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บทคัดย�อ 

งานวิจัยเรื่องรูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด เป�นการ

ศึกษาวิจัยอันมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศของงานต�างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 2) พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด และ 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ โดยประชากรท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วยผู�บริหารและหัวหน�าฝ�ายงานต�างๆ 

ตามโครงสร�างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด จํานวน 21 คน  ผลพบว�ามีความต�องการใช�

ระบบสารสนเทศที่ต�องพัฒนาเพิ่มเติมจํานวน 9 ระบบ โดยระบบที่ต�องการนั้นถูกพัฒนาโดยใช� Yii 2 Framework และ 

Moodle ร�วมกับฐานข�อมูล MariaDB  และมีการใช�ข�อมูลบัญชีผู� ใช�งานจาก  Microsoft Active Directory  และ

พัฒนาเว็บท�าโดยใช� Wordpress ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบจํานวน 21 คน พบว�า ความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู�ได�ระดับมาก 

 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 

Abstract 

The research entitled “ The Information System Model of Kamphaeng Phet Rajabhat 

University Maesot”  aimed to 1)  study the pattern of information system usage requirement, 2) 

develop the information system of Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot and 3) to study user 

satisfaction.  The focus group was conducted from 21 purposive participants as key informant which 

consisted of the director, vice director and the head of department from Kamphaeng Rajabhat 

University Maesot.  The finding of focus group showed that the key informant required 9 new 

information systems.  They were developed using Yii2 Framework and Moodle with MariaDB as a 

database management and also using Microsoft Active Directory and account database.  Wordpress 

was used as a web portal. The overall user satisfied with the average score in High level. 
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บทนํา 
จากความสําคัญของสารสนเทศท่ีมีต�อความสําเร็จขององค�กรนั้น (Almazán, Tovar, & Quintero, 2017; 

Chvatalova & Koch, 2015; Pomffyová & Bartková, 2016) จะเห็นได�ว�าองค�กรทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน

ต�างก็ให�ความสําคัญในการนําสารสนเทศเป�นฐานแห�งการบริหารจัดการและดําเนินการ เช�นเดียวกันกับการดําเนินงาน

ของสถาบันการศึกษาท่ีต�องอาศัยข�อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช�เป�นป�จจัยหน่ึงในการขับเคลื่อนองค�กรให�บรรลุ

วัตถุประสงค�และสร�างคุณภาพการศึกษาให�เป�นไปตามมาตรฐานและนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทย  ท้ังนี้

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นได�มีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เป�น

หน�วยงานที่มีหน�าที่ในการจัดทํากรอบนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามการจัด

การศึกษาให�เป�นไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น  สําหรับกรอบแผนอุดมศีกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 ครอบคลุม

ในช�วงป�พ.ศ. 2551 ถึง 2565 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มีนาคม 2551) อันมีเจตนาสําคัญที่จะใช�เป�น

แผนรุกไปสู�อนาคตนั้น ด้ังนั้น ประเด็นด�านสารสนเทศจึงเป�นประเด็นสําคัญประการหน่ึงท่ีบรรจุอยู�ในแผนดังกล�าวท้ัง

ในด�านการเป�นเครื่องมือสําหรับการส�งเสริมการเรียนรู�และการบริหารจัดการ   ในประเด็นด�านการบริหารจัดการน้ัน

พบได�ในหัวข�อแนวทางการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานการเรียนรู� ข�อท่ี 116) ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 

ซ่ึงกล�าวไว�ว�า “อุดมศึกษาพัฒนาและใช�ศักยภาพทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอย�างยิ่งยุทธศาสตร� e�Society, e�Industry, e�Commerce, 

e�Education และ e�Government”   ข�อที่ 168) มีใจความสําคัญว�า “...อุดมศึกษาจะช�วยรัฐพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารโดยเฉพาะอย�างย่ิงกลไกท่ีจะเป�นหัวใจหรือสมอง (Nervous System) ของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาชุมชน... เพื่อให�วิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย 4 ป� เป�นกลไกขับเคล่ือนสังคมและชุมชนสารสนเทศ 

(Informatization) และ การบริหารจัดการองค�ความรู�”  ตลอดจนข�อที่ 168) ได�กล�าวไว�ว�า “ทุกสถาบันอุดมศึกษาต�อง

ให�ความร�วมมือในการจัดเก็บข�อมูลของตนเองท่ีทันสมัยอยู�เสมอ เพ่ือนําไปสู�การวางแผนอุดมศึกษาที่มีพลวัต...”  

ในส�วนของการสร�างมาตรฐานการศึกษาน้ัน สืบเนื่องจากรัฐบาลไทยได�มีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการ

เพื่อให�หน�วยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

หลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี โดยได�มีการนําแนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม�เข�ามาประยุกต�ใช�

ในหน�วยงานราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบให�นําเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award: PMQA) โดยอาศัยหลักการประเมินองค�กรด�วยตนเอง (Self�Assessment) เทียบกับ

เกณฑ�คุณภาพดังกล�าวมาใช�เป�นเครื่องมือส�วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย และได�มีการเร่ิมดําเนินการตาม

ระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการในป� พ.ศ. 2549 เป�นต�นมา จากจุดเริ่มของการพัฒนาระบบราชการไทยดังกล�าว

ข�างต�น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ก็เป�นหน�วยงานราชการหนึ่งในระบบราชการไทยภายใต�การกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได� มีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาด�วยการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกลไก

ดังกล�าวประกอบด�วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” โดยมีการใช�

สารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตั้งแต�ระดับบุคคลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมาใช�ประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

ดังน้ัน ในส�วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ซ่ึงเป�นหน�วยงานเทียบเท�าระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมีพันธกิจและประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง 9 

องค�ประกอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) ท่ีครอบคลุมท้ังพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน  ได�แก� 1) ปรัชญา 
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ปณิธาน วัตถุประสงค�และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การ

บริการทางวิชาการแก�สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและ

งบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกัน ซึ่งการจะพัฒนามหาวิทยาลัยสู�ระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นนั้น จึง

จําเป�นต�องอาศัยข�อมูลจากองค�ประกอบทั้ง 9 ด�านมาประกอบการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานในภาพรวม 

ท้ังน้ีเพ่ือให�ทราบถึงสถานการณ�ของมหาวิทยาลัยที่เป�นมาในอดีต ป�จจุบัน รวมถึงแนวโน�มในอนาคต และถึงแม�ว�า

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป�นศูนย�กลางข�อมูลของมหาวิทยาลัย แต�

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ก็ยังจําเป�นที่จะต�องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป�นระบบเพื่อใช�ในการ

บริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาอันนําไปสู�การสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งท่ีผ�านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แม�สอด ยังขาดการรวบรวม จัดเก็บและวิธีการค�นคืนข�อมูลที่เหมาะสมต�อการใช�งานของบุคลากรในระดับ

ต�างๆ ตลอดจนข�อมูลท่ีจัดเก็บอยู�ในป�จจุบันนี้เป�นข�อมูลท่ีไม�สามารถส�งต�อให�กับหน�วยงานภายในและหน�วยงานอื่นๆ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเกี่ยวข�องอย�างทันการณ� ดังนั้นจึงได�มีการวิจัยเรื่องรูปแบบความต�องการใช�

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มุ�งเน�นในด�านของความพึง

พอใจของผู�ใช�ระบบ  การพัฒนาระบบมีความยืดหยุ�นตามความต�องการผู�ใช�ระบบ ระบบสารสนเทศที่ได�สามารถ

ตอบสนองต�อความต�องการใช�งานท้ังระดับบริหารและปฏิบัติการ  

 

วัตถุประสงค� 
1. เพื่อศึกษารูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศของงานต�างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แม�สอด  

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ 

 

กรอบแนวคิด 
 งานวิจัยน้ีได�มีการออกแบบกรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบสารสนเทศดังภาพท่ี 1 โดยมุ�งเน�นท่ีความ

ต�องการใช�ระบบสารสนเทศของผู�ท่ีเกี่ยวข�องซึ่งประกอบด�วยผู�บริหาร และหัวหน�างานต�างๆ ตามโครงสร�างของการ

บริหารองค�กร และนํานโยบายการใช�ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ร�วมในการประกอบการ

พิจารณากําหนดระบบสารสนเทศท่ีต�องการให�มีการพัฒนาข้ึนเพ่ือใช�ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 

และนํารูปแบบความต�องการท่ีได�จากการสนทนากลุ�มไปใช�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อได�มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในแต�ละส�วนแล�ว จะเป�นการฝ�กอบรมและทดสอบการใช�งานจริง โดยระหว�างการทดสอบการใช�งาน หากมี

ส�วนที่ทํางานผิดพลาด หรือผู�ใช�มีข�อเสนอแนะ ก็จะนําไปสู�การแก�ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให�ตรงกับความต�องการใช�

งาน และทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบต�อไป 
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ประชุมกลุ�มย�อย
ผู�บริหารจํานวน 6 คน
หัวหน�างานต�าง  ๆจํานวน 15 คน

นโยบายการใช�ระบบสารสนเทศ
มหาว ิทยาลัยราชภัฏก ําแพงเพชร

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ฝ�กอบรมและทดสอบการใช�งาน

ประเมินผลความพึงพอใจของผู�ใช�

รูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด

ผลความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบ
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษารูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แม�สอด และศึกษาความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 21 คน ซึ่งเป�นกลุ�มเป�าหมายที่ให�ข�อมูล

สําคัญ (Key Informant) ในการกําหนดระบบสารสนเทศที่ต�องการ ประกอบด�วยผู�อํานวยการสํานักงาน จํานวน 1 คน 

ผู�ช�วยผู�อํานวยการสํานักงานจํานวน 5 คนที่ดูแลงานฝ�ายบริหาร ฝ�ายกิจการนักศึกษา ฝ�ายบริการวิชาการ ฝ�ายแผนและ

วิจัย และฝ�ายวิชาการตาม หัวหน�างานตามโครงสร�างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 

จํานวน 15 คน ประกอบด�วย 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) งานกิจการพิเศษ

และวิเทศสัมพันธ� 4) งานศิลปะและวัฒนธรรม  5) งานนโยบายและแผน 6) งานวิจัย 7) งานบริการวิชาการ 8) งาน

ส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9) งานกิจการนักศึกษา 10) งานประสานการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 11) งานประสานการจัดการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 12) งานประสานการจัด

การศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ 13) งานประสานการจัดการศึกษากลุ�มการศึกษาท่ัวไป 14) งานประสานการจัด

การศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร� และ 15) งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 

เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 

ในการศึกษารูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ได�ใช�

การสนทนากลุ�ม (Focus Group) กับประชากรเพ่ือให�ได�ระบบสารสนเทศท่ีต�องการ ตลอดจนการรวบรวมระบบ

สารสนเทศที่งานต�างๆ มีการใช�งานอยู�แล�วอันนําไปสู�การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แม�สอดต�อไป 

งานวิจัยนี้ พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บ (Web Application) โดยพัฒนา

ตามแนวทางการพัฒนาซอฟต�แวร�แบบเร็ว (Rapid Application Development: RAD)  ซ่ึงเลือกใช� Yii 2 Framework 

เป�นกรอบการพัฒนาภายใต�ภาษา PHP ในรูปแบบสถาป�ตยกรรมการเขียนรหัสคําสั่งแบบ Model�View�Controller 
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(MVC) ใช�โปรแกรม MariaDB เป�นโปรแกรมจัดการฐานข�อมูล นอกจากนี้ได�มีการใช�ระบบจัดการเน้ือหา Wordpress 

สําหรับการพัฒนาเป�นเว็บท�า (Web Portal)  ซ่ึงจะเป�นหน�าเว็บหลักของการเข�าถึงระบบสารสนเทศต�างๆ อีกท้ัง

ประยุกต�ใช�ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management System) สําหรับจัดการการสอบวัดเกณฑ�มาตรฐานฯ ด�าน

คอมพิวเตอร� ในส�วนของการระบุตัวตนผู�ใช�ระบบจะใช� Microsoft Windows Active Directory เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถใช�

บัญชีผู�ใช�และรหัสผ�านเดียวกันกับการเข�าใช�อินเทอร�เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการศึกษาความพึง

พอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน ได�มีการใช�แบบสอบถามความพึงพอใจมาตราประมาณค�า 5 ระดับ โดยวัด

ความพึงพอใจใน 4 ด�าน คือด�านเนื้อหา ด�านการออกแบบ ด�านการใช�งาน และประโยชน�ท่ีได�จากการใช�งาน 

วิธีการวิเคราะห�ข�อมูล 

การศึกษารูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ซึ่ง

รวบรวมข�อมูลโดยการสนทนากลุ�ม ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิเคราะห�เน้ือหา (Content Analysis) และนําไป

จัดกลุ�มข�อมูลเพื่อนําไปใช�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในส�วนของความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศจะถูก

รวบรวมโดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจมาตราประมาณค�า 5 ระดับ คือระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (5) ระดับพึงพอใจ

มาก (4) ระดับพึงพอใจปานกลาง (3) ระดับพึงพอใจน�อย (2) ระดับพึงพอใจน�อยท่ีสุด (1) วิเคราะห�ข�อมูลด�วยการหา

ค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แปลผลจากการเทียบกับเกณฑ�การประเมินผลความพึงพอใจโดยการคํานวณจาก

อันตรภาคชั้น จําแนกเป�น ค�าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง 

ระดับความพึงพอใจมาก ค�าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง ค�าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง 

ระดับความพึงพอใจน�อย และค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับความพึงพอใจน�อยท่ีสุด 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องรูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด มีขั้นตอน

ในการดําเนินการวิจัยเพื่อให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ของงานวิจัย โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาข�อมูลนโยบายการใช�ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือให�ทราบถึงข�อ

ปฏิบัติของหน�วยงานหรือบุคคลในการส�งข�อมูลเข�าสู�ระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย 

2. จัดสนทนากลุ�มกับประชากรที่ใช�ในการศึกษา ซึ่งประกอบด�วยผู�บริหารและหัวหน�างานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด เพื่อรวบรวมข�อมูลความต�องการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แม�สอด 

3. วิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�และจัดกลุ�มข�อมูลเพื่อนําไปใช�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

4. พัฒนาระบบสารสนเทศโดยประยุกต�ใช�แนวทางการพัฒนาซอฟต�แวร�แบบรวดเร็ว ทําการวิเคราะห�และ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุด�วย UML 

5. ฝ�กอบรมและทดสอบการใช�งาน 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 

 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 ผลการศึกษารูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 

 จากผลการสนทนากลุ�มของผู�บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ร�วมกับหัวหน�างานต�างๆ ตาม

โครงสร�างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด จํานวนทั้งส้ิน 21 คน โดยนํานโยบายการใช�

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาใช�เป�นข�อมูลประกอบการพิจารณาหาความต�องการใช�ระบบ
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สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด โดยได�มีการนําเสนอระบบสารสนเทศท่ีมีความจําเป�นในการ

ใช�งานแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ความต�องการใช�ระบบสารสนเทศของผู�บริหารและหัวหน�างานต�างๆ 

กลุ�มงาน/ระบบสารสนเทศ 
ใช�ระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

ต�องการให�มีการ

พัฒนา 

กลุ�มงานบริหาร แผนและนโยบาย     

ระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ

ประจําป�   
ü 

ระบบการเบิกจ�ายงบประมาณ�ฝ�ายพัสดุ ü   

ระบบการเบิกจ�ายงบประมาณ�ฝ�ายการเงินและบัญชี ü   

ระบบการจัดการข�อมูลบุคลากรและการต�อสัญญาจ�าง ü   

ระบบสารสนเทศข�าวประชาสัมพันธ�   ü 

กลุ�มงานวิชาการ     

ระบบสารสนเทศหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร   ü 

ระบบจัดการการสอบวัดเกณฑ�มาตรฐานฯ ด�าน

คอมพิวเตอร�   
ü 

กลุ�มงานวิจัย     

ระบบสารสนเทศแผนงานวิจัย   ü 

ระบบสารสนเทศบทคัดย�องานวิจัยของบุคลากร   ü 

กลุ�มงานบริการวิชาการ     

ระบบจัดการการเข�าร�วมการอบรมและแข�งขันทักษะ

วิชาการ   
ü 

ระบบสารสนเทศผู�เข�าร�วมงานนิทรรศการวิชาการ   ü 

ระบบสารสนเทศศูนย�บริการวิชาการ แต�ละศูนย�ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเอง 

กลุ�มงานประกันคุณภาพการศึกษา     

ระบบสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองประจําป�   ü 

กลุ�มงานกิจการนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม     

ระบบสารสนเทศการเข�าร�วมกิจกรรมของนักศึกษา ü   
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จากตารางท่ี 1 เป�นผลจากการสนทนากลุ�มเพื่อศึกษาความต�องการใช�ระบบสารสนเทศ พบว�า ผู�บริหารและ

หัวหน�างานต�างๆ ต�องการให�มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช�ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด เป�น

จํานวนท้ังสิ้น 9 ระบบ ประกอบด�วย ระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระบบสารสนเทศข�าว

ประชาสัมพันธ� ระบบสารสนเทศหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร ระบบจัดการการสอบวัดเกณฑ�มาตรฐานฯ ด�าน

คอมพิวเตอร� ระบบสารสนเทศแผนงานวิจัย ระบบสารสนเทศบทคัดย�องานวิจัยของบุคลากร ระบบจัดการการเข�าร�วม

การอบรมและแข�งขันทักษะวิชาการ ระบบสารสนเทศผู�เข�าร�วมงานนิทรรศการวิชาการ และระบบสารสนเทศรายงาน

การประเมินตนเองประจําป� ในส�วนของระบบสารสนเทศอื่นๆ อันประกอบด�วย ระบบการเบิกจ�ายงบประมาณ�ฝ�าย

พัสดุ ระบบการเบิกจ�ายงบประมาณ�ฝ�ายการเงินและบัญชี ระบบการจัดการข�อมูลบุคลากรและการต�อสัญญาจ�าง และ

ระบบสารสนเทศการเข�าร�วมกิจกรรมของนักศึกษา รวม 4 ระบบ จะใช�ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรเป�นผู� พัฒนาหรือกําหนดให�ใช� ทั้งน้ีในส�วนของระบบสารสนเทศของศูนย�บริการวิชาการต�างๆ ซึ่ง

ประกอบด�วยศูนย�การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม� ศูนย�การเรียนรู� ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

ศูนย�การเรียนรู�เมียนมาร�ศึกษา และศูนย�ศึกษาและพัฒนาอัญมณี เจ�าหน�าที่หรือบุคลากรประจําแต�ละศูนย�จะเป�น

ผู�พัฒนาหรือผู�ดําเนินการจัดหาระบบสารสนเทศมาใช�เองตามพันธกิจและความต�องการใช�ของแต�ละศูนย� 

 

 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด 

 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ได�พัฒนาขึ้นจํานวน 9 ระบบตามความต�องการใช�

ระบบสารสนเทศที่ได�จากการสนทนากลุ�ม ซึ่งสามารถเข�าถึงได�จากเว็บท�า https://maesot.kpru.ac.th แสดงดังภาพ

ท่ี 2  หน�าจอตัวอย�างระบบสารสนเทศหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตรแสดงดังภาพที่ 3 หน�าจอตัวอย�างระบบ

สารสนเทศการเข�าร�วมการอบรมและแข�งขันทักษะวิชาการ แสดงดังภาพท่ี 4 หน�าจอตัวอย�างระบบสารสนเทศรายงาน

การประเมินตนเองประจําป� แสดงดังภาพท่ี 5 ตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศบทคัดย�องานวิจัยของบุคลากร แสดงดัง

ภาพที่ 6 และตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองประจําป� แสดงดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 2 เว็บท�าของระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน ภาพที่ 3 ตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศการเข�าร�วมการ

อบรมและแข�งขันทักษะวิชาการ 
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ภาพที่ 4 ตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศหลักสูตร ภาพที่ 5 ตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติ

ราชการและงบประมาณประจําป� 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศบทคัดย�อ

งานวิจัยของบุคลากร 

ภาพที่ 7 ตัวอย�างหน�าจอระบบสารสนเทศรายงานการ

ประเมินตนเองประจําป� 

 

 ระบบสารสนเทศที่ใช�ระบบจัดการเน้ือหา Wordpress เป�นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประกอบด�วย ระบบ

สารสนเทศแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระบบสารสนเทศข�าวประชาสัมพันธ� ระบบสารสนเทศหลักสูตรและ

อาจารย�ประจําหลักสูตร ระบบสารสนเทศแผนงานวิจัย ระบบสารสนเทศบทคัดย�องานวิจัยของบุคลากร และระบบ

สารสนเทศรายงานการประเมินตนเองประจําป� สําหรับระบบจัดการการเข�าร�วมการอบรมและแข�งขันทักษะวิชาการ 

และระบบสารสนเทศผู�เข�าร�วมงานนิทรรศการวิชาการ พัฒนาข้ึนจาก Yii 2 Framework ส�วนระบบจัดการการสอบวัด

เกณฑ�มาตรฐานฯ ด�านคอมพิวเตอร� พัฒนาโดยการใช� Moodle เป�นเคร่ืองมือ โดยในการตรวจสอบการเข�าใช�ระบบนั้น 

ทุกระบบได�มีการตรวจสอบตัวตนโดยเชื่อมโยงกับ Microsoft Active Directory ซ่ึงเป�นระบบจัดเก็บข�อมูลบัญชีผู�ใช�

ทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศในด�านความเหมาะสมของเน้ือหา การออกแบบ  การ

ใช�งาน และประโยชน�ที่ได�จากการนําไปใช�งาน โดยทําการเก็บข�อมูลจากผู�บริหารและหัวหน�างานต�างๆ ซึ่งเป�น

ประชากรในการวิจัยนี้ จํานวนทั้งสิ้น 21 คน แสดงดังตารางท่ี 2 พบว�าความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบในภาพรวมอยู�ใน

ระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 4.15 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท�องถิ่นสู�ประเทศไทย 4.0 467 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบ 

ท่ี รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล 

1 ความพึงพอใจด�านเนื้อหาโดยรวม 4.38 0.31 พึงพอใจระดับมาก

ท่ีสุด 

2 ความพึงพอใจด�านการออกแบบ

โดยรวม 

4.36 0.06 พึงพอใจระดับมาก

ท่ีสุด 

3 ความพึงพอใจด�านการใช�งาน 3.99 0.30 พึงพอใจระดับมาก 

4 ความพึงพอใจด�านประโยชน�ที่ได�

จากการนําไปใช�งาน 

3.89 0.32 พึงพอใจระดับมาก 

5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.15 0.25 พึงพอใจระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
รูปแบบความต�องการใช�ระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใช�ในการสนับสนุนการดําเนินงานด�านต�างๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด มีการเริ่มต�นจากการสํารวจความต�องการใช�งานของบุคลากรในระดับบริหาร

และหัวหน�างานฝ�ายต�างๆ ตามโครงสร�างการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด จํานวน 21 คน 

ซ่ึงสอดคล�องกับเทพ เกื้อทวีกุล (2558) ในเร่ืองกรอบแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีเร่ิมต�นจาก

ความต�องการของมนุษย� โดยในงานวิจัยน้ีผู�บริหารและหัวหน�างาน เป�นบุคลากรสําคัญที่จะต�องใช�ข�อมูลและสารสนเทศ

ไปใช�ในการปรับปรุงงาน การวางแผน หรือการประเมินผล ถึงแม�ว�ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีระบบ

สารสนเทศกลางท่ีให�หน�วยงานภายในต�างๆ ได�เข�ามาใช�งาน แต�ก็ยังไม�เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน อีกทั้งในแต�ละ

หน�วยงานก็มีความต�องการใช�ข�อมูลหรือสารสนเทศท่ีแตกต�างกันไป โดยในงานวิจัยนี้พบว�าผู�บริหารและหัวหน�างาน

ฝ�ายต�างๆ มีความต�องการใช�ระบบสารสนเทศจํานวน 9 ระบบ ประกอบด�วย ระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณ ระบบสารสนเทศข�าวประชาสัมพันธ� ระบบสารสนเทศหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร ระบบจัดการ

การสอบวัดเกณฑ�มาตรฐานฯ ด�านคอมพิวเตอร� ระบบสารสนเทศแผนงานวิจัย ระบบสารสนเทศบทคัดย�องานวิจัยของ

บุคลากร ระบบจัดการการเข�าร�วมการอบรมและแข�งขันทักษะวิชาการ ระบบสารสนเทศผู�เข�าร�วมงานนิทรรศการ

วิชาการ และระบบสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองประจําป� ซึ่งระบบต�างๆ นั้นจากการสนทนากลุ�มพบว�า การ

ปฏิบัติงานหลายๆ ด�านของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อนํามาช�วยอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป�นต�องมีการนําเสนอข�อมูลและ

สารสนเทศให�ครบรอบด�าน นอกจากน้ีข�อเสนอจากการสนทนากลุ�มได�เสนอให�ระบบสารสนเทศท่ีจะทําการพัฒนาขึ้นนี้

สามารถใช�ได�กับบัญชีผู�ใช�และรหัสผ�านชุดเดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกต�อการเข�าใช�งานระบบ ผู�วิจัยจึงได�ทําการ

เชื่อมโยงระบบตรวจสอบผู�ใช�ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเข�ากับระบบฐานข�อมูลบัญชีผู�ใช�หลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร เฉพาะส�วนผู�ใช�ท่ีปฏิบัติงานอยู� ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด เป�นผลให�ผู�ใช�ระบบ

ไม�จําเป�นต�องมีบัญชีผู�ใช�แยกตามระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน 
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เพื่อให�ได�ระบบสารสนเทศตามความต�องการท่ีได�จากการสํารวจข�างต�นภายใต�กรอบเวลาของการดําเนินการ

วิจัย จึงได�มีการนํา Wordpress ซึ่งเป�นระบบการจัดการเนื้อหามาประยุกต�ใช�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจํานวน 6 

ระบบ ประกอบด�วย ระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระบบสารสนเทศข�าวประชาสัมพันธ� ระบบ

สารสนเทศหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร ระบบสารสนเทศแผนงานวิจัย ระบบสารสนเทศบทคัดย�องานวิจัย

ของบุคลากร และระบบสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองประจําป� ทั้งน้ีเนื่องจากข�อมูลต�างๆ ท่ีต�องการจัดเก็บอยู�

ในลักษณะของเนื้อหา ไฟล� หรือรูปภาพประกอบ และต�องการให�ระบบมีความสามารถในการควบคุมลําดับการแก�ไข

ข�อมูล (Version Control) จากจุดเด�นของระบบจัดการเน้ือหานี้เอง (Ray, A. K., & Ramesh, D. B., 2017)  ผู�วิจัยจึง

ได�เลือกใช� Wordpress ซึ่งเพียงพอต�อวัตถุประสงค�ของการใช�ระบบสารสนเทศท้ัง 6 ระบบ สําหรับระบบจัดการการ

เข�าร�วมการอบรมและแข�งขันทักษะวิชาการ และระบบสารสนเทศผู�เข�าร�วมงานนิทรรศการวิชาการ ท้ังสองระบบนี้ผู�ที่

เกี่ยวข�องกับการใช�งานระบบต�องการให�ระบบมีความสามารถในการส�งออกข�อมูลเพื่อนําไปใช�กับโปรแกรมประเภท

กระดานคํานวณ อีกท้ังสามารถกําหนดวันเป�ดป�ดการรับสมัครได� เพ่ิมรายการแข�งขันได� และสามารถตรวจสอบจํานวน

ผู�สมัครได� จึงได�พัฒนาระบบทั้งสองส�วนนี้โดยใช� Yii 2 Framework ซึ่งมีสถาป�ตยกรรมในการเขียนชุดคําสั่งแบบ 

Model�View�Controller ซึ่งมีความสะดวกต�อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล และการปรับเปล่ียนกระบวนการ

ทํางานโดยไม�กระทบในส�วนอื่นๆ สอดคล�องกับการศึกษาของชาญชัย ศุภอรรถกร (2016) ท่ีได�กล�าวถึงการทํางานที่

แยกส�วนกันของส�วนข�อมูล ส�วนการควบคุมและส�วนการแสดงผล สําหรับระบบจัดการการสอบวัดเกณฑ�มาตรฐานฯ 

ด�านคอมพิวเตอร� พัฒนาโดยประยุกต�ใช� Moodle รุ�น 3.0.8 เน่ืองจากผู�ใช�ระบบมีความต�องการให�ท้ังนักศึกษาและผู�

คุมสอบสามารถใช�บัญชีผู�ใช�เช�นเดียวกับระบบอ่ืนๆ ผู�จัดการการสอบสามารถจัดให�นักศึกษาสามารถส�งผลงานจากการ

สอบผ�านทางเว็บไซต� และผู�ตรวจข�อสอบประจําห�องสามารถดาวน�โหลดข�อสอบเฉพาะรายชื่อผู�สอบท่ีผู�ตรวจข�อสอบ

น้ันดูแลรับผิดชอบอยู� 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบพบว�าความพึงพอใจต�อระบบโดยรวมอยู�ในระดับมาก 

อย�างไรก็ตามความพึงพอใจด�านประโยชน�ที่ได�จากการนําไปใช�งานมีค�าเฉลี่ยน�อยที่สุดเม่ือเทียบกับประเด็นการประเมิน

ด�านอ่ืนๆ ซ่ึงจากข�อเสนอแนะที่ได�จากผู�ให�ข�อมูลพบว�าข�อมูลหรือสารสนเทศที่ได�จากระบบนั้นยังเป�นเพียงข�อมูลเชิง

รวม ยังไม�สามารถใช�งานในเชิงลึกได� เช�น การติดตามหรือการตรวจสอบในเชิงรายละเอียด  นอกจากน้ีพบว�าข�าว

ประชาสัมพันธ�ต�างๆ นั้นมีการเผยแพร�น�อย จึงควรกําหนดแนวปฏิบัติในการส�งเสริมให�แต�ละส�วนงานเผยแพร�ข�อมูล

ข�าวสารต�างๆ ให�มากขึ้น 

   

ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะที่ได�จากการวิจัย 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ควรมีการจัดคณะทํางานท่ีมีหน�าท่ีในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใช�ในหน�วยงาน 

2. ควรสร�างการมีส�วนร�วมในการวิเคราะห� ออกแบบและพัฒนาระบบ ระหว�างผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�างาน 

ผู�บริหารและคณะทํางานด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศให�มากข้ึน  

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด ควรมีการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการส�งเสริมให�แต�

ละส�วนงานเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท้ังในระดับส�วนงานและระดับบุคคล  

 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 
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 1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให�ครอบคลุมทุกฝ�ายงาน และพัฒนาระบบให�มีข�อมูลหรือรายละเอียดของ

ข�อมูลในเชิงลึกให�มากขึ้น  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในการวิเคราะห�ความเชื่อมโยงของข�อมูลแต�ละฝ�าย และพัฒนาระบบข�อมูลให�มี

ความสามารถสืบค�นข�อมูลเชิงความหมายได� 

3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให�รองรับการใช�งานในโทรศัพท�มือถือหรืออุปกรณ�ต�างๆ ท่ีมีขนาดหน�าจอ

ต�างกัน 
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