
บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล และ         
ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในระบบ ภาษาที่ใช้พัฒนาคือ พี เอชพี ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
คือก าลังพลหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที2่6 จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
           ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้บังคับบัญชา 
และก าลังพล ซึ่งประกอบด้วย รายการสมาชิก รายการข้อมูลเงินเดือน รายการปฏิบัติงานประจ าวัน รายการซ้อมดนตรี รายการปฏิบัติงานบรรเลง รายการกระท า
ความผิด รายการจ าหน่ายก าลังพล และระบบรายงาน  2) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 มีความพึงพอใจอยู่ใน      
ระดับดีมาก (𝑥 =4.85, S.D.=0.12)  

บทน า 
ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างราบรื่น เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้องขับเคลื่อนด้วยก าลังคนเป็นส าคัญ น าศักด์ิ หอม

ชื่น (2547) ได้กล่าวถึง การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในทุกองค์กรจะมีการเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษได้ในจ านวนที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรซึ่งเป็นผู้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องมีความบริสุทธิ์ยุตธิรรม 
เพราะถ้าผู้บริหารพิจารณาอย่างไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรมแล้ว ปัญหาต่างๆจะตามมาอีกอย่างมากมาย เช่น บุคลากรในหน่วยงานแตกความสามัคคี การ
ปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถสิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้หน่วยงานประสบปัญหาในการด าเนินการ ปัจจุบันหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 สังกัด
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลการปฏิบัติงานของก าลังพล ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลก าลังพลอยู่ในรูปแบบเอกสารยากต่อการน าไปใช้  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังพัฒนาระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 ขึ้น เพื่อให้การ
พิจารณามีความยุติธรรมและมีข้อมูลอ้างอิงในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับก าลังพลหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาความเป็นไปได้และก าหนดปัญหาของระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก
ที่ 26 
2. ออกแบบระบบโดยท าการออกแบบแผนภาพการท างานของระบบงานใหม่ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow  
Diagram) การออกแบบระบบฐานข้อมูลความสัมพันธ์ การออกแบบหน้าจอแสดงผลข้อมูล 
3. พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา HTML5&CSS3 JavaScript และ PHP โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
4. การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ ท าการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมเมื่อด าเนินการท าโปรแกรมเสร็จสิ้น 
โดยจะท าการหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
6.เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวด
ดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 
7. จัดท าคู่มือระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 

เครื่งมือการวิจัย (TH SarabunPSK  font  ขนาด  54) 
1. ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 

ผลการวิจัย (TH SarabunPSK  font  ขนาด  66) 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 

 
         
 
 
 
  
 
 
 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์
มณฑลทหารบกที่ 26 
 

อภิปรายผล 
     1. ระบบสารสนเทศเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1)ผู้ดูแลระบบ 2)ผู้บังคับบัญชา และ3)ก าลังพล 
ระบบมีการบริการจัดการที่ดี และมีความถูกต้องของข้อมูล จึงส่งผลให้รายงานของระบบเป็นข้อมูลเพื่อการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
ผู้บริหาร 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่26 พบว่า โดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.85 สอดคล้องกับ อารีษา แก้วเปี้ย (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
บ้านด้านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผลของงานวิจัยระบบที่พัฒนาสามารถใช้แทนระบบเดิมและลดปัญหาที่เกิดจากระบบเดิมได้แก่ 
ปัญหาความซับซ้อนของข้อมูล ปัญหาการขัดแย้งกันของข้อมูล และปัญหาการค้นคืนข้อมูล ทั้งนี้ยังแสดงรายงานของระบบเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ
ของผู้บริหารผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ค่าเฉลี่ย 4.14 มีระดับความพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 

     ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือนหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่26 สามารถน าสารสนเทศไปพัฒนาต่อ
ยอดสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ให้แก่ผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ไมม่ีโครงสร้าง
แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน  

เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK  font  ขนาด  66) 
กลุ่มป้าหมาย (TH SarabunPSK  font  ขนาด  54) 

     ก าลังพลหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 20 คน 
  

ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26 
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รายการ S.D. แปลผล 

1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย 4.75 0.44 มากที่สดุ 

2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 4.85 0.49 มากที่สดุ 

3. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 4.75 0.55 มากที่สดุ 

4. การออกแบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 4.95 0.22 มากที่สดุ 

5. มีการจัดระบบเป็นหมวดหมู่ของรายการได้อย่าง

ชัดเจน 

4.90 0.45 มากที่สดุ 

6. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.95 0.22 มากที่สดุ 

7. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซด์ 4.85 0.37 มากที่สดุ 

8. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและ

สวยงาม 

4.90 0.45 มากที่สดุ 

9. ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของหน้า

เว็บไซด์ 
4.70 0.57 มากที่สดุ 

10.ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 4.95 0.22 มากที่สดุ 

11.ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็ว

ข้ึน 

4.85 0.37 มากที่สดุ 

12.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานในระบบ 4.85 0.49 มากที่สดุ 

โดยรวม 4.85 0.12 มากที่สดุ 


