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บทนา
งานอภิบาล เป็ นหน่ วยงานหนึ่งในฝ่ ายสานักผู้อานวยการ โรงเรี ยนอัสสั มชั ญอุบลราชธานี มีหน้ าที่ในการจัด
กิจกรรมและบริการเชิงอภิบาลเพือ่ ส่ งเสริมการพัฒนานักเรียน และบุคลากร โดยการประสานกับฝ่ ายวิชาการเกีย่ วกับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม หลักคาสอน และศาสนศาสตร์ ประสานกับฝ่ ายกิจกรรมในการจัดศาสนพิธี การบาเพ็ญ
ประโยชน์ ให้ แก่ ผู้ด้อยโอกาสและชุ มชน ในโอกาสสาคัญต่ างๆ ในวันสาคัญทางศาสนา การที่ชาวคาทอลิกนับถือและให้
ความสาคัญต่ อ นักบุ ญ (Saint) มาก เนื่ องมาจากนั บตั้งแต่ ได้ รับศี ลล้ างบาปเข้ าเป็ นสมาชิ กภาพของพระศาสนจักร
คาทอลิก ทุกคนจะได้ รับชื่อของนักบุญ เป็ นชื่อนาหน้ าชื่อจริงของตนเองเสมอ ตัวอย่ างเช่ น ยอแซฟ สมปอง ดีจริง, เทเร
ซา วิภา สุ ขดี เป็ นต้ น นอกจากนั้น “นักบุญ” สาหรับชาวคาทอลิกยังมีความหมาย มีบทบาทและมีความสาคัญต่ อวิถีชีวิต
ด้ านศาสนาของชาวคาทอลิกมาช้ านาน ดังนั้นนักเรี ยนคาทอลิกทุกคนจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องทราบถึงประวัติต่างๆ
ของนักบุญประจาตัว ตั้งแต่ รู ปภาพ ประวัติ วันฉลอง และคาสวดภาวนา ซึ่ งจานวนนักบุญนั้นมีมากมาย และการ
สื บค้ นข้ อมูลนักบุญ ส่ วนใหญ่ มาจากหนังสื อ หรือวารสาร ซึ่งเมื่อเทียบจานวนการใช้ งานแล้ วมีจานวนไม่ เพียงพอ ข้ อมูล
มีจานวนน้ อย กระจัดกระจาย ไม่ ครบถ้ วน และยากแก่การสื บค้ น
วัตถุประสงค์

ud Use Case Saint
ระบบสื บค้นข้อมูลนักบุญ

1. เพือ่ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดเก็บฐานข้ อมูลนักบุญ
2. เพือ่ อานวยความสะดวกในการบริหารจัดการฐานข้ อมูลนักบุญ

เข้ าสู่ ระบบ

สมัครสมาชิก

นักเรียน

ค้ นหาข้ อมูล
นักบุญ

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

เพิม่ /แก้ ไขข้ อมูล สมาชิก
ครู
เพิม่ /แก้ ไขข้ อมูล นักบุญ

กระดานข่ าว

รายงานข้ อมูล นักบุญ

ภาพที่ 1. Use Case Diagram ระบบ

ภาพที่ 2. หน้ าหลักของระบบ

จากการศึ กษาถึ ง สภาพของปั ญ หาของระบบงาน พบว่ า มี
ผู้เกี่ยวข้ องกับระบบได้ แก่ นักเรี ยนคาทอลิกซึ่ งต้ องทาการค้ นคว้ าหา
ข้ อ มู ล ของนั ก บุ ญ เพื่ อ ใช้ ในการจั ด ท ารายงาน จั ด บอร์ ด ค้ น หา
ชีวประวัติเพื่อศึกษาเป็ นแบบอย่ างในการดาเนินชี วิต ค้ นหาบทสวด
ภาวนา ค้ นหาวั นฉลอง ศาสนนาม ค้ นหาภาพของนั กบุ ญ คุ ณ ครู
ผู้ ดู แ ลระบบที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ นครู ผ้ ู ส อนในรายวิ ช าคริ ส ต์ ศ าสนา
ตลอดจนเป็ นผู้ดูแลห้ องคริ สต์ ศาสนา โดยคุณครู จะเป็ นผู้รวบรวม
จัดเก็บเอกสารความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในรายวิชา
คริ สต์ ศาสนา รวมทั้งข้ อมูลของนักบุญโดยส่ วนใหญ่ จะอยู่ในรู ปของ
หนังสื อ หรือวารสาร ซึ่งยากแก่ การรวบรวมและการสื บค้ น และ
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ที่ มี ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว นเท่ า ที่ ค วร การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของนั ก บุ ญ ใน
ศาสนาคริ ส ต์ ในรู ป แบบของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะท าให้ ผ้ ู ใ ช้
สะดวกต่ อการจัดเก็บ การค้ นหา และแก้ ไขข้ อมู ลต่ างๆ ของนักบุ ญ
ซึ่ งระบบดังกล่ าวจะช่ วยให้ ครู ผ้ ูดูแลระบบสามารถจัดทาฐานข้ อมูล
ของนักบุญได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ใน
การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล อื่ น ใน
หลัง จากทราบผลการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพเชิ งคุณภาพของระบบในแต่ ละด้ านแล้ ว ได้ นาผลการ
ประเมิ น ในแต่ ล ะด้ า นผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่อ หา
ค่ าเฉลีย่ พบว่ าได้ ค่าเฉลีย่ เท่ ากับ 8.27 ดังนั้น สามารถสรุ ปได้ ว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ ในสื บค้ น เพิ่ม ลบ และแก้ ไขฐานข้ อมูล
นักบุญได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพอยู่ในระดับดี

สรุปผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
เมื่อนาระบบที่พัฒนาไปทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิภาพของระบบ สามารถ
สรุ ป ผลการประเมิ น จากกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านระบบงานในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ ได้ ผลสรุ ปการประเมิน ดัง
ตารางที่ 5.1
ภาพที่ 3. ฟอร์ มสาหรับสมัครสมาชิก
ลาดับ
ที่

ผลการประเมิน

ค่ าเฉลีย่
เชิง
ปริมาณ

ค่ าส่ วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลีย่
เชิง
คุณภาพ

1

ด้ านความสามารถของ
โปรแกรมตรงต่ อความ
ต้ องการของผู้ใช้ งานระบบ

8.50

0.68

ดี

2

ด้ านการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ

7.71

0.64

ดี

3

ด้ านความถูกต้ องในการ
ทางานโปรแกรม

8.25

0.81

ดี

4

ด้ านความสะดวกและง่ าย
ต่ อการใช้ งานโปรแกรม

8.83

0.96

ดี

5

ด้ านความรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม

8.05

0.95

ดี

8.27

0.81

ดี

ภาพที่ 4. ฐานข้ อมูลนักบุญทั้งหมด

ค่ าเฉลีย่

ตารางที่ 1. การประเมินประสิ ทธิภาพด้ านการทางานของระบบ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ภาพที่ 5. ฐานข้ อมูลสมาชิกทั้งหมด

1. ได้ ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดเก็บ และการสื บค้ นข้ อมูลของนักบุญ
2. สามารถนาระบบไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาระบบงานอืน่ ๆ

