
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

จากการศึกษาถึงระบบงานเดิมของโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และการคนควาหาขอมูล รวมถึงทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานที่
เหมาะสมกับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําให
สามารถระบุ ถึงความตองการของโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในการพัฒนาระบบงานใหมขึ้นมา โดยมีการพัฒนาในสวนของระบบการ
จั ด เ ก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ โ ค ร ง ก า ร ฝ ก ง า นภ า คฤดู ร อ นห ลั กสู ต รบั ญ ชี บั ณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ขอมูลของหนวยงานที่รับนักศึกษา
ฝกงานที่ใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน ขอมูลอาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน ขอมูลการ
ประเมินผลการฝกงาน รวมถึงการออกรายงานสารสนเทศของโครงการฝกงานตางๆ ใหครอบคลุม
ความตองการของโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อให
สอดคลองกับระบบงานที่จะพัฒนาขึ้น จึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ขอบเขตประชากร กลุม
ตัวอยาง การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล ขอบเขตระบบ วิธีการศึกษา เครื่องมือที่
ใช การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อให
สามารถรองรับการทํางานตามกระบวนการขั้นตอนของโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษากระบวนการและขั้นตอนของโครงการฝกงานภาค
ฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
  2. ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใชในการทดสอบและประเมินผลตนแบบระบบครั้งนี้ ประกอบดวย  
1. นักศึกษาที่ใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 รวม

ทั้งสิ้น 148 คน  
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2. หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานซึ่งเปนหนวยงานที่ภาควิชาติดตอขอความอนุเคราะหรับ
นักศึกษาฝกงาน ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 เปนหนวยงานที่อยูในจังหวัดเชียงใหม 
จํานวนทั้งหมด 16 หนวยงาน  

3. อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 จํานวนทั้งหมด 
5 คน 
 

3. ขนาดตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบและประเมินผลตนแบบระบบครั้งนี้ ประกอบดวย 
1. เพื่อใหไดผลการศึกษาเปนที่นาเชื่อถือทางสถิติ จึงใหกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่

รอยละ 21 ของประชากรที่เปนนักศึกษาทั้งหมด (นรินทร นําเจริญ : ออนไลน) จึงกําหนดขนาด
ตัวอยาง จํานวน 31 คน (148 x 0.21 = 31.08)  

2. หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานจํานวน 5 หนวยงาน ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีความพรอมให
ความรวมมือในการทดสอบตนแบบระบบ  

3. อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงานจํานวนทั้งหมด 3 คน ประกอบดวยอาจารยผูดูแล
ควบคุมการฝกงานในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 คน และอาจารยที่เคยเปน
อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงานภาคฤดูรอนในปการศึกษา 2549 จํานวน 1 คน 
 
3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 
  1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ในการรวบรวมขอมูล
ความพึงพอใจของผูใชงานทั้ง 3 สวน คือ นักศึกษา หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน และอาจารย
ผูดูแลควบคุมการฝกงาน ตอระบบสารสนเทศใน 2 ดานหลักๆ คือ ดานรูปแบบของระบบ
สารสนเทศ และดานลําดับการประมวลผลและการนําเสนอขอมูลตอผูใชงาน 
  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาตนแบบระบบ
สารสนเทศไดศึกษาจากแหลงขอมูลที่มีผูศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว ไดแก วิทยานิพนธ 
รายงานการวิจัย หนังสือ อินเตอรเนตและเอกสารที่เกี่ยวของ 
  
3.3 ขอบเขตระบบ 
 ในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ ประกอบดวยขอบเขตดังตอไปนี้ 

1) ขอบเขตดานผูใชงาน 
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(1) ระดับหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน มีทั้งหนวยงานธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานราชการ ไดแก เจาของหนวยงาน หรือผูที่ทําหนาที่ควบคุม การ
ฝกงานภายในแตละหนวยงาน 

(2) ระดับนักศึกษา ไดแก  นักศึกษาที่เรียนเอกสาขาการบัญชีที่ฝกงานในภาคเรียนฤดู
รอน  

(3) ระดับภาควิชา ไดแก อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เร่ืองระบบสารสนเทศการฝกงาน 

2) ขอบเขตดานระบบงาน 
(1) ระบบการจัดการขอมูลในระบบทั้งหมด 

• สามารถจัดการขอมูลการตั้งคาตางๆ และใชระบบทั้งหมด 
(2) ระบบลงทะเบียน 

• นักศึกษาลงทะเบียนกอนเขาใชงานระบบ 
(3) ระบบตอบแบบสํารวจ 

• นักศึกษาตอบแบบสํารวจ 

• ดูขอมูลการตอบแบบสํารวจ 

• แกไขการตอบแบบสํารวจ 
(4) ระบบกรอกขอมูลเลือกหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 

• นักศึกษากรอกขอมูลเลือกลําดับสถานที่ฝกงาน 

• นักศึกษากรอกขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 

• นักศึกษาแกไขขอมูลสวนตัว 
(5) ระบบกรอกรายงานการปฏิบัติงานรายวัน 

• นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานรายวันในชวงเวลาที่กําหนด 
(6) ระบบการประเมินผล 

• หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานประเมินผลการฝกงาน 

• หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานเพิ่มขอเสนอแนะ 
(7) ระบบการออกรายงาน 

• รายงานรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานทั้งหมด 

• รายงานรายชื่อและรายละเอียดของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานที่ตอบรับ
นักศึกษาฝกงาน 
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• รายงานรายชื่อและรายละเอียดของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานที่นักศึกษา
ติดตอเอง 

• รายงานการเลือกสถานที่ฝกงาน 3 ลําดับของนักศึกษา 

• รายงานประกาศผลการคัดเลือก 

• รายงานประวัตินักศึกษา 

• รายงานการตอบแบบสํารวจของนักศึกษา 

• รายงานการกรอกการปฏิบัติงานรายวันของนักศึกษา 

• รายงานผลการประเมินนักศึกษาและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่รับนักศกึษา
ฝกงาน 

• รายงานสรุปผลการฝกงาน เชน สรุปผลการตอบแบบสํารวจของนักศึกษา 
สรุปผลการกรอกรายงานการปฏิบัติงานรายวันของนักศึกษา สรุปผลการ
ประเมินนักศึกษาและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 

 
3.4 วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี ้
1) การเก็บรวบรวมขอมูล 
2) วิเคราะหระบบและออกแบบสรางฐานขอมูล 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4) ทดสอบและประเมินผลระบบ 
5) ทําการประเมินผลการทดสอบ และแกไขขอบกพรอง 
6) จัดทําคูมือการใชงานระบบ 
โดยรายละเอียดในแตละขั้นตอน มีดังนี้ 
1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

สังเกตการณกระบวนการทํางานของโครงการฝกงานในแตละขั้นตอน ไดแก 
กระบวนในขั้นตอนการสอบถามความตองการของนักศึกษา กระบวนการในขั้นตอนการขอความ
อนุเคราะหไปยังหนวยงาน กระบวนการในขั้นตอนที่นักศึกษาเลือกหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
กระบวนการในขั้นตอนคัดเลือกนักศึกษาใหกับหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน กระบวนการใน
ขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือกหนวยงาน กระบวนการในขั้นตอนการกรอกรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําวัน ขั้นตอนการประเมินผลการฝกงานจากหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
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เอกสารที่ใชในการศึกษา เชน รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินการจัดการฝก
ทักษะทางวิชาชีพการบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แบบประเมินผลการฝกงาน คูมือการฝกงานภาคฤดูรอน เปนตน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการทํางานของโครงการฝกงานใน
แตละขั้นตอน ทําใหสามารถทราบถึงความตองการของผูที่เกี่ยวของกับโครงการฝกงาน โดยความ
ตองการดังกลาว ประกอบดวยความตองการของผูใช 2 สวน คือ 

1. นักศึกษา 

• ตองการระบบที่สามารถชวยใหเกิดความสะดวกในการดูรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการฝกงานไดจากที่อ่ืน เนื่องจากบางครั้งนักศึกษาไมสามารถมาดูรายละเอียดไดที่
ภาควิชาฯ 

2. อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน 

• ตองการระบบที่สามารถชวยในการจัดการขอมูลของโครงการฝกงานใหมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากประสบปญหาในการจัดการขอมูล เชน การประมวลผลขอมูลการตอบแบบ
สํารวจของนักศึกษา 

• ตองการระบบที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลของ
โครงการฝกงานไดรวดเร็วมากขึ้น เชน การคนหาขอมูลประวัตินักศึกษา 

2) วิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล 
2.1  การวิเคราะหระบบ 

ในการวิเคราะหระบบและฐานขอมูล ไดใชเครื่องมือในการวิเคราะหระบบและ
ออกแบบฐานขอมูลดังนี้ คือ 

2.1.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และ
เห็นถึงความสัมพันธของระบบ ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบ และแผนภาพการไหลของขอมูล 
(Data Flow Diagram) แสดงใหเห็นถึงระบบหลักที่ประกอบไปดวยระบบงานยอยอะไรบาง 

แผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล  
เปนแผนภาพที่แสดงถึงภาพรวมของระบบหลัก และความสัมพันธของระบบ

หลักกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบขั้นตอนการทาํงาน
ในปจจุบันกับผูที่อาจจะนําระบบงานนี้ไปเพื่อทําการพัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะห
ระบบกับผูใชงานระบบ ไดเห็นถึงการไหลของขอมูลและสารสนเทศ ระหวางตัวระบบกับ
แหลงกําเนิดของขอมูลและปลายทางของขอมูล ดังนี้ 
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• แผนภาพบริบท 
สัญลักษณที่ใชในการเขียน เพื่อส่ือความหมายแทนสิ่งที่วิเคราะหดังนี้ 

ตาราง 3.1 สัญลักษณทีใ่ชในการเขียนแผนภาพบริบท 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 
แสดงระบบ 

(System or Application) 
 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 
 หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกที่ซ้ํา 

(External Entity Symbol) 
 
 
 

การไหลของขอมูล 
(Data Flow Symbol) 

 สัญลักษณการเก็บขอมูล 
(Data Store Symbol) 

 โดยตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขต
ของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือผูที่เกี่ยวของกับ
ระบบ 3 สวน คือ 

1) นักศึกษา 
2) หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
3) อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน 
โดยผูที่เกี่ยวของกับการเขาใชงานระบบนั้น จะตองทําการใสช่ือผูใชงานและรหัสผานทุก

คร้ังกอนการเขาใชระบบ โดยระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละ
บุคคล เมื่อเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะไดรับสิทธิในการจัดการขอมูลดังนี้ 

นักศึกษา สามารถจัดการขอมูลประวัติสวนตัว แกไขรหัสผาน กรอกแบบฟอรมสํารวจ
ความคิดเห็น กรอกขอมูลเลือกสถานที่ฝกงาน กรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 

หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน สามารถจัดการขอมูลการประเมินผลการฝกงานของ
นักศึกษาที่เขารับการฝกงาน ดูขอมูลประวัตินักศึกษาฝกงาน สงขอความถึงอาจารยผูดูแลควบคุม
การฝกงาน ดูรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของนักศึกษาฝกงาน 
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อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน สามารถจัดการขอมูลทั้งหมดภายในระบบ สามารถเรียกดู
รายงานตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการฝกงาน เชน รายงานรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานที่
รับนักศึกษาฝกงานทั้งหมด รายงานรายชื่อแลรายละเอียดของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานที่ตอบ
รับใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน รายงานการเลือกหนวยงาน 3 ลําดับของนักศึกษา 
รายงานประกาศผลการคัดเลือก รายงานประวัตินักศึกษา รายงานการตอบแบบสํารวจของนักศึกษา 
รายงานการกรอกการปฏิบัติงานรายวันของนักศึกษา 

โดยระบบจะทํางานที่สัมพันธกัน แสดงดงัรูป 3.1 
 
 



รูป 3.1 แผนภาพบริบทของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาํหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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รูป 3.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.0
ระบบการจัดการขอมูล

ในระบบทั้งหมด

2.0
ระบบลงทะเบียน

3.0
ระบบตอบแบบสํารวจ

4.0
ระบบกรอกขอมูลเลือก

บริษัทฝกงาน

5.0
ระบบกรอกรายงาน
การปฏิบัติงานรายวัน

6.0
ระบบการประเมินผล

7.0
ระบบออกรายงาน

ภาควิชา

บริษัท นักศึกษา

ตรวจสอบขอมูล Log in ของบริษัท

ขอมูล Log in ของบริษัท

ตรวจสอบขอมูล Log in ของภาควิชา

ขอมูล Log in ของภาควิชา

ขอมูล Log in ของนักศึกษา

ตรวจสอบขอมูล Log in ของนักศึกษา

ขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา

Username & Password

ขอมูลการตอบแบบสํารวจ

ขอมูลการปฏิบัติงานรายวัน

ขอมูลเลือกลําดับสถานที่ฝกงาน

ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา

ขอเสนอแนะของบริษัท

ขอมูลการประเมินผลนักศึกษา

รายงานประวัตินักศึกษา

รายงานการกรอกการปฎิบัติงานรายวันของนักศึกษา

รายงานผลการประเมินนักศึกษา

รายงานผลการประเมินนักศึกษา

รายงานรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัททั้งหมด

รายงานประกาศผลการคัดเลือก

รายงานการเลือกบริษัท 3 ลําดับของนักศึกษา

รายงานการกรอกการปฎิบัติงานรายวันของนักศึกษา

รายชื่อและรายละเอียดของบริษัทที่นักศึกษาติดตอเอง

รายงานประวัตินักศีกษา

รายงานแบบสํารวจของนักศึกษา

รายงานรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัททั้งหมด

รายงานรายชื่อและรายละเอียดของบริษัทที่ตอบรับนักศึกษาฝกงาน

รายงานการเลือกบริษัท 3 ลําดับของนักศึกษา

รายงานการกรอกการปฎิบัติงานรายวันของนักศึกษา

รายงานผลการประเมินนักศึกษา

รายงานสรุปผลการตอบแบบสํารวจของนักศึกษา

รายงานขอเสนอแนะของบริษัท

รายงานสรุปผลการกรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษารายงานสรุปผลการประเมินนักศึกษาและขอเสนอแนะของบริษัท

รายงานแบบสํารวจของนักศึกษา

รายงานขอมูลลําดับสถานที่ฝกงานและขอมูลสวนตัวของนักศึกษา

แฟม polltraining

ขอมูลแบบสํารวจ

แฟม form_1

ขอมูลสวนตัว

แฟม company_1

ขอมูลเลือกลําดับสถานที่ฝกงาน

ขอมูลสวนตัว

ขอมูลเลือก
ลําดับสถานที่ฝกงาน

รายงานการปฏิบัติงาน
รายวันของนักศึกษา

นักศึกษา

ภาควิชา
บริษัท

นักศึกษา

แฟม stuser

ขอมูลสิทธิการเขาระบบ

แฟม report_work

ขอมูลการปฎิบัติงานรายวัน

ขอมูลการปฎิบัติงานรายวัน

แฟม stu_detail

ขอมูลนักศึกษา

แฟม stu_detail

ขอมูลนักศึกษา

แฟม evaluation

ขอมูลการประเมินผล

ขอมูลการประเมินผล

แฟม polltrainingขอมูลแบบสํารวจ
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• แผนภาพการไหลของขอมูล  
 ตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของความสัมพันธ
ตางๆ ระหวางระบบงานยอยกับระบบงานใหญได ดังรูป 3.2 ซ่ึงแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล
ของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการแสดงองคประกอบ จากรูป 3.1 แสดงแผนภาพบริบท โดย
สามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกไดทั้งหมด 7 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 

 
ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 
1.0 ระบบจัดการขอมูลระบบ 
2.0 ระบบลงทะเบยีน 
3.0 ระบบตอบแบบสํารวจ 
4.0 ระบบกรอกขอมูลเลือกหนวยงานที่รับนกัศึกษาฝกงาน 
5.0 ระบบกรอกรายงานการปฏิบตัิงานประจําวนั 
6.0 ระบบการประเมินผล 
7.0 ระบบออกรายงาน 

 
กระบวนการ 1.0 จัดการขอมูลระบบ 

เปนกระบวนการจัดการขอมูล ซ่ึงเปนสวนถูกจัดเตรียมไวเพื่อใหผูที่มีสิทธิที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลในระบบ สามารถทําการปรับปรุงขอมูล ซ่ึง
สามารถปรับปรุงขอมูลไดดังนี้  

บันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

• ขอมูลหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
แกไขขอมูล 

• ขอมูลหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 

• ขอมูลนักศึกษา 

• ขอมูลปที่ฝกงาน 

• ขอมูลการตอบแบบสํารวจ 
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• ขอมูลอาจารยผูควบคุมการฝกงาน 
ลบขอมูล 

• ขอมูลหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 

• ขอมูลนักศึกษา 
คนหาขอมูล 

• ขอมูลนักศึกษา 
 
กระบวนการ 2.0 ระบบลงทะเบียน 
 ระบบลงทะเบยีน นกัศึกษาจะตองทําการลงทะเบียนเพื่อเขาใชระบบ 
 
กระบวนการ 3.0 ระบบตอบแบบสํารวจ 
 ระบบตอบแบบสํารวจ นักศกึษาตอบแบบสํารวจเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหกับภาควชิาฯ 
 
กระบวนการ 4.0 ระบบกรอกขอมูลเลือกหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
 ระบบกรอกขอมูลเลือกหนวยงานที่รับนกัศึกษาฝกงาน นักศึกษากรอกขอมูลและเลือก
หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 3 อันดับ 
 
กระบวนการ 5.0 ระบบกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
 ระบบกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน นักศึกษากรอกขอมูลรายงานการปฏิบัติงาน
ประจําวัน สามารถแกไขรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
 
กระบวนการ 6.0 ระบบการประเมินผล 
 ระบบการประเมินผล หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานประเมินการฝกงานของนักศึกษา 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา 
 
กระบวนการ 7.0 ระบบออกรายงาน 
 ระบบออกรายงาน เปนกระบวนการออกรายงานของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงระบบ 
สามารถออกรายงานไดดังนี้ 
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รายงานนักศึกษา 

• รายงานประวัติสวนตัว 

• รายงานการตอบแบบสํารวจ 

• รายงานการเลือกหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 

• รายงานการกรอกการปฏิบัติงานประจําวัน 

• รายงานหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานที่ตอบรับนักศึกษาฝกงาน 
รายงานสําหรับหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 

• รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ฝกงาน 

• รายงานการปฏิบัติงานประจําวันของนักศึกษา 

• รายงานการประเมินผลการฝกงาน 

• รายงานรายชื่ออาจารยผูควบคุมการฝกงาน 
รายงานสําหรับภาควิชา 

• รายงานรายชื่อนักศึกษา 

• รายงานรายชื่ออาจารยผูควบคุมการฝกงาน 

• รายงานการตอบแบบสํารวจ 

• รายงานการประเมินผลการฝกงาน 

• รายงานรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงานทั้งหมด 

• รายงานรายชื่อและรายละเอียดของหนวยงานที่ตอบรับนักศึกษาฝกงาน 

• รายงานการเลือกหนวยงาน 3 ลําดับของนักศึกษา 

• รายงานประกาศผลการคัดเลือก 

• รายงานสรุปผลการฝกงาน เชน สรุปผลการตอบแบบสํารวจของนักศึกษา สรุปผล
การกรอกรายงานการปฏิบัติงานรายวันของนักศึกษา สรุปผลการประเมินนักศึกษา
และขอเสนอแนะจากหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
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2.2  การออกแบบฐานขอมูล 
จากการวิเคราะหระบบทําใหสามารถออกแบบฐานขอมูล โดยใชเครื่องมือใน

การแสดงแผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูลคือ MyODBC ใชสําหรับเชื่อมตอฐานขอมูล 
MySQL และ Microsoft Office Visio 2003 ในการนําเขาฐานขอมูลจาก MyODBC แสดงในรูป
แผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดง
ดังรูป 3.3 
 
รูป 3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล 

company_1

PK id

off_name
contact_name
position
off_address
off_province
off_tel
off_fax
off_email
off_position
off_receive
off_time
off_option
status
comment

company_2

PK id

name
off_address
province
contact_name
officer_name
off_tel
st_code
year
jobdetail
comment

config

PK id

name
status
comment

evaluation

PK id

stuid
eva_job
eva_place
eva_dept
eva_start
eva_end
eva1
eva2
eva3
eva4
eva5
eva6
eva_1
eva_2
eva_3
eva_4
eva_5
eva_6
eva_7
eva_8
eva_9
eva_10
eva_comment
eva_name
eva_position

form_1

PK st_code

st_hname
st_name
st_grade
st_advisor
st_address
st_address_real
st_mo_phone
st_tel
st_emer_name
st_emer_tel
st_choice1
st_choice2
st_choice3
st_result
year
st_birthdate
st_age
st_sex
st_na1
st_na2
st_religion
st_height
st_weight
st_con_dis
st_status
st_id_card
st_id_place
st_id_date
st_id_expr
st_email
st_emer_address
st_emer_rela
st_advisor_tel
st_fri1
st_fri2
st_fritel1
st_fritel2
status_result

form_2

PK st_code

st_hname
st_name
st_grade
st_advisor
st_address
st_address_real
st_mo_phone
st_tel
st_emer_name
st_emer_tel
st_off_name
st_off_address
st_contact_name
st_officer_name
st_off_tel
st_result
year
status
fri1
fri2
fritel1
fritel2
comment
jobdetail
email

info_training

PK id

title
detail
stamp
pub

lecturer

PK id

prefix
name
username
con_status
tel
email

polltraining

PK id

stuid
idcard
name
ch1
ch2
ch3
place
year

statustraning

PK id

name

stu_detail

PK id

st_code
st_name
st_mphone
st_email

student

PK st_code

name
st_choice
status
year
st_choice_code
password
handbook
ga

stuser

PK id

StUserName
StPassWord
StType
statuslogin

up_pic

PK st_code

up_filename

webboarddetailtraining

PK no
PK comtno

comtdetail
comtname
comtemail
comtstamp
status

webboardtraining

PK no

subject
detail
name
email
ipaddress
counter
stamp
status

yeartraining

PK id

year
detail  

 
จากการแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล

ตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการออกแบบตารางฐานขอมูลไดพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล MySQL 
ประกอบไปดวยตารางขอมูล 18 ตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับโครงการ
ฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับ 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล
ภาษาองักฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

1. ตารางขอมูลบริษัท
ที่ภาควิชาหาให 

company_1 เก็บขอมูลบริษัทที่
ภาควิชาหาให 

Master Table 

2. ตารางขอมูลบริษัท
ที่นักศึกษาหาเอง 

company_2 เก็บขอมูลบริษัทที่
นักศึกษาหาเอง 

Master Table 

3. ตารางสถานะ
ระบบ 

config เก็บขอมูลสถานะ
ระบบ 

Reference Table 

4. ตารางการ
ประเมินผลการ
ฝกงาน 

evaluation เก็บขอมูลการ
ประเมินผลการ
ฝกงาน 

Transaction Table 

5. ตารางนักศึกษาที่
ใหภาควิชาหา
สถานที่ฝกงานให 

form_1 เก็บขอมูลนักศึกษา
ใหภาควิชาหา
สถานที่ฝกงานให 

Master Table 

6. ตารางนักศึกษาที่
หาสถานที่ฝกงาน
เอง 

form_2 เก็บขอมูลนักศึกษา
หาที่ฝกงานเอง 

Master Table 

7. ตารางประกาศขาว info_training เก็บขอมูลประกาศ
ขาว 

Master Table 

8. ตารางอาจารย lecturer เก็บขอมูลอาจารยผู
ควบคุมการฝกงาน 

Master Table 

9. ตารางแบบสํารวจ polltraining เก็บขอมูลการตอบ
แบบสํารวจ 

Master Table 

10. ตารางสถานะ statustraining เก็บขอมูลสถานะ
ของบริษัท 

Reference Table 

11. ตารางลงทะเบียน
ใชระบบ 

stu_detail เก็บขอมูลนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเขาใช
ระบบ 

Reference Table 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับโครงการ
ฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ชื่อตารางขอมูล
ภาษาองักฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

12. ตารางสิทธิการเขา
สูระบบ 

stuser  เก็บขอมูลช่ือสิทธิ
การเขาสูระบบ 

Reference Table 

13. ตารางนักศึกษา
ทั้งหมด 

student เก็บขอมูล Reference Table 

14. ตารางรูปภาพ
นักศึกษา 

up_pic เก็บขอมูล Reference Table 

15. ตารางปที่ฝกงาน yeartrain  เก็บขอมูลปที่ฝกงาน Reference Table 
16. ตารางรายละเอียด

กระดานสนทนา 
webboarddetailtraining เก็บขอมูล

รายละเอียดกระดาน
สนทนา 

Reference Table 

17. ตารางกระดาน
สนทนา 

webboardtraining เก็บขอมูลกระดาน
สนทนา 

Master Table 

18. ตารางรายงานการ
ปฏิบัติงาน
ประจําวนั 

report_work เก็บขอมูลรายงาน
การปฏิบัติงาน
ประจําวนั 

Transaction Table 

 

จากตาราง 3.3 ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเห็น
รายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูลลงตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบ 
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1) ตารางขอมูลบริษัทที่ภาควิชาหาให เปนตารางที่เก็บขอมูลบริษัทที่ภาควิชาหาให แสดง
ดังตาราง 3.4 

 
ตาราง 3.4 ตารางขอมูลบริษัทที่ภาควิชาหาให 
ช่ือตาราง  : company_1 
คําอธิบาย : ตารางขอมูลบริษัทที่ภาควิชาหาให 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 10 รหัสบริษัท 1 
off_name varchar 100 ช่ือบริษัท สํานักงาน สอบบัญชี

นครพิงค 
contact_name varchar 100 ช่ือผูติดตอ คุณอรรถพงศ พีระเชื้อ 
position varchar 100 ตําแหนง ผูจัดการสํานักงานสอบ

บัญชีนครพิงค 
off_address text  ที่อยูบริษัท 166 ถ.ราชมรรคา ต.

พระสิงห อ.เมอืง จ.
เชียงใหม 50200 

off_province varchar 100 จังหวดั เชียงใหม 
off_tel varchar 100 หมายเลขโทรศัพท 053815222 
off_fax varchar 100 หมายเลขโทรสาร 053815199 
off_email varchar 100 อีเมล cpa@hotmail.com 
off_position varchar 100 ตําแหนงงาน สอบบัญชี 
off_receive varchar 100 จํานวนรับ 0 
off_time varchar 100 เวลาฝกงาน 1 มีนาคม ถึง 31 

พฤษภาคม 2550 
off_option text  เงื่อนไขการรบันักศึกษา

ฝกงาน 
เกรดมากกวา 3.00 

status int 2 สถานะ 1 
comment text  หมายเหต ุ สงเอกสารประกอบดวย 
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2) ตารางขอมูลบริษัทที่นักศึกษาหาเอง เปนตารางที่เก็บขอมูลบริษัทที่นักศึกษาหาเอง
แสดงดังตาราง 3.5 

 
ตาราง 3.5 ตารางขอมูลบริษัทนักศึกษาหาเอง 
ช่ือตาราง  : company_2 
คําอธิบาย : ตารางขอมูลบริษัทนักศึกษาหาเอง 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 5 รหัสบริษัท 1 
name varchar 150 ช่ือบริษัท หางหุนสวนสามัญสุ

เทพการบัญช ี
off_address  varchar 100 ที่อยูบริษัท 99 ถ.สุเทพ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 50200 
province varchar 100 จังหวดั เชียงใหม 
contact_name varchar 100 ช่ือผูติดตอ อ.สุทธินี  สารรัตน 
officer_name varchar 100 ช่ือเจาของบริษัท อ.สุทธินี  สารรัตน 
off_tel varchar 100 หมายเลขโทรศัพท 053278374,053810470 
st_code varchar 100 รหัสนักศึกษา 4515032 
year int 5 ปที่ฝกงาน 2548 
jobdetail varchar 100 ประเภทงานทีข่อฝก การสอบบัญชี 
comment text  หมายเหต ุ บริษัทตอบรับ 
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3) ตารางสถานะระบบ เปนตารางที่เก็บขอมูลสถานะระบบ แสดงดังตาราง 3.6  
 
ตาราง 3.6 ตารางสถานะระบบ 
ช่ือตาราง  : config 
คําอธิบาย : ตารางสถานะระบบ 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 11 รหัสระบบ 1 
name varchar 255 ช่ือระบบ ระบบลงทะเบยีน

นักศึกษา 
status int 1 สถานะระบบ 1 
comment text  หมายเหต ุ เปดใชวันที่ 1 ต.ค. 2551 

 
4) ตารางการประเมินผลการฝกงาน เปนตารางที่เก็บขอมูลการประเมินผลการฝกงาน 

แสดงดังตาราง 3.7 
 
ตาราง 3.7 ตารางการประเมินผลการฝกงาน 
ช่ือตาราง  : evaluation 
คําอธิบาย : ตารางการประเมนิผลการฝกงาน 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 11 เลขเพิ่มอัตโนมัติ  
stuid int 15 รหัสนักศึกษา 4815123 
eva_job varchar 115 ประเภทงานทีฝ่ก สอบบัญชี 
eva_place varchar 115 สถานที่ฝกงาน บริษัท ทีโอที จํากัด 
eva_dept varchar 115 แผนกที่ฝกงาน บัญชี 
eva_start varchar 115 วันที่เร่ิมฝกงาน 1 มีนาคม 2551 
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ตาราง 3.7 ตารางการประเมินผลการฝกงาน (ตอ) 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

eva_end varchar 115 วันสิ้นสุดฝกงาน 31 พฤษภาคม 2551 
eva1 int 3 จํานวนครั้งที่ไดรับ

หนังสือชมเชย 
1 

eva2 int 3 จํานวนครั้งที่ไดรับ
หนังสือตักเตือน 

1 

eva3 int 3 จํานวนครั้งที่ลาปวย 1 
eva4 int 3 จํานวนครั้งที่ขาดงาน 1 
eva5 int 3 จํานวนครั้งที่ลากิจ 1 
eva6 int 3 จํานวนครั้งที่มาสาย 1 
eva_1 int 3 ระดับคะแนนการ

ประเมินผล 
8 

eva_2 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_3 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_4 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_5 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_6 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_7 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_8 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 
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ตาราง 3.7 ตารางการประเมินผลการฝกงาน (ตอ) 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

eva_9 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_10 int 3 ระดับคะแนนการ
ประเมินผล 

8 

eva_comment text  ขอเสนอแนะ นักศึกษาฝกงานด ี
eva_name varchar 225 ช่ือผูประเมิน ประสิทธิ์ รักษา 
eva_position varchar 115 ตําแหนงผูประเมิน ผูตรวจสอบ 

 
5) ตารางนักศึกษาที่ใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให เปนตารางที่เก็บขอมูลนักศึกษาทีใ่ห

ภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให แสดงดังตาราง 3.8 
 
ตาราง 3.8 ตารางนักศึกษาที่ใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให 
ช่ือตาราง  : form_1 
คําอธิบาย : ตารางนักศึกษาทีใ่หภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให 
Primary Key : st_code 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_code varchar 10 รหัสนักศึกษา 4415195 
st_hname varchar 10 คํานําหนาชื่อ นาย 
st_name varchar 100 ช่ือ –นามสกุล ศรัณย หวังซื่อกุล 
st_grade varchar 10 เกรดเฉลี่ย 2.69 
st_advisor varchar 100 อาจารยที่ปรึกษา อ.มาลีมาส สิทธิสมบัติ 
st_address text  ที่อยูปจจุบนั 281/2 
st_address_real text  ที่อยูตอนฝกงาน 281/2 
st_mo_phone varchar 50 เบอรโทรศัพทมือถือ 09-8180574 
st_tel varchar 50 เบอรโทรศัพทบาน 056-222157 
st_emer_name varchar 100 ช่ือติดตอกรณฉีุกเฉิน วิริยาพร รูปขําดี 
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ตาราง 3.8 ตารางนักศึกษาที่ใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให (ตอ) 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_emer_tel varchar 50 เบอรโทรศัพทติดตอ
กรณีฉุกเฉนิ 

09-6326896 

st_off_1 varchar 100 รหัสบริษัทเลือกอันดับ1 35 
st_off_2 varchar 100 รหัสบริษัทเลือกอันดับ2 8 
st_off_3 varchar 100 รหัสบริษัทเลือกอันดับ3 3 
st_result varchar 100 รหัสบริษัทที่ได 35 
year int 5 ปที่ฝกงาน 2548 
st_birthdate varchar 50 วันเดือนปเกดิ 14 มกราคม 2526 
st_age Int 5 อายุ 21 
st_sex varchar 10 เพศ ชาย 
st_na1 varchar 10 เชื้อชาติ ไทย 
st_na2 varchar 10 สัญชาติ ไทย 
st_religion varchar 10 ศาสนา พุทธ 
st_height varchar 10 สวนสูง 157 
st_weight varchar 10 น้ําหนกั 45 
st_con_dis varchar 100 โรคประจําตัว หอบหืด 
st_status varchar 10 สถานภาพ โสด 
st_id_card varchar 50 หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
3346987123543 

st_id_place varchar 100 สถานที่ออกบัตร
ประจําตัวประชาชน 

อ.เมืองเชียงใหม 

st_id_date varchar 50 วันที่ออกบัตร 12 มกราคม 2547 
st_id_expr varchar 50 วันที่บัตรหมดอายุ 12 มกราคม 2552 
st_email varchar 50 อีเมล dit@hotmail.com 
st_emer_address text 10 ที่อยูติดตอกรณีฉุกเฉิน 281/2 
st_emer_rela varchar 10 ความสัมพันธ บิดา 
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ตาราง 3.8 ตารางนักศึกษาที่ใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให (ตอ) 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_advisor_tel varchar 30 เบอรโทรศัพทอาจารยที่
ปรึกษา 

0895564060 

st_fri1 varchar 100 ช่ือเพื่อนคนที1่ นายอนวุัฒน ใจด ี
st_fri2 varchar 100 ช่ือเพื่อนคนที2่ นายอนวุัฒน รักษา 
st_fritel1 varchar 30 เบอรโทรศัพทเพื่อนคน

ที่ 1 
0895564060 

st_fritel2 varchar 30 เบอรโทรศัพทเพื่อนคน
ที่ 2 

0895564060 

status_result char 1 สถานะการคัดเลือก
บริษัท 

1 

 
6) ตารางนักศึกษาที่หาสถานที่ฝกงานเอง เปนตารางที่เก็บขอมูลนักศึกษาที่หาสถานที่

ฝกงานเอง แสดงดังตาราง 3.9 
 
ตาราง 3.9 ตารางนักศึกษาทีห่าสถานที่ฝกงานเอง 
ช่ือตาราง  : form_2 
คําอธิบาย : ตารางนักศึกษาทีห่าสถานที่ฝกงานเอง 
Primary Key : st_code 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_code varchar 10 รหัสนักศึกษา 4515003 
st_hname varchar 10 คํานําหนาชื่อ นางสาว 
st_name varchar 100 ช่ือ-นามสกุล กสิณา  พึ่งแสง 
st_grade varchar 10 เกรดเฉลี่ย 3.15 
st_advisor varchar 100 อาจารยที่ปรึกษา อ. ธันยานี โพธิสาร 
st_address text  ที่อยูปจจุบนั 281/3 ม.3 
st_address_real text  ที่อยูตอนฝกงาน 281/3 ม.3 
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ตาราง 3.9 ตารางนักศึกษาทีห่าสถานที่ฝกงานเอง (ตอ) 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_mo_phone varchar 20 เบอรโทรศัพทมือถือ 012887279 
st_tel varchar 50 เบอรโทรศัพทบาน 053223123 
st_emer_name varchar 100 ช่ือติดตอกรณฉีุกเฉิน นายอนวุัฒน ใจด ี
st_emer_tel varchar 50 เบอรโทรศัพทติดตอ

กรณีฉุกเฉนิ 
0893451234 

st_off_name varchar 100 ช่ือบริษัท บริษัท ไทยพฒันา 
st_off_address text  ที่อยูบริษัท 23/34 ม.3 
st_contact_name varchar 100 ช่ือผูติดตอ คุณนภา พึ่งรัก 
st_officer_name varchar 100 ช่ือเจาของบริษัท คุณนภา พึ่งรัก 
st_off_tel varchar 50 เบอรโทรศัพท 053123456 
year int 5 ปที่ฝกงาน 2551 
status int 5 สถานะ 1 
fri1 varchar 100 ช่ือเพื่อนคนที่ 1 นายนที มใีจ 
fri2 varchar 100 ช่ือเพื่อนคนที่ 2 นายปฏิทิน สามดี 
fritel1 varchar 30 เบอรโทรศัพทเพื่อนคน

ที่ 1 
0891234561 

fritel2 varchar 30 เบอรโทรศัพทเพื่อนคน
ที่ 2 

0891234561 

comment text  หมายเหต ุ ติดตอภาควิชาฯ 
jobdetail text  ประเภทงานทีข่อฝกงาน งานสอบบัญชี 
email varchar 100 อีเมล matr@hotmail.com 
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7) ตารางประกาศขาว เปนตารางที่เก็บขอมูลประกาศขาว แสดงดังตาราง 3.10 
 
ตาราง 3.10 ตารางประกาศขาว 
ช่ือตาราง  : info_training 
คําอธิบาย : ตารางประกาศขาว 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 5 เลขเพิ่มอัตโนมัติ 1 
title varchar 100 หัวขอประกาศ ลงทะเบียน 
detail text  รายละเอียดประกาศ วันที1่-3 พ.ย. 2551 
stamp varchar 50 วันที่ประกาศ 2551-09-10 
pub int 1 สถานะประกาศ 1 

 
8) ตารางอาจารย เปนตารางที่เกบ็ขอมูลอาจารยผูควบคุมการฝกงาน แสดงดังตาราง 3.11  

 
ตาราง 3.11 ตารางอาจารย 
ช่ือตาราง  : lecturer 
คําอธิบาย : ตารางอาจารย 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 10 เลขเพิ่มอัตโนมัติ 1 
prefix varchar 20 ตําแหนง รองศาสตราจารย 
name varchar 50 ช่ือ-นามสกุล นภาพร ณ เชียงใหม 
username varchar 50 ช่ือผูใชระบบ napaporn 
con_status int 1 สถานะผูควบคุมการ

ฝกงาน 
0 

tel varchar 25 เบอรโทรศัพท 053-942140 
email varchar 100 อีเมล naporn@hotmail.com 
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9) ตารางแบบสํารวจ เปนตารางที่เก็บขอมูลการตอบแบบสํารวจ แสดงดังตาราง 3.12  
 
ตาราง 3.12 ตารางแบบสํารวจ 
ช่ือตาราง  : polltraining 
คําอธิบาย : ตารางแบบสํารวจ 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 3 เลขเพิ่มอัตมัติ 1 
stuid int 11 รหัสนักศึกษา 4615250 
idcard varchar 15 เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
4294967295 

name varchar 100 ช่ือ-นามสกุล นางสาวอรพรรณ จุล
รัตน 

ch1 int 2 ตัวเลือกที1่ 1 
ch2 int 2 ตัวเลือกที2่ 1 
ch3 int 2 ตัวเลือกที3่ 2 
place varchar 50 สถานที่ฝกงาน ระยอง 
year int 5 ปที่ฝกงาน 2549 

 
10) ตารางสถานะ เปนตารางที่เกบ็ขอมูลสถานะของบริษัท แสดงดังตาราง 3.13  

 
ตาราง 3.13 ตารางสถานะ 
ช่ือตาราง  : statustraining 
คําอธิบาย : ตารางสถานะ 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 3 รหัสสถานะ 1 
name varchar 20 ช่ือสถานะ ขอความอนุเคราะห 
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11) ตารางลงทะเบียนใชระบบ เปนตารางที่เกบ็ขอมูลลงทะเบียนใชระบบ แสดงดังตาราง 
3.14  

 
ตาราง 3.14 ตารางลงทะเบียนใชระบบ 
ช่ือตาราง  : stu_detail 
คําอธิบาย : ตารางลงทะเบียนใชระบบ 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 11 เลขเพิ่มอัตโนมัติ 1 
st_code int 15 รหัสนักศึกษา 4815124 
st_name varchar 225 ช่ือ-นามสกุล นายอนวุัฒน พึ่งมี 
st_mphone varchar 15 เบอรโทรศัพทมือถือ 0898941234 
st_email varchar 225 อีเมล itm@hotmail.com 

 
12) ตารางสิทธิการเขาสูระบบ เปนตารางที่เกบ็ขอมูลช่ือสิทธิการเขาสูระบบ แสดงดัง

ตาราง 3.15 
 
ตาราง 3.15 ตารางสิทธิการเขาสูระบบ 
ช่ือตาราง  : stuser 
คําอธิบาย : ตารางสิทธิการเขาสูระบบ 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 3 เลขเพิ่มอัตโนมัติ 1 
stusername varchar 50 ช่ือผูใช admin 
stpassword varchar 50 รหัสผานผูใช 1234 
sttype varchar 50 สถานะสิทธิ admin 
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13) ตารางนักศึกษาทั้งหมด เปนที่เก็บขอมูลนกัศึกษาทั้งหมด แสดงดังตาราง 3.16  
 
ตาราง 3.16 ตารางนักศึกษาทัง้หมด 
ช่ือตาราง  : student 
คําอธิบาย : นกัศึกษาทั้งหมด 
Primary Key : st_code 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_code varchar 15 รหัสนักศึกษา 4415195 
name varchar 100 ช่ือ-นามสกุล นายศรัณย หวงัซื่อกุล 
st_choice varchar 50 การหาที่ฝกงาน ภาควิชาหาให 
year int 5 ปที่ฝกงาน 2548 

 
14) ตารางรูปภาพนักศึกษา เปนตารางที่เก็บขอมูลรูปภาพนกัศึกษา แสดงดังตาราง 3.17 

 
ตาราง 3.17 ตารางรูปภาพนักศึกษา 
ช่ือตาราง  : up_pic 
คําอธิบาย : ตารางรูปภาพนักศึกษา 
Primary Key : st_code 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

st_code  int 20 รหัสนักศึกษา 4515003 
up_filename varchar 50 ภาพนกัศึกษา 4515003.jpg 
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15) ตารางปที่ฝกงาน เปนตารางที่เก็บขอมูลปที่ฝกงาน แสดงดังตาราง 3.18 
 
ตาราง 3.18 ตารางปที่ฝกงาน 
ช่ือตาราง  : yeartrain 
คําอธิบาย : ตารางปที่ฝกงาน 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 3 เลขเพิ่มอัตโนมัติ 1 
year  int 5 ปที่ฝกงาน 2551 
detail text  หมายเหต ุ ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 

– 30 พฤษภาคม 2551 
 

16) ตารางรายละเอียดกระดานสนทนา เปนตารางที่เก็บขอมูลรายละเอียดกระดานสนทนา 
แสดงดังตาราง 3.19 

 
ตาราง 3.19 ตารางรายละเอียดกระดานสนทนา 
ช่ือตาราง  : webboarddetailtraining 
คําอธิบาย : ตารางรายละเอียดกระดานสนทนา 
Primary Key : no , comtno 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

no int 4 เลขกระทู 1 
comtno int 4 เลขตอบกระทู 1 
comtdetail text  รายละเอียด เห็นดวยตามนัน้ครับ 
comtname varchar 50 ช่ือผูตอบ อนุวัฒน ใจด ี
comtemail varchar  50 อีเมลผูตอบ kridsada.tum@gmail.com 
comtipa varchar 15 หมายเลขเครื่องผูตอบ 202.41.187.247 
comtstamp datetime  วันเวลาที่ตอบ 2549-05-21 15:58:10 
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17) ตารางกระดานสนทนา เปนตารางที่เก็บขอมูลกระดานสนทนา แสดงดังตาราง 3.20 
 
ตาราง 3.20 ตารางกระดานสนทนา 
ช่ือตาราง  : webboradtraining 
คําอธิบาย : ตารางกระดานสนทนา 
Primary Key : no 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

no int 4 หมายเลขกระทู 1 
subject varchar 150 หัวขอกระทู ฝกงานกันเปนไงกันบาง 
detail text  รายละเอียดกระทู ฝกงานกันเปนไงกันบาง 
name varchar 50 ช่ือผูตั้งกระทู Bobo 
email varchar 50 อีเมลผูตั้งกระทู itm@hotmail.com 
ipaddress varchar 15 หมายเลขเครื่อง 58.136.102.70 
counter int 5 จํานวนผูอานกระทู 73 
stamp datetime  วันที่ตั้งกระทู 2549-03-29 08:35:29 

 
18) ตารางรายงานการปฏิบัติงานประจําวนั เปนตารางเก็บขอมูลรายงานการปฏิบัติงาน

ประจําวนั แสดงดังตาราง 3.21 
 

ตาราง 3.21 ตารางรายงานการปฏิบัติงานประจําวนั 
ช่ือตาราง  : report_work 
คําอธิบาย : ตารางรายงานการปฏิบัติงานประจําวนั 
Primary Key : id 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 11 เลขเพิ่มอัตโนมัติ 1 
st_code int 11 รหัสนักศึกษา 4815234 
day_work date  วันที่ทํางาน 2008-09-01 
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ตาราง 3.21 ตารางรายงานการปฏิบัติงานประจําวนั (ตอ) 
ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

job_detail text  งานที่ฝกและความรูที่
ไดรับ 

ตรวจเอกสารบัญชี 
เขาใจระบบการทํางาน
จริง 

job_threat text  ปญหาอุปสรรค ยังไมเขาใจงานที่ทํางาน
บางสวนงาน 

day_add datetime  วันที่เพิ่มขอมลู 2551-09-09 12:51:43 
last_update datetime  วันที่แกไขลาสุด 2551-09-09 12:51:43 

 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามขอบเขตของระบบ  ไดแก ขอบเขตดาน
ผูใชงาน ขอบเขตดานระบบงาน 

4) ทดสอบและประเมินผลระบบ  
ไดทําการทดสอบระบบในขั้นตอนทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) การลงทะเบียนเพื่อเขาใชระบบของนักศึกษา มีการทดสอบโดยใหนักศึกษาทํา

การลงทะเบียนเพื่อเขาในระบบ  
(2) การล็อกอินเขาสูระบบ มีการทดสอบโดยใชช่ือผูใชงาน และรหัสผานแตละคน 

มีการทดสอบโดยใหนักศึกษา หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน และอาจารย
ผูดูแลควบคุมการฝกงาน ทําการล็อกอินเขาสูระบบ มีการทดสอบโดยใชช่ือ
ผูใชงาน และรหัสผานแตละคน 

(3)  การจัดการขอมูลเบื้องตน มีการทดสอบใหนักศึกษา หนวยงานที่รับนักศึกษา
ฝกงาน และอาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน ทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ และ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5) ทําการประเมินผลการทดสอบ และแกไขขอบกพรอง 
หลังจากที่ไดทดสอบและประเมินผลระบบ จึงทําการรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะ

จากการทดสอบแลประเมินผลระบบ เพื่อแกไขขอบกพรองของระบบตอไป 
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6) จัดทําคูมือการใชงานระบบ 
ไดจัดทําคูมือเพื่ออธิบายการทํางานของระบบสารสนเทศและเพื่อประกอบการใช

งานระบบตอไป 
 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1. ฮารดแวร (Hardware) 
1)    คอมพิวเตอรมีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) Core 2 Duo  1.8 GHz 
2)  หนวยความจําหลัก(RAM) ขนาด 1 GB 
3) อุปกรณบันทกึขอมูล(HDD) ขนาด 120 GB 

2. ซอฟตแวร (Software) 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต อโดบี มาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร 8 (Adobe 

Macromedia  Dreamweaver 8) 
3) เครื่องมือพัฒนากราฟฟก อโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) 
4) ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) 
5) เว็บเซิฟเวอร อาปาเช (Apache) 
6) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)  
7) โปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูล มายเอสคิวแอล-ฟรอนท (MySQL-Front) 
8) เว็บบราวเซอร ไมโครซอฟตอินเทอรเน็ตเอก็ซโพลเรอร เวอรช่ัน 6.0 
9) เครื่องมือในการจัดทําเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 (Microsoft Office 

2003) 
3. แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามใช ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงานทั้ง 3 สวน คือ
นักศึกษา บริษัทที่รับนักศึกษาฝกงาน และอาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงานตอระบบสารสนเทศใน 
2 ดานหลักๆ คือ ดานรูปแบบของระบบสารสนเทศ และดานลําดับการประมวลผล การนําเสนอ
ขอมูลตอผูใชงาน เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามไปพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูลและคาสถิติท่ีใช 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย 
(Mean) ใชมาตรวัดของไลเคิรท (Likert Scales) แบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
  มากที่สุด 5 
  มาก 4 
  ปานกลาง 3 
  นอย 2 
  นอยที่สุด 1 
ผลคะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ 

  คาเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  4.50 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 
3.7 สถานที่ท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาตนแบบระบบ
สารสนเทศ มีดังนี้ 

1. ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


