.0%)
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ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีระดับความต้องการในระดับมากและมากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 124 คน มาทํา
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบที่จะทํารายการบันทึกในฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
พบว่า มีความต้องการทุกรายการ ยกเว้นจุดประสงค์ในการสร้างเครื่องมือวัด และเวลาในการใช้เครื่องมือ วัด
แสดงผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ความต้องการของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
รายการบันทึก

ชื่อเครื่องมือวัด/ชื่อตัวแปรที่ใช้วัด
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
ชื่อเรื่องวิจัย
ปีที่เผยแพร่
จุดประสงค์ในการสร้างเครื่องมือวัด
เวลาในการใช้เครื่องมือวัด
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง
ที่มาเครื่องมือวัด (สร้างเอง, พัฒนามาจาก…, ใช้แบบวัดมาตรฐานของ…)
หมวดหมู่ของเครื่องมือวัด (เครื่องมือวัดลักษณะทางจิต, เครื่องมือวัดสภาพแวดล้อม
ทางสังคม, เครื่องมือวัดพฤติกรรม)
นิยามเชิงปฏิบัติการ
ประเภท ลักษณะเครื่องมือวัด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
แสดงเครื่องมือวัด

ต้องการ
จํานวน
ร้อยละ

ไม่ต้องการ
จํานวน
ร้อยละ

124
124
124
124
8
11
118
124

100.0
100.0
100.0
100.0
6.5
8.9
95.2
100.0

0
0
0
0
116
113
6
0

0.0
0.0
0.0
0.0
93.5
91.1
4.8
0.0

102

82.3

22

17.7

119
124
124
124

96.0
100.0
100.0
100.0

5
0
0
0

4.0
0.0
0.0
0.0

ดังนั้นคณะผู้วิจั ยจึงตั ดรายการ จุดประสงค์ ในการสร้ างเครื่องมือ วั ด และเวลาในการใช้ เครื่องมื อ วัด
ออกจากรายการบันทึก นอกจากนี้สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเพิ่มเติม คือ 1) แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการสร้าง
เครื่องมือวัด 2) งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเป็นอาจารย์หรือนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และ 3) ควรแนบงานวิจัย
หรือปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม จึงเพิ่ม 3 รายการดังกล่าวในรายการบันทึกตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
จากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบดังกล่าวนําไปใช้ในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ในตอนที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ระบบฐานข้ อ มู ล สํ า หรั บ ค้ น หาเครื่ อ งมื อ วั ด (Measurement Database System) จากผลงานวิ จั ย
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการออกแบบให้ทํางานออนไลน์ในลักษณะ
เว็ บ แอปพลิ เ คชั น ตามสถาปั ต ยกรรมของระบบดั ง ภาพประกอบ 2 โดยมี ก ารสร้ า ง Application Software
บนฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบนี้ สามารถเข้าถึงได้ที่ URL:
http://measure.bsri.swu.ac.th
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ภาพประกอบ 2 สถาปัตยกรรมระบบของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
การออกแบบระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้ดูแล
ระบบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป และออกแบบระบบงานย่อยต่าง ๆ ตาม ER-Diagram ดัง
ภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 ER-Diagram ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
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ผู้ดูแลระบบ สามารถทําการเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน โดยต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน อันได้แก่
การลงชื่อเข้าใช้ระบบ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้กลุ่มเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบได้
ตามหน้าต่างระบบดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 หน้าต่างการจัดการข้อมูลพื้นฐาน สําหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนการใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบนั้น สามารถจัดการเครื่องมือวัด โดยการเพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามรายการดังภาพประกอบ 5

Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University

90 | JBS

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์

ISSN 1686-1442

ภาพประกอบ 5 รายการจัดการข้อมูลพื้นฐาน สําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ
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สําหรับการใช้งานระบบของผู้ใช้งานทั่วไปเป็นการสืบค้นหาเครื่องมือวัด การแสดงรายละเอียดเครื่องมือ
วัด และการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม การค้นหาเครื่องมือวัดโดยใช้คําสําคัญ (Key Word) คือ ชื่อเครื่องมือวัด
นักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 การค้นหาเครื่องมือวัด
ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของระบบฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วั ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ มี ก ารประเมิ น 2
กระบวนการ คือ 1) ประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ และ 2) ประเมินการใช้งาน
ระบบโดยผู้ใช้ระบบคืออาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และนิสิตในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ผลการประเมิน
แสดงดังตาราง 4 และตาราง 5
ตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล
4.80

ระดับคะแนน
SD
ความหมาย
0.32
มากที่สุด

5.00
4.67
4.33

0.00
0.58
0.58

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบ
ความสามารถในการทํางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
(Function Requirement Test)
1. ระบบนี้ช่วยอํานวยความสะดวกในการสืบค้นและบริการข้อมูลเครื่องมือวัด
2. ระบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่จะนํามาใช้งานได้จริง
3. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นต่อระบบ

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบ
4. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
5. ระบบสามารถค้นหาข้อมูล เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้ตามความต้องการ
ความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ชันต่าง ๆ (Functional Test)
1. ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4. ระบบสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ความเหมาะสมในการใช้งานระบบ (Usability Test)
1. การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การออกแบบการใช้สี พื้นหลัง และภาพประกอบมีความเหมาะสม
3. การจัดวางตําแหน่งของรายการต่าง ๆ มีความเหมาะสม
4. รูปแบบ และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
6. การจัดลําดับการนําเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม
7. การบันทึกข้อมูลมีความเหมาะสม
8. การพิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์สามารถทําได้สะดวก
9. คู่มือการใช้งานมีความชัดเจนและครอบคลุม
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
1. แบบสอบถามก่อนเข้าใช้ระบบมีความเหมาะสม
2. การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่โดยการใช้รหัสผ่านมีความเหมาะสม
3. การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
4. ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
5. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ที่กําหนดได้อย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ (Performance Test)
1. ความเป็นมาตรฐานในการแสดงผลข้อมูล
2. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
3. ข้อมูลที่นําเสนอไม่ซ้ําซ้อนกัน
ภาพรวม

5.00
5.00
4.92
4.67
5.00
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00
4.67
5.00
5.00
4.67
5.00
4.33
4.67
4.67
4.33
4.33
5.00
4.33
4.67
4.89
4.67
5.00
4.67
4.81
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ระดับคะแนน
SD
ความหมาย
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.29
มากที่สุด
0.58
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.30
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.58
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.58
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.58
มาก
0.58
มากที่สุด
0.33
มากที่สุด
0.58
มาก
0.58
มาก
0.00
มากที่สุด
0.58
มาก
0.58
มาก
0.33
มากที่สุด
0.58
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.58
มากที่สุด
0.29
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ สรุปได้ว่า ระบบ
ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ในภาพรวม (X=4.81) และทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
เรียงลําดับในแต่ละด้านได้ดังนี้ ความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ชันต่าง ๆ (X̅ =4.92) ประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ (X̅ =4.89) ความสามารถทํางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (X̅ =4.81) ความเหมาะสมในการใช้
งานระบบ (X̅ =4.80) และความปลอดภัยของระบบ (X̅ =4.67)
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาราง 5 ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
เกณฑ์การประเมินการใช้งานระบบ
ความสามารถของระบบงาน
1. ระบบนี้สามารถสืบค้นข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ตามความต้องการ
2. ระบบนี้เป็นประโยชน์ที่จะนํามาใช้งานได้จริง
3. ความครอบคลุมของเนื้อหาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
4. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
5. ข้อมูลที่นําเสนอไม่ซ้ําซ้อนกัน
6. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
7. ระบบนี้มีความเหมาะสมควรนํามาเป็นฐานข้อมูลเครื่องมือวัดของสถาบัน
การใช้ระบบงาน
1. การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การออกแบบการใช้สี พื้นหลัง และภาพประกอบมีความเหมาะสม
3. การจัดวางตําแหน่งของรายการต่างๆ มีความเหมาะสม
4. รูปแบบ และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
6. การจัดลําดับการนําเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม
7. เมนูคําสั่งมีความเหมาะสมครอบคลุมกับเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
8. การพิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์สามารถทําได้สะดวก
9. คู่มือการใช้งานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความถูกต้องของระบบงาน
1. การบันทึกข้อมูล เช่น หมวดหมู่ของเครื่องมือวัดมีความถูกต้อง
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. ระบบสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ กําหนดได้อย่างเหมาะสม
2. ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
3. การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
4. แบบสอบถามก่อนเข้าใช้ระบบมีความเหมาะสม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
ความหมาย
4.42 0.42
มาก
4.39 0.60
มาก
4.64 0.54
มากที่สุด
4.31 0.58
มาก
4.19 0.62
มาก
4.39 0.64
มาก
4.42 0.60
มาก
4.58 0.55
มากที่สุด
4.25 0.53
มาก
4.50 0.70
มาก
4.14 0.76
มาก
4.25 0.55
มาก
4.09 0.62
มาก
4.25 0.60
มาก
4.26 0.74
มาก
4.24 0.72
มาก
4.19 0.67
มาก
4.23 0.60
มาก
4.22 0.57
มาก
4.29 0.67
มาก
4.22 0.59
มาก
4.25 0.69
มาก
4.12 0.48
มาก
4.22 0.68
มาก
3.94 0.75
มาก
4.03 0.30
มาก
4.28 0.61
มาก
4.28 0.43
มาก

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ระบบ สรุปได้ว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับมากทุกประเด็น และในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.28) เรียงลําดับได้ดังนี้ ความสามารถของระบบงาน (X = 4.42) การใช้ระบบงาน (X = 4.25)
ความถูกต้องของระบบงาน (X = 4.22) และความปลอดภัยของระบบ (X = 4.12)
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นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้จัดทําคู่มือการใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อความสะดวกใน
การใช้โปรแกรม 3 ชุดคือ 1) คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ดูแลระบบ เป็นการใช้งานที่สามารถการเพิ่ม ลบ และแก้ไข
ข้อมูลพื้นฐาน โดยต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลได้คือ ลงชื่อเข้าใช้ระบบ จัดการข้อมูล
พื้นฐาน และบันทึกข้อมูล 2) คู่มือการใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ เป็นการจัดการเครื่องมือวัด คือ
การเพิ่ม ลบ และแก้ไข การบันทึกข้อมูล การจัดการข้อมูล เรียกดูข้อมูลและค้นหาข้อมูล 3) คู่มือการใช้งานสําหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไป การใช้งานระบบเป็นการค้นหาเครื่องมือวัด แสดงรายละเอียดเครื่องมือวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องมือวัด ปริญญานิพนธ์/งานวิจัยฉบับเต็ม และการพิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ยอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ของการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจ
ในขั้นตอนการวางแผนระบบ คือ ความต้องการของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ความต้องการของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ความต้องการระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ของคณาจารย์ นิสิต ทั้งที่เป็นบุคคล
ภายในและภายนอกสถาบันวิ จัยพฤติกรรมศาสตร์ อยู่ ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าทุกกลุ่มเห็ นว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยในงานวิจัยที่ตนเองทํา
อยู่ และนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริง สอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ ไชยกําบัง (2551) ที่ได้พัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิง
บทความวารสารวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยระบบสามารถใช้
งานได้โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับ วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2560)
ที่กล่าวว่าระบบฐานข้อมูลที่ได้ รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ออกแบบให้ทํางาน
ออนไลน์ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมของระบบเพื่อทําให้สะดวกต่อการใช้งานการจัดการข้อมูล
และการสืบค้นข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สําหรับผู้ดูแลระบบ สามารถทําการเพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ ไชยกําบัง (2556) ที่พัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความ
วารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ผู้ใช้สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ใน
ลักษณะของเว็บแอพพลิเคชันที่ให้บริการการสืบค้นเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์และนั กวิ จั ย
การจัดการข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล และความง่าย สะดวก และรวดเร็ว

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การสร้าง Application Software บนฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นเครื่องมือใน
การพั ฒ นา เนื่ อ งจาก MySQL เป็ น Open Source Software และเป็ น ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (Data Base
Management System-DBMS) ที่ มี ลั ก ษณะและรู ป แบบของฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์
(Relational Database) ซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์
เพี ย งไฟล์ เ ดี ย ว นอกจากนั้ น MySQL ถู ก ออกแบบและพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ทํ า หน้ า เป็ น เครื่ อ งให้ บ ริ ก ารรองรั บ
การจัดการกั บฐานข้ อมู ลขนาดใหญ่ MySQL เหมาะสมต่อการนําไปใช้ งานเพื่ อเข้ าถึง ฐานข้อ มูล บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตจึงทําให้ MySQL เป็นที่นิยมใช้เพราะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ใช้งานได้ง่าย และ
มีความยืดหยุ่น ส่วนข้อดีของการใช้ภาษา PHP คือเป็น Open Source ที่เป็นการเขียนโปรแกรมในระบบเครือข่าย
เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้ด้วย Web Server ที่มีความเร็วสูง มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ หทัยชนก แจ่มถิ่น (2558) ที่ใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินว่ามมีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากสามารถอํานวยความสะดวกในด้านการ
จัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล การพัฒนาระบบได้ออกแบบให้มีคําสั่งและเมนูต่าง ๆ รวมถึงระบบ
โต้ตอบกั บผู้ใช้เ ป็ นภาษาไทยที่ก ารง่ายต่อการใช้ งาน และมีความสามารถในการเพิ่ ม/แก้ไ ข/ลบ ค้นหาข้อ มู ล
ในรูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ดี
ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่ โมดูลสําหรับผู้ดูแล
ระบบ โมดูลสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ และโมดูลสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานการจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน งานการจัดการข้อ มูลเครื่องมือวัด และงานการค้นหา ตามลําดับ นอกจากนี้สํ าหรั บเจ้ า หน้ า ที่
ปฏิ บัติงานได้กํ าหนดสิ ทธิ์ ใ ห้ส ามารถจัดการเครื่ องมือ วั ด โดยการเพิ่ม ลบ และแก้ ไขข้ อมู ลต่ าง ๆ การแสดง
รายละเอียดเครื่องมือวัด และการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม การค้นหาเครื่องมือวัดโดยใช้คําสําคัญ (Key Word)
คือ ชื่อเครื่องมือวัด นักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย การค้นหาผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลจากหมวดหมู่ของเครื่องมือวัด ที่มา
ของเครื่องมือวัด สถานะผู้วิจัย ปีที่เผยแพร่ ทั้งนี้เป็นเพราะการออกแบบระบบฐานข้อมูลสําหรับผู้ใช้เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน และสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ ไชยกําบัง (2556) ที่พบว่า ข้อมูล
ที่ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลต้องการ ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 2) บทคัดย่อ 3) หัวเรื่อง 4) คําสําคัญ
5) ชื่อผู้แต่ง โดยต้องการให้ระบุชื่อผู้แต่งที่เป็นชื่อแรก และผู้แต่งร่วม 6) ปีที่ 7) ชื่อวารสาร 8) ปีที่พิมพ์ 9) ฉบับที่
10) ประเภทเอกสาร 11) สายวิชา/ภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งลําดับที่ 2) 3) และ 4) มีจํานวนความต้องการ
ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก และสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ สิงคลีประภา (2550) ซึ่งพบว่า อาจารย์มีวิธีในการค้นหา
ข้อมูลโดยใช้หัวเรื่อง/ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง/คํา ค้น ในระดับมาก
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุดทุกด้านและในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับได้ดังนี้
ความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถสืบค้น เพิ่มแก้ไข ลบข้อมูล และเชื่อมโยงกับแหล่ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้ อาจเป็นเพราะว่าเป็นการทํางานพื้นฐานที่สําคัญของระบบฐานข้อมูลที่จําเป็ นต้องมีสอดคล้อ ง
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กับรัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2552) ระบบฐานข้อ มูลที่พัฒนาขึ้นมีค วามสามารถในด้ า น
การบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเพิ่มข้อมูล และสืบค้นข้อมูล รองลงมาของประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ ความสามารถทํางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ความเหมาะสมในการใช้งานระบบ
และความปลอดภัยของระบบ สอดคล้องกับกิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2541) การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
กับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ ฐานข้อมูลได้เรียกว่ามีสิทธิส่วน
บุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล และสอดคล้องกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่า ระบบ
ที่มีความน่าสนใจและสามารถนําไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่ออํานวยความสะดวกในการค้นหาและนําเสนอ
ข้อมูลเครื่องมือวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเพราะว่าการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้พัฒนาให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทดลองใช้ระบบ
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์อยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็น คือ ความสามารถของระบบงาน การใช้ระบบงาน ความถูกต้องของระบบงาน และความปลอดภัย
ของระบบ เนื่องจากการทํางานของระบบและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นไปตามหลักการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล (2554) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ต่อระบบฐานข้อมูลอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยระบบฐานข้อมูลมีความสะดวกในการใช้งานและ
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นไปตามที่ออกแบบระบบฐานข้อมูล
การจัดทําคู่มือการใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้โปรแกรม
ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ดูแลระบบ 2) คู่มือการใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ 3) คู่มือ
การใช้งานสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นต่อการใช้งานทําให้ผู้ใช้สามารถศึกษาการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลได้ด้วยตนเองและเข้าใช้งานได้ง่าย สอดคล้องกับ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2560) ที่กล่าวว่าการจัดทําคู่มือ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเนื่องจากยังไม่เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
อีกทั้งยังสามารถศึกษาทดลองการใช้งานระบบได้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ดูแลระบบในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ระบบสามารถสืบค้นได้แบบปกติ (Search)
เพื่อให้การทํางานของระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการค้นหาขั้นสูง (Advance Search) ได้ทุกเขตข้อมูล
เพื่อผู้ใช้สามารถต้องการสืบค้นในเขตข้อมูลที่ต้องการ และกรณีที่ไม่พบข้อมูล ควรแสดงคําหรือวลีที่ใกล้เคียงกับคํา
หรือวลีที่ใช้สืบค้น และควรพัฒนาฐานข้อมูลเป็นแบบสืบค้น 2 ภาษา ที่มีให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เนื่องจากชื่อตัวแปร/ชื่อเครื่องมือวัด อาจใช้ชื่อภาษาไทยที่แตกต่างกัน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบฐานข้ อ มู ล (Database Security) เพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาข้ อ มู ล เป็ น
ความลับได้ (Secrecy) ควรมีระบบปกป้องข้อมูลไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลได้ ควรมีการรักษา
ความปลอดภัยและมีการควบคุมสิทธิผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการให้กรอกข้อมูล
ส่วนตัว รหัสผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการใช้ร ะบบ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในระบบเครือข่าย รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนําข้อมูลไปใช้โดย
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
3. ด้านการจัดการฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (Availability) สามารถทํางานได้ตามปกติและเต็ม
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายในการใช้ และมีขีดความสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการเนื่องจากการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลมักจะมีข้อขัดข้องอยู่เสมอ เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องเสีย หรือข้อมูลสูญหาย และควรมีระบบสํารอง
กู้คืนข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมไวรัสหรือสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ
จากการใช้งานและอุปกรณ์หมดอายุ
ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ใช้ระบบคือการแสดงผลฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ในกรณีที่ใช้
สมาร์ทโฟนบางรุ่นจะมีปัญหาในการไม่แสดงผลเครื่องมือวัดแต่แสดงผลงานวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ฉบับเต็มแทน
ดังนั้นหากผู้ใช้ระบบใช้คอมพิวเตอร์จะไม่พบปัญหาในการไม่แสดงผลเครื่องมือวัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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