
การพัฒนาระบบรวบรวมและสืบค�นข�อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
Roi Et Rajabhat University Web Clawler and Search Engine 

 

เชี่ยวชาญ ยางศิลา1 
Cheawchan Yangsila1 

 

บทคัดย9อ 
 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค*เพ่ือพัฒนาระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร0อยเอ็ด ด0วยโปรแกรมภาษาเอเอสพีดอตเน็ต เฟรมเวิร*ค 4.5, โปรแกรมวิชวลเบสิก 2012 บนระบบปฏิบัติการ 
วินโดว* 2012 เซิร*ฟเวอร* ดาต0าเซ็นเตอร* และโปรแกรมระบบการจัดการฐานข0อมูลไมโครซอฟท*เอสคิวแอลเซิร*ฟเวอร* 
2012 ระบบจะทําหน0าท่ีอยูH 3 สHวน สHวนแรก คือ เว็บครอว*เลอร* ทําหน0าท่ีรวบรวมข0อมูลจากเอชทีทีพีเซิร*ฟเวอร*
กลุHมเปJาหมาย สHวนท่ีสองจะสร0างฐานข0อมูลซ่ึงระบุถึงท่ีอยูHบนเอชทีทีพีเซิร*ฟเวอร* และสHวนท่ีสามเปLนสHวนของการใช0
งานข0อมูลในฐานข0อมูล โดยจะมีเว็บเพจใช0สําหรับติดตHอกับผู0ใช0 โดยโปรแกรมจะสHงข0อความท่ีต0องการค0นหาไปให0
เครื่องเซิร*ฟเวอร*ท่ีให0บริการอยูH และเครื่องเซิร*ฟเวอร*จะสHงพารามิเตอร*ให0กับระบบการจัดการฐานข0อมูลและนํา
ผลลัพธ*จากฐานข0อมูลมาแสดงบนเว็บเพจของผู0ใช0โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกับคําท่ีต0องการค0นหา ซ่ึงทําให0การค0นหา
ข0อมูลท่ีอยูHลึกลงไปในเว็บเพจหลักทําได0งHายและรวดเร็ว 
 ในสHวนของการประเมินความพึงพอใจของผู0เช่ียวชาญท่ีมีตHอระบบท่ีพัฒนาข้ึน ใช0ผู0เช่ียวชาญทางด0าน
คอมพิวเตอร*ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด จํานวน 13 คน ใช0แบบสอบถามมาตราสHวนประเมินคHา 5 ระดับ โดยใช0
วิธีแบล็กบอกซ* ผลการประเมินได0คHาเฉลี่ยเทHากับ 4.44 มีคHาเอสดีเทHากับ 0.52 สรุปได0วHา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับดีและสามารถท่ีจะนําไปใช0ในงานจริงได0อยHางเหมาะสม 
 
คําสําคัญ: ระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to develop a web clawler and search engine 
program for the Roi Et Rajabhat University (RERU) by using ASP.NET framework 4.5, Visual Basic 
2012 programming language, Visual Studio 2012 editor tool and operating on MS Windows 2012 
Server data center (Operating System) and MS SQL Server 2012 (Database Server). 
 This program consists of three parts: Web Clawler, Database and Web page. The Web 
Clawler gathers the http information from the http server and adds those fields to the database 
server. The users would use the web page to search information of RERU to query details from 
database server. In the evaluation phase, the developed system was evaluated by thirteen 
experts in RERU by using a five level rating-scale questionnaire based on the black box testing 
technique. The results of evaluation from experts showed that x = 4.44 (S.D = 0.52). From the 
previous results, it demonstrates that the quality of the developed system was effective and 
efficient. 
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ความเปEนมาและความสําคัญของปGญหา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด กHอตั้งเมื่อปvพุทธศักราช 2540 ในปwจจุบันมีหนHวยงานภายในหลาย
หนHวยงาน ซ่ึงแตHละหนHวยงานตHางก็ต0องการประชาสัมพันธ*ข0อมูล ขHาวสารของหนHวยงานตนเอง จึงได0สร0างเว็บไซต*
ภายในเปLนของตนเอง ซ่ึงทําให0เว็บไซต*ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ดเพ่ิมมากข้ึนอยHางรวดเร็ว สHงผลให0
นักศึกษา ผู0บริหาร คณาจารย* บุคลากร และบุคคลท่ัวไป ท่ีต0องการสืบค0นข0อมูลตHางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เกิด
ความไมHสะดวกและลHาช0าเน่ืองจากไมHทราบวHาข0อมูลท่ีต0องการอยูHในเว็บไซต*ของหนHวยงานใด ประกอบกับเสิร*จเอ็น
จินสาธารณะท่ีมีอยูHในปwจจุบันก็ไมHสามารถตอบโจทย*ข0อน้ีได0 ด0วยเหตุน้ีผู0วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบรวบรวม
ข0อมูลจากเว็บไซต*ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ดท้ังหมด เพ่ือนํามาเก็บในฐานข0อมูลกลางและสร0างดัชนีเพ่ือให0
การสืบค0นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเก็บรวบรวมข0อมูลน้ันก็ใช0หลักการของเสิร*จเอ็นจินโดยท่ัวไป กลHาวคือ ใช0
หลักการของโปรแกรม Web Clawler ซ่ึงเทคนิค Web Clawler มีข0อดี คือ สามารถรวบรวมข0อมูลจากเว็บไซต*
เปJาหมายมารวบรวมเอาไว0ภายในฐานข0อมูลโดยอัตโนมัติ ชHวยให0เจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด0านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไมHต0องบันทึกข0อมูลเข0าฐานข0อมูลด0วยตนเอง และหลังจากพัฒนาระบบรวบรวมข0อมูลเสร็จสมบูรณ*แล0ว 
ข้ันตอนตHอไปก็คือการพัฒนาระบบสืบค0นข0อมูล ซ่ึงพัฒนาในรูปของ web-based application เพ่ือให0ผู0ใช0งาน
สามารถเรียกใช0งานผHานอินเทอร*เน็ต โดยหวังวHาผู0ใช0งานระบบสืบค0นข0อมูลท่ีพัฒนาข้ึนจะได0รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค0นข0อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด โดยระบบสืบค0นข0อมูลจะทําการสืบค0นข0อมูลในฐานข0อมูลท่ี
รวบรวมไว0โดยโปรแกรม Web Clawler และแสดงออกมาในหน0าเว็บเพจ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข0องกับคําค0นท่ี
ต0องการสืบค0น ซ่ึงจะทําให0การสืบค0นข0อมูลท่ีอยูHลึกลงไปจากเว็บเพจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ดทําได0งHาย
และรวดเร็ว ซ่ึงลดปwญหาการหลงทางในเว็บเพจและใช0เวลาในการสืบค0นข0อมูลรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคKของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบรวบรวมข0อมูล เพ่ือใช0สําหรับรวบรวมข0อมูลจากเว็บไซต*ท้ังหมดภายในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร0อยเอ็ดแล0วนํามาจัดเก็บลงในฐานข0อมูลและสร0างดัชนีเพ่ือให0การสืบค0นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบสืบค0นข0อมลูจากฐานข0อมูล 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู0เช่ียวชาญท่ีมีตHอระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับเครื่องมือ 
  1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมข0อมูล ใช0โปรแกรมระบบจัดการฐานข0อมูลเชิงสัมพันธ* (microsoft 
SQL server 2012) ในการจัดการฐานข0อมูลและใช0ภาษาคอมพิวเตอร* microsoft visual basic 2012 สําหรับสร0าง
แบบฟอร*มติดตHอกับผู0ใช0งาน พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ microsoft windows server 2012 data center อธิบาย
การไหลของข0อมูลด0วยแผนภาพกระแสข0อมูล (data flow diagram) และแสดงความสัมพันธ*ของข0อมูลด0วย entity 
relationship diagram (E-R diagram) ซ่ึงโปรแกรมดังกลHาวพัฒนาในรูปแบบของ window-based application 
  1.2 การพัฒนาระบบสืบค0นข0อมูล ใช0ภาษาคอมพิวเตอร* microsoft ASP.NET framework 4.5 โดย
พัฒนาระบบในรูปของ web-based application 
 2. โครงสร0างระบบ 
  จากภาพท่ี 1 ระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ประกอบด0วยโมดูลจํานวน 3 โมดูล ได0แกH 1) โปรแกรม 
Web Clawler ทําหน0าท่ีรวบรวมข0อมูลจากเว็บไซต*ท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ดโดยอัตโนมัติ 2) 
โปรแกรมตัดข0อความท่ีซํ้าซ0อน เน่ืองจากเว็บไซต*ในปwจจุบันสHวนใหญHใช0เทมเพลตจึงทําให0ข0อมูลในแตHละเว็บเพจมี
บางสHวนท่ีซํ้ากัน จึงมีความจําเปLนต0องตัดข0อความสHวนท่ีซํ้ากันออกเพ่ือให0การค0นหาสามารถระบุเว็บเพจท่ีต0องการได0
แมHนยํามากยิ่งข้ึน และ 3) ระบบสืบค0นข0อมูล ทําหน0าท่ีติดตHอกับผู0ใช0งาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร0างระบบรวบรวมและสบืค0นข0อมูล 
 
 3. กรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจของผู0เช่ียวชาญท่ีมีตHอระบบท่ีพัฒนาข้ึน ผู0วิจัยได0ใช0แนวคิด
ของ เฉลิมพล พรหมเกษ (2548) โดยแบHงการประเมินความพึงพอใจของระบบไว0 4 ด0าน ดังน้ี 
  3.1 ด0านการตรงตามความต0องการของผู0ใช0 (function requirement test) 
  3.2 ด0านการทํางานได0อยHางถูกต0องตามขีดความสามารถ (functional test) 
  3.3 ด0านการติดตHอระหวHางระบบกับผู0ใช0 (usability test) 
  3.4 ด0านประสิทธิภาพของระบบตามท่ีต0องการ (performance test) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ประชากร 
 ผู0 วิ จัยกําหนดกลุHมประชากรซ่ึงเปLนผู0 เ ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร*จากอาจารย*ประจําสาขาวิชา
คอมพิวเตอร*ศึกษา คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด จํานวน 5 คน อาจารย*ประจําสาขาวิชา
คอมพิวเตอร*ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด จํานวน 4 คน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร* ศูนย*คอมพิวเตอร* มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด จํานวน 3 คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร* ฝ{ายแผน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 13 คน  
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร* 
 2. ซอฟต*แวร* 
  2.1 ระบบปฏิบัติการ microsoft windows 7  (สําหรับพัฒนาระบบ) 
  2.2 โปรแกรม microsoft visual basic 2012 
  2.3 ระบบปฏิบัติการ windows server 2012 data center (สําหรบับริหารฐานข0อมลู) 
  2.4 โปรแกรม microsoft SQL Server 2012 
  2.5 โปรแกรม microsoft ASP.NET framework 4.5 
 3. ระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมลู 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู0เช่ียวชาญท่ีมีตHอระบบรวบรวมและสบืค0นข0อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 หลังจากดําเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร0อยแล0ว ได0ทําการหาประสิทธิภาพของระบบโดยแบHง
ออกเปLน 3 สHวน ดังน้ี 

โปรแกรม Web Clawler โปรแกรมตัดข0อความท่ี
ซํ้าซ0อน 

ฐานข0อมูลกลาง 
เว็บไซต*ภายในมหาวิทยาลยั

ราชภัฏร0อยเอ็ด 

ระบบสบืค0นข0อมูล 



 1. การทดสอบ ผู0วิจัยใช0วิธีการทดสอบแบบแบล็กบอกซ* (black box testing) (ธารารัตน*  พวงสุวรรณ, 
มปป.) เปLนกระบวนการทดสอบการทํางานของระบบโดยรวมท้ังหมดวHามีกระบวนการทํางานถูกต0องตาม
วัตถุประสงค*ท่ีต0องการหรือไมH โดยทําการทดสอบการทํางานแตHละฟwงค*ชันการทํางานท้ังหมดหาข0อบกพรHองของ
โปรแกรม หลังจากน้ันทําการปรับปรุงแก0ไขโปรแกรมให0ดีข้ึน 
 2. การประเมินความพึงพอใจของผู0เช่ียวชาญท่ีมีตHอระบบ ใช0วิธีการทดสอบแบบแบล็กบอกซ*
เชHนเดียวกัน วิธีการประเมิน ผู0วิจยัได0จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท้ัง 4 ด0าน ตามกรอบแนวคิดข0างต0น โดยแบHง
ออกเปLน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 มีลักษณะเปLนแบบมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ มีเกณฑ*ดังน้ี 
   5  หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูHในระดับดีมาก 
   4  หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูHในระดับด ี
   3  หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูHในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูHในระดับน0อย 
   1  หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูHในระดับท่ีใช0ไมHได0 
  ตอนท่ี 2 ข0อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเปLนคําถามปลายเป~ด (open-ended question) ให0ผู0ตอบ
แบบประเมินแสดงความคิดเห็นในสHวนท่ีอยูHนอกเหนือจากคําถามท่ีมใีนแบบประเมิน ตอนท่ี 1 
 3. การเก็บรวบรวมข0อมูล ผู0วิจัยได0นําแบบประเมินความพึงพอใจไปขอความอนุเคราะห*กลุHมตัวอยHางให0
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวนท้ังสิ้น 13 คน โดยให0กลุHมตัวอยHางทดลองใช0งานระบบและผู0วิจัยได0นําเสนอ
ข้ันตอนวิธี (algorithms) ตHางๆ ท่ีนํามาประยุกต*ในการพัฒนาระบบกHอนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะหKข�อมูล 
 ผู0วิจัยวิเคราะห*ข0อมูลท่ีรวบรวมมาท้ังหมด โดยคํานวณคHาเฉลี่ย และคHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) ศึกษาความความพึงพอใจท้ัง 4 ด0าน รวมท้ังข0อเสนอแนะ แล0วนําเสนอผลการ
วิเคราะห*ในรูปแบบของตาราง สําหรับเกณฑ*การแปลความหมายจากคHาเฉลี่ย ใช0เกณฑ*ดังน้ี 
 คHาเฉลี่ย 4.51-5.00 ความหมาย ดีมาก 
 คHาเฉลี่ย 3.51-4.50 ความหมาย ดี 
 คHาเฉลี่ย 2.51-3.50 ความหมาย ปานกลาง 
 คHาเฉลี่ย 1.51-2.50 ความหมาย น0อย 
 คHาเฉลี่ย 1.00-1.50 ความหมาย ใช0ไมHได0 
 

สรุปผล 
 
ตอนท่ี 1 : ระบบรวบรวมข�อมูล 
 
ความสัมพันธKของข�อมูล (entity relationship diagram) (ศิริลักษณ* โรจนกิจอํานวย, 2542) 
 
 ภาพท่ี 2 ระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ประกอบด0วยตารางข0อมูลจํานวน 5 ตาราง รายละเอียด
ตารางข0อมูล ดังตารางท่ี 1 ตัวอยHางรายละเอียดของตาราง url ดังตารางท่ี 2 
 



 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความสมัพันธ*ของข0อมูล 
 

ตารางท่ี 1 สรุปรายช่ือตารางในระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล 
 

ท่ี ชื่อตาราง ความหมาย ท่ี ชื่อตาราง ความหมาย 
1 url ตารางเก็บข0อมลู url และข0อมลูจาก tag 

title และ body 
4 sum_url ตารางเก็บข0อมลูยูอาร*แอล

ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร0อยเอ็ด 

2 stat ตารางเก็บข0อมลูสถิติคําค0น 5 sum_urlindex ตารางเก็บข0อมลูยูอาร*แอล
ท่ีมีการ redirect 

3 link ตารางเก็บข0อมลูคําเช่ือมโยงและยอูาร*
แอล (link & url) 

   

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดตาราง url  
 

ลําดับ ชื่อฟWลดK คําอธิบาย ชนิด คียK หมายเหตุ/อ�างอิง 
1 url ยูอาร*แอล varchar(400) PK 

FK 
ยูอาร*แอลเปJาหมาย 

2 status สถานะ tinyint  1=ยังไมHได0อHาน, 2=อHานแล0ว 
3 title ข0อมูลจาก tag title varchar(500)  อHานจากยูอาร*แอลเปJาหมาย 
4 detail ข0อมูลจาก tag body varchar(MAX)  อHานจากยูอาร*แอลเปJาหมาย 
5 deep ความลึก  tinyint  ความลึกเมื่อเทียบกับยูอาร*แอล 

http://www.reru.ac.th 
6 txtsize จํานวนไบต* bigint  หลังจากตัดคําซํ้าและตดั tag 
7 original จํานวนไบต* bigint  ใช0ตรวจสอบการแก0ไขเว็บเพจ 
8 status_cut สถานะการตัดคําซํ้าซ0อน tinyint  0=ยังไมHได0ตัด, 1=ตัดแล0ว 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอยHางข0อมูลท่ีอยูHในตาราง url 



flow chart ระบบรวบรวมข�อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 flow chart ระบบรวบรวมข0อมูล 
 
 ภาพท่ี 4 ข0อความท่ีอยูHในกรอบเส0นประเปLนตัวอยHางคําสั่ง SQL ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม มีดังน้ี 
1) อHานข0อมูลจากยูอาร*แอลหลักมาเก็บในตัวแปร 2) อHานข0อมูลลิงค*ท้ังหมดจากตัวแปร (tag A) ถ0าเปLนลิงค*ท่ีอยูH
ภายในมหาวิทยาลัย ให0บันทึกข0อมูลเข0าไปในตาราง link และ url 3) อHานข0อมูลจาก tag Title และ tag Body 
บันทึกข0อมูลเข0าตาราง url และ 4) อHานข0อมูลจากตาราง url เฉพาะฟ~ลด* status = 1 (ถ0ามีข0อมูลให0ทําซํ้าข0อท่ี 2-4) 
 

start 

อHานข0อมูลจากยูอาร*แอลหลัก 
(http://www.reru.ac.th) 

อHานข0อมูลจาก tag Title และ tag Body 

ตาราง url 

อHานข0อมูลลิงค*จาก tag  A 

ตาราง link 
เปLนลิงค*ที่เช่ือมโยงไปยัง

เว็บไซต*ภายในมหาวิทยาลัย 

ตาราง url 

insert ยูอาร*แอล 
หลักเข0าตาราง url 

อHานข0อมูลจากตาราง url เฉพาะ
ฟ~ลด* status = 1 

มีข0อมูล 

end 

เปLนยูอาร*แอลท่ี
เช่ือมโยงไปยังไฟล* เชHน 

.pdf .doc ฯลฯ 

เปLนยูอาร*แอลท่ีไมH
จําเปLนต0องอHาน

ข0อมูลลิงค* Yes 

No 

insert url,hyperlink to 
ตาราง link 

insert url, deep, 
status=1 to ตาราง url 

update title, detail, 
txtsize, original , 
status=2 to ตาราง url 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

update url set title=
ช่ือไฟล* , status=2 

อHานข0อมูลจากยูอาร*แอล 

select * from  url 
where  status=1 



 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยHางข0อมูลในตาราง stat 
 
ตอนท่ี 2 : ระบบสืบค�นข�อมูลจากฐานข�อมลู 
 
flow chart ระบบสืบค�นข�อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 flow chart ระบบสืบค0นข0อมูลจากฐานข0อมลู 

start 

ตาราง link 

ตาราง url 

select ข0อมูล จากตาราง url 
where url=stat.select_url 

ผู0ใช0เลือกคําค0นจาก 
autocomplete  

No 

Yes 

select ประวัติคําค0นมาสร0าง autocomplete 

รับคําค0นจากผู0ใช0 

ตาราง stat 

select ข0อมูล จากตาราง link 

ตาราง url select แอททริบิวต* title จาก
ตาราง url 

ตาราง url select แอททริบิวต* detail จาก
ตาราง url 

ลําดับความสําคัญที่ 1 

ลําดับความสําคัญที่ 2 

ลําดับความสําคัญที่ 3 

ลําดับความสําคัญที่ 4 

ตารางข0อมูล
ช่ัวคราว 

ลบ url ท่ีซ้ํากัน 

แสดงผลลัพธ*บน
หน0าเว็บเพจ จัดรูปแบบข0อมลู end 



 
 
ภาพท่ี 7 ตัวอยHางการใช0งานระบบสืบค0นข0อมูลจากฐานข0อมูล (http://202.29.53.51) 
 
ตอนท่ี 3 : ความพึงพอใจของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต9อระบบรวบรวมและสืบค�นข�อมูล 
 
ตารางท่ี 3 คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด0านการตรงตามความต0องการของผู0ใช0 
 

ด�านการตรงตามความต�องการของผู�ใช� 
N=13 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการสืบค0น 4.54 0.52 ดีมาก 
2. ความสามารถของระบบในการสืบค0นข0อมูล 4.38 0.51 ดี 
3. ความสามารถของระบบในเช่ือมโยงลิงค* 4.31 0.63 ดี 
4. ความสามารถในการชHวยผู0ใช0ในการสืบค0นข0อมลู 4.62 0.51 ดีมาก 

รวม 4.46 0.54 ดี 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวHาระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ในด0านการตรงตามความต0องการของผู0ใช0ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูHในระดับดี มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.46 มีคHาเอสดีเทHากับ 0.54 
 
ตารางท่ี 4 คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด0านการทํางานได0อยHางถูกต0องตามขีด 
 ความสามารถ 
 

ด�านการทํางานได�อย9างถูกต�องตามขีดความสามารถ 
N=13 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ความถูกต0องในการทํางานของระบบในภาพรวม 4.46 0.52 ดี 
2. ความถูกต0องของระบบในการสบืค0นข0อมูล 4.38 0.51 ดี 
3. ความถูกต0องของระบบในการแสดงผลข0อมูล 4.69 0.48 ดีมาก 
4. ความถูกต0องของระบบในการเช่ือมโยงกับข0อมูล 3.92 0.28 ดี 

รวม 4.37 0.53 ดี 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวHาระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ในด0านการทํางานได0อยHางถูกต0องตามขีด
ความสามารถในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูHในระดับดี มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.37 มีคHาเอสดีเทHากับ 0.53 
 



ตารางท่ี 5 คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด0านการตดิตHอระหวHางระบบกับผู0ใช0 
 

ด�านการติดต9อระหว9างระบบกับผู�ใช� 
N=13 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ความสะดวกในการใช0ระบบ 4.62 0.51 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน0าจอโดยภาพรวม 4.46 0.52 ดี 
3. ความชัดเจนของข0อความท่ีแสดงบนจอภาพ 4.54 0.52 ดีมาก 
4. ความเหมาะสมของการใช0สโีดยภาพรวม 4.46 0.52 ดี 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใช0 4.54 0.52 ดีมาก 
6. การใช0ถ0อยคําบนจอภาพสามารถสื่อความหมายให0เข0าใจได0งHาย 4.15 0.38 ดี 
7. ความนHาใช0งานของระบบในภาพรวม 4.62 0.51 ดีมาก 

รวม 4.48 0.50 ดี 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวHาระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ในด0านการติดตHอระหวHางระบบกับผู0ใช0ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูHในระดับดี มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.48 มีคHาเอสดีเทHากับ 0.50 
 
ตารางท่ี 6 คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด0านประสิทธิภาพของระบบตามท่ีต0องการ 
 

ด�านประสิทธิภาพของระบบตามท่ีต�องการ 
N=13 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ความเร็วในการตอบสนองของระบบในภาพรวม 4.46 0.52 ดี 
2. ความเร็วในการประมวลผลด0านการสืบค0น 4.46 0.52 ดี 
3. ความเร็วในการแสดงผลข0อมูล 4.38 0.65 ดี 

รวม 4.44 0.55 ดี 
 
 จากตารางท่ี 6 พบวHาระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ในด0านประสิทธิภาพของระบบตามท่ีต0องการใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูHในระดับดี มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.44 มีคHาเอสดีเทHากับ 0.55 
 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผู0เช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร* 
 

ด�านประสิทธิภาพของระบบตามท่ีต�องการ X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด0านการตรงตามความต0องการของผู0ใช0 4.46 0.54 ดี 
2. ด0านการทํางานได0อยHางถูกต0องตามขีดความสามารถ 4.37 0.53 ดี 
3. ด0านการติดตHอระหวHางระบบกับผู0ใช0 4.48 0.50 ดี 
4. ด0านประสิทธิภาพของระบบตามท่ีต0องการ 4.44 0.55 ดี 

รวม 4.44 0.52 ดี 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวHาระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูล ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูHในระดับดี มีคHาเฉลี่ย
เทHากับ 4.44 มีคHาเอสดีเทHากับ 0.52 
 



อภิปรายผล 
 
 1. ระบบรวบรวมและสืบค0นข0อมูลสามารถใช0งานได0ตรงตามวัตถุประสงค*ของงานวิจัย ตัวอยHางการใช0
งานดังภาพท่ี 7 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู0เช่ียวชาญท่ีมีตHอระบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูHในระดับดี สอดคล0องกับสารนิพนธ*ของนายเฉลิมพล พรหมเกษ (2548) ท่ีได0พัฒนาระบบสืบค0นและรวบรวม
ข0อมูลภายในการไฟฟJาสHวนภูมิภาค กลHาวคือ ผลการประเมินโดยผู0ดูแลระบบงานของการไฟฟJาสHวนภูมิภาค และ 
ผู0เช่ียวชาญด0านคอมพิวเตอร* และ พนักงานท่ัวไป ได0คHาเฉลี่ยเทHากับ 4.69 (SD = 0.47), 4.52 (SD = 0.62), 4.24 
(SD = 0.74) ตามลําดับ สรุปได0วHา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมามีระดับความพึงพอใจในระดับดี และสามารถท่ีจะนําไปใช0ใน
งานจริงได0อยHางเหมาะสม  
 

ข�อเสนอแนะ 
 
ข�อเสนอแนะสําหรับการจัดทําวิจยัคร้ังต9อไป 
 
 1. เน่ืองจากภาษาไทยมีคําพ0องรูปอยูHหลายคํา และในการกรอกข0อมูลตัวเลขในเว็บเพจ บางคนกรอก
ตัวเลขอารบิก บางคนกรอกตัวเลขไทย หรือ การกรอกปv พ.ศ. บางคนกรอก 4 ตัว เชHน 2558 บางคนกรอก 58 ฯลฯ 
ดังน้ัน คําท่ีต0องการค0นหา สามารถค0นหาได0อยHางหลากหลาย โดยผลลัพธ*ควรตรงกับความต0องการมากยิ่งข้ึนกวHาเดิม
ซ่ึงระบบเดิมเปLนการค0นหาคําท่ีตรงกันกับคําท่ีค0นหาเทHาน้ัน 
 2. ควรพัฒนาระบบให0สามารถสืบค0นข0อมูลท่ีอยูHในไฟล*เอกสาร เชHน ไฟล*  .docx, .xlsx, .pptx .pdf 
เปLนต0น 
 3. ควรสร0างฐานความรู0ท่ีทําหน0าท่ีรวบรวมคําท่ีมีความหมายเหมือนกันให0มากท่ีสุดท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให0การสืบค0นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชHนคําวHา “มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด” คําท่ีมี
ความหมายเหมือนกันคือ “Roi Et Rajabhat University” หรือ คําวHา “มรอ” หรือ “RERU” หรือ “ราชภัฏ
ร0อยเอ็ด” หรือ “ม.ราชภัฏร0อยเอ็ด” เปLนต0น 
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