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ค ำน ำ 

งานวิจัยสถาบันเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหน่ึงที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะงานวิจัยสถาบันเป็นการท าวิจัย
ในหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร เป็นการท าตามขอบเขตลักษณะหน้าที่หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ หรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร เป็นการท าวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพื่อการวางนโยบาย หรือแผนระยะยาวขององค์กร และที่ส าคัญ
ที่สุดผู้บริหารองค์กรสามารถน าข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง  ดังน้ัน ส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จึงได้จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเวทีส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ที่สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ท ามาน าเสนอและ
เผยแพร่ซ่ึงครั้งน้ีเป็นการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11   

       คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งน้ี ใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วม และหน่วยงานสนับสนุนการประชุม
วิชาการ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ โรม  จินานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งาน ตลอดจนผู้น าเสนอผลงานวิจัย ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะกรรมการส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการจากเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ส่วนร่วมส าคัญในการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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บทคัดย่อ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดให้พนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท าแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญา
จ้าง แต่เม่ือถึงใกล้ถึงระยะเวลาในการต่อสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมักจะประสบปัญหาในการจัดเก็บรวบรวม
เอกสารผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหาย หรือรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน อีกทั้งในการตรวจประเมินของคณะกรรมการ
จะต้องรอแฟ้มสะสมผลงานจากคณะกรรมการคนก่อนหน้าและต้องวนไปจนกว่าจะครบทุกท่านท าให้ใช้เวลานานในการตรวจ 
งานวิจัยครั้งน้ีจึงจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการ
ต่อสัญญาจ้างตามกรอบระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการตรวจสอบ
เอกสารในระบบเพื่อประเมินต่อสัญญา 

ระบบพัฒนาขึ้นตามวงจรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) โดยใช้ภาษา PHP 
ติดต่อกับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นบน SQL Server ระบบมีผู้ใช้งาน 2 กลุ่มคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลแฟ้มสะสมผลงานได้ สามารถพิมพ์
แฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบเล่มได้ และคณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ 

ผู้พัฒนาระบบได้น าเสนอระบบให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ทดลองใช้ และให้พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 โดย
ประสิทธิภาพด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านการท างานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 
และด้านการรักษาความปลอดภัยขอข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 

ค ำส ำคัญ: แฟ้มสะสมผลงาน / พนักงานสายสนับสนุน / คณะกรรมการ 
 

Abstract 

One of Kamphaeng Phet Rajabhat University ’s regulations for support staff contract renewal was to 
submit the portfolio. However, by the time of the contract due, they were usually struggle with a huge pile of 
document collection or missing working documents. Furthermore, evaluation committee had wait for the entire 
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pile of the documents from another committee. Consequently, the whole evaluation process took a long 
period of time. Therefore, the development of portfolio system facilitated not only the support staffs to collect 
and gather the contract renewal documents, but also the committee to assess the documents and 
performance. 

The system was implemented under the concept of System development Life Cycle (SDLC) using 
PHP language connected to a SQL Server database. It consisted of two groups of users, namely the university 
support staffs and the evaluation committee. The staffs not only were able to insert, delete or edit the portfolio 
information but also were able to print the portfolio into a particular format. On the other hand, the committee 
were able to access all documents, which the staffs provided, in order to evaluate the contract. 

The evaluation of the system performance revealed that the overall average score was at the highest 
level (�̅� = 4.52). In details, the system requirement performance was at the highest level (�̅� = 4.51); the system 
function performance was at the highest level (�̅� = 4.51); the ease of use performance was at the highest level 
(�̅� = 4.51) and the system security performance was at the highest level (�̅� = 4.53). 

Keywords: portfolio / support staffs / committee 

 

บทน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดระยะเวลาในการต่อสัญญาจ้างเป็น 5 ระยะ ในแต่ละระยะจะ
ก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ซ่ึงหน่ึงในเกณฑ์ประเมินบุคลากรจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานตามประเด็นการประเมินปีละ 1 เล่ม เม่ือบุคลากร
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ บุคลากรจะด าเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้
คณะกรรมการประเมินผล และด าเนินการจัดส่งเอกสารต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป 

ปัจจุบันในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ ใช้ในการประกอบการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานเป็นจ านวนมากโดยจะต้องน าเอกสารดังกล่าวมาจ าแนกตามรายการที่ก าหนดขึ้น ซ่ึงใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารเป็น
เวลานาน  บางครั้งเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานเกิดการสูญหาย อีกทั้งในการตรวจของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างนานกว่าจะตรวจครบทุกท่านเน่ืองจากจะต้องมีการรอแฟ้มสะสมผลงานจาก
คณะกรรมการผู้ประเมินคนก่อนหน้า ดังน้ันการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะช่วยให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและสรุปผล ช่วยอ านวยความ
สะดวกให้บุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้างสามารถเข้าตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสารประกอบการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ท าให้ลดระยะเวลาในการตรวจได้อีกด้วย  

ในการพัฒนาระบบมีวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย แต่เน่ืองจากวงจรการพัฒนาระบบงาน (System development 
Life Cycle : SDLC) เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบที่ผู้ใช้ระบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอความต้องการของระบบ และช่วยให้
ผู้พัฒนาสามารถวิเคราะห์ระบบและด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ท าให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณ
ในการปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบได้ ดังน้ัน ในการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้พัฒนาตามกระบวนการ SDLC 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชำกรที่ศึกษำ 

ประชากรที่ศึกษาได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่จะต้องท าแฟ้มสะสม
ผลงานในการต่อสัญญาจ้างตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งสิ้น 106 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน  ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจ านวน  8 5 คน โดยได้ 
กลุ่มตัวอย่างมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน 

เครื่องมือวิจัย 

แบบประเมินประสิทธิภาพระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซ่ึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัย 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การแปลความหมายของ ค่าเฉลี่ย (Mean) ของการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ใช้เกณฑ์ในการประเมินดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยของระบบเกณฑ์   ระดับผลการประเมิน 

        4.50 – 5.00       มากที่สุด 

        3.50 – 4.49       มาก 

        2.50 – 3.49       ปานกลาง 

        1.50 – 2.49       น้อย 

             1.00 – 1.49       น้อยที่สุด 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โดยน าหลักการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2560) มาใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังน้ี 
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การก าหนดปัญหา ผู้วิจัยได้สอบถามบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เก่ียวกับการจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดขึ้น ท าให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การสูญหายของเอกสาร ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวกต่อการ
ด าเนินการ การจัดเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มกระดาษ ข้อมูลไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบและไม่มีความเชื่อมโยงท าให้การตรวจสอบ
ข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลล่าช้า ดังน้ันการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างานอาจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึง
ได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อน าไปศึกษาความเป็นไปได้และลงมือด าเนินการต่อไป 

การวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการด าเนินการจากเอกสารการต่อสัญญาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากน้ันน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์และสร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงดังภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Dataflow Diagram) แสดงดัง
ภาพที่ 3 และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram : E-R Diagram) แสดงดังภาพที่ 4 

การออกแบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการท างาน ฐานข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และรายงานต่างๆ 

การพัฒนา ผู้วิจัยพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server และพัฒนา
ระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ 

การทดสอบ ผู้วิจัยได้ทดสอบการท างานของระบบกรอกข้อมูลจ าลองเพื่อตรวจสอบการท างานของระบบงาน และเม่ือ
พบข้อผิดพลาดจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

การน าระบบไปใช้ ผู้วิจัยได้น าระบบไปน าเสนอให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พร้อมทั้งแนะน าวิธีการใช้งาน
ระบบ จากน้ันได้มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากผู้ใช้งาน 

การบ ารุงรักษา หากผู้ใช้ระบบแจ้งถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ ผู้วิจัยจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram) ซ่ึงจะแสดงการไหลของข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลเข้าและออก ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 

คณะกรรมการ 

 

0 

ระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราขภฏัก าแพงเพขร 

แฟ้มสะสมผลงาน 

ข้อมูลเอกสารจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงาน 

แฟ้มสะสมผลงาน 
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ภำพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของกระบวนการและการไหลของข้อมูลในระบบ ดัง
ภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความเก่ียวข้องของข้อมูล จากน้ันน ามาสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-
Relationship Diagram : E-R Diagram) ดังภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่การออกแบบฐานข้อมูลต่อไป 
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จัดการข้อมูลแฟ้มสะสม 
ผลงาน 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 

ข้อมูลเอกสารจัดท า
แฟ้มสะสมผลงาน D1    ข้อมูลบุคลากร 

D2    ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน 

คณะกรรมการ 
    ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน 
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ดูแฟ้มสะสมผลงาน 
 

ข้อมูลพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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ภำพที่  3 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) ของการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผลกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ ซ่ึงระบบสามารถท างานได้ ดังน้ี 

ระบบสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งานระบบจะต้องล็อกอินเข้าใช้งาน 

ผู้ใช้งานระบบสามารถดูรายการแฟ้มสะสมผลงานที่จ าเป็นต้องใช้ตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อใช้ในการ
ต่อสัญญาจ้าง ดังภาพที่ 4 และสามารถเพิ่มข้อมูลและจัดการเอกสารแฟ้มสะสมงานดังภาพที่ 5  

ผู้ใช้งานระบบสามารถดูภาพรวมแฟ้มสะสมผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างในแต่
ละระยะ ดังภาพที่ 6  

ระบบจะสร้างคิวอาร์โค๊ดแฟ้มสะสมผลงานของผู้ใช้งานระบบแต่ละท่าน ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถน าคิวอาร์โค๊ดให้กับ
กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อให้สามารถเข้ามาดูเอกสาร หลักฐาน แฟ้มสะสมผลงานได้ 

 ตัวอย่ำงหน้ำจอระบบ 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลการเพิ่มเอกสารส าหรับจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
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ภำพที่ 6 หน้าจอแสดงภาพรวมแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 



591 | ห น้ า  

 

 
โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562  ณ  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ
ระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
จ านวน 85 คนเป็นผู้ตอบแบบประเมินซ่ึงมีผลการประเมินดังน้ี 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตำรำง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

รำยกำร 

ผลกำรประเมิน 

X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

   

    1.1 ระบบสามารถจัดท าแฟ้มสะสมงานได้ 4.38 0.487 มาก 

    1.2 ระบบสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานต่างๆ ประกอบการ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานได้ 

4.52 0.502 มากที่สุด 

    1.3 ระบบสามารถสรุปจ านวนเอกสารตามรายการแฟ้มสะสมผลงานได้ 4.66 0.476 มากที่สุด 

    1.4 ระบบสามารถส่งออกเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ pdf ได้ 4.54 0.501 มากที่สุด 

    1.5 ระบบสามารถแสดงแฟ้มสะสมผลงานภาพรวมได้ 4.47 0.502 มากที่สุด 

    1.6 ระบบสามารถพิมพ์แฟ้มสะสมงานรูปเล่มได้ 4.49 0.526 มากที่สุด 

    1.7 ระบบสามารถสร้าง QR Code เพื่อให้คณะกรรมการเข้าดูข้อมูลเพื่อใช้ใน
การตรวจประเมินได้ 

4.54 0.524 
มากที่สุด 

ผลรวมด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement Test) 

4.51 0.288 มากที่สุด 

2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)    

    2.1 ระบบท าให้การท าแฟ้มสะสมงานมีความสะดวกมากขึ้น 4.47 0.502 มากที่สุด 

    2.2 ระบบอ านวยความสะดวกในการท าแฟ้มสะสมงานเป็นรายปี 4.61 0.490 มากที่สุด 

    2.3 ระบบอ านวยความสะดวกในการดูผลงานย้อนหลัง 4.53 0.502 มากที่สุด 

    2.4 ระบบสามารถแสดงข้อมูลแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างถูกต้อง 4.51 0.502 มากที่สุด 

    2.5 ระบบสามารถแสดงข้อมูลแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 4.47 0.502 มากที่สุด 
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รำยกำร 

ผลกำรประเมิน 

X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

    2.6 ระบบช่วยให้คณะกรรมการสามารถตรวจแฟ้มสะสมงานได้พร้อมกันโดย
ไม่ต้องรอแฟ้มจากคณะกรรมการท่านอ่ืน 

4.46 0.524 มากที่สุด 

ผลรวมด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 4.51 0.283 มากที่สุด 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)    

    3.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ขนาดตัวอักษร 4.42 0.520 มาก 

    3.2 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรูปภาพบนหน้าจอ 4.67 0.472 มากที่สุด 

    3.3 ความชัดเจนของค าอธิบายการท างานของระบบ 4.51 0.502 มากที่สุด 

    3.4 การท างานของระบบง่าย ไม่สลับซับซ้อน 4.43 0.500 มาก 

ผลรวมด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4.51 0.317 มากที่สุด 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)    

    4.1 การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานระบบ 4.45 0.523 มาก 

    4.2 ระบบมีหน้าจอ Login ตรวจสอบการเข้าใช้งาน 4.63 0.480 มากที่สุด 

    4.3 ระบบมีเมนูออกจากระบบ เม่ือต้องการออกจากการใช้งาน 4.55 0.500 มากที่สุด 

   ผลรวมด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 4.53 0.328 มากที่สุด 

ผลรวมทั้งหมด 4.52 0.254 มากที่สุด 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการ
ผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 และด้านการักษาความปลอดภัยขอข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 

 

อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการ
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ท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัย โดยใช้หลักการวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหา
ในการท าแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบเอกสารได้ เน่ืองจากผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณได้
ตลอดเวลา ลดปัญหาเอกสารหาย และสามารถดูข้อมูลการปฏิบัติงานย้อนหลังได้ นอกจากน้ีกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อดูเอกสารหลักฐาน แฟ้มสะสมผลงานได้พร้อมๆ กัน ท าให้ลดระยะเวลาในการตรวจ
ประเมินได้ หลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้วได้น าระบบไปน าเสนอให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน และประเมินประสิทธิภาพการใช้
งาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และ
ด้านการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น ความสะดวกในการรวบรวม
ข้อมูล การดูข้อมูลย้อนหลัง การลดการสูญหายของเอกสาร และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร ซ่ึ งเหมือนกับระบบ
แฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (รัศมี ทองเกิด, 2557 , น. 89-90) ที่ได้รับการ
ประเมินจากผู้ใช้ระบบว่าระบบช่วยอ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เอกสาร และมีความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัว และจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบระบบแฟ้มสะสม
ผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยรวมน้ัน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี สามารถน าระบบไปใช้งานจริงได้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

งานวิจัยน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่ มีรูปแบบการท าแฟ้มสะสมผลงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแบบเดียวกันได้ 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

ในการเพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบแฟ้มสะสมผลงานควรมีการปรับปรุงระบบในการเพิ่มภาพกิจกรรมจากเดิม
สามารถเพิ่มได้เพียงรูปเดียว ควรจะแก้ไขให้เพิ่มภาพกิจกรรมในรูปแบบมัลติไฟล์ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มภาพมากกว่า 1 รูปขึ้นไป 

สรุปผลกำรวิจัย 

การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในครั้ง
น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณได้ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
และเข้าถึงข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในการจัดเก็บและ
รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างตามกรอบระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด และอ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการในการเข้าตรวจสอบเอกสารในระบบเพื่อประเมินต่อสัญญา และจากผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
แฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.52 ผู้ใช้งานให้ความสนใจในการเข้าใช้งาน และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
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