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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ งนี้มีวัต ถุ ประสงค๑ เพื่อ การประยุก ต๑ใช๎วิธีก ารซิ กซ๑ ซิ กมํา ขั้น ตอนดี เมอิก ในการวิเคราะห๑ ก ารใช๎ง าน
ฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม และเพื่อให๎ได๎ขั้นตอนจากการวิเคราะห๑ด๎วยกระบวนการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดี
เมอิก ในการใช๎งานฐานข๎อมูลออนไลน๑ นาไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมกลุํมผู๎บริหาร นักวิชาการ และผู๎ปฏิบัตกิ าร ซึ่งเลือกมาจาก 50 คน โดย
การสุมํ แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลคือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวํา จากการวิจัยการประยุกต๑ใช๎วธิ ีการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิกในการวิเคราะห๑การใช๎งานฐานข๎อมูล
ออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวมพบวํา ร๎อยละ 37.5 ของกลุมํ ตัวอยํางต๎องการให๎มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล
ในเรื่องให๎สามารถเรียกใช๎งานระบบฐานข๎อมูลพื้นฐานได๎ด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ ออนไลน๑ ร๎อยละ 40.6 ของกลุํมตัวอยําง
ต๎องการระบบฐานข๎อมูล ที่สามารถประมวลผลได๎อยํางถูกต๎องและแมํนยา ร๎อยละ 38.9 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการระบบ
ฐานข๎อมู ลที่มีการจัดเก็บข๎ อมูลอยํา งเป็นระบบหรืองํ ายตํอการสืบค๎น ร๎อยละ 36.4 ของกลุํม ตัวอยํางต๎องการใช๎ระบบ
ฐานข๎อมูลสามารถที่สืบค๎นข๎อมูลได๎ด๎วยตนเองและสะดวกรวดเร็ว ร๎อยละ 37.8 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการ ใช๎งานระบบ
ฐานข๎อมูลออนไลน๑ได๎ทุกที่ทุกเวลา และร๎อยละ 20 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการให๎ระบบฐานข๎อมูลมีความทันสมัยและทันตํอ
เหตุการณ๑ตลอดเวลา
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ABSTRACT
The purposes of this research were to apply the Six Sigma process, the DMAIC in the analysis of the online
database of the assimilated University. Also received from this study were the steps from the process that was applied
in the development of an online database of the assimilated the university. The sample is Nakhon Phanom University
staff. Administrators, academics and practitioners selected 50 samples on purpose. The questionnaire was used. The
statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the application of the research methods, Six Sigma process, to analyze the online
database usage indicated that: 37.5 percent of respondents want the university to update the database so that it can
run online.40.6 percent of the sample wants the online database to be processed accurately. 38.9 percent of the
sample wants the database to be stored in a systematic or intuitive. 36.4 percent of the sample needs to access the
database manually and quickly. 37.8 percent of the sample wants to access the online database at anytime and
anywhere. 20 percent of respondents want the database to be modern and up to date and the real time.

ภูมิหลัง
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการการหลอมรวมหรือยุบรวม เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งใน
การจั ดการศึก ษาให๎ มีคุณ ภาพ โดยการหลอมรวมสถาบัน อุ ดมศึก ษาทั้ง ในสัง กั ดเดีย วกั นและตํา งสัง กัด กัน มารวมเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาแหํงใหมํภายใต๎ช่อื มหาวิทยาลัยนครพนม (ราชกิจจานุเบกษา. 2548) โดยได๎หลอมรวม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครพนม มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลั ยเทคนิค นครพนม วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี
นครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลั ยการอาชีพนาหว๎า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให๎เป็นนิติบุคคลและเป็นสํวนราชการตามกฎหมาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนมมีหนํวยงานภายในสังกัด 10 หนํวยงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ได๎แกํ สานักงานอธิการบดี
คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร๑
และวิทยาศาสตร๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว๎า วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปัญหาที่สํงผลถึง การพัฒนาระบบงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สรุปจากสานักงานหนํวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553) ได๎แกํ ปัญหาด๎านฮาร๑ดแวร๑ วัสดุอุปกรณ๑ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารยังมีไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน รวมถึงการจัดห๎องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร๑ให๎มีเพียงพอตํอการเรียน
การสอนตามมาตรฐานของสาขาวิชาที่เปิดสอน ด๎านซอฟต๑แวร๑มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสานักงานใช๎อยําง
ถูกต๎องตามกฎหมาย แตํในการใช๎งานจริงยังมีการใช๎งานโปรแกรมเฉพาะทางอีกหลายโปรแกรมที่ต๎องพิจารณานามาใช๎งาน
และจัดการเรียนการสอน รวมถึงโปรแกรมประเภทรักษาความมั่นคงปลอดภัยให๎กับเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่มีความจาเป็น
อยํางยิ่ง ด๎านฐานข๎อมูลมหาวิทยาลัยมีข๎อมูลจานวนมากแตํยังมีข๎อมูลหลายด๎านที่เป็นฐานข๎อมูลกลางที่ยังไมํการจัดเก็บอยําง
เป็นระบบ การเรียกใช๎งานข๎อมูลไมํสะดวกข๎อมูลที่มีอยูํขาดการเชื่ อมโยงระหวํางกันทาให๎การบริหารจัดการข๎อมูลที่มีอยูํ
ไมํเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

143
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีท่ี 11 ฉบับที่ 54 กรกฎาคม – กันยายน 2557
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมมีที่ตั้งกระจัดกระจายหลายแหํงไมํได๎รวมอยูํในรวมอยูํในจุดที่ตั้งเดียว และมี
ภารกิจที่ตอ๎ งดาเนินการที่หลากหลายจากทัง้ ภารกิจเดิมจากหนํวยงานเดิมกํอนหลอมรวมดาเนินการอยูํ รวมถึงภารกิจใหมํที่
จะต๎องดาเนินการ แตํมหาวิทยาลัยยังไมํมีแผนงานในการด าเนินการในด๎ านการจัดการฐานข๎อมูลกลางอยํางเป็นระบบ
(มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553) ไมํมีการจัดเก็บข๎อมูลอยํางมีระบบ การเรียกใช๎งานข๎อมูลไมํสะดวก ซึ่งแตํละหนํวยงานมี
ฐานข๎อมูลที่เป็นเอกเทศของตนเอง แตํระบบฐานข๎อมูลที่มีอยูเํ ป็นแบบขาดการเชื่อมโยงระหวํางกัน จึงเกิดปัญหาในการใช๎งาน
ฐานข๎อมูลเกิดขึ้นและขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ฐานข๎อมูลขนาดใหญํหรือคลังข๎อมูลคือองค๑ประกอบหนึ่งของระบบธุรกิจอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแหลํงข๎อมูลขนาดใหญํที่
รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎ อมูลภายในและภายนอกองค๑กรเก็บไว๎ โดยข๎อมูลในฐานข๎อมูลหรือคลังข๎อมูลจะถูกนามาใช๎เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู๎บริหารในองค๑กร ใช๎ในการดาเนินงานการค๎นหาและการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยมี
การเหมืองข๎อมูลเป็นเครื่องมือการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล โดยวิธีอัตโนมัตหิ รือกึ่งอัตโนมัติ เพื่อที่จะค๎นหารูปแบบที่มีความหมายและ
กฎระเบี ยบที่ เป็ น ประโยชน๑จ ากฐานข๎อ มู ลหรือคลั งข๎ อ มูล นั้น ๆ กระบวนการนี้เรีย กวํา การค๎ นหาความรู๎ ใ นฐานข๎ อ มู ล
(Kenneth Collier et al., 1998) (Lori Bowen Ayre, 2006) (Pang-NingTanet al.,2006) (Richard Barker,1998) (Ralph
Kimball, 2002) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู๎บริหาร
การควบคุมคุณภาพ เกี่ยวข๎องกับศาสตร๑หลาย ๆ ด๎าน เชํน ด๎านวิทยาศาสตร๑ ด๎านสังคมศาสตร๑ เป็นต๎น เพื่อ
นามาใช๎ในการแก๎ปัญหาการทางานและการบริหารงาน รวมไปถึงนวัตกรรมอื่นอีกมากมาย ซึ่ งได๎มีการพัฒนาและควบคุม
คุณภาพในด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาในการทางานและการบริหารงานในระดับบริหาร ให๎ได๎เห็น
ปัญหาในการทางานของผู๎ปฏิบัตงิ านระดับลําง และสามารถชํวยแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานของทั้งสองระดับได๎ (เจริญ
วัชระรังสี, 2530) ระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมํา (วรชัย เยาวปาณี, 2552) เริ่มขึ้นโดยบริษัทโมโตโรลาซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาใน
อุตสาหกรรมการผลิตและจาหนํายเซมิคอนดัค -เตอร๑ ได๎ทาการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิคส๑สาหรับองค๑กรทั้งของเอกชนและ
ทหาร นาเสนอมโนภาพกระบวนการคุณภาพซิกซ๑ซิกมํา ขึ้นในปี ค.ศ. 1984 แนวคิดริเริ่มเบื้องต๎นของซิกซ๑ซิกมํานั้น มี
จุดประสงค๑หลักเพื่อทาการปรับปรุงการปฏิบัติการด๎านการเงินของธุรกิจผํานทางกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและขจัด
ความสูญเสียจากการปฏิบัติการ (Sleeper et al., 2006 : 2 อ๎างถึงใน วรชัย เยาวปาณี, 2552) วิธีการคุณภาพซิกซ๑ซิกมํา
(six sigma) (จารึก ชูกติ ติกุล, 2548 : 8) มีเปูาหมายหลักสามประการ คือ ความพึงพอใจของลูกค๎า ลดเวลาของวัฏจักรของ
กระบวนการ และลดความผิดพลาด (Pande and Holpp, 2002 : 3 อ๎างถึงใน จารึก ชูกิตติกุล , 2548) เน๎นการขจัดความ
แปรปรวนที่เป็นสาเหตุให๎เกิดข๎ อบกพรํองในทุกกระบวนการการทางานให๎เหลือน๎อยที่สุดในระดับที่ยอมให๎มีความผิดพลาด
เกิดขึ้นได๎เพียง 3.4 หนํวยตํอหนึ่งล๎านหนํวย
ขั้นตอนการทางานของซิกซ๑ซิกมําเรียกวําขั้นตอนดีเมอิก (DMAIC) (วรชัย เยาวปาณี, 2552) ใช๎เทคนิควิธีที่จะบรรลุ
เปูาหมายเชิงกลยุทธ๑ด๎วยการเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ทางสถิติ เพื่อบํงชี้แหลํงที่มาของความคลาดเคลื่อนและ
กาหนดแนววิธีในการกาจัดความคลาดเคลื่อนเหลํานั้น ขั้นตอนดีเมอิก 5 ขั้นตอนของซิกซ๑ซิกมํา คือ การนิยาม (Define : D)
การวัด (Measure : M) การวิเคราะห๑ (Analyze : A) การปรับปรุง (Improve : I) และการควบคุม (Control : C) การประยุกต๑ใช๎
ขั้นตอนวิธีการซิกซ๑ซิกมําเพื่อใช๎ในการพัฒนาซอฟต๑แวร๑ (Tayntor, 2003) ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการนิยามปัญหา (Define phase) คือ ขั้นตอนของการนิยามหรือกาหนดปัญหาที่จะทาการปรับปรุง
หรือออกแบบ
2. ขั้นตอนการวัด (Measurement phase) คือ ขั้นตอนการวัดการทางานของระบบเชํนวัดความสามารถของ
กระบวนการ วัดความผิดพลาดของกระบวนการ และวัดประสิทธิผลของกระบวนการ เพื่อนามาวิเคราะห๑ตัวแปรตําง ๆที่มี
ผลตํอกระบวนการเหลํานั้น
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3. ขั้นตอนการวิเคราะห๑ (Analyze phase) คือขั้นตอนการวิเคราะห๑จากข๎อมูลที่วัดมาได๎เพื่อหาหรือพิสูจน๑ตัวแปร
ที่สาคัญที่สุดในกระบวนการที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่นยิ ามไว๎
4. ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve phase) คือ ขั้นตอนของการปรับปรุงหลังจากค๎นพบตัวแปรที่สํงผลตํอความ
แปรปรวนของกระบวนการ เพื่อเป็นการขจัดสาเหตุที่วิเคราะห๑ได๎
5. ขั้นตอนการควบคุม (Control phase) คือ ขั้นตอนของการควบคุมเพื่อไมํให๎กระบวนการมีปัญหาที่ทาให๎เกิด
ข๎อผิดพลาดซ้าอีกกับระบบการทางานที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให๎ระบบนัน้ ไมํมคี ุณภาพ
การพั ฒ นาระบบเป็ น การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารซิ ก ซ๑ ซิ ก มํ า ขั้ น ตอนดี เ มอิก กั บวงจรการพั ฒ นาระบบหรื อ
กระบวนการเอสดีแอลซี (System Development Life Cycle : SDLC) (Satzinger, et. al., 2004) ประกอบด๎วย 4 ระยะคือ การ
วางแผน การวิเคราะห๑ การออกแบบ และการนาไปใช๎ เพื่อเป็นแนวทางในการนามาพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ ซึ่งเน๎น
การพัฒนาในทุกขั้นตอนจะทาให๎ได๎ระบบสนับสนุนการตัดสินใจตามความต๎องการ วงจรการพัฒนาระบบนี้ มีลักษณะของ
ขั้นตอนแบบน้าตกโดยในแตํละขั้นตอนเมื่อดาเนินงานอยูํ สามารถย๎อนกลับมายังขั้นตอนกํอนหน๎าเพื่อแก๎ไขข๎อผิดพลาดหรือ
สามารถย๎อนกลับข๎ามขัน้ ได๎เพื่อความถูกต๎องและสมบูรณ๑ที่สุดของระบบที่พัฒนา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551: 282)
จากปัญหาการใช๎งานฐานข๎อมูลที่แตกตํางกันตามภารกิจของหนํวยงาน และสถานที่ตั้งของหนํวยงานอยูํหํางไกลกัน
ซึ่งทาให๎เกิดปัญหาในการใช๎งานฐานข๎อมูลแตํละหนํวยงานของมหาวิทยาลัยขึ้น ผู๎วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการฐานข๎อมูล ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวม โดยไมํใชํการปรับเปลี่ยนระบบฐานข๎อมูลเดิมของ
หนํวยงาน แตํเป็นการวิเคราะห๑และออกแบบระบบฐานข๎อมูล ด๎วยการศึกษารูปแบบความสัมพันธ๑การใช๎งานฐานข๎อมูล
ระหวํางหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ด๎วยวิธีการเหมืองข๎อมูล และวิเคราะห๑และออกแบบด๎วยวิธีการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิก
ประยุ กต๑ใช๎กับวงจรการพัฒ นาระบบ เพื่อทาหน๎า ที่เป็น ตัว กลางการเชื่อมโยงการทางานระหวํางผู๎ ใช๎งานฐานข๎อ มูล กั บ
ฐานข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อชํวยอานวยความสะดวกในการสืบค๎นและเรีย กใช๎ฐานข๎อมูล ชํวยจัดการ
ข๎อมูลให๎ถูกต๎อง ลดความซ้าซ๎อนและความสัมพันธ๑ของข๎อมูลในฐานข๎อมูลให๎เรียกใช๎ได๎งาํ ยขึ้น สามารถใช๎งานฐานข๎อมูลได๎ทุก
สถานที่และทุกเวลา ชํวยลดงบประมาณ ลดเวลาในการติดตํอประสานงาน และความปลอดภัยในการเดินทางระหวําง
หนํ ว ยงาน ที่ ส าคั ญ เป็ น ระบบที่ ชํ ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู๎ บ ริ ห ารในการจั ด การระบบฐานข๎ อ มู ล ออนไลน๑ ข อง
มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมหรือยุบรวมได๎

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อได๎ความต๎องการในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวมอยํางมีคุณภาพ
2. เพื่อประยุกต๑ใช๎ระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิกในการวิเคราะห๑และออกแบบระบบการใช๎งานฐานข๎อมูล
ออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากปัญหาการใช๎งานฐานข๎อมูลที่แตกตํางกันตามภารกิจของหนํวยงาน และสถานที่ตั้งของหนํวยงานอยูํหํางไกลกัน
ซึ่งทาให๎ยากตํอการบริหารจัดการข๎อมูลในฐานข๎อมูลระหวํางแตํละหนํวยงานของมหาวิทยาลัย กํอให๎เกิดปัญหาความยุํงยาก
และลําช๎าในการใช๎งาน บางครั้งจาเป็นต๎องเดินทางไปดาเนินการกับข๎อมูลในหนํวยงานดังกลําวด๎วยตนเองจึงจะได๎ข๎อมูลที่
ถูกต๎องและชัดเจน หรือจาเป็นต๎องเชิญผู๎บริหารหนํวยงานทุกหนํวยงานมาประชุมเพื่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให๎เกิด
ความตํอเนื่อง ซึ่งต๎องใช๎เวลาในการเดินทางคํอนข๎างนานและคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง ผู๎วิจัยจึงมีแนวความคิดในการวิจัยเพื่อเป็น
ตัวแบบในการแก๎ปัญหาอยํางมีคุณภาพ ดังภาพประกอบ 1
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(1)
การจัดการ
ระบบฐานข๎อมูล

(2)
ซิกซ๑ซิกมํา
กระบวนการดีเมอิก
QIT

(3)
เทคนิคการเหมืองข๎อมูล
และวงจรเอสดีแอลซี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(ปรับปรุงจากจารึก ชูกิตติกุล, 2548, หน๎า 8)
กรอบแนวคิดในการวิจัยแทนศาสตร๑แตํละประเภทคือเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คือ (1) การจัดการระบบ
ฐานข๎อมูล (2) วิธีการและเทคนิคคุณภาพซิกซ๑ซิกมํา กระบวนการดีเมอิก และ (3) เทคนิคการเหมืองข๎อมูลและวงจรแอสดี
แอลซี สํว นตรงกลางของการทั บซ๎ อ นขององค๑ ค วามรู๎ ส ามสาขาหลัก จะกํ อ กาเนิด เทคโนโลยีส ารสนเทศคุ ณ ภาพที่ เป็ น
เทคโนโลยีชั้นสูง ตามทฤษฎีของคิวไอที (จารึก ชูกิตติกุล, 2548) เป็น เครื่อ งมือ ในการศึกษาการใช๎ระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมํา
เพื่อวิเคราะห๑ และออกแบบระบบการใช๎งานฐานข๎อ มูล ออนไลน๑ ของมหาวิทยาลั ยหลอมรวมซึ่งจะทาให๎ ได๎ ตัวแบบกรอบ
แนวความคิดดังภาพที่ 2 ดังนี้
QITdbms = IT (QMdbms+ QMsix sigma + QMsdlc)
(ปรับปรุงจากจารึก ชูกิตติกุล, 2548)
ภาพประกอบ 2 ตัวแบบกรอบแนวความคิดในการวิจัย
มีความหมาย ดังนี้
QITdbms = ตัวแบบกระบวนการความสัมพันธ๑การใช๎งานฐานข๎อมูลออนไลน๑
QMdbms = วิทยาการคุณภาพการจัดการระบบฐานข๎อมูล
QMsix sigma = ระเบียบวิธีการคุณภาพซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิก
QMsdlc
= กระบวนคุณภาพการพัฒนาระบบ
ผู๎วิจัยอาศัยทฤษฏีตัวแบบเพื่อประยุกต๑ใช๎ระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิกกับวงจรการพัฒนาระบบ เพื่อ
วิเคราะห๑และออกแบบระบบการใช๎งานฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม ดังภาพประกอบ 3 และ 4 ดังนี้
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Business
develop

enhance
IT
integrate

QM

QIT

CAQI
Government

enhance/improve
ภาพประกอบ 3 แนวความคิดของทฤษฏีเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพตามทฤษฏีที่ 1 ในการวิจัย
(ปรับปรุงจากจารึก ชูกิตติกุล, 2548)
มีความหมาย ดังนี้
IT
= Information Technology
QM = Quality Methodology
QIT = Quality Information Technology
CAQI = Computer-aided Quality Improvement
จากภาพประกอบ 3 เริ่มที่การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต๑กับวิทยาการคุณภาพให๎มีคุณภาพสูงขึ้น อันจะทาให๎
ได๎คุณภาพสูงขึน้
Business
enhance
QM

develop
IT

QIT

CAQI

integrate

Government

enhance/improve
ภาพประกอบ 4 แนวความคิดของทฤษฏีเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพตามทฤษฏีที่ 2
(ปรับปรุงจากจารึก ชูกิตติกุล, 2548)
มีความหมาย ดังนี้
IT
= Information Technology
QM = Quality Methodology
QIT = Quality Information Technology
CAQI = Computer-aided Quality Improvement
จากภาพประกอบ 4 เริ่มที่การนาวิทยาการคุณภาพเข๎าไปประยุกต๑กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น อันจะ
ทาให๎ได๎คุณภาพเชํนเดียวกับทฤษฏีที่หนึ่ง
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สภาพปัญหาและตรวจสอบความเป็นไปได๎
วิเคราะห๑และออกแบบระบบฐานข๎อมูล

ผลย๎อนกลับ
ทดลองใช๎

ปรับปรุงและทาให๎ดีข้นึ

ประเมินสารสนเทศหรือทาให๎เป็นแบบจาลอง
บารุงรักษา

จากภาพประกอบ 5 การออกแบบสร๎างตัวแบบในการทาวิจัย แบํงออกได๎ ดังนี้
1. สภาพปัญหาและตรวจสอบความเป็นไปได๎ เป็นการศึกษาถึงความต๎องการที่แท๎จริงของผู๎ใช๎ให๎ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาขอบขํายรูปแบบที่ผู๎ใช๎ต๎องการ และคําใช๎จํายในการพัฒนาระบบที่จะสะท๎อนความเป็นจริงมา ก
ที่สุด
2. วิเคราะห๑และออกแบบระบบ เป็นการตรวจสอบความเป็นไปของการออกแบบระบบ โดยแสดงให๎เห็นถึง
ผลกระทบของระบบที่ได๎จากการออกแบบ และหาทางเลือกใหมํเพื่อแก๎ไขผลกระทบนัน้
3. การทดลองใช๎ ปรับปรุงและทาให๎ดีขึ้น เป็นขั้นตอนการใช๎ตัวแทนระบบที่ได๎ออกแบบให๎ผู๎ใช๎ได๎ ทดลองใช๎งาน
รวมถึงการประเมินผลที่ได๎จากการทดลองใช๎จริง เพื่อให๎สามารถประมาณการเวลาในการปฏิบัตงิ านได๎
4. ปรับใช๎หรือทาให๎เป็นแบบจาลอง เป็นตัวอ๎างอิงสาหรับการออกแบบและพัฒนาระบบสาหรับสํวนอื่นของ
ระบบ
5. บารุงรักษา เป็นการทดลองให๎ระบบสามารถดาเนินการได๎อยํางถูกต๎อง จนเป็นระบบที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎ดที ุกประการ
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Log file

Data cleaning

DMAIC Phase
of D and M Phase

Session identification
Data conversion

Prefix tree data structure algorithm
Minimum support
DMAIC Phase
of A Phase

Apriori algorithm
Confident
Pattern sequence analysis

DMAIC Phase
of I and C Phase

Results
Pattern sequence

ภาพประกอบ 6 แนวความคิดกระบวนการค๎นหาความสัมพันธ๑การใช๎งานฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัย
หลอมรวม ด๎วยระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมําประยุกต๑ใช๎กับวงจรการพัฒนาระบบและวิธีการเหมืองข๎อมูล
กระบวนการค๎นหาความความสัมพันธ๑การใช๎งานฐานข๎อมูล เริ่มจาก 3 กระบวนการ ได๎แกํ กระบวนการคัดเลือก
ข๎อมูล (Selection) กระบวนการจัดเตรียมข๎อมูล (Preprocessing) กระบวนการแปลงข๎อมูล (Transformation) ประยุกต๑ใช๎
ขั้นตอนของดีเมอิกเป็นขั้นตอนหลักในการดาเนินงาน และในกระบวนการที่ 4 ได๎แกํ กระบวนการทาเหมืองข๎อมูล (Data
Mining) ด๎วยเทคนิคแบบอะพริออรีอัลกอริธึม ผู๎วิจัยจึงได๎ทาการแสดงขั้นตอนกระบวนการทางานด๎วยเทคนิคไอโพหรือไอพี
โอ (IPO) ตามแบบคิวไอที ซึ่งเป็นการประยุกต๑วิธีการวิเคราะห๑ที่โรเบิร๑ตสัน (Robertson, 2007) ใช๎วิเคราะห๑อัลกอริธึมมี 3
สํวนที่ต๎องพิจารณา ได๎แกํ สํวนของข๎อมูลที่ต๎องใช๎นาเข๎า (Input)สํวนของกระบวนการประมวลผล (Processing) และสํวนของ
สารสนเทศที่ได๎รับ (Output) ดังแสดงในตาราง
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วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร
ประชากรและกลุํม ตัวอยํางประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมดั งนี้ สานั กงาน
อธิการบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
ศิลปศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว๎า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล
การสร๎างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ดาเนินการโดยการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข๎อง
วิเคราะห๑วัตถุประสงค๑ เพื่อกาหนดขอบเขตของการออกแบบสอบถามนามาสร๎างแบบสอบถามฉบับรํางนาแบบสอบถามที่
แก๎ ไ ขแล๎ ว ให๎ อ าจารย๑ ที่ ป รึ ก ษาและผู๎ เ ชี่ ย วชาญท าการตรวจสอบปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขตามข๎ อ เสนอแนะของผู๎ เ ชี่ ย วชาญน า
แบบสอบถามที่ได๎รับความเห็นชอบแล๎วไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํ าง เพื่อหาคําความเชื่อมั่น โดยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์
แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (กัลยา วานิชย๑ บัญชา, 2546, หน๎า 35) นาแบบสอบถามที่ได๎ผํานการทดสอบหาความเชื่อมั่น
แล๎วไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางเพื่อทาการเก็บข๎อมูลตํอไป ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจั ยนี้เป็นแบบสอบถาม
ความต๎องการใช๎งานระบบ ใช๎คาถามปลายปิด
ตาราง 1 แสดงคําดัชนีความสอดคล๎องของเครื่องมือแบบสอบถาม
คะแนนผู๎เชี่ยวชาญ
ข๎อที่

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1
+1
+1
+1
2
+1
0
+1
3
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
8
+1
+1
+1
9
+1
+1
+1
10
+1
+1
+1
หมายเหตุคาํ IOC ที่รับได๎ต๎องมีคําตัง้ แตํ 0.50 ขึน้ ไป

ผลรวมของ
คะแนน

∑R
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

IOC =

∑R
N

1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการพิจารณา
ใช๎ได๎
ปรับปรุง
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎
ใช๎ได๎

วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข๎อมูล จัดทาแบบสอบถามตามจานวนกลุํมตัวอยํางและแจกแบบสอบถามตามจานวนกลุํม
ตัวอยํางเก็บคืนแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ๑ความเรียบร๎อยของแบบสอบถามแตํ ลํะฉบับนาข๎อมูลไปวิเคราะห๑
ผลทางสถิตโดยใช๎โปรแกรมทางคอมพิวเตอร๑การวิเคราะห๑ข๎อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม วิเคราะห๑โดยการแจกแจง
ความถี่ และคานวณหาคําร๎อยละของแบบสอบถามให๎คะแนนคําเฉลี่ย และสถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําเฉลี่ย ร๎อยละ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
1. จากการวิจัยการประยุกต๑ใช๎วธิ ีการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิกในการวิเคราะห๑ความต๎องการในใช๎งานฐานข๎อมูลและ
ความต๎องการในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัย พบวํา ร๎อยละ 37.5 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการให๎
มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลในเรื่องสามารถเรียกใช๎งานระบบฐานข๎อมูลพื้นฐานด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ ออนไลน๑ได๎
ร๎อยละ 40.6 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการระบบฐานข๎อมูล สามารถประมวลผลได๎อยํางถูกต๎องแมํนยา ร๎อยละ 38.9 ของกลุํม
ตัวอยํางต๎องการระบบฐานข๎อมูลมีการจัดเก็บอยํางเป็นระบบหรืองํายตํอการสืบค๎นร๎อยละ 36.4 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการ
สามารถสืบค๎น ระบบฐานข๎ อมู ลได๎ด๎ว ยตนเองและรวดเร็ว ร๎อ ยละ 37.8 ของกลุํม ตัว อยํา งต๎องการสามารถใช๎งานระบบ
ฐานข๎อมูลออนไลน๑ได๎ทุกทีท่ ุกเวลาร๎อยละ 20 ของกลุํมตัวอยํางต๎องการความทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ตลอดเวลา

ภาพประกอบ 7 การประมวลผลฐานข๎อมูลโดยการประยุกต๑ใช๎ระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมํา
วงจรการพัฒนาระบบ และการเหมืองข๎อมูล

ภาพประกอบ 8 การปฏิบัตงิ านกับระบบฐานข๎อมูลโดยผู๎ปฏิบัตงิ านระหวํางหนํวยงานยํอย
2. การประยุกต๑ใช๎ระเบียบวิธีการซิกซ๑ซิกมําขั้นตอนดีเมอิกในการวิเคราะห๑และออกแบบระบบการใช๎งานฐานข๎อมูลออนไลน๑
ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม จะทาให๎ได๎สารสนเทศที่มีคุณภาพสาหรับนาไปเป็นตัวแบบเพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑
ตามความต๎องการในใช๎งานฐานข๎อมูลและความต๎องการในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ
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ภาพประกอบ 9 สารสนเทศ "IS-NPU.P-06" "สรุปยอดนักศึกษาสมัครเรียน ระดับมหาวิทยาลัย"

ภาพประกอบ 10 สารสนเทศ "IS-NPU.S-12 ตารางสอน"

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจัยข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการให๎มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล
ออนไลน๑ และเห็นวําเป็นประโยชน๑ตอํ การปฏิบัตงิ านของตนและผู๎มาติดตํอ ซึ่งทั้งนีห้ ากมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ
ระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ จะทาให๎มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเกี่ยวข๎องอยําง
ตํอเนื่องในอนาคต ทั้งนีผ้ ู๎วิจัยมีขอ๎ เสนอแนะเพื่อการวิจัยตํอไปในอนาคต ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข๎อมูลที่สามารถเรียกใช๎งานข๎อมูลพื้นฐานด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ออนไลน๑
2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข๎อมูลที่สามารถประมวลผลได๎อยํางถูกต๎องแมํนยา
3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข๎อมูลที่มีการจัดเก็บอยํางเป็นระบบ/งํายตํอการสืบค๎น
4. มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข๎อมูลที่สามารถสืบค๎นระบบฐานข๎อมูลได๎ด๎วยตนเองและรวดเร็ว
5. มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข๎อมูลที่สามารถใช๎งานระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ได๎ทุกที่ทุกเวลา
6. มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข๎อมูลที่มีความทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม มีรูปแบบการใช๎งานที่นําสนใจ เพราะประเทศ
ไทยมีแนวโน๎มวําจะมีมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมหรือยุบรวมเพิ่มมากขึ้น ผู๎วิจัยจึงขอเสนอแนะในการพัฒนาใน
อนาคต ให๎ทาการศึกษาตัวแปรที่สงํ ผลตํอการใช๎งานระบบฐานข๎อมูลออนไลน๑ และความสัมพันธ๑ในการใช๎งานระบบฐานข๎อมูล
ของมหาวิทยาลั ย หลอมรวม เพื่อจะนาไปใช๎ประโยชน๑ในการพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การระบบฐานออนไลน๑ ระบบ
บริหารงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารระดับต๎น ระดับกลาง และระดับสูง ให๎ครบวงจรครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตํอในอนาคต
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