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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินการใช้  
สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนา
ซอฟต์แวร์ และ 3) ประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารสารสนเทศและผู้ดูแลระบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
6 แห่ง จ านวน 12  คนและ 2) กลุ่มนักศึกษาที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตจากแฟ้มร่องรอยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี จ านวน 513 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม แฟ้มร่องรอย ผังระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล และ
แผนภาพอีอาร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. จากการศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า 
SIKET Model 
 2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย การติดต้ังซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ดัชนี- 
ชี้วัดความส าเร็จ รวมถึงการประเมินสารสนเทศจากรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น 
      3. การประเมินประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ท าการทดสอบในด้านความต้องการ-
ฟังก์ชั่น ด้านการท างาน  ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย ผลเป็นที่ยอมรับ  
  
 
 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 
 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาพฤติกรรมในการใช้สารสนเทศอินเทอร์เน็ต  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของบุคลากรในหน่วยงาน และศึกษาการน า SIKET Model ไปประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณเครือข่ายและการบริหารจัดการระบบเครือข่าย  
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were 1) to study and develop an information usage 
evaluation model from log files on the Internet for Rajabhat universities 2) to develop software 
and 3) to evaluate the software’s efficiency. Two groups of specific samples were used; Group 1 
includes 12 experts on IT administration from the six Rajabhat universities in Bangkok; and 
Group 2 includes 513 students who had been using Internet log files from Rajabhat Dhonburi 
University. Data were collected by means of semi-structured interviews and questionnaires, log 
files, system flowcharts, data flow diagrams and E-R diagrams.  The statistics used were average 
percentage, standard deviation.  
 The findings were as follows: 
 1. A model had been developed to evaluate the use of information from log files on 
Internet for Rajabhat University, which is called the SIKET Model. 
 2. Software development were included the installation of software, Information 
systems, and success indicators. It also includes Information evaluation in one format which had 
been developed. 
 3. Evaluation of the performance of the software led to its acceptance in a range of 
areas of user needs, functionality, usability and security. 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 
 

 
 Recommendations: 
 Further studies may focus on Internet technology using behavior of staff members, 
and applied the SIKET Model for resources allocation strategies in network management. 
 
 
 Keywords: Software development ,  Evaluation model , Information 
usage, Log file  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


