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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 2) เพ่ือพัฒนา
ระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3) เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2550 - 2562 4) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวอร์ชั่น 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รวมทั้งสิ้น              
43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับนักวิจัย 
และสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 3 ฉบับ 
  ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการพัฒนางาน
ประจำของผู้วิจัย (R2R) ในการพัฒนาผ่าน Web Application ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบ API เชื่อมกบัเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศกึษาภายในฯ และการปรับปรุงฐานข้อมูล
งานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2562 ประกอบไปด้วยระบบความปลอดภัย การบันทึก การแก้ไขข้อมูล 
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัย การจัดทำรายงาน และโมดูลการใช้งานโดยมี 3 ฟังก์ชั่ น               
ตามกลุ่มผู้เข้าใช้ระบบ คือ สำหรับแอดมินหรือผู้ปฎิบัติงาน สำหรับนักวิจัย และสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ                 
2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบุรี โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน พบว่าประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก และด ี
 
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศ, การจัดการงานวิจัย 
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Abstract 

  The purposes of this research were to 1) To develop a management system for 
experts, 2) To develop an API system to connect to the internal educational quality 
assurance website, 3) To improve research databases for fiscal year 2007 – 2019, and 4) 
to assess the efficiency of the use of information systems for research management 
Phetchaburi Rajabhat University (Version 2) The sample population, through                     
the purposive sampling method, consisted of 43 researchers, information technology 
specialists and practitioners at Phetchaburi Rajabhat University. The research 
instruments consisted of the Research Management Information System Assessment 
Form (Version 2) Phetchaburi Rajabhat University for experts, for researchers, and for 
practitioners, a total of 3 assessment forms. 
 The results showed that: 
 1) Development and improvement of information systems used in the 
development of the researcher's routine (R2R) by using the Web Application, which 
consists of Qualifications management system, API system, connected to the internal 
educational quality assurance website, and improvement of research databases for 
fiscal years 2007 - 2019, including security systems, recording, data editing, searching 
data from research databases, report preparation, and use modules with 3 functions 
according to the group of system users, namely for admins or operators for researchers 
and for the information technology specialists. 
 2) Evaluation results of information systems for research management                
(Version 2) Phetchaburi Rajabhat University by assessment by experts, researchers, and 
practitioners. It was found that the efficiency was very good and good. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.สราวุธ 
แผลงศร อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีใ่ห้ความกรณุาตรวจและให้คำแนะนำในการจัดทำเครื่องมือการวิจัย 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      
ทีใ่หค้วามร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ทำให้ทำวิจัยครั้งนีใ้ห้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนทุกๆ ด้าน และให้กำลังใจที่ดีเสมอมา 
สุดท้ายนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทีใ่ห้การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย R2R

เรื่องนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่สะดวกยิ่งขึน้ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในทุกสายอาชีพ และทุกระดับ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศจะช่วยในการบริหารจัดการ เก็บข้อมูล                         
การประเมินผล การรายงานผลต่อผู้บริหารในองค์กร ระบบสารสนเทศสามารถช่วยให้ลดระยะเวลา     
ในการทำงานเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและ   
มี ค ว าม ถู ก ต้ อ ง  ซึ่ ง อ งค์ ก รต่ า ง  ๆ  ทั้ งภ าค รั ฐ แ ล ะ เอ กช น ได้ มี ก า รน ำระบ บ ส ารส น เท ศ                                    
เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร  (Management Information Systems - MIS) ซึ่ ง เป็ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ                        
สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการควบคุมระบบจะเชื่อมโยง
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกัน  ประมวลและสร้างสารสนเทศที่ เหมาะสม                          
และจำเป็นต่อการบริหารงาน เช่น ระบบบริหารงานบุคลากร ผลลัพธ์ของระบบนี้มักอยู่ในรูปของ
รายงานสรุปและรายงานของสิ่ งผิดปกติ  ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นระบบ                    
ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการเพ่ือสนับสนุน          
การปฏิบัติงานขององค์กรในกระบวนการทำงานนี้ ข้อมูลนำเข้าจะถูกกลั่นกรองหรือประมวลผล                
ให้ได้ผลลัพธ์ คือ สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ (จิตติมา เทียมบุญ
ประเสริฐ, 2544) การทำงานในองค์กรต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ เป็นขั้นตอน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ทั้งนี้ การใช้ระบบสารสนเทศผู้บริหาร                 
และบุคลากรในระดับต่าง ๆ ขององค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนั่น หวานแท้, 2553) 
  สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพันธกิจในการส่งเสริมและ
พัฒ นาด้านการวิจัย ให้ บริการแก่บุ คลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  รวมไปถึ งนั กศึกษา                   
และบุคคลภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอก              
พร้อมเครื่องมือเพ่ือการวิจัย อำนวยความสะดวก ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย                      
เพ่ือให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น  บริ การความรู้ ด้ านการวิ จั ยแก่ องค์ ก รท้ องถิ่ น  และประชาชนทั่ ว ไป                             
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยฝ่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือช่วยในการดำเนินงานของฝ่าย ซึ่งพัฒนาขึ้นจากปัญหาที่พบ คือ                          
การบริหารจัดการงานวิจัยในปัจจุบันพบปัญหาความล่าช้า ปัญหาการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก       
การสืบค้นงานวิจัยที่ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนนักวิจัย และผลงานวิจัยที่มีจำนวนมาก 
โดยมี รายละเอียดของระบบ ดั งนี้  ฐานข้อมูลงานวิจัย  ประวัตินั กวิจั ย  ผลงานของนั กวิจั ย                                
การนำส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัย การให้บริการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย หลังจากการดำเนินการใช้
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยฯ (เวอร์ชั่น 1) เป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 
2564) พบว่านักวิจัยสามารถดำเนินการตามข้ันตอนในการเสนอทุน จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
และเบิ กจ่ าย เงินทุ น วิ จั ย ได้  ท ำให้ ช่ วยลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน  การปฏิ บั ติ งานซ้ ำซ้ อน                              
ป้องกันเอกสารสูญหาย ลดพ้ืนที่ ในการจัดเก็บ เอกสารที่ เกี่ยวข้อ ง มีข้อมูลรายงาน (Report)                      
ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นงานวิจัยที่ เสร็จสมบูรณ์ของปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นฐาน                     
ในการสืบค้น และการอ้างอิง 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยฯ (เวอร์ชั่น 1) มีขั้นตอนการดำเนินงานการให้บริการ
ของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และงานวิจัยเพ่ือการสืบค้นมีฐานข้อมูลงานวิจัยของปีงบประมาณ 
2550 – 2562 ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจึงจัดทำวิจัย เรื่อง การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย        
การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนาระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพ
การศึ กษ าภายใน ฯ  และการปรับป รุ งฐานข้ อมู ล งานวิ จั ย  ปี งบประมาณ  2550  – 2562                                 
เพ่ือให้การดำเนินการบริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถ                     
นำรายงานไปใช้ในการตัดสินของผู้บริหาร และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) 
2.1 เพ่ือพัฒนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ  
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบ API เชื่อมกับเว็บไซตป์ระกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
2.3 เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2562  
2.4 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวอร์ชั่น 2) 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ            
เพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่น                
(Web Application) ระบบสารสนเทศดังกล่าวจะครอบคลุมการจัดการงานวิจัย ดังนี้ 
  1) งานประสานงาน การพิจารณาโครงร่างวิจัย และการตรวจเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2) การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัยเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน                   
อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง 
  3) งานให้บริการสืบคน้ข้อมูลงานวิจัย และคัดเลือกข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 3.2 ข้อมูลที่ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย -
ราชภัฏเพชรบุรี มีดังนี้ 
  1) ข้อมูลประวัติส่วนตัว การทำงาน ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2) ข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใน ปีงบประมาณ 2550 - 2562 
  3) ข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายนอก ปีงบประมาณ 2550 - 2562 
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 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร คือ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงขึ้น ได้แก่ ผู้บริหาร 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนา              

และปรับปรุงขึ้น ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการ บุคลาการสายสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (คัดเลือกจากผู้ที่ เข้าใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย) รวมทั้งสิ้น 43 คน ดังนี้ 

   - กลุ่มนักวิจัย จำนวน 30 คน (ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุน) 

  - กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน  
  - กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน 
3.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  
 2) ตัวแปรตาม คือ  
      - ประสิ ทธิภาพการใช้ งานระบบสารสนเทศเพ่ื อการจั ดการงานวิ จั ย             

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของนักวิจัย 
        - ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของผู้เชี่ยวชาญ 
       - ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของผู้ปฏิบัติงาน 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดทำวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แนวคิดและทฤษฎี          
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การหาประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ และการบริหารจัดการงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยกำหนดกรอบแนวคิด                
ในการวิจัย ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือ                 

การปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เพชรบุรี 

การพัฒนาระบบสารสน เทศ  หมายถึ ง การพัฒ นาโปรแกรมสำหรับจัด เก็บข้อมูล                         
ด้านการบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ และระบบ API เพ่ือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพภายใน 

การปรับปรุงระบบสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย               
โดยเพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยของปีงบประมาณ 2550 - 2562 
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หมายถึง ฝ่ายงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ระดมจัดหา
ทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อมเครื่องมือเพ่ือการวิจัย อำนวยความสะดวก ประสานงานกับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์
งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และพัฒนาท้องถิ่น บริการความรู้ด้านการวิจัยแก่องค์กรท้องถิ่น                 
และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูล การค้นหา การจัดทำ ปรับปรุงและ
แก้ไขข้อมูล และการจัดทำรายงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัย 
 

ประสิทธิภาพการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏเพชรบรุีของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏเพชรบรุีของผูป้ฏิบตัิงาน 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

1. ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ระบบ API เชื่อมกับเวบ็ไซต์ประกันคุณภาพ 
    การศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการอ้างอิง 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 
   2550 - 2562 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏเพชรบรุีของนักวิจัย 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยมที่มีความสมบูรณ์ 

ใช้งานได้อย่างสะดวก และมีข้อมูลทีท่ันสมัย 
6.2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อย่างเป็นระบบ             

รวมทั้งมีระบบ API ใช้ในการเชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใช้ในการอ้างอิง     
และการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 

 

 



บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏ เพชรบุ รี  ผู้ วิจัย ได้ศึ กษา รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง                               
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย ซ่ึงได้นำเสนอตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

1.2 ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
1.4 โปรแกรมภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์ 

 1.5 การประเมินเว็บไซต ์
2. การบริหารจัดการงานวิจัย ของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
    1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีนักวิชาการ ได้กล่าวไว้ ดังนี้                                                                                                                        
  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2560) ได้อธิบายว่า ระบบสารสนเทศ มาจากคำ 2 คำ ได้แก่ คำว่า ระบบ 
(System) และคำว่าสารสนเทศ (Information) โดยคำว่า ระบบ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบหลาย ๆ 
ส่วนของระบบมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงกลายเป็นคำว่า     
ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นกลไกโดยการประยุกต์ให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์            
เพ่ือการจัดการข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย 5 ส่วน เมื่อมารวมกันจะทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูล                         
การสืบค้นข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลได้ ซึ่งสามารถนำไปจัดทำรายงานของข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหาร
ภ าย ใน อ งค์ ก ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์  ห รื อ ใช้ ใน ก า รตั ด สิ น ใจ ได้  โ ด ย  5  ส่ ว น ป ระก อ บ นั้ น คื อ                                     
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2) ซอฟต์แวร์ (Software) 3) ข้อมูล (Data) 4) บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 
(People ware) และ 5) กระบวนการทำงาน (Procedures) 

ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 
Information System - MIS) เป็นระบบที่รวบรวมสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
องค์กรให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพ่ือสนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สมัยใหม่เพ่ือสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ เพ่ือให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ 

สูติิเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2552) ได้อธิบายว่า สารสนเทศได้มาจากการประมวลผลข้อมูลที่เสร็จสิ้น
แล้ว ซึ่งการได้มาของสารสนเทศไม่จำเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เพราะก่อนหน้าที่                
จะมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานไม่ว่างานธุรกิจ งานบริหารสถานศึกษา จะมีพนักงานระดับปฏิบัติ
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เป็นผู้เก็บข้อมูลและนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยมือ (Manual Data Processing) เช่น การจัดเอกสาร 
ให้เป็นระบบ การคำนวณ การบันทึกลงสมุด แต่การประมวลผลข้อมูลด้วยมือของมนุษย์มีโอกาส
ผิดพลาดที่เรียกว่า “Human Error” ดังนั้น เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลข้อมูล    
หรือที่ เรียกว่า การประมวลผลข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Data Processing: EDP)        
สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพ่ิมความรวดเร็วในการสร้างสารสนเทศได้มากยิ่งขึ้น              
ดังนั้นสารสนเทศท่ีได้จึงมีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ 
  สุชาดา กีระนันทน์ (2541) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบที่มีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบที่
จะทำงานร่วมกันในการนำข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในหน่วยความจำ ซึ่งสามารถเรียกมาประมวลผล คือ      
การนำมาคำนวณ จัดกลุ่ม จัดลำดับ แยกประเภท เรียบเรียง ฯลฯ 
  วรรณภา แสงวัฒนะกุล (2541) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ ว่าเป็นการเก็บรักษา 
ประมวลผล วิเคราะห์ และการจัดทำรายงานสารสนเทศที่จำเป็นด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติงานและการจัดการภายในองค์กร 
 จามิกร รามอินทรา (2534) กล่าวถึงระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
และจัดกระทำให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ งาน และประกอบการวินิจฉัยสั่งการ    
ตามความต้องการของผู้บริหาร ทันต่อเวลา ถูกต้องและสมบูรณ์ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในการประมวลข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้น ซับซ้อนขึ้นให้สะดวกและแม่นยำมากขึ้น                   
โดยมี เครื่องมือ ที่ ใช้ ในการสนับสนุน อาทิ  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย                   
ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  
    1.2 ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ธงชัย สิทธิกรณ์  (2547) ได้อธิบายว่า การนำระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ                       
มาประยุกต์ใช้ หากมีการออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ จะทำให้องค์กร หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับประโยชน์เป็ นอย่างมาก                
โดยแบ่งเป็นระบบสารสนเทศได้ 6 ประเภท ดังนี้ 
  1) ระบบประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System: TPS) คือ ระบบที่
สนับสนุนด้านธุรกิจเป็นหลัก โดยเน้นการประมวลผลแบบรายวัน เช่น ระบบการบันทึกบัญชี                     
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบการรับ -จ่ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนพนักงาน                  
ภายในองค์กร โดยสามารถใช้พนักงานในการกรอกข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลรายการบัญชีต่าง  ๆ                    
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Operator) เพียงคนเดียว และสามารถช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก
และรวดเร็ว เป็นการลดขั้นตอนการทำงาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้ รับบริการมากขึ้น                      
และยังสามารถช่วยเพ่ิมจำนวนผู้รับบริการได้มากขึ้น เนื่องจากมีระบบสารสนเทศช่วยทำให้รวดเร็ว               
มากขึ้น 
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2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS) ระบบนี้                   
มีความสามารถในการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล รวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งหมด                  
ภายในองค์กร สามารถเรียกใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ และสามารถช่วยบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารโดยตรง 
เพ่ือให้เกิดภาพรวมในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยทั่วไปสามารถเชื่อมกับระบบประมวลผลทางธุรกิจ 
เช่น การประมวลผลการขายสินค้า ซึ่งระบบจะบันทึกรายการขาย และปรับยอดบัญชีของลูกค้า                       
เพ่ือตรวจสอบสินค้าคงคลัง จากนั้น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะทำหน้าที่ในการสรุปรายงานของ
ยอดสินค้าในช่วงเวลานั้นได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  (1) มีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลหรือสารสนเทศจากงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถแบ่งปันกันได้ และสามารถเชื่อมต่อถึงกันในลักษณะศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งผู้บริหารทุกระดับสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

    (2) สามารถเข้าถึงสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างสะดวกช่วยในการประหยัดเวลา
ของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลาง และระดับสูงได้ 

 (3) สามารถให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ 

 (4) มีกลไกในการสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดย สามารถกำหนด                          
การเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับต่างกัน เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณหรือการเงินที่นำเสนอเฉพาะ                     
ผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงแฟ้มข้อมูลนั้นจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 

  ดังนั้น จากคุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้างต้น จึงสามารถใช้
ควบคุมกิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ ของการทำงานในระดับปฏิบั ติ การ และนำเสนอข้อมู ล                          
จากการประมวลผลประจำวันมาสรุปผล เพ่ือใช้ ในการประกอบการตัดสิน ใจของผู้บริหาร                         
และการคาดการณ์ ล่ วงหน้ ากับ เหตุการณ์ ที่ สามารถควบคุมได้  และไม่สามารถควบคุมได้                          
โดยการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ คำนวณ วิเคราะห์มาในรูปแบบรายงานหรือกราฟ และได้ออกแบบ              
มาเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ซึ่งตัวอย่างระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุน                     
การบริหารและการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสินค้า เป็นต้น  

 3) ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) เป็นระบบที่มี
จุดเด่นคือไม่มีการกำหนดโครงสร้างการทำงานที่แน่นอน และไม่สามารถกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าได้  
เนื่องจากหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดระเบียบขั้นตอนการทำงาน การวางนโยบายทางธุรกิจ 
การควบคุมการบริหารงานของทุกส่วนงาน โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น                   
โดยการให้ระบบสารสนเทศควบคุมด้านการบริหารจัดการของหน้าที่ในแต่ละฝ่าย เพ่ือประเมินผล                  
การดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการใช้ความสามารถด้านกราฟฟิกและ                
ด้านการสื่อสารเข้ามารวมกัน เช่น ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนกำลังคน ระบบสารสนเทศ                
ที่ใช้ในการคาดการณ์ยอดขายในช่วงเวลา 3 ปี เป็นต้น 
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 4) ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) หมายถึงระบบที่สร้างข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive 
Support System: EES) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  (1 ) ช่ ว ย ผู้ บ ริ ห า ร ใน ก ร ะบ วน ก า รตั ด สิ น ใจ ส ำห รั บ ผู้ บ ริ ห า รทุ ก ระดั บ                      
แต่เหมาะสมกับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 

  (2) สามารถเลือกกำหนดข้อมูลได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนำเข้า        
หรือผลลัพธ์ในฐานข้อมูลภายในองค์กร 

  (3 ) ต อบ ส น อ งก ารแก้ ปั ญ ห าแ บ บ  Semi Structured แ ละ  Unstructured 
Problems 

  (4) มีการนำเสนอเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจในรูปแบบจำลอง แบบทดสอบ              
และเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ 

  (5) สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการใช้สารสนเทศในสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กันได ้

 (6) ไม่มีการประมวลผลของข้อมูลในลักษณะงานประจำ เช่น การจัดตาราง                        
การผลิตสินค้าในรอบสัปดาห์ และรายงานผลการผลิตต่อสัปดาห์ 

  เมื่อผู้บริหารต้องการข้อมูลสารสนเทศแบบพิเศษ ที่อยู่นอกเหนือจากระบบ                     
การประมวลผลทางธุรกิจ (TPX) หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ซึ่งไม่สามารถทำได้                  
ในการบริหารงานนั้น จึงมีการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (DDS) ขึ้นมาเป็นตัวช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถตัดสินใจได้ทันที จากการสรุปและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ระบบช่วยตัดสินใจ ส่วนใหญ่มักเป็นระบบช่วยตัดสินใจ (DDS) และระบบสารสนเทศ
เพ่ือผู้บริหาร (EIS) ไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถประเมินทิศทางธุรกิจในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ในรูปแบบการ
วิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารเป็นระบบที่มีวัตถุ ประสงค์ในการรวบรวม               
และนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยสามารถสนับสนุนองค์กรใน 2 กรณีคือ 1) เพ่ือการ
แก้ปัญหาระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสำหรับคน 1 คน ซึ่งต่างกันกับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ที่ เน้นการแก้ปัญหาส่วนรวมทั้งระบบ และ 2) การพยากรณ์               
ซึ่งระบบช่วยตัดสินใจ (DDS) เป็นแผนระยะสั้น ซึ่งข้อมูลที่ เกิดขึ้นเป็นเอกเทศกันโดยเก็บรักษา                    
ไว้อย่างเป็นอิสระในส่วนงานของตนเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจึงไม่สามารถวิเคราะห์หรือตัดสินใจ                
ของผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง 

 5) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS) เป็นระบบที่มุ่งเน้นให้เป็น
ระบบที่ใช้ในการลดใช้กระดาษ (Paperless System) โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ร่วมกับการสื่อสาร
ระหว่างกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) โดยข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านกัน              
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Data Interchange: EDI) เช่น  ไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์  
Electronic Mail: E-Mail) หรือข้อมูลที่มีรูปแบบเฉพาะโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น                  
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ระบบงานพิมพ์ และประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing & 
Processing System) ได้แก่ งานประมวลตัวอักษร ข้อความ และรูปภาพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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   (2) ระบบประชุมทางไกลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting System) ได้แก่ 
การประชุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถให้ผู้ประชุมหารือร่วมกัน โดยไม่ต้องเดินทางมาอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการประชุมทางไกล (Tele Conference) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

 - การประชุ มทางไกลแบบปรากฏ เฉพาะเสี ยง (Audio Conference)            
เช่น Voice Mail 

- การประชุ มทางไกลแบบปรากฏ เฉพาะภาพ  (Image Conference)        
เช่น จดหมายเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร 

    - การประชุมทางไกลแบบปรากฏทั้งภาพและเสียง (Video Conference) 
เช่น เป็นการผนวกการทำงานระหว่าง Voice Mail E-Mail Fax เข้าด้วยกัน 

   ระบบสำนักงานอัตโนมัติจะช่วยให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และการพูดคุยกัน
คล่องตัวมากขึ้น เช่น การสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบเดิมลูกค้าต้องเขียน หรือบันทึกข้อมูลตามความต้องการ
ลงบนใบสั่งซื้อ (Order Form) เพ่ือให้พนักงานขายถือไปให้ผ่ายการตลาดเพ่ือนำสินค้าออกมาบริการ
ลูกค้า แต่ระบบสำนักงานอัตโนมัติจะช่วยให้ลูกสามารถสั่ งซื้ อสินค้าจากคอมพิวเตอร์ที่บ้ าน                            
ผ่านจุดบริการการขาย (Point Sale Germinal: POS) หรือผ่านช่องทางเครือข่ายของระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ  

 6) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System: AIS) และระบบผู้ เชี่ยวชาญ 
(Expert System: ES) คือระบบที่มีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถปฏิบัติงานแทนมนุษย์               
โดยการสร้างปัญญา (ความรู้และเงื่อนไขการตัดสินใจ) ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ทำงานได้เหมือนคนที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้อดีคือ ภายในคอมพิวเตอร์จะรวมองค์ความรู้ของมนุษย์ไว้
หลายแขนง และมีจำนวนมาก ทำให้สามารถช่วยมนุษย์ทำงานได้ตลอดเวลา โดยไม่มีอารมณ์ความรู้สึก 
สามารถทำงานได้หลายสถานที่ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม และระบบนี้จะทำงาน                   
โดยการเอาข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมือนมนุษย์
ผู้เชี่ยวชาญ 
 Turban et al, 2001 (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2550) ได้อธิบายการจำแนก
ประเภทของระบบสานสนเทศที่สำคัญของ ไว้ดังนี้ การจำแนกตามโครงสร้างขององค์การ การจำแนก
ตามหน้าที่หลักขององค์การ จำแจกตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ระบบสารสนเทศจำแนกตามโครงสร้างองค์การ (Classification by Organizational 
Structure) ซึ่งมีการจำแนกเป็นระดับหน่วยงานย่อย ระดับองค์การทั้งหมด และระดับระหว่างองค์การ 
  (1 ) ระบบสารสน เทศของหน่ วย งาน  (Departmental information system) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สำหรับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในองค์การ ซึ่งมีความเฉพาะ
ของฝ่ายงานนั้น ๆ เช่น ฝ่ายบุคลากรมีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมสำหรับการคัดเลือกบุคลากรหรือ
ติดตามผลการโยกย้ายงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โปรแกรมที่ใช้เฉพาะฝ่ายงานบุคลากรจะใช้ชื่อว่า 
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resources information system) 
  (2) ระบบสารสนเทศของทั้งองค์การ (Enterprise information system) หมายถึง 
ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนทั้งหมดภายในองค์การ  
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  (3) ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การ (Interorganizational information 
system-IOS) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์การอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานภายนอกตั้งแต่            
2 องค์การขึ้นไป จะทำให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร หรือการประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                
โดยผ่ านระบบ IOS ทำให้การส่ งต่อข้อมูลสารสนเทศหรือทั้ งซัพพลายเชน (Supply chain)                     
เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยรายเอียดจากแผนภาพที่ 2.1 IOS ในซพิพลายเชนการไหลของสารสนเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 IOS ในซัพพลายเชน การไหลของสารสนเทศ 
 2) การจำแนกตามหน้าที่ขององค์การ (Classification by Functional Area) การจำแนก
ประเภทนี้จะสนับสนุนการทำงานตามหน้าที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งจะทำหน้าที่อิสระต่อกัน 
โดยดำเนินการตามภารกิจของแต่ละด้าน เช่น 

(1) ระบบสารสนเทศด้านบัญชี (Accounting information system) 
(2) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Finance information system) 
(3) ระบบสารสนเทศด้านการผลิต (Manufacturing information system) 
(4) ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing information system) 

และบางกรณี สามารถออกแบบให้ ระบบสารสนเทศเหล่านี้ สามารถเชื่อมโยงกัน ได้               
เช่น ระบบสารสนเทศด้านการตลาดเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ 
 3) การจำแนกตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ (Classification by Support 
Provided) แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้ 

(1) ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS)   
เป็ นระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับการบั นทึ กและประมวลผลข้อมู ลที่ มาจากการทำธุ รกรรม                           
หรือการปฏิบัติงานประจำ (Routine) ของหน่วยงาน เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวน                  
วัสดุคงคลัง เมื่อใดที่ ธุรกรรมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที  เช่น  ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า                     
ข้อมูลที่เกิดขึ้นคือ ชื่อลูกค้า ประเภท จำนวนและราคาสินค้าที่ขาย โดยระบบนี้จะมุ่งเน้นการจัดหา
สารสนเทศทั้งหมดทั้งหน่วยงานต้องการตามนโยบาย หรือตามกฎหมาย เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน              
และเอ้ืออำนวยความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเป็นหลักประกันว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง 
และรักษาความลับได้ โดยจะเป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุน                
การตัดสินใจอ่ืน เช่น MRS หรือ DSS หน้าที่ของ TPS ของ Haag et al , 2000 (อ้างถึงใน ทิพวรรณ             
หล่อสุวรรณรัตน์, 2550) 

ซัพพลายเออร ์ โรงงาน ผู้จัดจำหน่าย ร้านคา้ปลีก ลูกค้า 

ซัพพลายเชน 
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  - การจัดกลุ่มของข้อมูล (Classification) คือ การจัดกลุ่มข้อมูลชนิดเดียวกัน
ไว้ด้วยกัน 
    - การคิดคำนวณ (Calculation) คือ การคิดคำนวณโดยใช้วิธีคณิตศาสตร์ 
เช่น บวก ลบ คณู หาร เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์มาใช้ประโยชน์ 

  - การเรี ยงลำดับ ข้อมู ล  (Sorting) คือ  การจัด เรีย งข้ อมู ล เพ่ื อท ำให้                 
การประมวลผลง่ายขึ้น เช่น การจัดเรียง invoice ตามรหัสไปรษณีย์เพ่ือการจัดส่งได้รวดเร็ว 

  - การสรุปข้อมูล  (Summarizing) คือ การลดขนาดข้อมูลให้ เล็กหรือ      
กะทัดรัดขึ้น 

  - การเก็บ (Storage) คือ การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน       
อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ โดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องรักษาตามกฎหมาย  
   การทำงานของ TPS มีตัวอย่างการทำงานที่ปรับปรุงมาจาก Turban, E., E. Mclean 
and J. Wetherbe. 2000 (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2550) ดังตารางที่ 2.1 ตัวอย่าง                
การทำงานของ TRS 

หน้าที่ การทำงานของ TRS 

งานเงินเดือน (Payroll) - การติดตามเวลาการทำงานของพนักงาน 
 - การคิดเงินเดือน โดยมีการหักภาษ ีค่าประกนั หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 - การออกเช็คเงินเดือนหรือการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีให้กับลูกจ้าง 
การสั่งซื้อสินค้า (Purchasing) - การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
 - การบันทึกข้อมูล การส่งสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์ 
การเงินและบัญชี 
(Finance and Accounting) 

- การบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ 
- การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษี 

 - การติดตามค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างการทำงานของ TRS 

(2) ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพ่ือการจัดการ (Management Reporting 
Systems - MRS) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และช่วยใน
การตัดสินใจในโครงสร้างที่ชัดเจนแบะเป็นเรื่องที่ทราบล่วงหน้า หรือเรียกอีกชื่อว่า ระบบเตือนภัย
ทางการบริหาร (Management alerting) เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศที่รายงานสถานการณ์และ
ปัญหา โดยออกแบบมาเพ่ือสรุปสถานการณ์และปัญหาโดยเฉพาะ โดยอธิบายด้วยแผนภาพของ                 
Haag, C., M. Cumming, J. Dawkins. 2000 (อ้ างถึ งใน  ทิ พ วรรณ  หล่ อสุ วรรณ รัตน์ , 2550 )                       
ดังแผนภาพที่ 2.2 ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพ่ือการจัดการ (Management Reporting Systems 
- MRS) 
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ภาพที่ 2.2 ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจัดการ 
(Management Reporting Systems - MRS) 

หน้าที่ของ MRS 
- ช่วยในการตัดสินใจในงานประจำของผู้บริหารระดับกลาง 
- ช่วยในการรายงานซึ่งมีรูปแบบที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานตายตัว 
- ช่วยในการตัดสินใจที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ และมีโครงสร้างที่แน่นอน 

เนื่องจากมีข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 
  - ช่วยในการวางแผนงานประจำ และควบคุมการทำงาน 
  - ติดตามการดำเนินงานภายในหน่วยงานเพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ

เป้าหมายและแจ้งเตือนหากมีจุดใดที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข 
ประเภทของรายงาน MRS 

  - รายงานที่จัดทำเมื่อต้องการ (Demand reports) เพ่ือใช้ในการสนับสนุน            
การตัดสินใจเป็นรายงานที่จัดเตรียมรูปแบบการรายงานล่วงหน้าและจัดทำเมื่อผู้บริหารต้องการเท่านั้น 

  - รายงานที่ทำตามระยะเวลากำหนด (Periodic reports) โดยการกำหนดเวลา
และรูปแบบของรายงานไว้ล่วงหน้า เช่น มีการจัดทำรายงานทุกวัน ทุกสัปดาห์  ทุกเดือน ทุกปี                       
เช่น ตารางเวลาการผลิต 

  - รายงานสรุป  (Summarized reports) เป็นการทำรายงานในภาพรวม             
เช่น รายงานยอดขายของพนักงานขาย 

  - รายงานเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น (Exception reports) เป็นการรายงาน 
เมื่อมีเกณฑ์เงื่อนไขเฉพาะ เพ่ือใช้ตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือไม่ 

(3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems - 
DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มีความยืดหยุ่นสูง และเป็นลักษณะ      
การโต้ตอบได้ (interactive) โดยอาจมีการใช้โมเดลการตัดสินใจ หรือจากการใช้ฐานข้อมูลพิเศษ                  
ช่วยในการตัดสินใจ ระบบ DSS จะช่วยในการตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน                    
โดยผู้ ใช้สามารถปรับข้อมูลในระบบได้ตลอดเวลา โดยใช้การวิ เคราะห์  Sensitivity Analysis                 
การสนับสนุนการตัดสินใจโดยระบบ DSS จะเสนอทางวิเคราะห์ในทางเลือกต่าง ๆ ในสถานการณ์                 
ที่ซับซ้อน และสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มาจากหลายๆ แหล่งได้ ทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
สามารถนำเสนอได้ทั้งรายงานที่เป็นข้อความและกราฟฟิก ส่วนประกอบและโครงสร้างของ DSS 
แบ่งเป็น 3 ประการดังนี้ 

จัดทำรายงาน 

เพื่อให้ผู้ใช้งาน 
ทราบสถานการณ์หรือปัญหา 
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  - การจัดการข้อมูล (Data management) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลและ
วิธีการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการตัดสินใจมาใช้ โดยข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
    - การติดต่อระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ (User interface) เป็นการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารและสั่งการระบบ DSS คือการใช้โปรแกรมสเปดชีท 
(spreadsheet) หรือใช้รูปกราฟฟิกก็ได้ 
    - การจัดการโมเดล (Model management) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์                 
ด้านการเงิน สถิติ หรือโมเดลเชิงปริมาณเพ่ือมาวิเคราะห์ 
    - ก ารจั ดการความรู้  (Knowledge management) เป็ น ระบบ ที่ ช่ ว ย                 
ป้อนความรู้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ ซึ่งมีแค่เฉพาะในระบบ DSS 

ทั้งนี้ มีการเปรียบเทียบทั้ง 3 ระบบข้างต้น เป็นแผนภาพที่ 2.2 เปรียบเทียบระบบ
สารสนเทศ TPS, MRS, และ DSS ของ O’Brien, J.A , 2000 (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 
2550) ดังแผนภาพที ่2.3 ต่อไปนี้ 
 
ลักษณะการตัดสินใจ        ลักษณะสารสนเทศ 

• ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า 
• นำเสนอแบบสรุป 
• เกิดขึ้นไม่บ่อย 
• มองในอนาคต 
• แหล่งข้อมูลภายนอก 
• ขอบเขตกว้าง 

 
• กำหนดล่วงหน้า 
• มีรายละเอียดมาก 
• เกิดขึ้นประจำ 
• ข้อมูลในอดีต 
• แหล่งข้อมูลภายใน 
• ขอบเขตแคบชัดเจน 

 
แผนภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบระบบสารสนเทศ TPS, MRS, และ DSS 

  

  (4) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ให้มีพฤติกรรมเหมือนคน โดยการเลียนแบบการเรียนรู้และการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งมีหลายสาขา            
เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ Neural Networks, Genetic Algorithms, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ,               
ระบบการเรียนรู้, ระบบการมองเห็นและหุ่นยนต์ 

 

 

การตัดสินใจแบบไม่
มีโครงสร้าง 

การตัดสินใจแบบ
กึ่งมีโครงสร้าง 

การตัดสินใจแบบ  
มีโครงสร้าง 

ผู้บริหาร 
ระดับสูง 

DSS 

ผู้บริหารระดับกลาง 
MRS 

ระดับปฏิบัติการ 
TPS 
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1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ปทีป เมธาคุณวุฒิ  (2544 ) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้  ดั งนี้                

การออกแบบระบบสารสนเทศ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นตอนการศึกษาระบบเป็นการศึกษา การทำงานของระบบเดิมว่ามีขั้นตอนอย่างไร          

มีเอกสารใดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอน อุปกรณ์ใดที่จำเป็นในการทำงานแต่ละข้ันตอน  
2) การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์ว่าระบบงานเดิมที่ทำในแต่ละส่วนหรือแต่ละงานนั้น

เป็นการทำงานต่อเนื่องหรือเสริมการทำงานซึ่งกันและกันหรือเป็นการทำงานซ้ำซ้อนหรือเป็น                           
การนำข้อมูลไปใช้งานในลักษณะต่อเนื่อง หรือสร้างข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ว่าปริมาณงานจำนวน
บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้นั้นเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมาข้ึนหรือไม่  

3) การออกแบบระบบ เป็นการนำเอาผลที่ ได้จากการศึกษา และจากการวิเคราะห์ระบบ            
มากำหนดวิธีของขั้นตอนการทำงานใหม่หรือใช้ขั้นตอนการทำงานเดิมด้วยวิธีการหลายรูปแบบ               

4) การใช้ระบบงาน การนำระบบไปใช้หรือการดำเนินงานระบบ หมายถึงการนำระบบใหม่ที่ได้
ออกแบบระบบเสร็จแล้วนั้นมาใช้งานจริ ง โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ              
ที่จัดเตรียมไว้รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากร การทดสอบผลการใช้งาน การตรวจรับระบบและการปรับปรุง
แก้ไขระบบสารสนเทศ  

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2560) ได้เสนอวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ เป็นการจัดกระบวนการพ้ืนฐานบนความเข้าใจอย่างถ่องแท้           

ว่าทำไมต้องสร้างระบบใหม่ โดยจุดกำเนิดของระบบสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกดดันจากปัจจัยภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลต่อองค์กรต้องนำมาพิจารณาปรับปรุงใหม่  

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการต่าง ๆ ที่ได้รวบรวม 
ดังนั้น การรวบรวมความต้องการ จึงจัดเป็นงานส่วนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ระบบเก่า 
การต้องการพัฒนาใหม่ และการวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่ คือ การจำลองกระบวนการ 
(Data Model) สรุปการวิเคราะห์ คือ  

  (1) วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน  
  (2) สร้างข้อกำหนดความต้องการ  
  (3) สร้างแบบจำลองกระบวนการ  
  (4) สร้างแบบจำลองข้อมูล            
ระยะที่ 3 การออกแบบ เป็นการนำแบบจำลองเชิงตรรกะที่ถูกสร้างขึ้นจากระยะการวิเคราะห์ 

มาสร้างเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพเพ่ือนำไปสู่การออกแบบทางออกของระบบได้อย่างไร  
ระยะที่ 4 การนำไปใช้ เป็นการนำสิ่งที่ได้จากระยะการออกแบบมาดำเนินการให้ระบบ               

เกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างระบบการทดสอบระบบและปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ระยะที่ 5 การบำรุงรักษา  
มีสองส่วนคือ การบำรุงรักษาระบบ และการช่วยเหลือผู้ใช้ 
 ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร (2559) ได้กล่าวไว้ว่า โปรมแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) 
หมายถึง เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บ (Web Server) ที่สามารถให้บริการต่อสิ่งที่    
ร้องขอ (Request) จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ (Client) โดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ คือเว็บไซต์
ต่าง ๆ ที่เราใช้บริการอยู่ 
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Laudon & Laudon, 1999 (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2550) ได้อธิบาย          
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development) ว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาขององค์การ และสร้างโอกาสให้กับองค์การโดยมีหลายวิธีดังนี้ 

 1) การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional System Development 
Life Cycle - SDLC) โดยมีหลายขั้นตอนย่อยในการพัฒนาระบบงานนี้  โดยการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนจะต้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะไปขั้นตอนอ่ืน แต่ในปัจจุบันนักพัฒนาระบบอาจพัฒนาระบบ
ให้สามารถย้อนกลับไปมาตามความจำเป็นได้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังกล่าวดังแผนภาพที่ 2.4 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตแบบดั้งเดิมของ Turban et al, 2001 (อ้างถึงใน ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์, 2550) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตแบบดั้งเดิม 
 ข้อจำกัดของ SDLC คือ ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เนื่องจากมีหลายขั้นตอน และต้องเวลา                
ในการดำเนินการ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณและเวลา ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่น                     
และเปลี่ยนแปลงลำบาก ไม่เหมาะสมกับระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการตัดสินใจ 

 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้ (End – User Development) เป็นการพัฒนาระบบ
โดยผู้ ใช้และอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ เชี่ยวชาญน้อยมาก ซึ่ งวิธีนี้มีความเป็นไปได้ เนื่องจา ก                
มีความก้าวหน้าของโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาด้วยตนเอง และทำให้      
มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นมาก โดยอาศัยการสนับสนุนจากโปรแกรมสำเร็จรูป และสามารถ

การสำรวจระบบ 
(Systems Investigation) 

การวิเคราะห์ระบบ 
(Systems Analysis) 

การออกแบบระบบ 
(Systems Design) 

การเขียนโปรแกรม 
(Programming) 

การทดสอบระบบ 
(Systems Testing) 

การนำระบบไปติดต้ัง 
(Implementation) 

การปฏิบัติงาน & บำรุงรักษา 
(Operation & Maintenance) 

ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนนี้หรือหยดุ 
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ศึกษาหาความต้องการผู้ใช้ได้ และดีขึ้น ผู้ใช้มีส่วนร่วมทำให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น  ข้อจำกัดของวิธีนี้
คือ ภาษาที่ใช้สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปยังไม่สามารถแทนภาษาโปรแกรมเดิมได้ ซึ่งขีดความสามารถ                  
มีจำกัดถ้าหากใช้กับระบบที่มีการประมวลผลขนาดใหญ่มาก และกรณีที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ข้อมูล
จำนวนมาก ทำให้ไม่เหมาะกับการใช้วิธีนี้ เช่น การติดตามการซื้อขายประจำวันของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

 3) การจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) คือ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน               
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถลดความต้องการที่ไม่แน่นอนได้ และเป็นการจ่ายเงินเฉพาะระบบที่
องค์การต้องการเท่านั้น นอกจากนั้นบางหน่วยงานไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของตน
พัฒนาได้เนื่องจากไม่สามาระติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทัน หรือมีภาระหน้าที่ล้นมือ ข้อจำกัด 
หน่วยงานจะสูญเสียการควบคุมระบบสารสนเทศของตนเอง และต้องตั้งรับในราคาที่ผู้รับจ้างต้องการ 
และไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ หรือสูญเสียการควบคุมระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานตนเอง                      
และความลับอาจรั่วไหลไปยังคู่แข่งได้  

มนตรี วิบูลยรัตน์ (2558) ได้อธิบายพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการวิเคราะห์ความต้องการ 
และยุทธศาสตร์การใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรซึ่งมีปัจจัยในการพิจารณาดังนี้ 

 1) ด้านการตลาด ในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเป็นตลาดเสรีที่ไม่มีพรมแดน เว็บไชต์ และ
เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการตลาดทำให้ทุกคนทั่วโลกรู้จักองค์กรของตนเองมากขึ้น มีระบบซื้อขาย
โดยทำผ่านระบบประมูลออนไลน์ได้ เช่น eBay.com และ Alibaba.com ที่เป็นพ่อค้าคนกลางที่ทำให้
ต้นทนุการบริโภคสินค้าถูกลง 

 2) ด้านเทคโนโลยี จากกรณีศึกษาของบริษัท โกดัก ทำให้เห็นว่ามีความไม่ยั่งยืนขององค์การ   
ที่ไม่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ การวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตนั้นส่งผลทำให้การทำธุรกิจใน
ศตวรรษที่ 19 และ ศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างกันชัดเจน เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถทำให้องค์การต่าง  ๆ ทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มี อุปสรรค                     
ของระยะทาง  

 3) ด้านสังคม ซึ่ งในปัจจุบันได้มีประกาศ ในราชกิจจานุ เบกษา ให้พระราชบัญญั ติ                         
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ในประเทศในวงกว้าง 

1.4 โปรแกรมภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์ 
ชาญชัญ ศุภอรรถกรม (2555) ภาษาพีเอชพี PHP เป็นภาษาสคริปต์  ซึ่ งถูกสร้างขึ้น                     

โดย Rasmus Lerdoof เป็นโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาเว็บไซต์ทั่วโลก 
และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยภาษา PHP มีความสามารถในการทำงานดังนี้ 

1) สามารถจัดการตัวแปรหลาย ๆ ประเภท เช่น เลขจำนวนเต็ม (Integer) เลขทศนิยม (Float) 
สติง (String) และอาร์เรย์ (Array) เป็นต้น 

2) สามารถรับข้อมลูจากฟอร์ม HTML 11 
3) สามารถรับ-ส่ง Cookies 
4) ความสามารถเกี่ยวกับ Session (ตั้งแต่ PHP เวอร์ชัน 4 ขึ้นไป) 
5) สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming) 
6) สามารถเรียกใช้ COM Component ได ้



18 

 

7) สามารถติดต่อและจัดการฐานข้อมูลได ้
8) สามารถสร้างกราฟฟิกได้ 
โครงสร้างของภาษา PHP จะมีลักษณะเป็น embedded script คือสามารถฝั่งคำสั่ง PHP              

ไว้กับคำสั่ง (Tag) บนเว็บเพจของ HTML ได้ และสามารถสร้างไฟล์ที่มีนามสกุล .php, .php3, .php4 
โดยใช้รูปแบบของภาษาต่างๆ มารวมกัน เช่น ภาษา C , ภาษา Perl และภาษา JAVA ซึ่งผู้ใช้ที่พ้ืนฐาน
ของภาษาดังกล่าวสามารถศึกษาและใช้งานได้ง่ายขึ้น หลักการการทำงานของ PHP โดยจากไคลเอนต์
จะทำการเรียกไฟล์ php script ผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ (Internet Explore) และจะส่งคำร้อง 
(Request) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อรับคำร้องแล้วจะนำสคริปต์ PHP ที่เก็บอยู่
ในเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลด้วยโปรแกรมแปลภาษา PHP ที่เป็นอินเตอร์พรีเตอร์ ในกรณีที่ php script 
ถูกเรียกใช้ข้อมูลก็จะทำการติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านทาง ODBC Connection และถ้าเป็นฐานข้อมูล
กลุ่ ม  Microsoft SQL Server, Microsoft Access, FoxPro หรือ Function Connection ที่ อยู่ ใน 
PHP Library ซึ่งในการเชื่อมกับฐานข้อมูลเพ่ือจะดึงข้อมูลออกมา หลังจากแปลสคริปต์ PHP เรียบร้อย
แล้ว จะได้เป็นไฟล์ HTML ใหม่ที่มีแต่แท็ก HTML ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยส่งไฟล์ HTML ที่ เว็บ
เซิร์ฟเวอร ์ส่งมาแปลนั้น จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอเป็นเว็บเพจ โดยมีเป้าหมายหลักของภาษา PHP 
คือ เป็นเครื่องสำหรับผู้ พัฒนาเว็บไซต์ซึ่ งสามารถเขียนเว็บเพจที่ โต้ตอบกับผู้ ใช้งานได้โดยมี                        
การสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2552) ภาษาที่มีการพัฒนาเป็น Dynamic Language (คือภาษาที่ข้อมูล
จะถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้เขียนกำหนดไว้) โดยเฉพาะภาษาประเภท
สคริปต์  (Script) ที่สามารถติดต่อ (Interaction) กับผู้ ใช้ ได้  โดยที่มาของ PHP นั้นคือ แพ็คเกจ 
“Personal HomePage” เป็น  Open Source Product ซึ่ งสามารถนำมาใช้งานโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “PHP Hypertext Preprocessor” ปัจจุบันพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น 4.0     
การสร้างเว็บเพจด้วย PHP นั้น สามารถใช้โปรแกรมที่ เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น 
Macromedia Dreamweaver 4.0 , FrontPage 2002 , Net Object Fusion 5.0 เป็นต้น  
  สายพิณ นันธิกานนท์ (2555) CSS3 ย่อมาจาก Cascading Style Sheets Level 3 เป็นภาษา
ที่ใช้สำหรับ จัดการรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS3 กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุ
รูปแบบ (หรือ “Style”) ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร 
และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบหรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร 
HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลกำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร             
ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML          
สำหรับ CSS3 จะถูกแยกเนื้อหาออกเป็น Modules ซึ่งในแต่ละ Modules นั้นจะ มี CSS Properties 
และ Values เพ่ือใช้ในการควบคุมการแสดงผลของ HTML โดยสื่อสารผ่าน Selectors โดยทาง W3C 
ได้ยกเรื่องของ Selectors ออกมาเป็น CSS Selectors Module Level 3 ซึ่งถือเป็น Module แรกสุด
ข อ ง  CSS3 ที่ ป ร ะ ก า ศ เป็ น ส ถ า น ะ  PR (Proposed Recommendation) CSS3 Modules 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ CSS Selectors CSS Background and Borders CSS Color CSS 
Fonts CSS Basic Box model CSS Multicolumn layout CSS 2D Transformations CSS 
Transitions CSS Animation CSS Basic user interface CSS Values and Units  
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บัญชา ปะสีละเตสัง (2560) ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล               
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDMS) เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บขอมูล
ที่ ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออ่ืนอย่างสอดคลองเพ่ือให้ได้ระบบที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น                 
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) และโปรแกรมประมวลผลฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script)              
โดยมีลักษณะเด่นดังนี้ 
  1) ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบ เช่น Linux, Solaris, Mac OS XServer , OS/2 
Warp, SunOS, Windows 95/98/2000 และระบบตระกูล Unix เป็นต้น 

2) รองรับ ODBC 2.5 (Open Database Connectivity) ได้หมดทุกฟังก์ชัน ดังนั้นจะสามารถ
ใช้ MySQL ร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูลอ่ืนที่รองรับ ODBC 2.5 ได้เหมือนกัน เช่น ใช้โปรแกรม MS 
Access ทำงานร่วมกับ MySQL ผ่านทาง ODBC driver ได้ออย่างสะดวก 

3) รองรับภาษา SQL มาตรฐาน ที่เรียกว่า ANSI SQL92 หรือ SQL92 ดังนั้น คำสั่งต่าง ๆ        
ที่มีอยู่ใน SQL92 ก็สามารถนำมาใช้กบั MySQL ได้ 

4) เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มาก ซึ่งจำนวนฐานข้อมูลที่มีได้นั้นขึ้นอยู่
กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งว่าสามารถสร้างโฟลเดอร์ ได้กี่โฟลเดอร์ ทั้งนี้ เพราะ MySQL มองโฟลเดอร์   
เป็นฐานข้อมูลและไฟลในโฟลเดอร์เป็นตารางข้อมูล และตารางที่บันทึกได้นั้นขึ้นอยู่กับว่า MySQL                
ที่ใช้อยู่นั้นเป็นรุ่น (Version) ไหน สวนจำนวนคอลัมน์ตอ 1 ตารางข้อมูลนั้นมีได้ สูงสุดถึง 2,000 
คอลัมน์ 

5) ใช้ได้กับภาษา Programming หรือ สคริปตหลากหลายภาษา เช่น C, C++, Eiffel , Java , 
Perl, PHP, Python, VB, Delphi, ASP เป็นต้น 

6) ทำงานแบบ Multi-Thread คือ การทำงานโดยการแบ่งการทำงานเป็นส่วนย่อยแยกออกไป 
ต่างคนต่างทำงานได้ ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และการทำงานเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน สามารถ
นำไปใช้กับเครื่องที่มี CPU มากกวา 1 ตัวได้ 

ชาญชัญ ศุภอรรถกรม (2555) MySQL ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยเป็น              
ฐานแบบ open source ที่นิยมใช้งานสูงสุดในบรรดาโปรแกรมที่อยู่บนเครื่องให้บริการ โดยการจัดการ
ฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว รวมทั้งยังรองรับการทำงานที่มีผู้ ใช้หลาย  ๆ คน                 
หรือหลายๆ งานได้ ซึ่ง MySQL ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีการกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ คือ ผู้ดูแล
ระบบจะสามารถใช้ซอฟแวร์ MySQL ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรืออาจเลือกใช้เป็นแบบที่มีลิขสิทธิ์  
ทางการค้าของ MySQL AB 
 1.5 การประเมินเว็บไซต์ 
 สมาน ลอยฟ้า (2544) ได้กล่าวถึงการประเมินเว็บไซต์ ดังนี้ 
   1) จุดมุ่งหมายและกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้นคืออะไร มีความชัดเจนหรือไม่ 
เช่น เพ่ือข่าวสารข้อมูล เพ่ือการศึกษา เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการชักจูงใจ เพ่ือสถาบัน เพ่ือการค้า              
หรือเพ่ือส่วนบุคคล เป็นต้น สารสนเทศที่นําเสนอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่  จุดมุ่งหมาย
สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้หรือไม่ กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คือใคร และเอกสารนั้นนําเสนอไว้ที่ ใด                
และสารสนเทศท่ีนําเสนอเป็นที่พึงพอใจกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
 



20 

 

   2) ขอบข่าย ได้แก่ 
   (1) ความกว้าง เช่น ครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง จุดเน้นของการนําเสนอสารสนเทศ   
คืออะไร ขอบเขตของเนื้อหาเน้นเฉพาะเนื้อหาของเรื่องนั้นหรือรวมถึงเนื้อหาอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น 
    (2) ความลุ่มลึก เช่น เนื้อหามีความลุ่มลึกเพียงใด ระดับของรายละเอียดของเนื้อหา           
ที่นําเสนอเป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์กับระดับของผู้ใช้หรือไม่ เป็นต้น 
    (3) ช่วงเวลา เช่น สารสนเทศที่นําเสนอได้จํากัดช่วงเวลาไว้แน่นอนหรือไม่ เป็นต้น 
    (4) รูปแบบ เช่น ถ้ามีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้กำหนดขอบเขต           
การเชื่อมโยงไว้อย่างไร และมีรูปแบบใดบ้าง เป็นต้น 
   3) เนื้อหา องค์ประกอบสําคัญท่ีเกี่ยวกับเนื้อหามีดังนี้ 
    (1) ความถูกต้อง เช่น สารสนเทศมีความถูกต้องเพียงใดหรือมีข้อผิดพลาดหรือไม่
จุดมุ่งหมายของการเขียนเอกสารนั้นคืออะไร ระบุแหล่งสารสนเทศไว้หรือไม่ ผู้เขียนมีแรงจูงใจอะไร         
ในการนําเสนอสารสนเทศ มีบรรณาธิการหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น 
   (2) หลักฐานในการเขียน เนื่องจากผู้สร้างเว็บไซต์เป็นใครก็ได้ ดังนั้นการรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้แต่งจึงเป็นสิ่งสําคัญ ประเด็นในการพิจารณา เช่น มีผู้แต่งหรือไม่ ถ้ามีใครเป็นผู้แต่งเป็นบุคคล
หรือสถาบัน ผู้แต่งมีคุณสมบัติอย่างไร มีความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นหรือไม่ 
สามารถติดต่อกับผู้ เขียนนั้นได้หรือไม่ ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลไว้หรือไม่ ใครเป็น
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนมีชื่อเสียงหรือไม่ ผู้แต่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสถาบันหรือไม่ หลักฐาน
เกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรเป็นอย่างไร ข้อมูลที่นําเสนอได้มาจากไหนข้อมูลที่นําเสนอผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองหรือไม่ มีการเชื่อมโยงไปยังผู้แต่งหรือผู้สนับสนุนหรือไม่ มีแนวทางในการตรวจสอบแหล่งที่มา
หรือไม่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ กับเรื่องเดียวกันจากสื่ออ่ืน ๆ และใคร
เป็นผู้จัดพิมพ์ เป็นต้น 
   (3) ความเป็นปัจจุบัน เช่น ระบุวันเดือนปีแจ้งไว้ที่หน้าโฮมเพจหรือไม่ ถ้าไม่มีมีวิธีการ
ที่จะรู้ได้หรือไม่ เอกสารนั้นผลิตขึ้นเมื่อใด ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ มีการปรับปรุงข้อมูล               
ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การปรับปรุงข้อมูลมีบ่อยเพียงใด เป็นต้น 
    (4) ความเป็นปรนัย เช่น มีโฆษณาที่หน้าโฮมเพจหรือไม่ หน้าโฮมเพจสะท้อนถึง          
ความลําเอียงหรือไม่ ความลําเอียงเป็นไปโดยเปิดเผยหรือซ่อนเร้น ถ้ามีความลําเอียง ความลําเอียงนั้น            
มีผลกระทบต่อการใช้สารสนเทศหรือไม่ ผู้เขียนมีความลําเอียงในเชิงการเมือง หรือเชิงความคิดหรือไม่ 
ผู้เขียนได้ระบุวัตถุประสงค์ในการเสนอสารสนเทศไว้หรือไม่ ข้อมูลมีรายละเอียดอย่างไร  ถ้าข้อมูลที่
นําเสนอเป็นการแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนแสดงความเห็นอะไร สารสนเทศที่นําเสนอมีความลําเอียง
หรือไม่ เป็นต้น 
    (5) ลักษณะเฉพาะ เช่น เนื้อหาที่นําเสนอสามารถหาได้จากสื่อในรูปแบบอ่ืน เช่น 
สิ่งพิมพ์ หรือ ซีดีรอม เป็นต้น หรือไม่  จุดเด่นของเว็บไซต์นั้นคืออะไร เป็นเว็บไซต์ที่ส่ งเสริม                      
และสนับสนุนแหล่งข้อมูลอื่นด้วยหรือไม่ เป็นต้น 
    (6) การเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซ ต์อ่ืน ๆ 
หรือไม่ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ มีความเป็นปัจจุบันเพียงใด และมีความ เหมาะสม
หรือไม่ เป็นต้น 
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     (7) คุณภาพในการเขียน เช่น เนื้อหาเขียนดีหรือไม่ ข้อมูลที่นําเสนอ มีความชัดเจน
หรือไม่ เนื้อหามีความสมบูรณ์หรือไม่ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้ อ่านหรือไม่ มีตัวสะกดผิดพลาด
หรือไม่ ข้อมูลอ่านง่ายหรือไม่ รูปแบบการนําเสนอง่ายต่อการอ่านหรือไม่ รูปแบบการเขียน และวิธีการ
นําเสนอเหมาะกับกลุ่มของผู้ใช้หรือไม่ เป็นต้น 
   4) กราฟิกและการออกแบบด้านสื่อประสม เช่น มีจุดสนใจหรือไม่ การนําเสนอมีลักษณะเป็น
มืออาชีพหรือไม่ สิ่งที่นําเสนอเป็นภาพล้วน ๆ หรือมีความสมดุลระหว่างข้อความและภาพหรือไม่ 
สารสนเทศที่นําเสนอเป็นไปตามหลักการออกแบบด้านกราฟิกที่ดีเพียงใด มีองค์ประกอบด้านความคิด
สร้างสรรค์หรือไม่ กราฟิกที่นําเสนอมีส่วนช่วยให้เนื้อหาดูดีขึ้นหรือทำให้ด้อยลงหรือไม่ การมีกราฟิก 
ภาพ และเสียงประกอบเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนําเสนอนั้นหรือไม่ หรือเป็นเพียงการตกแต่ง
เว็บให้สวยงามเท่านั้น เป็นต้น 
  5) ความสามารถในการทำงาน ประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ 
    (1 ) ด้ านความสะดวกในการใช้ งาน  เช่น  สามารถใช้ ได้ ง่ายและใช้ ได้ อย่ าง                            
มีประสิทธิภาพหรือไม่ หน้าโฮมเพจมีการจัดแยกเนื้อหาไว้ชัดเจนหรือไม่ มีการให้ความช่วยเหลือหรือไม่ 
การออกแบบหน้าจอเป็นอย่างไร มีการเชื่อมโยงที่ เพียงพอหรือไม่ในการได้รับข้อมูลที่ต้องการ                    
ผู้ใช้จะต้องคลิกผ่านการเชื่อมโยงกี่ครั้ง เป็นต้น 
    (2 ) ด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ ต้องการ เช่น ต้องมีรหัสผ่าน                         
ในการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่ เป็นต้น 
    (3) ด้านการสืบค้น เช่น การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพเพียงใด มีการจัดโปรแกรม
ค้นหาที่มีประโยชน์ไว้ให้หรือไม่ มีความสามารถในการจัดเรียงสารสนเทศท่ีสืบค้นได้หรือไม่ เป็นต้น 
   (4) ด้านความสามารถในการเรียกดูข้อมูล เช่น มีการจัดระบบเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการค้นหาสารสนเทศหรือไม่ รูปแบบการจัดระบบเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 
    (5) ด้านการทำงานเชิงโต้ตอบ เช่น ลักษณะของการโต้ตอบจัดไว้ที่ไหน สามารถทำงาน
ได้ดีหรือไม่ ผู้ ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ เขียนสารสนเทศหรือกับผู้ อ่ื นได้หรือไม่  ปฏิสัมพันธ์                           
มีความเหมาะสมเพียงใด และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เว็บไซต์หรือไม่ เป็นต้น 
   6) ความสามารถในการเข้าถึง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะหากไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์
นั้นได้ก็ไม่สามารถประเมินสารสนเทศบนเว็บได้ ประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ สามารถเข้าถึงเว็บนั้นได้
หรือไม่  การเข้ าถึ งเว็บ ไซต์มีความเชื่อมั่ น ได้ เพียงใด ความเร็วในการเข้าถึงเว็บ เป็นอย่างไร                             
การเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บกระทำได้ง่ายหรือไม่ ไม่สามารถไปหรือกลับมา 
หน้าเว็บเดิมหรือไม่ เว็บยังคงมีอยู่และสามารถเข้าถึงในครั้งต่อไปได้หรือไม่ เป็นต้น 
   7) การวิจารณ์เว็บโดยผู้อ่ืน กล่าวคือมีผู้วิจารณ์และพูดถึงเว็บไซต์นั้นเป็นอย่างไร 
   8) ค่าใช้จ่าย เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินน้อยกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ เนื่องจากปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตได้เพ่ิมโอกาสในการให้บริการแก่ผู้ ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารสนเทศ                    
อย่างไร ก็ตามค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงมีอยู่  เช่น การใช้สารสนเทศจากแหล่งที่ต้องเสียค่าบริการ                     
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับ                 
แหล่งสารสนเทศ เป็นต้น 



22 

 

  จะเห็นได้ว่า การประเมินเว็บไซต์มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนั้นการเลือกประเมินให้ครบถ้วน 
และถูกต้องตามเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจะทำให้การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์นั้นตรงกับความต้องการของ            
ผู้ใช้ และผู้พัฒนา รวมไปถึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย 
 
2. การบริหารจัดการงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.1 ขอบเขตและภาระงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการให้บริการ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงาน              

ด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการวางแผน จัดหาระดมทุนวิจัย
จากภายใน และภายนอกพร้อมเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย 
ประสานงานกับคณะเพ่ือให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาท้องถิ่น บริการความรู้ด้านการวิจัยแก่องค์กรท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป รวมถึงประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย  

2.2 องค์ประกอบและหน้าที ่ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
  1) งานสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของคณะ 
   (1) ประกาศและประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย แหล่งทุนภายใน 
(เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย และเงินตามโครงการยุทธศาสตร์)  
   (2) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการขอรับสนับสนุนทุนโครงการวิจัย           
ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ 

(3) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน - ทุนภายนอก) 
   (4) ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน - ทุนภายนอก    
ในระบบ 3D 
   (5) งานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านการวิจัย 
   (6) งานจัดเสวนาวิจัย/บรรยายพิเศษ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจภายนอก 

(7) งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ทำหนังสือเชิญ เตรียมเอกสารการ
ประชุม บันทกึการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 
  2) งานประสานงานการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย จากแหล่งทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

(1) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน-ทุนภายนอก 
(2) งานสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของนักวิจัย 
(3) งานประสานติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - ปัจจุบัน)

ให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนดระยะเวลา 
   (4) ดำเนินการจัดการนักวิจัยที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย         
การยกเลิกสัญญาทุนวิจัย 
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  3) งานตรวจรับร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากแหล่งทุนภายใน-ทุนภายนอก 
(1) ดำเนินการตรวจรับร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และจัดส่งเอกสารตรวจรับให้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้นักวิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4) งานฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย 
   (1) งานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยบนระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการจัดการงานวิจัย 
(http://researchmis.pbru.ac.th/) 

(2) งานดูแลระบบสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือการจัดการงานวิจัย (Admin) 
(3) งานพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือการจัดการงานวิจัย 
(4) จัดทำรายงานการติดตามนักวิจัยติดค้างทุนวิจัย เสนอผู้บังคับบัญชา และเสนอที่

ประชุมต่าง ๆ 
(5) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยที่บุคลากรและนักวิจัย (แหล่งทุนภายใน) 

ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือนำเสนอเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารเพ่ือประกอบการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

(6) การช่วยจัดทำข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การจัดหาระดมทุนวิจัยทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              
ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงรวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย                
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาท้องถิ่น จากเงินทุนรายได้ เงินยุทธศาสตร์ และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 
ภายใต้กรอบวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  การจัดหาระดมทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นทุนวิจัย
ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรอบวิจัยตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพัฒนา
ประเทศ เช่น ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นต้น  
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 เอกชัย สังข์ทอง (2554) ได้ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ช่วยให้เกิดผลดีในการ
ปฏิบัติงานของหลักสูตร ด้านข้อมูล การประมวลผล และรูปแบบรายงาน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ว ใช้ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้ มีความ  ปลอดภัย รองรับผู้ ใช้งานได้มากขึ้น              
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก เชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ได้ง่าย ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
 แสงเพ็ชร พระฉาย (2557) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กล่าวว่าระบบสารสนเทศควรแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 9 โมดูล 
คือ 1) โมดูลสิทธิผู้ใช้งาน 2) โมดูลการสื่อสาร 3) โมดูลผู้สอน 4) โมดูลผู้เรียน 5) โมดูลผู้ประกอบการ 

http://researchmis.pbru.ac.th/
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หรือพ่ีเลี้ยง 6) โมดูลรายละเอียดหลักสูตร 7) โมดูลรายละเอียดและผลการดำเนินการของรายวิชา              
9) โมดลูผลการ ดำเนินการหลักสูตร 
 มานพ สุวรรณกูฎ (2551) ได้พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
โดยใช้แบบจำลององค์ประกอบเว็บเซอร์วิส โดยใช้การบูณาการข้อมูลสารสนเทศบุคลากรเพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่มีระบบต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ 
 กิ่งกาญจน์ กมลศักดิ์พิทักษ์ (2552) ได้ทำการพัฒนาและออกแบบระบบงาน สินค้าสำหรับ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากระบบเดิมมีการ
ประมวลผลด้วยเอกสาร ทำให้การจัดเก็บข้อมูลมีข้อผิดพลาดและเกิดการสูญหาย ผู้พัฒนาทำการ
ออกแบบฐานข้อมูลของระบบงานสินค้าสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โดยศึกษาและพัฒนาระบบตาม
หลักการ System Development Life Cycle และใช้ Microsoft Access ในการจัดเก็บฐานข้อมูล 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอน
การดำเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร หมายถึง ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงขึ้น ได้แก่ ผู้บริหาร 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงขึ้น 
ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการ บุคลาการสายสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (คัดเลือกจากผู้ที่เข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานวิจัย) รวมทั้งสิ้น 43 คน ดังนี้ 
   - กลุ่มนักวิจัย จำนวน 30 คน (บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน) 
  - กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน  
  - กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน 
 
2. การกำหนดตัวแปร และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ตัวแปรตาม ได้แก่  ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจั ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
3. เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 
 1) แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับผู้เชี่ยวชาญ  
จำนวน 1 ฉบับ 
 2) แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับ นักวิจัย             
จำนวน 1 ฉบับ 
 3) แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 ฉบับ 
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย (R&D) ดังนี้ 
ระยะที่ 1 (R1) การวิจัยเพื่อการศึกษาสภาพปัญหา 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ              
เพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยนำผลจากการสำรวจ
ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ จากนักวิจัยในปีการศึกษา 2563 รวมไปถึง            
จากการประชุมของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงความต้องการในการพฒันาและปรับปรุงระบบฯ 
ระบบท่ีใช้งานในปัจจุบัน ความต้องการ 

1. ฐานข้อมู ลงานวิจัย  ขาดข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2550 – 2562    

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยของปีงบประมาณ 2550 
– 2562   

2. ขาดระบบการยื่น โครงร่างงาน วิจัย              
และงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประเมินพิจารณาให้ทุนวิจัย และการให้
ข้อเสนอแนะงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2. พัฒนาระบบผู้ทรงคุณวุฒิ ในการยื่นพิจารณา
งานวิจัย 

3. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ต่าง ๆ อาทิ การนำไปใช้ในระบบประกัน
คุณภาพ เป็นต้น 

3. พัฒนาระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ 

ขั้นที่ 2 สรุปความต้องการในการพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
เพ่ือนำมาเป็นขอ้มูลในการพัฒนา 
 ขั้นที่  3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ                    
เพ่ือการจัดการงานวิจัย ดังนี้  

  1) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   (1) ความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

  (2) ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

  (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  (4) โปรแกรมภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์ 

   (5) ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  2) การบริหารจัดการงานวิจัย ของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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  ระยะที่  2 (D1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี                    
 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ดังต่อไปนี้ 
  1) สร้างแบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling) ที่พัฒนาและปรับปรุงระบบฯ 
โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  
  2) เขียนโปรแกรม (Coding) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) ออกแบบนำเสนอข้อมูล (Output Design)  
   (2) ออกแบบนำเข้ าข้ อมู ล  (Input Design) เช่ น  แบบบั นทึ กประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลนักวิจัย เป็นต้น 
   (3) สำหรับการออกแบบระบบติดต่อกับผู้ใช้ ระบบความปลอดภัยผู้วิจัย      
ใช้ระบบเดียวกับระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  ระยะที่ 3 (R2) การวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี                     
  ขัน้ที่ 1 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                    

1) การประสานงานกลุ่มตัวอย่าง 
     1 . ก ำห น ด ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ส ำห รั บ ก า รน ำ ร ะ บ บ ส า รส น เท ศ เ พ่ื อ                            
การจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปใช้  ซ่ึงกำหนดเป็นผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ                       
ที่ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงขึ้น ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการ บุคลาการสายสนับสนุน 
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (คัดเลือกจากผู้ที่เข้าใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย) รวมทั้งสิ้น 43 คน ดังนี้ 
     (1) กลุ่มนักวิจัย จำนวน 30 คน (บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน) 
    (2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน  
    (3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน 
    2. ดำเนินการส่งวิธีการ และรหัสเพ่ือการเข้าใช้ระบบฯ ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
รวมไปถึงแบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  2) ดำเนินการให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้ระบบฯ  

 ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมด้วยการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 1 ฉบับ 
 2. แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับ นักวิจัย             
จำนวน 1 ฉบับ 
 3. แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 ฉบับ 
  ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือ 
 ฉบับที่ 1 แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัย          
ราชภั ฏ เพชรบุ รี งานวิจั ยและพัฒ นานวัตกรรม  สถาบั น วิจั ยและส่ งเสริมศิ ลปวัฒ นธรรม                         
สำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ฉบับ 
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศฯ เพ่ือนำมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมิน 
  2) สร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศฯ ให้ครอบคลุมการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
และวัตถุประสงค์วิจัย จำนวน 25 ข้อ โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 
    (1) ประเมินระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (2) ประเมินระบบ API เชื่อมกับเว็บไซตป์ระกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
    (3) ประเมนิฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 
    (4) ด้านหน้าที่ของระบบ 
    (5) ด้านการใช้งานโปรแกรม 
    (6) ด้านความปลอดภัย 
  3) นำแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
   (1) อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   เพ่ื อตรวจสอบความถู กต้ อ งและความ ตรงตาม เนื้ อห า  (Content Validity)                    
แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.85 

4) ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อความตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และแก้ไขข้อคำถามในข้อที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ และผล IOC รายข้อต้องปรับปรุง 
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 ฉบับที่ 2 แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัย           
ราชภั ฏ เพชรบุ รี งานวิจั ยและพัฒ นานวัตกรรม  สถาบั น วิจั ยและส่ งเสริมศิ ลปวัฒ นธรรม                         
สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ฉบับ 
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศฯ เพ่ือนำมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมิน 
  2) สร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศฯ ให้ครอบคลุมการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
และวัตถุประสงค์วิจัย จำนวน 25 ข้อ โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 
    (1) ประเมินระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (2) ประเมินระบบ API เชื่อมกับเว็บไซตป์ระกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
    (3) ประเมนิฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 
    (4) ด้านหน้าที่ของระบบ 
    (5) ด้านการใช้งานโปรแกรม 
    (6) ด้านความปลอดภัย 
  3) นำแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
   (1) อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   เพ่ื อตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความตรงตาม เนื้ อห า  (Content Validity)               
แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.85 

4) ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อความตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และแก้ไขข้อคำถามในข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ และผล IOC รายข้อต้องปรับปรุง 
 ฉบับที่ 3 แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัย          
ราชภั ฏ เพชรบุ รี งานวิจั ยและพัฒ นานวัตกรรม  สถาบั น วิจั ยและส่ งเสริมศิ ลปวัฒ นธรรม                         
สำหรับนักวิจัย จำนวน 1 ฉบับ 
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศฯ เพ่ือนำมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมิน 
  2) สร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศฯ ให้ครอบคลุมการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
และวัตถุประสงค์วิจัย จำนวน 13 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
    (1) ประเมนิฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 
    (2) ด้านหน้าที่ของระบบ 
    (3) ด้านการใช้งานโปรแกรม 
    (4) ด้านความปลอดภัย 
  3) นำแบบประเมินทีส่ร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
   (1) อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   เพ่ื อตรวจสอบความถู กต้ อ งและความ ตรงตาม เนื้ อห า  (Content Validity)           
แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.85 

4) ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อความตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และแก้ไขข้อคำถามในข้อที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ และผล IOC รายขอ้ต้องปรับปรุง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1) นั กวิ จั ยวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ งปริมาณรายข้ อ และรายด้ านของการประเมิ น                          
ทั้ง 3 แบบประเมิน 
  2) แปลผลข้อมูล และอธิบายสรุปประสิทธิภาพของระบบที่ได้จากการเก็บข้อมูล    
โดยใช้มาตรวัดและการแปลผลของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นเกณฑ์การวัดใช้วัดระดับความสามารถ 
สามารถสรุปช่วงของค่าเฉลี่ยแต่ละระดับความสามารถได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.2 แสดงเกณฑ์การวัดใช้วัดระดับความสามารถของค่าเฉลี่ยแต่ละระดับความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความสามารถ 

4.21 – 5.00 มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

3.41 – 4.20 มีประสิทธิภาพในระดับดี 

2.61 – 3.40 มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีประสิทธิภาพในระดับพอใช้ 

1.00 – 1.80 มีประสิทธิภาพในระดับต้องปรับปรุง 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
   1) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
   2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  

  ระยะที่ 4 (D2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
  ขั้นที่ 1 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างตามประเด็น ดังนี้ 
  1) แก้ไขโดยการไม่แสดงชื่อนักวิจัยในระบบของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือการพิจารณา            
โครงร่างวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยปราศจากอคติ และความลำเอียง 
  2) การพัฒนาระบบอัพโหลดไฟล์ของนักวิจัยให้สามารถอัพโหลดได้ครั้งละหลายไฟล์ 
 ขั้นที่ 2 นักวิจัยจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และทำการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  2. เพ่ือพัฒนาระบบ API เชื่อมกับเว็บไซตป์ระกันคณุภาพการศึกษาภายในฯ 
  3. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2562  
  4. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (เวอร์ชั่น 2) 
  
1. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าใช้แต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบฯ ไดด้ังนี้ 
 1) แอดมิน (admin) เมื่อเข้าในระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ จะสามารถใช้งานได้ ดังนี้ 
  (1 ) ตรวจสอบ เอกสารของนักวิจั ย เบื้ องต้น ได้  เพ่ื อตรวจสอบความถูกต้อง             
และความครบถ้วนของเอกสาร 
  (2) กดส่งเอกสารให้กับผู้ทรงคุณวุฒิได้ โดยสามารถเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคลังรายชื่อ
และดูข้อมูลความรู้ความสามารถทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถทำการยกเลิกการส่งเอกสารได้ 
  (3) ตรวจสอบ แนบไฟล์เพ่ิมเติม และช่วยเหลือผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะแก่
นักวิจัยผ่านระบบ และเมือ่ข้อมูลครบถ้วน สามารถกดยืนยันเพ่ือส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัยปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

(4) สามารถเพ่ิม-แก้ไข ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญได้ 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อเข้าในระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ จะสามารถใช้งานได้ ดังนี้ 

   (1) เข้าถึงเมนู “รอการยืนยัน” สามารถกด “รับตรวจ” หรือ “ไม่รบัตรวจ” ในระบบได้ 
  (2) เข้าถึงเมนู “รอการประเมิน” กดทำแบบประเมิน และสามารถให้ข้อเสนอแนะ 
หรือ สามารถแนบไฟล์ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิได้ และทำการกด “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมลูข้อเสนอแนะ 

 (3) หากเข้าสู่รายการที่ประเมินแล้ว สามาถดูสถานะ และกด “ดูคะแนน” ได ้
3) นักวิจัย เมื่อเข้าในระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ จะสามารถใช้งานได้ ดังนี้ 
 (1) กดส่ง โครงร่างวิจัย หรือ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 (2) อ่านข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นสามารถอัพโหลด

ไฟล์ที่แก้ไขแล้วส่งกลับมาในระบบใหม่ได้ 
(3) สามารถตรวจสอบการแจ้งเดือนผลการตรวจสอบข้อมูลจากแอดมินได้จากอีเมล์

ของนักวิจัย และหน้าจอหลักของนักวิจัย มุมบนขวา สัญลักษณ์ “กระดิ่ง” จากส่งโครงร่างวิจัย               
หรือ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการผู้ทรงคณุวุฒ ิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีดังนี้ 
1. หน้าแรกของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าแรกของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 
2. เมนู เพ่ือเข้าสู่ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ภาพที่ 4.2 เมนูเพ่ือเข้าสู่ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ 

ภาพที่ 4.3 แสดงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ 
 
4. แอดมินสามารถเพ่ิมฐานข้อมูล และกำหนดรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าต่างการเพ่ิมฐานข้อมูล และกำหนดรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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5. แอดมินสามารถเพ่ิมฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าต่างการเพ่ิมฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
6. หน้าแรกของเข้าสู่ระบบของผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเข้าด้วยรหัสของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าแรกของเข้าสู่ระบบของผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเข้าด้วยรหัสของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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7. หน้าหลักระบบผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเข้าด้วยรหัสของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาพที ่4.7 แสดงหน้าหลักระบบผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเข้าด้วยรหัสของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
8. หน้าหลักในการยื่นขอทุนวิจัย (ส่งโครงร่างการวิจัย) และรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาพที่ 4.8 แสดงขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัย (ส่งโครงร่างการวิจัย) 
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ภาพที่ 4.9 แสดงการรับข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
9. หน้าหลักของนักวิจัย มุมบนขวา แสดงสัญลักษณ์ “กระดิ่ง” ในการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบข้อมูล
จากแอดมิน 

ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าหลักของนักวิจัย มุมบนขวา แสดงสัญลักษณ์ “กระดิ่ง” ในการแจ้งเตือน 
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10. หน้าจอใน E-Mail ของนักวิจัย ที่มีการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบข้อมูลจากแอดมิน 

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอ E-Mail ของนักวิจัย ที่มีการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบข้อมูลจากแอดมิน 
 
2. ผลการพัฒนาระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
 การพัฒนาระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ มีแนวทางการใช้
ระบบฯ ดังนี้ 
 1 ) แอดมิน (admin) เข้าดูข้อมูลทั้ งหมดในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ ดังนี้ 
  (1) ข้อมลูทุนวิจัยภายใน 
  (2) ข้อมูลทุนวิจัยภายนอก 
  (3) ข้อมูลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
  (4) ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  (5) ข้อมูลการจดสิทธิบัตร 
 2) นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ โปรแกรมเมอร์ สามารถนำ Code ไปใส่ในเว็บไซต์หน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
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องค์ประกอบของระบบ API มีดังนี ้
1. เมนูเพ่ือเข้าสู่ระบบ API ของแอดมิน 

ภาพที่ 4.12 แสดงเมนูเพ่ือเข้าสู่ระบบ API ของแอดมิน 
 
2. รายการเข้าดูข้อมูลในระบบ API ของแอดมิน 

ภาพที่ 4.13 แสดงรายการการเข้าดูข้อมูลในระบบ API ของแอดมิน 
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3. ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2562  
 การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 ได้มีการปรับปรุง และสามารถ
นำมาใช้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 
 1) แอดมิน (admin) เข้าเมนู “ผู้ใช้งานระบบ” สามารถเพ่ิมข้อมูลนักวิจัยปีงบประมาณ 2550 
– 2562 ทีไ่มเ่คยสมัครระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 2) แอดมิน (admin) เพ่ิม “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย” ในระบบ  
 3) แอดมิน (admin) เพ่ิมงานวิจัยปีงบประมาณ 2550 – 2562 ตามรายการ ดังนี้ 
  (1) ปีงบประมาณ 
  (2) ชื่อวิจัย 
  (3) ชื่อนักวิจัย 
  (4) ประเภททุน (แหล่งทุน) 
  (5) ลักษณะโครงการ (กำหนดตามกรอบวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ) 
  (6) ประเภทโครงการ 
  (7) การยืนยันต่อแหล่งทุน 
  (8) ระยะเวลาในการจัดทำวิจัย 
  (9) อัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
    และกดบันทึกข้อมูล 
 4) ตรวจสอบรายการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ได้จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล 
 5) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (นักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และแอดมิน) สามารถค้นหางานวิจัย โดยใช้คำท่ีเกี่ยวข้องได ้
ตัวอย่างของหน้าจอหลักแสดงรายการฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 ดังนี้ 
1. หนา้จอหลักแสดงรายการฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 จากระบบของแอดมิน 

ภาพที่ 4.14 แสดงหนา้จอหลักแสดงรายการฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 
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จากระบบของแอดมิน 
2. หน้าจอหลักแสดงรายการฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 จากระบบของแอดมิน 

ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าจอแสดงรายการข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562  
และช่องการค้นหางานวิจัยจากระบบของแอดมิน 

 
3. หน้าจอหลักแสดงรายการฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 จากระบบของนักวิจัย 

 
ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าจอแสดงรายการข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562  

และช่องการค้นหางานวิจัยจากระบบของนักวิจัย 
 
 
 
 



41 

 

4. ผลการประเมินประสิทธิภ าพการใช้ งาน ระบบสารสน เทศ เพื่ อการจัดการงาน วิจั ย           
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวอร์ชั่น 2) 
  1) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับผู้เชี่ยวชาญ สามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินระบบสารสนเทศฯ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ    
1.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครอบคลุมงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 4.50 0.71 ดีมาก 
1.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมีรายละเอียดครบถ้วน 4.50 0.71 ดีมาก 
1.3 ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

4.70 0.48 ดีมาก 

1.4 ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

4.60 0.52 ดีมาก 

1.5 ระบบนี้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 4.70 0.48 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.60  ดีมาก 

2. ระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 

   

2.1 สามารถเรียกดูข้อมูลฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบุรีในเว็บได้อย่างสะดวก  

4.70 0.48 ดีมาก 

2.2 ข้อมูลที่ เรียกดูมีความครอบคลุม และเป็นประโยชน์              
ในการนำไปใช้ 

4.80 0.42 ดีมาก 

2.3 ระบบนีม้ีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 4.70 0.48 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.73  ดีมาก 

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562    
3.1 การสืบค้นงานวิจัยสามารถทำได้อย่างสะดวก 4.50 0.71 ดีมาก 
3.2 เมนูการสืบค้นสามารถสืบค้นได้อย่างหลากหลาย 4.40 0.70 ดีมาก 
3.3 รายงานการสืบค้นครอบคลุม และชัดเจน 4.40 0.70 ดีมาก 
3.4 ข้อมูลในการสืบค้นเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของผู้ปฏิบัติงาน 

4.60 0.70 ดีมาก 

3.5 ระบบนี้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 4.60 0.70 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 

 
4.50  ดมีาก 
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ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

4. ด้านหน้าที่ของระบบ    
4.1 ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล 4.50 0.71 ดีมาก 
4.2 ความถูกต้องของการสืบค้นข้อมูล 4.60 0.52 ดีมาก 
4.3 ความถูกต้องของการจัดทำรายงาน 4.40 0.70 ดีมาก 
4.4 ความถูกต้องของการสรุปรายงาน 4.30 0.67 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.45  ดีมาก 
5. ด้านการใช้งานโปรแกรม    
5.1 การเข้าใช้ระบบสามารถแก้ไขรหัสผ่านได ้ 4.60 0.70 ดีมาก 
5.2 สามารถเขา้ใช้ระบบได้สะดวก และใช้ง่ายงาน 4.50 0.71 ดีมาก 
5 .3  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ร ะ บ บ ท ำ ได้                      
อย่างรวดเร็ว 

4.90 0.32 ดีมาก 

5.4 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ส ำห รั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะบ บ ต่ า ง  ๆ                     
มีความเหมาะสม และสะดวกในการบันทึกข้อมูล 

4.70 0.48 ดีมาก 
 

5.5 การพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้สะดวก 4.70 0.48 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.68  ดีมาก 

6. ด้านความปลอดภัย    
6 .1  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ ก า ร ใช้ ง า น ใน ร ะ ดั บ ต่ า ง  ๆ                           
มีความเหมาะสม 

4.60 0.70 ดีมาก 

6 .2  ระบบมี ก ารแบ่ งแยก เมนู ผู้ ใช้ ใน แต่ ล ะป ระ เภท ใน               
การเข้าถึงข้อมูล 

4.80 0.42 ดีมาก 

6 .3  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ งข้ อ มู ล ใน ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล                   
มีความเหมาะสม 

4.70 0.48 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.70  ดีมาก 
 จากตารางเห็นได้ว่า ทั้ ง 6 ด้านในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ                       
โดยผู้ เชี่ยวชาญ พบว่าประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดีมาก เมื่อดูจากค่าเฉลี่ ยรวมรายด้าน พบว่า                    
ด้านระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด อยู่ที่ 4.73 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ด้านต่อมาคือ ด้านความปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 4.70       
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และถัดมา คือด้านการใช้งานโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม             
อยู่ที่  4.68 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุดคือ ด้านหน้าที่ของระบบ           
มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.45 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
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 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ โดยผู้ เชี่ยวชาญเป็นรายข้อ พบว่า 
ประสิทธิภาพทุกข้ออยู่ในระดับดีมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ การประมวลผลแต่ละขั้นตอน
ระบบทำได้อย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ลำดับถัดมา คือ 
ระบบมีการแบ่งแยกเมนูผู้ใช้ในแต่ละประเภทในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในระดับดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความถูกต้องของการสรุปรายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30     
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 4.2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินระบบสารสนเทศฯ สำหรับนักวิจัย 

ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562    
1.1 การสืบค้นงานวิจัยสามารถทำได้อย่างสะดวก 4.07 1.01 ดี 
1.2 เมนูการสืบค้นสามารถสืบค้นได้อย่างหลากหลาย 4.00 1.02 ดี 
1.3 รายงานการสืบค้นครอบคลุม และชัดเจน 3.97 1.00 ดี 
1.4 การดาวน์โหลดรายงานการวิจัยสามารถทำได้สะดวก  
และรวดเร็ว 

3.93 0.98 ดี 

1.5 ระบบนี้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 4.07 1.01 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.01  ดี 

2. ด้านหน้าที่ของระบบ    
2.1 ความถูกต้องของการสืบค้นขอ้มูล 4.23 0.77 ดีมาก 
2.2 ความถูกต้องของการรายงานข้อมูลงานวิจัย 4.20 0.76 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.22  ดีมาก 
3. ด้านการใช้งานโปรแกรม    
3.1 การเข้าใช้ระบบสามารถแก้ไขรหสัผ่านได ้ 4.30 0.75 ดีมาก 
3.2 สามารถเข้าใช้ระบบได้สะดวก และใช้ง่ายงาน 4.20 0.89 ดี 
3 .3  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ร ะ บ บ ท ำ ได้                      
อย่างรวดเร็ว 

4.17 0.99 ดี 

3.4 การพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้สะดวก 4.27 0.87 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวมรายดา้น 

 
 
 

4.23  ดีมาก 
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ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

4. ด้านความปลอดภัย    
4 .1  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ ก า ร ใช้ ง า น ใน ร ะ ดั บ ต่ า ง  ๆ                           
มีความเหมาะสม 

4.10 0.80 ดี 

4 .2  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ งข้ อ มู ล ใน ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล                   
มีความเหมาะสม 

4.20 0.85 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.15  ดี 
  จากตารางเห็นได้ว่า ทั้ ง 4 ด้านในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ                       
โดยนักวิจัย เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด   
อยู่ที่ 4.23 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ด้านต่อมาคือ ด้านหน้าที่ของระบบ มีคะแนนเฉลี่ยรวม              
อยู่ที่ 4.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และถัดมา คือ ด้านความปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยรวม             
อยู่ที่ 4.15 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุดคือ ฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 
2550 – 2562 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.01 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ โดยนักวิจัยเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ ยรวมสู งสุ ด  คือ การเข้ าใช้ ระบบสามารถแก้ ไขรหั สผ่ าน ได้ มีค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ดอยู่ที่  4 .30                   
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ลำดับถัดมา คือ การพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้สะดวก 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การดาวน์โหลด
รายงานการวิจัยสามารถทำได้สะดวก และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดบัดี 
 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 4.3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระบบสารสนเทศฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ    
1.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครอบคลุมงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 5.00 0 ดีมาก 
1.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมีรายละเอียดครบถ้วน 5.00 0 ดีมาก 
1.3 ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

5.00 0 ดีมาก 

1.4 ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

4.67 0.58 ดีมาก 

1.5 ระบบนี้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 5.00 0 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 

 
4.93  ดีมาก 
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ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

2. ระบบ API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 

   

2.1 สามารถเรียกดูข้อมูลฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบุรีในเว็บได้อย่างสะดวก  

4.33 1.15 ดีมาก 

2.2 ข้อมูลที่ เรียกดูมีความครอบคลุม และเป็นประโยชน์              
ในการนำไปใช้ 

4.00 1.00 ดี 

2.3 ระบบนี้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.33  ดีมาก 

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562    
3.1 การสืบค้นงานวิจัยสามารถทำได้อย่างสะดวก 4.67 0.58 ดีมาก 
3.2 เมนูการสืบค้นสามารถสืบค้นได้อย่างหลากหลาย 4.33 1.15 ดีมาก 
3.3 รายงานการสืบค้นครอบคลุม และชัดเจน 4.00 1.73 ดี 
3.4 ข้อมูลในการสืบค้นเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของผู้ปฏิบัติงาน 

4.33 1.15 ดีมาก 

3.5 ระบบนี้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายดา้น 4.40  ดีมาก 

4. ด้านหน้าที่ของระบบ    
4.1 ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล 4.33 0.58 ดีมาก 
4.2 ความถูกต้องของการสืบค้นข้อมูล 4.67 0.58 ดีมาก 
4.3 ความถูกต้องของการจัดทำรายงาน 3.67 1.53 ดี 
4.4 ความถูกต้องของการสรุปรายงาน 4.33 1.15 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.25  ดีมาก 
5. ด้านการใช้งานโปรแกรม    
5.1 การเข้าใช้ระบบสามารถแก้ไขรหัสผ่านได ้ 5.00 0 ดีมาก 
5.2 สามารถเข้าใช้ระบบได้สะดวก และใช้ง่ายงาน 4.67 0.58 ดีมาก 
5 .3  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ร ะ บ บ ท ำ ได้                      
อย่างรวดเร็ว 

4.33 1.15 ดีมาก 

5.4 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ส ำห รั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน ร ะบ บ ต่ า ง  ๆ                     
มีความเหมาะสม และสะดวกในการบันทึกข้อมูล 

4.00 1.73 ดี 

5.5 การพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้สะดวก 5.00 0 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.60  ดีมาก 
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ประเด็นการประเมิน x̅   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

6. ด้านความปลอดภัย    
6 .1  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ ก า ร ใช้ ง า น ใน ร ะ ดั บ ต่ า ง  ๆ                           
มีความเหมาะสม 

3.67 1.53 ดี 

6 .2  ระบบมี การแบ่ งแยก เมนู ผู้ ใช้ ใน แต่ ล ะป ระ เภท ใน               
การเข้าถึงข้อมูล 

4.67 0.58 ดีมาก 

6 .3  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ งข้ อ มู ล ใน ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล                   
มีความเหมาะสม 

4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.33  ดีมาก 
  จากตารางเห็นได้ว่า ทั้ ง 6 ด้านในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ                       
โดยผู้ปฏิบั ติ งาน เมื่ อดูจากค่าเฉลี่ ยรวมรายด้าน  พบว่า ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ                              
มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด อยู่ที่ 4.93 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ด้านต่อมาคือ ด้านการใช้งาน
โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 4.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และถัดมา คือ ฐานข้อมูล
งานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562 มีคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 4.40 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุดคือ ด้านหน้าที่ของระบบ มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.25 ซึ่งมีประสิทธิภาพ             
ในระดบัดมีาก 
 เมื่ อ พิ จารณ าประสิท ธิ ภ าพของระบบสารสน เทศฯ  โดยผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เป็ น รายข้ อ                         
พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครอบคลุมงานของผู้ทรงคุณวุฒิ  
แ บ บ ฟ อ ร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล มี ร าย ล ะ เอี ย ด ค รบ ถ้ ว น  ร ะบ บ บ ริ ห า ร จั ด ก าร ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ                                  
สามารถทำให้ผู้ปฏิบั ติ งานทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  ระบบนี้มีความเหมาะสมใน                             
การนำมาใช้งาน การเข้าใช้ระบบสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ และการพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์สามารถ
ทำได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 5.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 
ความถู กต้ อ งของการจั ดท ำรายงาน  และการตรวจสอบสิ ท ธิ การใช้ งาน ใน ระดั บ ต่ า ง ๆ                           
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับด ี
 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดงันี้ 
1. ผลพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ผลการพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการพัฒนางานประจำของผู้วิจัย 
(R2R) ในการพัฒนา Web Application ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบ 
API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ และการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2550 - 2562 ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อระบบสารสนเทศนี้ว่า “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ซึ่งระบบสารสนเทศมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ระบบความปลอดภัย โดยผู้ใช้ทุกคนจะต้องสมัครใช้งานระบบ และทุกครั้งที่เข้าระบบ  
จะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน คือ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2 ) การบันทึก  ผู้ ใช้ทุ กคนมีแบบฟอร์มบริการในการกรอกข้อมู ล  การบันทึกข้อมูล                         
จะมีความสะดวกใช้งานง่าย 
 3) การแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้ทุกคนสามารถแก้ไขข้อมูล และสามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีการแก้ไขได้
เพ่ิมเติม 
 4) การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าสืบค้นด้วยการใช้คำค้น              
เป็นคำ วลี ประโยค และตัวเลขได ้
 5) การจัดทำรายงาน มีเมนูเพ่ือดึงขอ้มูลรายงาน และสั่งพิมพ์ได้อย่างสะดวก 

6) โมดูลการใช้งาน จะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 (1) โมดูลสำหรับแอดมิน หรือ ผู้ปฏิบัติงาน มีฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูล             

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การจัดทำรายงาน และการส่งต่อลิงค์หรือ Code ให้แก่
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมูล  

 (2) โมดูลสำหรับนักวิจัย มีฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
ก ารสื บ ค้ น ข้ อมู ล  ก ารจั ดท ำราย งาน  และการติ ด ต ามค วามคื บ ห น้ าขอ งโค รงร่ า งวิ จั ย                               
หรือ (ร่าง) วิจัยฉบับสมบูรณ์  
  (3) โมดูลสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ มีฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูล การปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล และการสืบคน้ข้อมูล 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย                     
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวอร์ชั่น 2) 
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยทั้ง 6 ด้าน ด้วยการประเมิน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก    
คือ ด้านระบบ  API เชื่อมกับเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ด้านความปลอดภัย                       
และด้านการใช้งานโปรแกรม ซ่ึงมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุด คือ ด้านหน้าที่
ของระบบซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับนักวิจัย 
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยทั้ง 4 ด้าน ด้วยการประเมิน 
โดยนักวิจัย โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ด้านการใช้งานโปรแกรม ซึ่งมีประสิทธิภาพ             
ในระดับดีมาก ด้านหน้าที่ของระบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และด้านความปลอดภัย                        
ซ่ึงมีประสิทธิภาพในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุด คือ ด้านหน้าที่ของระบบซึ่งมีประสิทธิภาพ            
ในระดับด ี
 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยทั้ง 6 ด้าน ด้วยการประเมิน 
โดยผู้ปฏิบัติ งาน มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุดสามลำดับแรก คือ ระบบบริหารจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ                              
ด้านการใช้งานโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม และฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2550 – 2562          
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุดคือ ด้านหน้าที่ของระบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพ             
ในระดบัดมีาก 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยไดอ้ภิปรายการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ -
เพชรบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ ข้อเสนอแนะเรื่อง ควรเพ่ิมสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว          
ของตนเอง โดยให้ใส่ในชื่อที่ login ขวาบน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ควรเพ่ิมสถานะแสดงให้ผู้วิจัย               
เห็นว่าการดำเนินการส่งวิจัยดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เช่น อยู่ในขั้นตอนที่ผู้ทรงได้รับข้อมูล                    
แล้วรอการประเมิน และควรใช้ช่องกรอกคะแนนแบบดรอปดาวน์ (0 1 2 3 4 5) และควรแสดงคะแนน
รวมให้เห็นทันที สำหรับฐานข้อมูลควรมีการจัดเก็บทุกรายงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย          
ซึ่ งสอดคล้องกับ หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์ สติมั่น  (2558 ) ได้ พัฒนาระบบสารสนเทศ                          
เพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า ก ร ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม คิ ด เห็ น ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ทั้ ง  2  ด้ า น พ บ ว่ า  ภ า ษ า  PHP                                               
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และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบ            
ที่พัฒนาขึ้นควรมีความสามารถในการเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ค้นหาข้อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ                
รวมทั้งการจัดทำรายงานควรนำเสนอ ได้ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบของกราฟ ควรมีการกำหนด
บทบาทผู้ใช้งาน โดยการ Login เพ่ือเข้าสู่ข้อมูล ตามบทบาทของผู้ใช้ในส่วนของการเก็บข้อมูลของ
ระบบควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ชื่องานวิจัยไทย–อังกฤษ บทคัดย่อไทย–อังกฤษ 
คำสำคัญ การ Download file เอกสาร การนำเสนอข้อมูลตามกลุ่มของบทความ เช่น ศิลปะ 
มนุษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์  และวิทยาศาสตร์รายละเอียดข้อมูล  การตี พิมพ์/นำเสนอ เช่น                          
ประเภทตี พิมพ์/นำเสนอ ปีที่ ตี พิมพ์/นำเสนอ ระดับการตี พิมพ์/นำเสนอ (ชาติ /นานาชาติ )                         
ข้อมลูด้านผู้วิจัย เช่น ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะวิชา และปกีารศึกษา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวอร์ชั่น 2) 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย  (เวอร์ชั่น  2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี สำหรับผู้ เชี่ยวชาญ  ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ                       
เพ่ือการจัดการงานวิจัยทั้ง 6 ด้าน พบว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน สำหรับผลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย (เวอร์ชั่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                        
สำหรับนักวิจัย พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยทัง้ 4 ด้าน พบว่า
ประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดีมาก และดี สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ                     
เพ่ื อการจั ดการงานวิจั ย  (เวอร์ชั่ น  2 ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี  สำหรับ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน                            
พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยทัง้ 6 ด้าน พบว่าประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับเทวัญ ทองทับ (2561) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย
และฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า จากผลการประเมินจากผู้ใช้งาน
ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลระบบ ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย       
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ ดูแ ลระบบสารสนเทศ พบว่า                            
ด้านความปลอดภัยของระบบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนด้านประสิทธิภาพ                  
การทำงานของระบบ ด้ านความพึ งพอใจในการใช้ ระบบและด้ านประสิทธิผลของระบบ                               
อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81-3.98 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการ                    
ฐานข้อมูลวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถ                                
การนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบตามรายการการประเมินเพ่ือให้ระบบสามารถทำงาน                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และพงศกร ทวันเวช และคณะ
(2563) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ        
ทางด้านระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระบบใช้งานสะดวก 
และไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่หนึ่ง และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
ประเมินโดยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อยู่ในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1) การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี          
ทำให้เกิดความสะดวกต่อนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง             
ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ ใช้งานทั้ ง  3 กลุ่ม ผู้ วิจัยได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบในเบื้องต้น                           
และเมื่อระบบสารสนเทศฯ ได้รับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทราบข้อจำกัด และข้อควรปรับปรุง              
ดังนั้นระบบสารสนเทศฯ ที่พัฒนาขึ้นจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มรับทราบ และเข้าไปใช้งาน
เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 2) การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศฯ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น         
และมีคำแนะนำ เพ่ือลดเวลาในการใช้ระบบฯ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรขยายขอบเขตและความสามารถของระบบสารสนเทศงานวิจัย ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน  

และครบถ้ วนตามงานของฝ่ ายวิจัย และพัฒ นานวัตกรรม  เพ่ื อรองรั บการทำงานทางไกล                                 
และให้เกิดความสะดวกชัดเจน  

2) ควรเพ่ิมผู้ใช้งานในส่วนของผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเข้ามาดูรายงานต่าง  ๆ                 
ของผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัยไดต้ลอดเวลา และทุกสถานที่ 
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