
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การพัฒนาระบบการจัดการในดานการใหบริการคอมพิวเตอรโดยใชวิธีพัฒนาซอฟตแวร
แบบเร็วสําหรับมหาวิทยาลัยพายัพ   ไดดําเนินการพัฒนาตามระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบ
เร็วแลวไดผลลัพธดังตอไปนี้ 
4.1 วางแผนโครงการ 

หลังจากเก็บรวบรวมความตองการเบ้ืองตนจากเจาของงานแตละงานโดยวิธีการสัมภาษณ   
และทําการวิเคราะหและออกแบบระบบในเบ้ืองตนสามารถสรุปสวนงานท่ีตองทําการพัฒนาได
ดังตอไปนี ้

ผูศึกษาไดทําการกําหนดลําดับในการพัฒนาระบบงานแตละสวนภายใตขอกําหนดท่ีได
กําหนดไวในระเบียบวิธีการศึกษาโดยประมาณเวลาท่ีตองใชในการพัฒนาสําหรับแตละสวนงานไว  
ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 

สวนงานท่ีตองพัฒนา เวลาท่ีตั้งไว  
(วัน) 

เวลาท่ีใชจริง 
(วัน) 

• ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน 15 23 

• ระบบงานทรัพยสิน 15 26 

• ระบบแจงซอมบํารุงอุปกรณ 10 8 

• ระบบส่ังงานตามคํารองขอซอมบํารุงอุปกรณ 15 7 

• ระบบรับงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 10 13 

• ระบบส่ังงานแบบท่ัวไป 10 9 

• ระบบยืม / คืนอุปกรณ 5 4 

• ระบบแฟมสะสมงานบุคลากร 10 28 

รวม 90 118 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงสวนงานท่ีตองพัฒนาและเวลาท่ีใชในการพัฒนาสําหรับระบบการจัดการในดาน

การใหบริการคอมพิวเตอรโดยใชวิธีพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วสําหรับมหาวิทยาลัยพายัพ 
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จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นวาระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลพื้นฐานใช
เวลาพัฒนาจริง 23 วันจากท่ีต้ังไว 15 วัน ระบบงานทรัพยสินใชเวลาในการพัฒนา 26 วันจากท่ีต้ัง
ไว  15 วัน ระบบการแจงซอมบํารุงอุปกรณใชเวลา 8 วัน จากท่ีต้ังไว  10 วัน ระบบส่ังงานตามคํา
รองขอซอมบํารุงอุปกรณใชเวลา  7 วัน จากท่ีต้ังไว  15 วัน ระบบรับงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใชเวลา 13 วัน จากท่ีต้ังไว  10 วัน ระบบส่ังงานแบบทั่วไปใชเวลา  9 วัน จากท่ีต้ังไว  
10 วัน ระบบยืมคืนอุปกรณใชเวลา 4 วัน จากท่ีต้ังไว 5 วัน และระบบจัดการแฟมสะสมงาน
บุคลากรใชเวลา 28 วัน จากท่ีต้ังไว  10 วัน 

 ระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาแตละโมดูลบางโมดูลจะเวลามากกวาท่ีกําหนด  บางโมดูลใช
เวลานอยกวาท่ีกําหนด  ส่ิงท่ีมีผลกระทบตอระยะเวลาในการพัฒนาแตละโมดูลคือ  เวลาท่ีใชในการ
รับรองตนแบบระบบท่ีผูพัฒนาสงมอบใหเจาของงานทําการรับรองเนื่องจากวาผูใชงานระบบบาง
คนไมมีเวลาวางในการพิจารณาตนแบบระบบท่ีสงมอบให  ทําใหเกิดการรอข้ึน 

การเก็บรวบรวมความตองการจากผูใชงานระบบใชวิธีสัมภาษณเจาหนาท่ีแตละสวนงาน
ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงประกอบดวยสวนงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. งานธุรการสํานักงาน  (คุณรัตตินันท  สุวภาพ,คุณรุจิรดา  บรรจงจิตร) 
2. งานบริการคอมพิวเตอร (คุณกฤษณ  ปนใจ,คุณนรินทร  คํายอย,คุณศักดาวุฒิ  สิริ

กาญจนกูล) 
3. งานบริการโสตทัศนูปกรณ (อ.มานะ  จิรพรสวัสดิ์, คุณชัยรัตน  พรหมกันธา) 
4. งานบริหารระบบเครือขาย (อ.สุรเชษฐ  วงศชมภู, คุณธนิต  สุนันตา) 

 
โดยมีการจัดวางแผนในการสัมภาษณโดยการนัดหมายวันเวลาในการใหสัมภาษณ   ตามท่ี

ตกลงกับผูใหสัมภาษณแลวนําขอมูลความตองการของผูใชงานระบบไปทําการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเพื่อจัดทําตนแบบระบบ   แลวนําตนแบบระบบที่ออกแบบมานําเสนอตอเจาของ
งานเพ่ือหาขอสรุปของความตองการที่ชัดเจน    
 การจัดการความตองการของผูใชงานระบบตามระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็วจะ
ใชวิธีการจัดทําตนแบบระบบเพ่ือใชในการส่ือสารกันระหวางผูพัฒนากับเจาของงาน  ดังนั้นเม่ือ
ความตองการของเจาของงานมีความชัดเจนตัวตนแบบระบบก็พรอมท่ีจะทําการพัฒนาตอเพื่อใช
งานจริงไดทันที   ผูศึกษาจัดไดทําแผนการในการวิเคราะหและออกแบบระบบรวมถึงการจัดทํา
ตนแบบระบบซ่ึงบางสวนงานตองใชตนแบบหลายตัวจึงสามารถทําใหความตองการของเจาของ
งานมีความชัดเจนได  ซ่ึงไดนําเสนอในหัวขอตอไป 
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4.2 วิเคราะหและออกแบบระบบ 

หลังจากท่ีทําการเก็บรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบและทําการวิเคราะหความ
ตองการเรียบรอยแลว  ไดทําการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอลเพื่อใชในการส่ือสาร
ระหวางทีมพัฒนาและระหวางทีมพัฒนากับเจาของงานนอกเหนือไปจากการใชตนแบบระบบซ่ึง
ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบไดระบบงานสวนตาง ๆ ท่ีตองทําการพัฒนาดังตอไปนี้ 

 
ระบบงานท่ีพฒันา จํานวนตนแบบระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

จนกวาจะผานการรับรองจากผูใช 
• ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน 2 

• ระบบงานทรัพยสิน 3 

• ระบบแจงซอมบํารุงอุปกรณ 1 

• ระบบส่ังงานตามคํารองขอซอมบํารุงอุปกรณ 1 

• ระบบรับงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 

• ระบบส่ังงานแบบท่ัวไป 1 

• ระบบยืม / คืนอุปกรณ 1 

• ระบบแฟมสะสมงานบุคลากร 1 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนตนแบบระบบของแตละโมดูลท่ีพัฒนาข้ึน 

 
 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นวาระบบจัดการขอมูลพื้นฐานตองพัฒนาตนแบบระบบ 2 เวอรช่ัน
กอนจะผานการรับรองจากผูใชงานระบบ     ระบบงานทรัพยสินตองพัฒนาตนแบบระบบถึง 3 

เวอรช่ันกอนผานการรับรองจากผูใชงานระบบ    ระบบแจงซอมบํารุงอุปกรณ, ระบบส่ังงานตามคํา
รองของซอมบํารุงอุปกรณ, ระบบรับงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน, ระบบส่ังงานแบบท่ัวไป, 
ระบบยืม / คืนอุปกรณและระบบแฟมสะสมงานบุคลากรพัฒนาตนแบบระบบระบบละ 1 เวอรช่ัน
กอนผานการรับรองจากผูใชงานระบบ 

 จํานวนตนแบบระบบสําหรับแตละโมดูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความแตกตางกันบางโมดูลท่ีมีความ
ซับซอนและความตองการในระยะเร่ิมแรกไมชัดเจนจะตองใชตนแบบระบบหลายตัวเพื่อทําให
ความตองการของผูใชงานระบบมีความชัดเจน 
4.3 การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใชการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 

Programming, OOP) การโปรแกรมเชิงวัตถุมีความเหมาะสมกับการพัฒนาซอฟตแวรแบบเร็ว
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มาก   เนื่องจากสามารถนําโคดคําส่ังส่ิงท่ีพัฒนาเสร็จแลวกลับมาใชใหมไดอีกทําใหลดเวลาในการ
พัฒนาและการทดสอบ เพราะส่ิงตาง ๆ ท่ีนํากลับมาใชใหมจะเปนส่ิงท่ีผานการทดสอบและใชงาน
ไดผลมาแลวท้ังส้ิน และยังสามารถเพ่ิมความสามารถหรือคุณสมบัติใหกับโคดคําส่ังชุดเดิม โดยไม
จําเปนตองแกไขโคคคําส่ังชุดเดิมแตสามารถเขียนเพิ่มเขาไปไดเลย ทําใหไดซอฟตแวรท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและพัฒนาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
4.4 การทดสอบระบบดวยเทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา 

หลังจากทําการพัฒนาซอฟตแวรและใชเทคนิคการทดสอบระบบแบบกลองดํา  ปรากฎวา
ใหความรวดเร็วในการทดสอบ   ท้ังนี้เนื่องจากเทคนิคการทดสอบแบบกลองดําจุดสําคัญคือหลักใน
การเลือกขอมูลท่ีใชปอนเขาสูระบบเพื่อทําการทดสอบ  โดยเนนเลือกขอมูลท่ีไมใชคาปกติของ
ระบบท่ีเม่ือใสเขาไปในระบบแลวผานการประมวลผลจะทําใหระบบทํางานผิดพลาดข้ึนมา  ทําใหผู
ทดสอบสามารถหาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได  ซ่ึงเทคนิคการทดสอบแบบกลองดําจะสามารถใช
การเลือกคาเพียงบางคาของแตละกลุมมาเปนขอมูลท่ีจะปอนเขาสูระบบ  แทนท่ีจะตองใชทุกคาได
ซ่ึงเปนผลทําใหจํานวนคาท่ีจะใชในการทดสอบมีจํานวนนอยลง  และสามารถทําการทดสอบระบบ
ไดอยางรวดเร็วและไดผลการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.5 การสงมอบซอฟตแวร 
เม่ือพัฒนาซอฟตแวรเสร็จเรียบรอยและทําการติดต้ังระบบเรียบรอย  การสงมอบคร้ังตอไป

จะสงมอบผานทางโฮสต  คือจะสงชุดติดต้ังไปไวท่ีเซอรเวอรแทนท่ีจะสงชุดติดต้ังไปยังผูใชงาน
ระบบแลวจึงทําการติดต้ัง  ชุดติดต้ังชุดใหมจะถูกสงไปไวท่ีเซอรเวอรแลวตัวซอฟตแวรจะทําการ
ตรวจสอบเวอรช่ันของตัวเองวาเปนเวอรช่ันปจจุบันหรือไม  หากไมใชเวอรช่ันปจจุบันระบบจะทํา
การแจงเตือนผูใชงานระบบใหทําการตรวจสอบและติดต้ังเวอรช่ันใหมแทนเวอรช่ันเกา    โดยการ
ใหผูใชงานระบบโหลดชุดติดต้ังชุดใหมมาทําการติดต้ังไดเองผานทางโปรแกรมท่ีจะชวนอํานวย
ความสะดวกในการโหลดชุดติดต้ังชุดใหมมายังเครื่องลูกเพื่อทําการติดต้ังซอฟตแวรเวอรช่ันใหม  
ทําใหประหยัดงบประมาณในการสงมอบ  และงายตอการตรวจสอบเวอรช่ันของซอฟตแวรใหเปน
ปจจุบันในทุก ๆ เคร่ืองลูกท่ีใชงานระบบ 

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

ผูศึกษาไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบการจัดการในดานการบริการ
คอมพิวเตอรสําหรับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใชแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามจากผูทดลอง
ใชงานระบบท่ีมีการกรอกขอมูลครบถวนจํานวน   30 ชุด โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบการจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอร
สําหรับมหาวิทยาลัยพายัพ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
และเม่ือนํามาคําคาทางสถิติของขอมูลและความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ท่ีตองการ

ศึกษาแลวไดผลดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 21 70 

หญิง 9 30 

2. อายุ   

ตํ่ากวา 25 ป 1 33.3 

25 – 30 ป 6 20 

31 – 40 ป 22 73.3 

41 ปข้ึนไป 1 3.3 

3. ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตรี 5 16.7 

ปริญญาตรี 22 73.3 

ปริญญาโท 2 6.7 

สูงกวาปริญญาโท 1 3.3 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นวากลุมตัวอยางมีสถานภาพสวนบุคคลดังตอไปนี้ 
1. เพศ   กลุมตัวอยางเพศชายมีมากกวาเพศหญิง  คือ  เปนเพศชายจํานวน 21 คน หรือคิดเปนรอย

ละ 70 ในขณะท่ีเปนเพศหญิง  9 คน หรือคิดเปนรอยละ 30 

2. อายุ  กลุมตัวอยางตํ่ากวา 25  ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อายุระหวาง 25 ป ถึง 30 ป 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 อายุระหวาง 31 ป ถึง 40 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
73.33 และอายุต้ังแต 41 ปข้ึนไปมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3 
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3. การศึกษา  กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.7 

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.3 การศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.7 การศึกษาสูงกวาปริญญาโทมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3 

 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบการจัดการในดานการบริการคอมพิวเตอรสําหรับ
มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ระดับความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูล ดานท่ีประเมิน 

5 4 3 2 1 X SD ระดับ 
1. ระบบตรงตามความตองการ 11 18 1 0 0 4.33 .55 มาก 
2. ระยะเวลาในการพัฒนา 7 21 2 0 0 4.17 .53 มาก 
3. ความถูกตองของการประมวลผล 17 13 0 0 0 4.57 .50 มากที่สุด 
4. ความสวยงามของหนาจอใชงาน 6 17 7 0 0 3.96 .67 มาก 
5. ความรวดเร็วในการประมวลผล 23 7 0 0 0 4.77 .43 มากที่สุด 
6. ความงายในการใชงาน 9 16 4 1 0 4.10 .76 มาก 
7. ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล 20 10 0 0 0 4.67 .48 มากที่สุด 
8. รูปแบบในการติดต้ังเวอรช่ันใหม 14 14 2 0 0 4.40 .62 มาก 
9. การเปล่ียนจากระบบเกาไปสูระบบใหม 8 15 7 0 0 4.03 .72 มาก 
10. ประโยชนตองานที่รับผิดชอบ 17 13 0 0 0 4.57 .50 มากที่สุด 

รวม 132 144 23 1 0 4.4 .57 มาก 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงขอมูลระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบการจดัการในดานการบริการ

คอมพิวเตอร 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวาขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงานระบบการจัดการในดาน
การบริการคอมพิวเตอรสําหรับมหาวิทยาลัยพายัพเม่ือทดลองใชงานแลว   สวนใหญมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก และคาเฉล่ียสูงสุดของผูใชงานมีความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการ
ประมวลผลมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 รองลงมาระบบรักษาความ
ปลอดภัยขอมูล มีคาเฉล่ีย 4.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48  


