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คํานํา
การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาปที่1 และ ปที่4 ของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร นับเปนเรื่องที่สําคัญ เนื่องจากมีผูสมัครจํานวนมาก ตอง
ดําเนินการรับสมัครและการประมวลผลตางๆ เพื่อใหไดสารสนเทศที่ถกู ตอง รวดเร็วตรงความ
ตองการของโรงเรียน ผูว ิจัยไดเล็งเห็นถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดดําเนินการวิจัยเรือ่ ง “การ
พัฒนาซอฟตแวรรับสมัครนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่1และมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ” เพือ่ ใหมีซอฟตแวรสําหรับการรับสมัครนักเรียน ซึ่งจะชวยใหการทํางาน
รวดเร็วยิ่งขึน้ และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยจะเปนประโยชนและมีคุณคาในทางวิชาการและ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนตอไป

สูตรทิน อินทรขํา
สิงหาคม 2551
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาํ เร็จไดเปนอยางดีเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานและ
บุคคลมากมาย โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีใ่ หการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจยั ทําใหงานวิจยั นี้เสร็จสมบูรณไปดวยดี ผูวจิ ัยขอขอบคุณ โรงเรียนสาธิตที่สนับสนุน
อุปกรณในการทําวิจยั เจาหนาที่ของโรงเรียนสาธิต ผูซงึ่ ไดชวยทดสอบซอฟตแวร อยางละเอียดถี่
ถวน ทําใหงานวิจยั นี้สาํ เร็จลุลวงตามเปาหมาย
ทายสุดนี้ผูวิจยั ขอขอบคุณบุคคลอีกหลายๆ ทานที่ยงั ไมไดกลาวถึง ที่มีสวนชวย
ใหงานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลว งไดดวยดี ไว ณ โอกาสนี้
สูตรทิน อินทรขํา
สิงหาคม 2551
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การวิจยั ครั้งนีม้ ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาซอฟตแวรการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอใน
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อสนับสนุนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยมี 3 ขัน้ ตอนคือ 1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการสารสนเทศ
2. การพัฒนาซอฟตแวร และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชซอฟตแวร การศึกษาสภาพ
ปญหาตางๆทีเ่ กิดขึ้นในการทํางานในระบบเดิมเพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
การออกแบบที่สําคัญไดแก การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบสวนนําเขา การรายงานผล
ขอมูล รวมทั้งการออกแบบการประมวลผลขอมูล โดยคํานึงถึงความสามารถในการจัดการ
ฐานขอมูล ความปลอดภัยของขอมูล ความยืดหยุน ตอการใชงาน ที่สาํ คัญคือตองคํานึงถึงความ
พอใจของผูใชซอฟตแวร ในการวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรที่ทาํ งานบนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟตวนิ โดว XP และใชโปรแกรม Microsoft access 2003 เปนระบบจัดการฐานขอมูล
เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและดูแลรักษา โดยทดลองใชกับกลุม ประชากรซึง่ เปนเจาหนาที่
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรผูซึ่งทําหนาที่รบั สมัครนักเรียน
ผลจากการพัฒนาซอฟตแวรและนําไปใชในการรับสมัครนักเรียน ปรากฏวาผูใชทุกคน
มีความพอใจในระดับดีมาก โปรแกรมใชงานไดดี มีความสะดวกตอใชงาน และสามารถรายงาน
สารสนเทศไดถูกตองสมบูรณตามความตองการ ซึ่งซอฟตแวรทพี่ ัฒนาขึ้นประกอบดวย 1. ระบบ
ฐานขอมูลนักเรียน 2. ระบบโปรแกรมรับสมัครนักเรียน และ 3. สวนรายงานผล
คําสําคัญ
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: ซอฟตแวรรับสมัครนักเรียน

(4)
Research Title

:

Researches
Organization
Subsidy Agent:
Conducted Year

:
:
:

Software development for entrance to The
demonstration school of Silpakorn University
Mr. Sootthin inkhum
demonstration school of silpakorn University
Faculty of Education , Silpakorn University
B.E. 2550(2007)

This research aims to development of the admission software which it was
used to admit the student to demonstration school of Silapakorn University. This
software supports the admission system and it increases the efficiency of the system. In
the research methology consists of three steps, first study research problem and
requirement of information, second software development and third user satisfaction.
The study of research problems which are appear in the old admission system is
analyzed and designed into the new admission system. The important factors of the
designed system are database designed, input designed, report designed and data
processing designed. Overall of the designed focus on various elements of the system
such as: the ability of database management, data security and system flexibility with
the main concert of user satisfactory. In this research, the system runs on Microsoft
Windows XP operating system and uses Microsoft Access 2003 as a database
management to simplify the system installation and maintenance. The developed system
is tested with the sample space of the authorities of demonstration school of Silapakorn
University which they are the users of this system.
The software usage resultant which it was derived from the admission software
implementation, is found that it can be increased the user satisfactory into excellent
level. The software is well operated, comfortable, validated and completed the report
which it satisfies to the user requirements. For development software is compose of
three sections: the first is student database system, the second is admission program
and the third is report.
Keyword
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: admission software

