
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

96 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
The Development of Management Information System for Research Management 

of College of Asian Scholars 
 

พงศกร ทวันเวช1  
สุรชัย บุบผา2  

ส าเภา พันเสนา3 
 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 3) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC 
(System Development Life Cycle) มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) คู่มือการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ได้พัฒนาขึ้น 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียระบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีประเมินโดยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านระบบ
สารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (�̅�=3.85, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 
มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่หนึ่ง และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ  ประเมินโดยอาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อยู่ในระดับดี (�̅�=3.80, S.D.=0.50)  
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, เว็บแอพพลิเคชั่น 

 
Abstract 
  This research aimed :1) to design and develop the management information system for research 
management of College of Asian Scholars, 2) to find the efficiency and to study satisfaction for developing 
information system, and designed a system with Web Application form and used the system development 
principles SDLC (System Development Life Cycle) for developing the system. The research tools were:  
1) Manual of the management information system, 2) a questionnaire to study the effectiveness of using 
management information system evaluated by team of system specialists and 3) a questionnaire to assess 
the satisfaction of information system applications by the professors and staff.  
 The research results:  
  The efficiency evaluation results on the development of the shops management information 
system showed at a good level, the average were �̅� =3.85 and S.D. = 0.58, and the satisfaction of using 
the system was at a good level �̅� = 3.80 and S.D. = 0.50. 
 
Keywords: Information System, Web Application 
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บทน า 
 ภารกิจสถาบันอุดมศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง
คือการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และภารกิจดังกล่าว
ถูกประเมินโดยการประกันคุณภาพภายในที่ต้องสรุปข้อมูล
ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อน าเสนอผลการด าเนินการด้าน
งานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียได้ด าเนินงานตามภารกิจในการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์มาโดยตลอด แต่ปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งานในภาพรวม
ของสถาบันยังไม่มี ระบบเดิมจะเก็บข้อมูลในลักษณะ
เอกสารเป็นไฟล์โดยเก็บข้อมูลแยกในแต่ละคณะวิชาและ
หลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการรวบรวมเพื่อน าเสนอ
ในรูปแบบสารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยในการการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(คู่ มื อการประกันคุณ ภาพภายในระบบอุดมศึกษา , 
2557:107)  
 การบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพจะต้องมีระบบ
และกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยภายในสถาบัน 
ซึ่ งในระบบและกลไกที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมี ระบบ
สารสนเทศเทศที่ผู้บริหารสามารถน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจบนสถานการณ์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ได้ (โอภาส 
เอี่ยมสิริวงศ์, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
และเจษฎาพร ยุ ธนวิบู ลย์ ชัย , 2551) กล่ าวว่ า ระบบ

สารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน กรณีที่องค์กร
น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุ กต์ ใช้จะช่วยให้ การ
ติดต่อสื่อสารมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานภายใน
ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปใช้ เช่น ส านักทรัพยากร
บุคคล ส านักประกันคุณภาพ ผู้บริหารของคณะฯรวมทั้ง
ผู้บริหารในแต่ละหลักสูตร ให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการบริหาร เพื่อติดตามผลการการด าเนินงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหา จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถติดตามผลงานวิจัยในแต่ละหลักสูตรได้ทันที 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
   ระยะที่ 1          ระยะที่ 2        ระยะที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
งานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียผู้พัฒนาได้ท าการศึกษา

หลักการของทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนาระบบที่
สามารถ น ามาประยุกต์ใช้งานได้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ คือ 

ปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบรหิารงานวิจัย วทิยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
____________________________________________________ 

- ระบบเดมิเป็นการรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยหลังจบปีการศึกษา  
- ข้อมูลงานวิจัยไม่ครบตามความต้องการ 
- ระบบเดมิไมม่ีระบบรายงานที่แยกเป็น
หลักสตูรและปีการศึกษาได ้

ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวิจัย วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
___________________________________ 

-พัฒนาระบบข้ึนในลักษณะ
เว็บแอพลิเคช่ันเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการ 
 

ประสิทธิภาพของระบบและความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 
_____________________________________________ 

-มีรายละเอียดของข้อมูลงานวิจัยที่
ครบกับความต้องการ 
-สรุปรายงานงานวิจัยได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
-สามารถตรวจสอบได้ง่าย 
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 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management 
Information System) หรือ MIS คือระบบที่ ให้สารสนเทศ
ที่ผู้บริหารต้องการ เพื่ อให้สามารถท างานได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพโดย จะรวมทั้ ง สารสนเทศ ภายในและ
ภายนอก สารสนเทศ ที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้งสิงที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี้ 
ระบบเอ็มไอเอสจะต้องให้สารสนเทศในช่วงเวลาทีเป็น
ประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผน 
การควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง  
   2. คุณสมบัติของระบบ MIS 
 ระบบ MIS จะสนับสนุนการท างานของระบบประมวลผล
และการจัดเก็บข้อมูลรายวัน  

  ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้า
ด้วยกัน และสนับสนุนการท างานของ ฝ่ายต่างๆในองค์กร  

  ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้
ตามเวลาที่ต้องการ  

  ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่น และสามารถ
รองรับความต้องการข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร  

  ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของ
ข้อมูล และสามารถจ ากัดการใช้งานเฉพาะของบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ 
   3. วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System 
development Life Cycle : SDLC)  
   ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนา
ระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและจุดสิ้นสุดของการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบ
ไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ 
(Analysis), การออกแบบ (Design) และการน า ไป ใช้ 
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดี
กับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก  ในขณะที่ โครงการ
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ประกอบด้วย 
   - การท าความเข้าใจกับปัญหา  
    - การรวบรวมข้อมูล 
   - การวิเคราะห์ระบบ     
   - การออกแบบระบบ 
    - การพัฒนาระบบ และ จัดท าเอกสาร  
   - การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 

      - การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  พงศกร ทวันเวช และคณะ (2560) ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านปรานิสาสปา โดยภาษา
PHP และฐานข้อมูล Mysql เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้าน 
ปรานิสาสปา ท าให้ช่วยแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูล การคิด
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
  หทัยชนก แจ่มถิ่น  และอนิรุทธ์  สติมั่ น 
(2558) ได้พัฒนาระบบสาสรสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งระบบมีความสามารถ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัยและสร้างสรรค์รวมทั้ง
ไฟล์ข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  
     เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ (2559) ได้สร้างและ
พั ฒ น าระบบส ารสน เท ศ เพื่ อ ก ารบ ริ ห ารงาน วิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของ
อาจารย์อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการ
จัดการ โดยน าเทคโน โลยี เชิ งวัตถุ (Object Oriented 
Technology) มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและ
ท าการทดสอบ และสามารถน าไปใช้งานได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
     เทวัญ  ทองทับ  (2561) ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบโดยใช้
ภาษา PHP และฐานข้อมูล Mysql ในการพัฒนาระบบโดย
พัฒนาให้ครอบคลุมข้อก าหนดของ สถาบันรับรองมาตรฐาน
การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญ ชีทั่ วโลก
(AACSB) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบจึงสามารถใช้
ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงาน และน าข้อมูล
จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนของคณะวิชา
ตามกระบวนการ PDCA อย่างครบถ้วน 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 
ระยะ 5 ขั้นตอน 
  1. ขั้นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
    ผู้พัฒนาระบบได้มีการเก็บข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และสอบถามความต้องการของ ผู้ใช้
ระบบ เพื่อน าไปเป็น ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 
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ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยประจ าหลักสูตร 
ข้อมูลการเผยแพร่ ข้อมูลการน าไปใช้เพื่อประกอบการ
ประเมินการประกันคุณภาพ 
    2. ขั้นการออกแบบระบบ 
   การวิ เค ราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดย
การออกแบบระบบนั้นได้มีการออก แบบโดยใช้แผนภาพ
การไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Level Data 
Flow Diagram) และแผนภาพการไหลของกระแสข้อมูล 

(Data Flow Diagram) โดยอธิบายการท างานของ ระบบ
และแสดงความสัมพันธ์ของระบบงาน กับข้อมูล รวมทั้ง
แสดงส่วนติดต่อกับส่วนต่างๆ ภายในระบบ โดยในส่วน ของ
การท างาน ติดต่อกับอาจารย์และผู้ใช้งานทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ ได้น าแผนภาพการไหลของกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
กับระบบ ซึ่งในระบบนั้น มีผู้เกี่ยว ข้องกับระบบอยู่ 2 ส่วน 
คือ อาจารย์และผู้ใช้งานท่ัวไป กับส่วนผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที ่2: Data Flow Diagram Level 0 

 
    3. ขั้นการพัฒนาระบบ 
   ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
บริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นั้น สามารถจ าแนก
การพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
    ส่วน การสร้างฐานข้อมูล เป็นการ
สร้างฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MySql  
    ส่วนการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เป็นการพัฒนาโปรแกรมในส่วนของติดต่อกับ 
ผู้ใช้งาน ( User Interface) ที่ท าการออกแบบหน้าจอให้
เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
โดยภาษา PHP  
 
 
 

    4. ขั้นการทดสอบระบบ 
   การทดสอบระบบเมื่อท าการพัฒนาจน
เกิดความสมบูรณ์สามารถแบ่งกระบวนการทดสอบระบบได้ดังนี้ 
    การทดสอบในแต่ ละส่ วน  (Unit 
Testing) เป็นการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตามโมดูลต่าง ๆ ที่ ได้ท าการพัฒนา
ไว้โดยผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบเองเพื่อหาข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น
การทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test) นั้นเป็น
การทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย โดยการให้ กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบระบบ 
คือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาระบบจ านวน 5 คน และ
ผู้บริหารคณะวิชาและผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 5 คน 
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    5. ขั้นการประเมินผลระบบ 
   การประเมินผลระบบ พิจารณาจาก
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้งานระบบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพ

และในส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบได้
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ ไลเคอร์ท นั้นจะ
ประกอบด้วยมาตรอันดับ เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตร
อันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1: เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินระดับเกณฑ์ การให้คะแนนเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณความหมาย 
คะแนนเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 

ดีมาก 4.51-5.00 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดมีาก 
ด ี 3.51-4.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับด ี

ปานกลาง 2.51-3.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
น้อย 1.51-2.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00-1.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 
 
สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 1. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย มผีลการด าเนินงานดงันี้ 
  1.1 ผลการด าเนินงานในส่วนหน้าหลัก หลังจากมีการเช้าสู่ระบบ หากอาจารย์และนักวิจัยจะตรวจสอบข้อมูล
งานวิจัยของตนเอง สามารถจะเข้าไปดูในส่วนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ จะปรากฏข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดของผู้ใช้งานทันท ี

 
ภาพที ่4: หน้าจอหลักของผู้ใช้งานระบบและการแสดงผลงานวิชาการ 

 
    1.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลการวิจัยของอาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นการติดตามให้มีผลงานวิจัย
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ซึ่งสามารถเลือกรายงานในแต่ละหลักสูตรได้  

 
ภาพที ่5: หน้าจอแสดงการรายงานผลงานวิจัยในแตล่ะสาขาวิชา 
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  1.3 ผลการด าเนินงานในส่วนของรายงานข้อมูลเฉพาะงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านสามารถตรวจสอบได้
ว่าการมีส่วนร่วมในงานวิจัยแต่ละช้ิน โดยเลือกล าดับที่ของอาจารย์และงานวิจัยเพื่อเป็นการตรวจสอบ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
งานวิจัยช้ินนั้นใครมีส่วนร่วมบ้าง 

 
ภาพที ่6: หน้าจอแสดงการมีส่วนร่วมในงานวิจัย 

 
   1.4 ผลการด าเนินงานในส่วนของรายงานข้อมูลภาพรวมของงานวิจัยในแต่ละหลักสูตรเพื่อใช้ในการบริหาร
งานวิจัย ซึ่งจะให้ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะเลือกปีการศึกษาส าหรับการรายงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นรายละเอียดสรุปงานวิจัยในแต่ละ
ปีการศึกษามีทั้งหมดกี่เรื่องและเป็นการเผยแพร่ประเภทไหนซึง่จะสามารถน าไปใช้สนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพประจ าปี
การศึกษาได้ 

 
ภาพที ่7: หน้าจอแสดงการรายงานจ านวนงานวิจัย แยกเป็นประเภทการน าเสนอในแตล่ะหลักสตูร 

และปีการศึกษาที่ต้องการรายงาน 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
      2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
งานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และทดสอบการใช้งาน
ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าระบบที่ติดตั้งไปทดลองการใช้
งานและประเมินหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จ านวน 
10 คน เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาระบบจ านวน 5 คน 

และผู้บริหารคณะวิชาและผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 5 คน โดย
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  
   2 .1 .1  ด้ านประสิ ทธิภ าพ  ผลการ
ประเมินสรุปได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมี ความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย =3.85, S.D. = 0.58) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  
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ตารางที ่2 ผลการประเมินดา้นประสิทธิภาพ 
 ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1 ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 4.25 0.50 ด ี
2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้งการได้ง่าย 4.00 0.82 ด ี
3 มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 3.50 0.58 ด ี
4 
 

มีข้อมูลที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการของ 
ผู้ใช้งาน 

3.75 0.50 ด ี

5 ความปลอดภัยของข้อมูล 3.75 0.50 ด ี
 เฉลี่ย 3.85 0.58 ดี 

 
   2.1.2 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ ด้านการออกแบบ
ระบบ โดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย =3.77,S.D. = 0.50) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  
ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูล 
3.67 0.52 ด ี

2 การออกแบบเมนูให้ใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน 3.83 0.50 ด ี
3 ความเหมาะสมในการวางต าแหนง่ของส่วนประกอบบน

จอภาพ 
3.50 0.55 ด ี

4 ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมทั้งรูปแบบและ
ระบบรายงานข้อมูล 

3.83 0.41 ด ี

5 น าข้อมูลไปบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสถาบัน
ได ้

4.00 0.63 ด ี

 เฉลี่ย 3.77 0.50 ด ี
 
   โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับดี (�̅�=3.85, S.D.=0.58) และผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ ประเมินโดยอาจารย์และบุคลากร
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยู่ในระดับดี (�̅�=3.80, S.D.=0.50)  
 
อภิปรายผล 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยใช้แนวคิดวงจรการ
พัฒนาระบบ(System Development Life Cycle:SDLC) 
ในการพัฒนา เป็นแนวทางในการช่วยในการวิเคราะห์ระบบ
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การท าความเข้าใจกับปัญหา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบและพัฒนาระบบจนถึงประเมิน
การใช้งานระบบ โดยประสิทธิภาพการท างานของระบบที่
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 
 

ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเป็นล าดับท่ีหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนอ่ืน ๆ ด้าน
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ด้านการค้นหาหรือ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ด้านมีข้อมูลที่มีประโยชน์ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน และด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินประสิทธิภาพในระดับดีเช่นกัน 
และการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ที่ประเมิน
โดยผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริหารคณะวิชาและผู้ใช้งานทั่วไป ผล
การประเมินความพึงพอใจจะอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า น าข้อมูลไปบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสถาบันได้ เฉลี่ยสูงสุดล าดับที่
หนึ่ง ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัยของเนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ 
(2559) ที่ ได้สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา.การประชุมวิชาการ 
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และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  2 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พบว่าสามารถพร้อมส าหรับการ
น าไปใช้ และตรงตามความต้องผู้ใช้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ควรประชาสัมพันธ์เว็บไซท์ให้อาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีเข้ามาใช้ระบบอย่างท่ัวถึง 
   1.2 เผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัยผ่านเว็บไซท์ของสถาบัน 
      1.3 ควรมีการส ารวจความเห็นของผู้ใช้งาน
เป็นระยะเพื่อน ามาปรับปรุงระบบให้ทันต่อความต้องการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ 
    2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
   2.1 ควรเพิ่มระบบที่ให้อาจารย์และนักวิจัย
สามารถด าเนินการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเองและน า
ข้อมูลบทคัดย่อเข้าไปในระบบเพื่อให้สามารถน าไปสืบค้น
และหาความรู้เพิ่มเติมได้  
      2.2 ระบบควรเพิ่มข้อมูลวิจัยตั้งแต่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินงานวิจัย 
      2.3 ระบบควรสามารถเพิ่มข้อมูลผลงาน
วิชาการด้านอ่ืนๆของอาจารย์ได้  
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