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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยพัฒนาเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย
โปรแกรมภาษา HTML5, CSS, JavaScript, PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เป็นคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 11 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถ
จัดการข้อมูลโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล แสดงรายงาน
ติดตามผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมินได้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(x̅=4.43 S.D.=0.63) 
ค าส าคัญ: ระบบฐานข้อมูล/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 
 

Abstract 
 This research was aimed to develop a data system of student affair’s performance report, 
Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University.  By developing into a 
form of web application, researchers used HTML5, CSS, JavaScript, PHP programs that connected 
to MySOL database.  Instrument used in this research was satisfactory questionnaire.  The sample 
were 11 lecturers and staff of Faculty of Science and Technology.  Statistics used to analyze 
collected data were percentage, mean, and standard deviation.  The results indicated that the 
database system of student affairs performance report, Faculty of Science and Technology, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University were able to 1) efficiently manage the projects and activities 
data, 2) reduce the data searching time, 3) present the achievement report according to the student 
affair’s indicators, and 4) be used as a reference for the educational quality assurances evaluation 
with the overall satisfaction on the system was at a good level ( ̅X= 4.43 S.D.=0.63) 
Keywords: Database system / Student activity / Reporting activities 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ถือเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษา และ
ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการท างาน และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมี
ความสุข การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมครบถ้วน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไปทั้งในด้านภูมิหลัง 
ความสนใจ และความสามารถ ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมีความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคน ได้แก่ (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิง่แวดล้อม (4) กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม และ (5) กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นคณะที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายด้านเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและกลยุทธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะตามตัวบงช้ีที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เมื่อด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมส่งภายใน 15 วัน ในรูปแบบเล่มเอกสารรายงาน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาต่อคณะ ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณจัดท ารูปเล่มรายงานและทรัพยากรจัดเก็บเป็นอย่างมาก อีกทั้งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมานั้นการจัดเก็บเอกสาร การค้นหาข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการค้นหาและติดตามเอกสารรายงานเล่มโครงการ บางครั้งเอกสารช ารุดและสูญหายตามระยะเวลา 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร         
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสารและการประมวลผลเพื่อการบริหารติดตาม
การด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีขอบเขตดังนี้ 

1. จัดเก็บข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลงในฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมภาษา 
PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL   

2. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และแสดงผลข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           
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1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 11 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML5, CSS, JavaScript, PHP เช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล MySQL โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบฐานข้อมลู
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยสอบถามคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 11 คน 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 5.  วิธีการด าเนินการพัฒนา  
  5.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี งานวิจัย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ระบบงานเดิม และสอบถาม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้งานระบบ   
  5.2  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
       ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการ
ท างาน ดังภาพท่ี 1      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของระบบ 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการท างานของระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 1) ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       มี
หน้าที่ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของบุคลากร จัดการข้อมูลปีงบประมาณโครงการ ข้อมูลโครงการ ผลประเมิน
ตัวช้ีวัด นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการ รายงานภาพรวมโครงการทั้งหมด และสามารถดาวน์

- รายละเอียดโครงการ 
- รายงานผลรูปแบบไฟล์ PDF  

- ข้อมูลปีงบประมาณ 
- ข้อมูลโครงการ 
- ผลประเมินตัวช้ีวัด 

 

ระบบฐานข้อมลู
รายงานผลการ

ด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ผู้ดูแลระบบ 
- รายละเอียดโครงการ 

- ค้นหาข้อมูลโครงการ 

 ผู้ใช้งาน 
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โหลดไฟล์รายงานผลการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบไฟล์นามสกุล PDF เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2) ผู้ใช้งาน ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถค้นหาโครงการ ดู
รายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบไฟล์นามสกุล 
PDF ได้   
 
 6.  การพัฒนาระบบ 
 ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML5, CSS, JavaScript PHP และติดต่อฐานข้อมูล 
MySQL 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
  การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ และ   
2) ผู้ใช้งาน ซึ่งได้ผลการพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที่ 2 ส่วนผู้ดูแลระบบ 

 
จากภาพที่ 2 เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของบุคลากร จัดการข้อมูล

ปีงบประมาณโครงการ ข้อมูลโครงการ ผลประเมินตัวช้ีวัด นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
รายงานภาพรวมโครงการทั้งหมด และสามารถดาวน์โหลดไฟลร์ายงานผลการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบไฟลน์ามสกลุ 
PDF เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาพที่ 3 ส่วนผู้ดูแลระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

จากภาพที่ 3 เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ภาพที่ 4 ส่วนผู้ดูแลระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผลประเมินตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

จากภาพที่ 4 เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผลประเมินตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ภาพที่ 5 รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
จากภาพที่ 5 เป็นส่วนของผู้ใช้งาน ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สามารถค้นหาโครงการ เพื่อดูรายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
รายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบไฟล์นามสกุล 
PDF ได้ 

ภาพที่ 6 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

จากภาพที่ 6 เป็นส่วนของผู้ใช้งาน ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบไฟล์นามสกุล PDF ได้ 
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 2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 ส าหรับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นคณาจารยแ์ละบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 11 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปของความพึงพอใจ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2543) 

4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 

 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

รายการ 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.49 0.54 ระดับด ี
2. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.33 0.60 ระดับด ี
3. ความเร็วในการประมลผลข้อมลู 4.37 0.66 ระดับด ี

4.  การจัดวางส่วนประกอบต่างๆ ของเว็บเหมาะสม 4.38 0.38 ระดับด ี

5.  ประโยชน์ของระบบต่อการปฏบิตัิงาน 4.57 0.38 ระดับดีมาก 
ภาพรวม 4.43 0.63 ระดับด ี

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมต่อระบบฐานข้อมูลรายงานผล

การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.43, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.57, 
S.D.=0.38) รองลงมามีความพึงพอใจระบบใช้งานง่าย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.49, S.D.=0.54) และ    
มีความพึงพอใจต่อการจัดวางส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บเหมาะสม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.38, 
S.D.=0.38) ตามล าดับ 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML5, CSS, JavaScript, PHP ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล MySQL โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของ
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บุคลากร จัดการข้อมูลปีงบประมาณโครงการ ข้อมูลโครงการ ผลประเมินตัวช้ีวัด ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
รายงานภาพรวมโครงการทั้งหมด และสามารถดาวน์โหลดไฟลร์ายงานผลการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบไฟลน์ามสกลุ 
PDF และ 2) ส่วนผู้ใช้งานระบบ สามารถค้นหาโครงการ เพื่อดูรายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบไฟล์นามสกุล PDF ซึ่งสอดคล้องกับ (สมใจ ศิริปัญญาวุธ, 2557) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยา
คารกรุงเทพฯ ที่พัฒนาระบบให้สามารถน าไปใช้ในการบริหารโครงการที่ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
รายงานผลการด าเนินโครงการด้านความส าเร็จแต่ละตัวช้ีวัดของโครงการกิจกรรม โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP 
ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL  
 2. ความพึงพอใจภาพรวมต่อระบบฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.43, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน เหตุที่ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรให้หลักสูตรที่จัดกิจกรรมเป็นผู้ด าเนินการจัดการข้อมูลโครงการและกิจกรรมเอง 
2. ควรเพิ่มโครงการและกิจกรรมทั้งหมดของคณะให้ครบทุกด้าน 
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