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บทคัดยอ 
 

  การจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพสําหรับองคกรในภาคอุตสาหกรรมน้ัน เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่ตองมีขั้นตอนการจัดการ
ระบบเอกสารที่เปนระบบ มีการกําหนดหมวดหมูไวอยางชัดเจน และเอกสารทันสมัยพรอมที่จะใชงานไดตามที่ตองการ การ
วิจัยในครั้งน้ี จึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาการออกแบบน้ันใชระบบการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Access 2010 สําหรับบริษัทผูผลิตอาหาร
ประเภทแปง เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและสืบคนเอกสารระบบคุณภาพใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลด
ปญหาการสูญหายและลดขั้นตอนการทํางานที่ ซํ้าซอนในระบบการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพแบบเดิม หลังการพัฒนา
โปรแกรมดังกลาวแลวผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน จํานวนทั้งส้ิน 
10 คน โดยพบวา ผลการประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.16 คะแนน ซ่ึงผลประเมินดานการตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม มีคะแนนการประเมินสูงสุด 
รองลงมาไดแก ดานความงายตอการใชงานโปรแกรม, ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของโปรแกรม และดานการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรม ตามลําดับ โดยทุกดานมีผลประเมินทุกดานอยูในระดับดี ดวยคะแนนเฉล่ีย 4.25, 4.19, 
4.14 และ 4.04 คะแนน ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: โปรแกรมระบบฐานขอมูล,  เอกสารระบบคุณภาพ, ไมโครซอฟทแอคเซส 
 

Abstract 
 

   The objectives of this research were 1) to developed database software to manage the quality 
system’s documentation for starchy foods manufacturer and 2) to evaluate the satisfaction of developed 
software from users. The aim was to serve as a tool for increasing the efficiency of document 
management system. The developed software can reduce problems of lost documents and the 
document ready to be used as needed. The instruments used in this research was Microsoft Access 2010, 
the well-known database management system, used in the design and development of the software. The 
assessment form composed of four parts : meets the requirements of user, easy-to-use, function and 
information security. The performance of this software was evaluated by ten users. The analysis result 
shows the user’s satisfaction of software was 4.16 which they were satisfied by this database software with 
good-quality software. In assessment of the software performance , the results have shown that meets 
the requirements of user rated highest rating followed by  easy-to-use, function and information security, 
respectively. The analysis results show the user’s satisfaction of software were 4.25, 4.19, 4.14 and 4.04, 
respectively which they were satisfied by this database software with good-quality software. 
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1. บทนํา 
   ระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพสําหรับองคกรภาคอุตสาหกรรมน้ัน เปนการจัดทําตามมาตรฐานระบบ
คุณภาพตางๆ ซ่ึงไดกําหนดไวใหขึ้นอยูกับลักษณะขององคกร สอดคลองกับขอกําหนด ซ่ึงมักประกอบไปดวยนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงคดานคุณภาพ คูมือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติการ บันทึกขอมูลดานคุณภาพ และเอกสารอ่ืนๆ ที่จําเปน ซ่ึงในระบบ
การบริหารคุณภาพน้ัน เอกสารตางๆ ตองไดรับการควบคุมบันทึกวาเปนเอกสารชนิดพิเศษประเภทหน่ึงตองไดรับการควบคุม 
ตามขอกําหนดที่ระบุในองคกร ตองมีการจัดทํามาตรการควบคุมที่จําเปน และมีการเก็บรักษาบันทึกอยางเหมาะสม เพื่อใชเปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงวาระบบการบริหารคุณภาพไดรับการนําไปปฏิบัติใชอยางมีประสิทธิผล จึงจําเปนตองมี
ขั้นตอนการจัดการระบบเอกสาร มีการกําหนดหมายเลขหมวดหมูที่ชัดเจน บงบอกสถานภาพปจจุบันของเอกสารที่ใชอยู การ
บงบอกถึงอายุการใชงานของเอกสาร มีการแสดงการแกไขที่เปล่ียนแปลงไวอยางชัดเจน อีกทั้ง เอกสารทันสมัย (Update) 
พรอมที่จะใชงานไดตามที่ตองการ  หนวยงานมักมีเอกสารใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา การจัดเก็บเอกสารในลักษณะแฟมจะมี
ขอจํากัดในเรื่องของพืน้ที่จัดเก็บ หากเปนเอกสารทีไ่มสามารถทําลายไดหรือจําเปนที่ตองเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน จึงกอใหเกิด
ปญหาในการสืบคนเพื่อนํากลับมาใชงานได (วีณา เนตรสวาง และสุรัตนา สังขหนุน, 2556) 
   บริษัทผูผลิตอาหารประเภทแปงที่นํามาเปนกรณีศึกษาในครั้งน้ี เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทําการผลิตและ
จําหนาย เกล็ดขนมปงชุบทอดทั้งแบบสดและแบบแหง แปงชุบทอด ผงปรุงรส และ วัตถุเจือปนอาหาร จัดจําหนายทั ้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยทางบริษัทไดจัดทําระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
กระบวนการผลิตตามขอบขายของการรับรองตามระบบคุณภาพ เพื่อกําหนดวิธีการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวกับระบบ
คุณภาพเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวกับระบบคุณภาพที่จัดทําขึ้นภายในบริษัท อันไดแก ระบบ BRC (BRC Global Standard for 
Food Safety issue 6), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) และ GMP (Good Manufacturing 
Practice) ซ่ึงทั้ง 3 ระบบน้ัน มีขอกําหนดตางๆ ไดแก ระบบ BRC issue 6 ขอ 3.2 การควบคุมเอกสาร บริษัทตองดําเนินการ
ควบคุมเอกสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหแนใจวา มีเอกสารที่เก่ียวของและเปนสวนหน่ึงของระบบความปลอดภัยอาหารและ
คุณภาพอาหาร ไดรับการควบคุมเปนฉบับปจจุบันที่ไมลาสมัย สวนระบบ HACCP&GMP ตามขอกําหนด Recommended 
International Code of practice General principles of food hygiene ; CAC/RCP1-1969 Rev. 4-2003 ของ Codex 
Aliment ในขั้นตอนที่ 12 (หลักการที่ 7) ระบุวา บริษัทจะตองจัดทําระบบบันทึกและเก็บรักษาขอมูลที่เก่ียวของกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดไวเพื่อเปนหลักฐาน ใหสามารถสืบคนไดเม่ือจําเปน โดยเอกสารที่จัดทําขึ้น
ใหม หรือไดรับการเปล่ียนแปลงหรือแกไข ตองไดรับการทบทวนและอนุมัติโดยผูมีอํานาจที่กําหนดกอนการเผยแพร และ
กําหนดวิธีการแจกจายเพื่อใหม่ันใจวา เอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติที่ถูกควบคุมภายใตระบบคุณภาพและเปนฉบับลาสุด 
รวมทั้งการปองกันการนําพาเอกสารที่ลาสมัยแลวไปใชโดยไมเจตนา นอกจากน้ี ยังเปนวิธีการในการควบคุมการรับ, การ
แจกจาย, การเก็บรักษา และการทําลายเอกสารหรือแบบฟอรมที่ลาสมัยแลว ทั้งน้ีเพื่อใหม่ันใจวาแตละหนวยงานใชเอกสาร
ฉบับลาสุด และสอดคลองกับมาตรฐานระบบคุณภาพ อีกทั้ง กระบวนการการขอขึ้นทะเบียนและการทํารายการประวัติการใช
เอกสารในระบบ ปจจุบันเปนการใชเอกสารในรูปแบบกระดาษ และเอกสารบางชนิดไดขึ้นทะเบียนไวนาน ซ่ึงยากตอการสืบคน 
จึงตองการระบบการจัดการเอกสารแบบออนไลนใหอยูในรูปแบบไฟล เพื่อประหยัดกระดาษ และงายตอการสืบคนขอมูล และ
เพื่อใหเจาหนาที่ทุกแผนกสามารถขอยื่นทะเบียนและสืบคนเอกสารในระบบคุณภาพแบบออนไลนไดทุกเวลา 
    ดังน้ัน จากความสําคัญและที่มาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล
การจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ โดยใชโปรแกรม Microsoft Access สําหรับสถานประกอบการ เพื่อเปนการชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและสืบคนเอกสารระบบคุณภาพใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปญหาการสูญหายของเอกสาร ลดการ
ใชแฟมกระดาษ ลดพื้นที่การใชตูในการจัดเก็บเอกสาร ลดการส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษ และลดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน
ในระบบการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพแบบเดิม 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
      2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access
กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตแปงสําหรับทําอาหาร 
      2.2 เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพที่
พัฒนาขึ้น 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 การจัดทําโปรแกรมจะจัดทําในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมดซ่ึงจะเก็บขอมูลการขึ้น

ทะเบียนการแกไขเอกสารใหม การแจกจายเอกสาร และการระบุผูถือครองเอกสาร 
3.2 บริษัทที่นํามาใชเปนกรณีศึกษา เปนบริษัทผูผลิตอาหารประเภทแปงสําหรับประกอบอาหารแหงหน่ึง ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  
 

4. วิธดํีาเนินการวิจัย 
 4.1 การศึกษาปญหาและสํารวจขอมูลเบื้องตนของบริษัท 
   จากการสํารวจสภาพปจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหปญหา รวบรวมขอมูล
เอกสารระบบคุณภาพที่จําเปนตองใช สําหรับการออกแบบระบบฐานขอมูลที่เหมาะสมกับการใชงาน ซ่ึงประเด็นที่ตองทําการ
สํารวจขอมูลเบื้องตน ไดแก นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคดานคุณภาพ คูมือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติการ บันทึกขอมูลดาน
คุณภาพ และเอกสารอ่ืนๆ ที่จําเปน ขั้นตอนการจัดการระบบเอกสาร การกําหนดหมายเลขหมวดหมู และอายุการใชงานของ
เอกสาร  
 4.2 การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 
    การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 เม่ือ
ไดมีการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางสําหรับการวิจัย รมทั้งศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลดังกลาวแลวน้ัน (วิศัลย พัวรุงโรจน, 2551) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดตางๆ 
เก่ียวกับเอกสารระบบคุณภาพ จึงมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
   4.2.1 การออกแบบโปรแกรมระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร 
  4.2.2 การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร 
  4.2.3 การทดลองใชโปรแกรม 
  4.2.4 การประเมินผลการใชงานโปรแกรม 
  4.2.5 ระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร 
  4.2.6 การวิเคราะหและสรุปผลการใชงาน 
  ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนผังขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล ไดดังภาพที่ 1 
  4.3 การสรางแบบประเมินสําหรับการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร
ระบบคุณภาพ 
  4.3.1 ขั้นตอนการสรางแบบประเมิน 
    1.  ศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อกําหนดขอบเขตของการสรางแบบประเมินใหครอบคลุมความ
มุงหมายของงานวิจัย 
    2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินจากเอกสารสัมภาษณผูที่เก่ียวของเพื่อกําหนดขอบเขตและเน้ือหาแบบประเมิน 
จะไดมีความจัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 
    3.  กําหนดเน้ือหาของคําถามลงในแบบประเมินเพื่อใหครอบคลุมสําหรับการประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูล
การจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ 
    4.  นําแบบประเมินฉบับรางที่ไดไปขอคําปรึกษาจากกรรมการการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบและ
ขอคําแนะนําในการแกไขเพื่อความสมบูรณของเน้ือหาในแบบประเมิน 
    5.  นําแบบประเมินที่ใหอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
    6.  นําแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบและขอคําแนะนํา เพื่อความถูกตองสมบูรณ
ของแบบประเมิน 
    7.  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง 
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   4.3.2 แบบประเมินที่ใชในงานวิจัย 
    แบบประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ตอน 
ไดแก 
    ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน ไดแก เพศ อายุ 
สถานะของผูตอบแบบสอบถามตอโปรแกรมประสบการณการใชโปรแกรม Microsoft Access ที่เก่ียวของกับการจัดการระบบ
เอกสารในระยะเวลาที่ผานมาของผูตอบ แบบประเมิน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
    ตอนที่ 2 แบบประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ มาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  การตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ี 

                 มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน 
    มีระดับความคิดเห็นนอย  2 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 
  เกณฑเฉล่ียระดับผลการประเมินโดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังน้ี (กัลยา วานิขยบัญชา, 2542) 
                คาเฉล่ียระหวาง  4.50 – 5.00  หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับดีมาก 
                คาเฉล่ียระหวาง  3.50 – 4.49 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับดี 
                คาเฉล่ียระหวาง  2.50 – 3.49 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง 
                คาเฉล่ียระหวาง  1.50 – 2.49 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับพอใช 
                คาเฉล่ียระหวาง  0.00 – 1.49 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 

    ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด (Open Questionnaire) 
   4.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูใชงานโปรแกรม
ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพของบริษัท ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 10 คน โดยผูวิจัยมีการดําเนินการตามขั้นตอน
ดังน้ี 
    1. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองการศึกษาวิจัยจากทางสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือจากบริษัทกรณีศึกษาในการเก็บขอมูลแบบประเมินจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
    2. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยจะจัดเตรียมแบบประเมินและชี้แจงใหผูตอบแบบประเมินเขาใจถึงวัตถุประสงค
ตลอดจนวิธีการประเมินและทําการเก็บรวบรวมแบบประเมินดวยตนเอง 
   4.3.4 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากแบประเมินที่ไดรับทั้งหมดมาจัดทําการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

   1. ทําการตรวจสอบขอมูลโดยการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบประเมิน 
   2. การลงรหัสนําแบบประเมินที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา 
        3. ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 

  4.3.5 การใชสถิติวิเคราะหขอมูล 
    การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชสถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคและความหมายของขอมูลที่
ไดจากการเก็บขอมูลโดยการใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน แลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติการหาคาเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) หรือใช คาสัญลักษณ x โดยใชสูตร (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2543) 
 

N

x
x

N

i
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 1  

    เม่ือ 
 

x     =   คาเฉล่ียเลขคณิต 
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  N        =   จํานวนผูตอบแบบประเมิน 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ 
   จากการวิเคราะหเอกสารระบบคุณภาพของสถานประกอบการตามความตองการของผูใชงานและสอดคลองกับ
ขอกําหนดของระบบคุณภาพ ทําใหสามารถสรางโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ โดยแสดง
โครงสรางเน้ือหาของแตละสวนโดยสังเขปไดดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 7   

 
 

ใชงานได 

ประเมินผลการใชงานโปรแกรม 
ระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวิจัย 

ศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล 

ออกแบบโปรแกรมระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร 

 

พัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร 

 

วิเคราะหและสรุปผลการใชงาน 

ใชงานไมได/ไมสมบูรณ 
ทดลองใชโปรแกรม 
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ภาพที่ 2 การใสรหัสผานกอนเขาหนาแรกของโปรแกรม 

 
เม่ือเปดโปรแกรมขึ้นมาผูใชตองใสรหัสผานเพื่อเขาสูระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร ผูใชสามารถคลิกเลือก

ไอคอนหนาแรก เพื่อเรียกใช Template ที่สรางไว 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หนาหลักของโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ 

จากภาพที่ 3 แสดงหนาหลักของโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ จะแบงออกเปน 4 แท็บ 
ประกอบดวยแท็บที่ 1 รายชื่อเอกสาร ซ่ึงมีการแสดงถึงรหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร ครั้งที่มีการแกไข วันที่
ประกาศใช ลิงคขอมูล รวมถึงผูจัดทําเอกสาร แท็บที่ 2 การขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม แท็บที่ 3 การขอแกไขเอกสาร และ
แท็บที่ 4 การขอยกเลิกเอกสาร 
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ภาพที่ 4 หนาแท็ปรายชื่อเอกสารและการคนหาเอกสาร 

   
   จากภาพที่ 4 รายชื่อเอกสารสามารถคนหาไดโดยที่ผูใชสามารถกดแท็บ คนหารายชื่อเอกสารดานซายมือ จะปรากฏ 
หนาตางใหมในการคนหา ใหผูใชกรอกรหัสเอกสารที่ตองการคนหาแลวคลิก คนหาถัดไป จะพบเอกสารที่ผูใชทําการคนหา   

  
ภาพที่ 5 หนาแทบ็การขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม 

 
   จากภาพที่ 5 ผูใชสามารถขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม โดยการกรอกขอมูลตางๆ ไดแก รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร  
ชื่อเอกสาร แกไขครั้งที่ วันที่ประกาศใช ลิงคขอมูล ผูจัดทํา เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหผูใช คลิก “เพิ่มเอกสาร” เปนการ
เสร็จส้ินการบันทึกเอกสารใหม 
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ภาพที่ 6 หนาแท็บการขอแกไขเอกสาร 

  

  จากภาพที่ 6 แสดงหนาแท็บการขอแกไขเอกสาร หากผูใชตองการแกไขหรือเปล่ียนแปลงเอกสารผูใชตองทําการกรอก

ขอมูลที่ตองการแกไข ดังน้ี รหัสเอกสารที่แกไข แกไขครั้งที่ วันที่ประกาศใชคือวันที่ประกาศใชครั้งลาสุด สาเหตุการณที่แกไข

ผูใชตองกรอกเหตุผลที่ผูใชจําเปนตองทําการแกไขในกรณีตางๆ เชน อาจเปนการขึ้นเอกสารที่ซํ้ากัน ผูใชจะตองระบุเหตุผลของ

การแกไขดวยทุกครั้ง หลังกรอกขอมูลเสร็จส้ินใหผูใชคลิก “บันทึก” เปนการบันทึกเอกสารใหมที่ทําการแกไขแลว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หนาแท็บการขอยกเลิกเอกสาร 

   จากภาพที่ 7 แสดงหนาแท็บการขอยกเลิกเอกสาร ซ่ึงผูใชตองทําการกรอกขอมูลเพื่อทําการขอยกเลิกเอกสารดังน้ี รหัส
เอกสารที่ยกเลิก สาเหตุที่ยกเลิก ถาผูใชตองการยกเลิกการแกไขเอกสาร ใหผูใชคลิก “บันทึก” เปนการยกเลิกเอกสารที่ทําการ
แกไขครั้งลาสุด ถาผูใชตองการลบเอกสาร ใหผูใชคลิก “ลบ” เปนการยกเลิกเอกสาร 
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 5.2 ผลการประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access      
   จากการวิเคราะหผลประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานการตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของโปรแกรม ดานความงายตอการใชงาน
โปรแกรม และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรม จากผูใชงานโปรแกรมจํานวน 10 ทาน สามารถแสดงผล
การประเมินไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานการตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม  

 
   จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินดานการตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม ในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี
คะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.25 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนประเมินในเรื่องความสามารถของโปรแกรมในดานการคนหาเอกสาร 
สูงสุด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดวยคะแนนเฉล่ีย 4.60 คะแนน 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของโปรแกรม 

รายการประเมิน คะแนนประเมิน ระดับผลการประเมิน 
1. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 4.40 ดี 
2. ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4.20 ดี 

3. ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4.30 ดี 
4. ความถูกตองในการลบขอมูล 4.20 ดี 
5. ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในโปรแกรม 4.20 ดี 

6. ความถูกตองของการผลลัพธในรูปแบบรายงาน 4.00 ดี 
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 4.20 ดี 
8. ความนาเชื่อถือไดของโปรแกรม 3.90 ดี 
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับโปรแกรมงานจริง 4.20 ดี 
10. การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3.80 ดี 

ภาพรวม 4.14 ดี 
 
   จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของโปรแกรม ในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี
คะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.14 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนประเมินในเรื่องความสามารถของโปรแกรมในดานความถูกตองใน
การจัดเก็บขอมูลนําเขาสูงสุด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี ดวยคะแนนเฉล่ีย 4.40 คะแนน 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนนประเมิน ระดับผลการประเมิน 

1. ความสามารถของโปรแกรมในดานการนําเขาเอกสาร 4.30 ดี 
2. ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดเก็บเอกสาร 4.40 ดี 
3. ความสามารถของโปรแกรมในดานการคนหาเอกสาร 4.60 ดีมาก 
4. ความสามารถของโปรแกรมในดานการแกไขเอกสาร  3.90 ดี 
5. ความสามารถของโปรแกรมในดานการลบเอกสาร 4.20 ดี 
6. ความสามารถของโปรแกรมในดานการอัพเดทเอกสาร 4.10 ดี 

ภาพรวม 4.25 ดี 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานความงายตอการใชงานโปรแกรม  

รายการประเมิน คะแนนประเมิน ระดับผลการประเมิน 

1. ความงายตอการใชงานของโปรแกรม 4.60 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.30 ดี 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.20 ดี 
4. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.30 ดี 
5. ความเหมาะสมในการใชขอความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย 3.90 ดี 

6. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณในการส่ือความหมาย 3.90 ดี 
7. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ 4.30 ดี 
8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 3.80 ดี 
9. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ 4.30 ดี 
10. คําศัพทที่ใชผูใชมีความคุนเคยและปฏิบัติตามไดโดยงาย 4.30 ดี 

ภาพรวม 4.19 ดี 
 
   จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินดานความงายตอการใชงานโปรแกรม ในภาพรวมอยูในระดบัดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ในภาพรวมเทากับ 4.19 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนประเมินในเรื่องความสามารถของโปรแกรมในดานความงายตอการใชงานของ
โปรแกรมสูงสุด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี ดวยคะแนนเฉล่ีย 4.60 คะแนน 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรม  

รายการประเมิน คะแนนประเมิน ระดับผลการประเมิน 
1. การกําหนดรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชโปรแกรม 4.40 ดี 
2. การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชโปรแกรม 4.00 ดี 
3. การควบคุมใหใชงานตามสิทธ์ิผูใชไดอยางถูกตอง  4.20 ดี 
4. การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย  3.80 ดี 
5. การปองกันการลมเหลวของขอมูลในโปรแกรม  3.80 ดี 

ภาพรวม 4.04 ดี 
 
       จากตารางที่ 4 พบวา ผลการประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรมในภาพรวมอยูในระดับดี โดย
มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.04 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนประเมินในเรื่องความสามารถของโปรแกรมในดานการกําหนด
รหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชโปรแกรมสูงสุด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี ดวยคะแนนเฉล่ีย 4.40 คะแนน 
 
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินในแตละดาน 

 
 

ดานการประเมิน คะแนนการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
1. ดานการตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม 4.25 ดี 

2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของโปรแกรม 4.14 ดี 

3. ดานความงายตอการใชงานโปรแกรม 4.19 ดี 

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรม 4.04 ดี 
ภาพรวม 4.16 ดี 
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        จากตารางที่ 5 การวิเคราะหผลการประเมินการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ดัง
แสดงขางตน สามารถสรุปผลการประเมินไดวา ผลการประเมินโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ใน
ภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.16 คะแนน ซ่ึงผลประเมินดานการตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม 
มีคะแนนการประเมินสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความงายตอการใชงานโปรแกรม, ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของ
โปรแกรม, ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรม ดวยคะแนน 4.25, 4.29, 4.14 และ 4.04 ตามลําดับ โดยทุก
ดานมีผลประเมินอยูในระดับดี  
  

6. สรุปผลการวิจัย 
   จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft 
Access 2007 สําหรับบริษัทผูผลิตอาหารประเภทแปง โดยหลังจากการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลดังกลาวแลว ผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน พบวา ผลการประเมินโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี ซ่ึงผลประเมินดานการตรงตามความตองการของ
ผูใชโปรแกรม มีคะแนนการประเมินสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความงายตอการใชงานโปรแกรม, ดานการทํางานไดตามฟงกชัน
งานของโปรแกรม และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในโปรแกรม ตามลําดับ โดยทุกดานมีผลประเมินอยูในระดับดี 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปได ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยนนทรัฐ บํารุงเกียรติ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอขอบพระคุณ ดร.สกุล คํานวณชัย อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ 
การส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอขอบพระคุณอาจารยพัชรีพรรณ สมวงศ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการประเมินผลการใชงานโปรแกรมกอนการ
นําไปใชงานจริง ตลอดจนใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี สุดทายขอขอบคุณพนักงาน
บริษัท R&B Food Supply จํากัด ที่ใหความรวมมือและสละเวลาในการประเมินผลการใชงานโปรแกรมรวม ถึงเอ้ือเฟอขอมูล
ที่เปนประโยชนในการพัฒนาโปรแกรมจนการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี
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