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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) เพื่อประเมินคุณภาพ

ระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใช กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงเปน  4  กลุม ไดแก  1) ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญระบบสารสนเทศ 

จํานวน 5 คน 2) ประธานหลักสูตร/อาจารย จํานวน 33 คน 3) บุคลากร จํานวน 8 คน  4) นักศึกษา 

จํานวน 316 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย แผนภาพ

กระแสขอมูล แบบจําลองอีอาร พจนานุกรมขอมูล การออกแบบสวนติดตอผูใช และเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บขอมูลคือ แบบวิเคราะหหาตัวแบบมาตรฐานของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบบประเมินคุณภาพระบบฯ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใช  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคา IOC คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบวา  

1. ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาฯ มีผูเกี่ยวของกับ

ระบบ 5 กลุม คือ นักศึกษา ประธานหลักสูตร ผูบริหาร เจาหนาที่ และผูดูแลระบบ โดยระบบ

ประกอบดวย 7 กระบวนการ คือ ลงทะเบียน เขาระบบ จัดการขอมูลระบบ จัดการขอมูลฝก

ประสบการณวิชาชีพ  การอนุมัติ  ประเมินความพึงพอใจตอระบบ และรายงาน 

2. การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ อยูใน

เกณฑที่เหมาะสม มีคุณภาพสูง สามารถใชงานไดจริง    
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3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการฐานขอมูลการฝกประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษาฯ ทําการทดลองใช   ในดานขอมูลนําเขา กระบวนการทํางาน และการแสดงผลจัด

อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : ระบบฝกประสบการณ, แบบระบบฐานขอมูล 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

Title Research:  A Development of Model Management Internship System for 

Student, Dhonburi Rajabhat University 

Researcher 1. Mr. Pisit Bowornlertsutee   

2. Asst.Prof. Tachakorn  Worngkumchai 

  3. Asst.Prof. Dr. Taskeow Srisod 

University Dhonburi Rajaphat University 

The Year 2018 

Abstract 

 The objectives of this study were to 1) analyze, design, and develop of model 

management internship system for student Dhonburi Rajabhat University, 2) to 

evaluate the efficiency of the system by the experts in developing information 

technology system, 3) evaluation the user’s satisfaction. Purposive sampling 

technique was used in selecting the samples, which were divided into 4 group; 1) 5 

eminent persons and experts in information technology, 2) 33 lecturers at Dhonburi 

Rajabhat University  3) 8 staff  in relating this job at  Dhonburi Rajabhat University, 4) 

316 undergraduate student at Dhonburi Rajabhat University. The instruments used 

were data flow diagram, data model, data dictionary and user interface design.  Data 

were analyzed using an index of congruence (IOC), percentage, average and standard 

deviation. 

 The findings revealed that  

1. The model management internship system for student Dhonburi Rajabhat 

University involved with 5 group of the system user; student, lecturer, dean, staff, 

and administrator. The system consisted of 7 procedures; register, login, data system, 

data internship, approved system and report.   

2. The efficiency of the system evaluated by the experts in developing 

information technology system was rated at a high level and useful. 

3. The system user’s satisfaction with the design system after trial, in the 

aspect of input, operating process, and output, was rated good level.   
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