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Abstract  

Presently, the employee recruitment system has been done manually. 
Circular notice is used. It lacks of Database Management System. Information 
searching and retrieving is taken time and limited meeting of user and employees 
need. Therefore, database management is developed for solving the problem 
mentioned above. The new database management system aims for Maejo University 
outstanding personal selection. The new system is supposed to be accurate, fast,   
and easy to use and meet the needs of our employees even more effectively.  

The tools used to develop programs consisted of the program used in the 
development of information systems , Relational Database Management System, 
Web server used to manage data, The program used to decorate pictures.  Data were 
analyzed using statistical method. 

The results of this project : Of the 4 3  service users reported satisfaction to 

use outstanding personal selection at the high level ( X  = 3.86  SD = 0.45 ) 

The results of the study indicate that the Maejo University outstanding 
personal selection. can be used to provide and share information about outstanding 
personal selection in Thailand. 
 
Keywords: database system , information system , outstanding staffs selection 
 
 

 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ป ท่ี 1   ั ท่ี 2 กรก าคม –  ันวาคม 2558 
 



49 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุ ันการด าเนินการเกี่ยวกั การปฏิ ัติงานในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รั ค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น 
ประจ าป     มีการด าเนินการต่าง ๆ ในลักษณะของเอกสารแจ้งเวียน  ยังขาดระ  การจัดเก็ ข้อมูล
ให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   การค้นหาข้อมูลท าได้ในขอ เขตที่จ ากัด   ตอ สนองความต้องการ
ของผู้ใช้ ริการได้อย่างมีขีดจ ากัด     จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ที่เน้นทางด้านระ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้นมา 
เพ่ือท ำให้เกิดควำมสะดวก  รวดเร็ว  มีควำมถูกต้องแม่นย ำ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระ  ประกอ ด้วย โปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาระ  สารสนเทศ , โปรแกรมระ  จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพัน ์ , เว็ เซอร์เวอร์ที่ใช้ในการ
 ริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ    ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของ
ระ   จากผู้ใช้ ริการด้วยวิ ีการทางสถิติ   ผลการศึกษาพ ว่าผู้ใช้ ริการสารสนเทศนี้ จ านวน 43 

คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดั มาก ( X  = 3.86  SD = 0.45)  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระ  

ฐานข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สามารถรว รวมและให้ ริการข้อมูล
เกี่ยวกั  ุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยได้ 
      
ค าส าคัญ: ระบบฐำนข้อมูล , ระบบสำรสนเทศ , กำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น 
 
1. บทน า 

ตามที่กระทรวงศึกษา ิการมีการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจ าดีเด่น
เป็นประจ าทุกป  ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในป ที่ผ่านมาก าหนดให้คัดเลือกแล้วเสร็จประมาณ
เดือนมกราคม และเข้าพิ ีมอ เกียรติ ัตร เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) และหนังสือที่ระลึกในวัน
ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกป  นั้น 

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติพิจารณาการคัดเลือกโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คุณสม ัติ 
และผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วมีความเห็นร่วมกัน  คือ กลุ่มข้าราชการ ให้เหลือจ านวน 1 ราย กลุ่ม
ลูกจ้างประจ า ให้เหลือจ านวน 1 ราย กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้เหลือจ านวน 1 ราย 
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนั สนุนวิชาการ ให้ เหลือจ านวน 1 ราย และกลุ่มพนักงานราชการ 
ให้เหลือจ านวน 1 ราย 

แนวทางการพิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์และวิ ีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษา ิการก าหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีจ านวนข้าราชการ และลูกจ้างประจ า จ านวน 301 – 3,000 คน ก. .ม.มหาวิทยาลัย สามารถ
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คัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจ าดีเด่น ได้ไม่เกิน 2 คน (โดยไม่จ าเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม) ต่อ
กระทรวงศึกษา ิการภายในเดือนกุมภาพัน ์ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการดีเด่น จ านวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนั สนุนดีเด่น จ านวน 1 ราย และ
พนักงานราชการดีเด่น จ านวน 1 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แต่หากกลุ่มที่ 3 และ ที่ 4 มีค่าคุณภาพงานคน พฤติกรรม เท่าเทียมหรือใกล้เคียง แต่

เลื อ ก ได้ เ พี ย ง ค น เดี ย ว ข อ ให้ ส่ ว น ร า ช ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ลุ่ ม ที่  4 เป็ น อั น ดั  แ ร ก 
(http://www.eps.mju.ac.th/Struc_ture.aspx, (2558))        
 
2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

เพ่ือพัฒนาระ  ฐานข้อมูลที่ช่วยในการปฏิ ัติงานในการคัดเลือก ุคลากรดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

 

ภาพที่ 1  การจ าแนกกลุ่มต าแหน่งและระดั  

 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ป ท่ี 1   ั ท่ี 2 กรก าคม –  ันวาคม 2558 
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3. วิธีด าเนินการ 
3.1 ศึกษาและรว รวมข้อมูล เกี่ ยวกั ขั้ นตอนการท างานจากกองการเจ้ าหน้ าที่    

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น  

 ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิ ีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษา ิการก าหนด 

 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิ ีการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รั ค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงาน
ราชการดีเด่น 

 ศึกษาขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลั ย 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รั ค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น 

3.2 ท าการปรั ปรุงและ upload รูปภาพต่าง ๆ ของระ   เช่น รูปภาพของ ุคลากรดีเด่น
ประจ าป  

3.3 สัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง (ผู้ ริหาร  ุคลากร และเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอ ิการ ดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ ท าการรว รวมข้อมูลขั้นตอน, หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ุคลากรดีเด่น, แผนการด าเนินการคัดเลือกประจ าป , รายชื่อคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือ
ประสานงานการด าเนินการคัดเลือกประจ าป , รายละเอียดของ ุคลากรดีเด่นประจ าป   

3.4 ท าการเรีย เรียง และจัดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่รว รวมได้ 
3.5 ท าการศึกษา วิเคราะห์ ออกแ  ระ  ฐานข้อมูลและระ  สารสนเทศการคัดเลือก

 ุคลากรดีเด่น  โดยท าการศึกษา รว รวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองการ
เจ้าหน้าที่ ส านักงานอ ิการ ดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเว็ ไซต์ที่
เกี่ยวข้องกั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่นในอินเทอร์เน็ต  และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแ  
เพ่ือหารูปแ  เกี่ยวกั สารสนเทศ ให้ตรงกั ความต้องการของผู้ใช้   โดยใช้หลักการตามวงจรการ
พัฒนาระ   (System Development Life Circle: SDLC)  ท าการออกแ  ระ  ฐานข้อมูลให้มี
ความเหมาะสมกั ระ  งานที่จะพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแ  ฐานข้อมูล เช่น อีอาร์
โมเดล (Entity Relationship Model: ER-Model)    

3.6  ท าการพัฒนาระ  ฐานข้อมูลและระ  สารสนเทศการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น  โดยน า
ระ  ที่ได้  วิเคราะห์และออกแ  มาท าการพัฒนาโปรแกรมในรูปแ  ของ Web Application   
 เพ่ือใช้ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ต   โดยจะแ ่ งการท างานออกเป็นส่วนหลัก ๆ   
 ได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

3.6.1 Front End เป็นส่วนที่แสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวกั ขั้นตอน, หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ุคลากรดีเด่น ประจ าป  และรายชื่อ ุคลากรดีเด่น ประจ าป  ให้กั ผู้เยี่ยมชมเว็ ไซต์ทั่ว ๆ ไป 

3.6.2 Back End เป็นส่วนที่ ใช้ในการ ริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลและโครงสร้าง 
เว็ ไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้ส าหรั ผู้ดูแลระ   (Administrator) 
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3.7  ท าการติดตั้งระ  ในเครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.8  ท าการทดสอ ระ  โดยมีการน าเข้าข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

หลักเกณฑ์การด าเนินงานและรายชื่อ ุคลากรดีเด่นประจ าป ที่เป็นข้อมูลเ ื้องต้นในการทดสอ ระ  
และการสื ค้นฐานข้อมูล 

3.9  ท าการเผยแพร่ข้อมูลและระ  สารสนเทศผ่านเว็ ไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ 
 ระ   search engine ของโลก เช่น Google Search 

3.10 ท าการออกแ  สอ ถามประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน  
โดยให้ผู้ใช้งานระ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ ริหาร และ ุคลากรภายใน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ท าการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ ริการเว็ ไซต์ระ  ฐานข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
4. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาและพัฒนาระ  ฐานข้อมูล  โดยศึกษาเ พาะใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น   มีการสร้างและพัฒนาระ  ฐานข้อมูล  โดยมีการน าเข้าข้อมูลการ
คัดเลือก ุคลากรดีเด่นประจ าป จริงที่เป็นข้อมูลเ ื้องต้นในการทดสอ ระ  การสื ค้นฐานข้อมูล  
โดยท าการติดตั้งระ  ใหม่ Upload ไฟล์เว็ ต่างๆ พร้อมข้อมูลและรูปภาพของ ุคลากรดีเด่น
ประจ าป ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปเก็ ไว้ที่  Web hosting ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงาน
อ ิการ ดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อเผยแพร่ผ่านทางระ  อินเตอร์เน็ตต่อไป 
 
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1 ด้านการออกแ  ระ  การท างาน 
การพัฒนาระ  สารสนเทศในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และออกแ  ระ  การ

ท างาน  โดยน าเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการออกแ  ระ   ดังนี้ 
5.1.1.1 แผนภูมิ ริ ทของระ   (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูลระดั สูงสุด เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอ เขตของสารสนเทศ
นั้น  โดยจะเป็นมุมมองระดั สูงว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้อง ้างติดต่อกั ระ   โดยมีการรั และส่ง
ข้อมูลใดกั ระ    ซึ่งแผนภาพระดั นี้จะยังไม่กล่าวถึง สัญลักษณ์การเก็ ข้อมูล(Data Store 
Symbol) (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558)) 

 
 
 
 
 

 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ป ท่ี 1   ั ท่ี 2 กรก าคม –  ันวาคม 2558 
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5.1.2 แผนภูมิการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า แผนภาพการไหลของข้อมูล   เป็นเครื่องมือที่ ใช้เพ่ือแสดงการไหลของข้อมูลและการ
ประมวลผลต่าง ๆในระ  สัมพัน ์กั แหล่งเก็ ข้อมูลที่ใช้เป็นสื่อ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ เป็นไปได้
โดยง่าย  และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระ  เอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระ  กั 
โปรแกรมเมอร์ หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระ  กั ผู้ใช้ระ   (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบฐานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ภาพที ่3  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดั ที่ 1 ระ  ฐานข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น 
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การสื ค้น แสดงผล เริ่มจากผู้ใช้เข้าไปในระ  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
เช่น  ขั้นตอนการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ุคลากรดีเด่น  แผนการด าเนินการ
คัดเลือกประจ าป   หรือ ค้นหารายชื่อผู้ได้รั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่นที่ผ่านมา เป็นต้น เมื่อใส่ค าค้น
หาไปแล้ว ระ  จะท าการค้นหา และแสดงข้อมูลที่ต้องการ  ส่วนการจัดการข้อมูลในส่วนของผู้ดูแล
ระ  /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการเพ่ิม/ล /แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น  เริ่ม
จากผู้ดูแลระ  /เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องท าการ Login Name และ Password ของผู้ดูแลระ  /
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป เมื่อระ  ท าการตรวจสอ ว่าถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปท าการ
จัดการข้อมูลที่ต้องการได ้

5.2 ด้านการออกแ  ระ  ฐานข้อมูล 
ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างแ  จ าลองของระ  สารสนเทศ  โดยท าให้อยู่ในรูปแ  

ระ  ฐานข้อมูลเชิงสัมพัน ์ (Relational database)  ที่มีการจัดเก็ รว รวมข้อมูลเป็นแถวและ
คอลัมน์ในลักษณะตารางสองมิติ  ประกอ ด้วย แอททริ ิวต์ที่แสดงคุณสม ัติของรีเลชั่นหนึ่ง ๆ    
โดยที่รีเลชั่นต่าง ๆ ได้ผ่านกระ วนการท ารีเลชั่นให้เป็น รรทัดฐาน (Normalized)  มีการใช้
พจนานุกรมข้อมูลจะเป็นตัว อกคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในองค์กร  และเป็นตัวส าคัญส าหรั 
นักวิเคราะห์ระ   ในการพัฒนาระ   เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงาน และผู้ใช้ระ  ทุกคนพูดถึง
ข้อมูลตัวเดียวกัน  เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556) 

แ ่งการออกแ  เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดเก็ ข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น 
และส่วนจัดเก็ ข้อมูลผู้ใช้งานระ   ได้แสดงรายชื่อตาราง ค าอ ิ าย และประเภทของตารางทั้งหมด 
ได้ด้วยตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 รายช่ือตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทั้งหมด 
ล าดั  ชื่อตาราง ค าอ ิ าย ประเภท 

1 Submitter_MJU เป็นตารางหลักในการจัดเก็ ข้อมูลการ
ขอรั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่น 

ตารางหลัก 

2 Submitt_MJU เป็นตารางข้อมูลการขอคัดเลือกฯ ตารางอ้างอิง 
3 Requse_Position เป็นตารางข้อมูลต าแหน่ง ตารางอ้างอิง 
4 Dwpartment เป็นตารางข้อมูลสาขาวิชา ตารางอ้างอิง 
5 Request_Method เป็นตารางข้อมูลวิ ีที่ขอการคัดเลือก ตารางอ้างอิง 
6 Person_Work เป็นตารางข้อมูลประวัติการท างาน ตารางอ้างอิง 
7 Result_Work เป็ นข้ อมู ลผลการปฏิ  ั ติ งานดี เด่ น

ย้อนหลัง 3 ป  
ตารางอ้างอิง 

8 Person_Photo เป็นตารางข้อมูลรูปภาพ ุคลากรดีเด่น ตารางหลัก 
9 User_Weboard เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนา ตารางหลัก 
10 Person_Admin เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระ   ตารางหลัก 
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ภาพที่ 3 การออกแ  หน้าจอหลักของระ  ฐานข้อมูลสมุนไพร 

 

5.3 ด้านการออกแ  โครงสร้างเว็ ไซต์ 
เป็นการออกแ  ส่วนต่อประสานกั ผู้ใช้ ระหว่างผู้ใช้กั คอมพิวเตอร์   ซึ่งมี

กระ วนการที่ เริ่มจากการรว รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภูมิ ความรู้ของนักจิตวิทยา นัก
การศึกษา นักออกแ  กราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแ  สถาปัตยกรรม
ข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพ่ือมาร่วมกันพัฒนากระ วนการออกแ  พัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิท ิภาพ (วิชิต เทพประสิท ิ์, 2552) 

โดยมีการออกแ  ใน 2 ส่วน ดังนี้ 
5.3.1 การออกแ  หน้าจอหลักของระ   
5.3.2 การออกแ  โครงสร้างเว็ ไซต์ 

 
5.3.1 การออกแ  หน้าจอหลักของระ   

 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.2 การออกแ  โครงสร้างเว็ ไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโลโก้   ชื่อเรื่อง (Title) 
 

 

ลิงค์ภายในส าคัญอ่ืน ๆ  

 

 

เนื้อหา (Content) และภาพกราฟิก 

ภาพที่ 4   การออกแบบโครงสร้างหลักของระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

ภาพที่ 5    การออกแบบโครงสร้างเมนูของระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ideaasset
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5.4 การออกแ  ส่วนการแสดงผล 
ในการออกแ  ส่วนการแสดงผล ผู้พัฒนาได้แ ่งการออกแ  ออกเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่  ส่วนแสดงผลหน้าเว็ ไซต์หลัก (Homepage) และส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระ   
(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
5.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็ ไซต์หลัก (Homepage) 

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลหน้าแรกของเว็ ไซต์ ส าหรั  ุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูล
เกี่ยวกั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่น โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกั ความเป็นมาของโครงการ การค้นหา
ขั้นตอนการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น หลักเกณฑ์และวิ ีการคัดเลือก แผนการด าเนินการคัดเลือก
ประจ าป   คณะท างานและคณะกรรมการเพ่ือประสานงานการคัดเลือก รายชื่อผู้ได้รั การคัดเลือกที่
ผ่านมา  เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6   แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
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5.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระ   (Administrator) 
หน้าจอส าหรั ผู้ดูแลระ    เป็นหน้าจอส าหรั ให้ผู้ที่ดูแลระ  เข้าไป ริหารจัดการ

ข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น โดยใช้รหัสผ่านระ  เดียวกั  e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7  แสดงการค้นหารายช่ือบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประจ าปี ที่ผ่านมา 

 

ภาพที่ 8  แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดีเด่นที่ผ่านมา 
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6. สรุปผล 
ระ  ฐานข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นโปรแกรมที่ได้

พัฒนาขึ้น เพ่ือให้ ริการข้อมูลเกี่ยวกั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเก็ 
ข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก  รวดเร็ว  มีความถูกต้อง
แม่นย า  ตอ สนองความต้องการของผู้ ใช้ ริการ ในระ  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมี
ประสิท ิภาพมากยิ่งขึ้น   ซึ่งสรุปผลการพัฒนาระ  ฐานข้อมูล ได้ดังนี ้

1. สามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่น ได้สะดวก รวดเร็ว 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้ 
3. โปรแกรมสามารถจัดเก็ ข้อมูลประเภทข้อความ , รูปภาพ และเชื่อมโยงไปเว็ ไซต์ที่

เกี่ยวข้องได้ 
4. โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่น แยกตามประเภท

หัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น ขั้นตอนการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น , หลักเกณฑ์และวิ ีการ
คัดเลือก หรือ การค้นหารายชื่อผู้ได้รั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่นที่ผ่านมา เป็นต้น 

5.  โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกั การคัดเลือก ุคลากรดีเด่น (เพ่ิม/ล /แก้ไข) 
ได้อย่างมีประสิท ิภาพและความปลอดภัยสูง 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ได้น ากระ วนการประเมินที่เรียกว่า Affective test or Acceptance Test มา

ประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจในการใช้งาน  โดยให้ผู้ ริหาร และ ุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จ านวน 43 คน ท าการประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจต่อการใช้เว็ ไซต์ระ  ฐานข้อมูลการคัดเลือก
 ุคลากรดีเด่น   

 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้ ริการเว็ ไซต์ระ  ฐานข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 3.86 0.45 มาก 
1.  เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว 4.21 0.97 มากที่สุด 
2.  หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ 
     สวยงาม 

3.74 0.10 มาก 

3.  มีรายละเอียดที่ต้องการคร ถ้วน 3.81 0.83 มาก 
4.  มีค าอ ิ ายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจ 3.79 0.85 มาก 
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    ง่าย  
5.  การน าเสนอเนื้อหาเป็นระ   เรียง 
     ตามล าดั  ขั้นตอน ได้รั ความสะดวก 

3.79 0.97 มาก 

6.  ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย 3.81 0.11 มาก 
7.  ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ใน 
    การน าเสนอเนื้อหา 

3.86 0.79 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็ ไซต์ พ ว่า ผู้ใช้ ริการมีระดั ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดั มาก มีค่าเ ลี่ย 3.86    ผู้ใช้ระ  ให้คะแนนประเมินในระดั มาก ในด้าน (1) เข้าสู่ Website 
ได้รวดเร็ว (2) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ในการน าเสนอเนื้อหา และ (3) มีรายละเอียดที่
ต้องการคร ถ้วน และ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย  โดยมีค่าเ ลี่ย 3.86 , 3.81 ตามล าดั  

 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการทดสอ โดยใช้แ  ประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง   ท าให้สามารถสรุปได้ว่า  ระ  
ฐานข้อมูลการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิท ิภาพในระดั มาก  และสามารถน าไปใช้งานจริงได้ต่อไป 

 
1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของระ   

1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั การด าเนินโครงการที่น ามาจัดเก็ และรว รวม น ามา
จากหลายๆแหล่งข้อมูล และต้องมีการตรวจสอ ความถูกต้องและความสม ูรณ์โดยผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

1.2   ข้อมูลรูปภาพ ุคลากรดีเด่นที่ส ารวจและถ่ายภาพ างรายชื่อมีไม่คร    
จ าเป็นที่จะต้องอ้างอิงรูปภาพต่าง ๆ เพิ่มเติม  เช่น จากเว็ ไซต์หรือแหล่งอ้างอิงที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

1.3 ด้านการแสดงผลรูปภาพ หรือ เนื้อหาข้อมูลล่าช้า เนื่องจากความเร็วในการ
รั -ส่ง  นอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เข้ามาใช้ ริการระ  ไม่เท่ากัน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
2.1 สร้างเครือข่ายชุมชนด้านการคัดเลือก ุคลากรดีเด่น  ระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การด าเนินงานร่วมกัน  
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแ  แพลตฟอร์มมาก

ขึ้น เช่น ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแล๊คซี(่Samsung Galaxy : Androids) 
2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถสื ค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแ  

มากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ร่วมกั เทคโนโลยี QR CODE เป็นต้น 
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2.4 ควรพัฒนาต่อยอดไปสู่ระ  สนั สนุนการตัดสินใจ (DSS : Dicision 
support system)  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอ คุณ รองอ ิการ ดี  (อาจารย์รช  เชื้อวิ โรจน์ ) นายเกษม ใคร้มา (อดีต
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่)  นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์  ( ุคลากรช านาญการพิเศษ/อดีตรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่)  นางศรินรา ภีระค า (เจ้าหน้าที่ ริหารงานทั่วไปช านาญ
การ/หัวหน้างาน ริหารและ ุรการ  กองการเจ้าหน้าที่) นายรัตติกาล ณวิชัย ( ุคลากรปฏิ ัติการ  
กองการเจ้าหน้าที่) นางสาวละออศิริ พรหมศร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิ ัติการ กองการ
เจ้าหน้าที)่ ทีใ่ห้ข้อมูลเพื่อประกอ การด าเนินงานในครั้งนี้ 
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