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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ
หน6วยงานย6อยภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 2) ศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศ และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู?ใช?งานระบบสารสนเทศ  ในการออกแบบและพัฒนาระบบได?ใช?โปรแกรมภาษา HTML , 
PHP , Javascript และใช?โปรแกรม MySQL เพ่ือจัดเก็บฐานข?อมูล โดยกำหนดให?ระบบมีเมนูการทำงานท่ี
ครบถ?วนท้ังกระบวนการในการบรหิารความเสี่ยง ได?แก6 การวิเคราะห$และระบุความเสีย่ง  การประเมนิและ
จัดลำดับความเสี่ยง  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  การติดตามผลการดำเนินงาน  และการสรุปผลประเมิน
ความเสีย่งภายหลังดำเนินการ  มกีารทดสอบระบบเพ่ือค?นหาจุดบกพร6องด?วยผู?วิจัยและผู?วิจัยร6วมเพ่ือนำไป
ปรับปรุงในข้ันแรกก6อนนำไปทดสอบคุณภาพของระบบอีกครั้งด?วยกลุ6มตัวอย6าง  ในการศึกษาคุณภาพและความ
พึงพอใจต6อการใช?งานของระบบได?ใช?กลุ6มตัวอย6างท่ีเปSนผู?บริหาร เจ?าหน?าท่ีผู?รับผิดชอบหลัก และผู?ร6วม

ปฏิบัติงานบริหารความเสีย่ง จำนวน 14 คน และ 30 คน ตามลำดบั สถิติท่ีใช?ในการวิจัย ได?แก6 ค6าเฉลี่ย (x) 
และค6าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษาพบว6า ในการศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศ ระบบมีคุณภาพ

ในภาพรวมท่ีระดับดมีาก (x=4.42, SD = 0.58) รวมถึงได?นำข?อเสนอแนะของผู?ทดสอบไปทำปรับปรุงระบบให?มี
คุณภาพดีข้ึน ส6วนการศึกษาความพึงพอใจของผู?ใช?งานภายหลังการเป[ดใช?งานระบบเปSนเวลา 1 ป\  
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ผู?ใช?งานมีความพึงพอใจในภาพรวมท่ีระดับมาก (x=4.17, SD = 0.69) จากผลการประเมินดังกล6าวสามารถสรปุ
ได?ว6า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำไปประยุกต$ใช?งาน
จริงได?อย6างมปีระสิทธิภาพและเปSนท่ียอมรับของกลุ6มผู?ใช?งาน 
 

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ / การบริหารความเสี่ยง / ความพึงพอใจของผูPใชP 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to 1) develop an information system for reporting about risk 
management performance of department within Kamphaeng Phet Rajabhat University (KPRU) 
2) study the quality of information system and 3) study the satisfaction of users of information 
system. This system was designed and developed by HTML, PHP and Javascript programming 
languages, and using MySQL program for store the database. The system provided a function 
menu for complete the implementation of the risk management process which components 
of menu are risk analysis and identification, risk assessment and prioritization, risk management 
planning, monitoring of result, and summarizing of the risk assessment result after the 
implementation.  The system was tested to find bugs by researcher and co-researcher for 
improvement in the first and then testing the system quality again by sample group. The 
samples used study for quality testing and satisfaction of system were executive, main worker, 
and co-worker of risk management implementation amount 14 and 30 samples respectively. 

The statistics used in the research were mean (x)  and standard deviation (SD). The research 

results found that the quality of system is a very good level in overall (x=4.42, S.D. = 0.58) 
including  suggestions of testers to improve  the system to be better quality. For the 
satisfaction study after one year of system activation, users were satisfied to system in overall 

at more level (x=4.17, S.D. = 0.69). The conclusion, the information system for risk 
management of KPRU can be effectively used and accepted by users. 
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ความเปUนมาและความสำคัญของปVญหา 
การบริหารความเสี่ยงดำเนินการข้ึนเพ่ือให?สอดคล?องกับยุทธศาสตร$และกลยุทธ$การบรหิารงานของ

องค$กรโดยจะช6วยให?การบรหิารงานและการตัดสินใจด?านต6าง ๆ มีโอกาสบรรลผุลสำเร็จเพ่ิมข้ึน เช6น การกำหนด
กลยุทธ$ การตดิตาม ควบคุมและวัดผลการปฏบัิติงาน การใช?ทรัพยากรอย6างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ลดการสูญเสยีและโอกาสท่ีทำให?เกิดความเสียหายแก6องค$กร ซ่ึงผู?บริหารส6วนใหญ6ในปzจจุบันยอมรับว6า เหตุผล
เบ้ืองต?นท่ีสนับสนุนให?มีการบริหารความเสี่ยงในองค$กร คือ การท่ีทุกองค$กรต?องการสร?างหรือเพ่ิมมูลค6าให?กับผู?มี



ส6วนได?ส6วนเสียท้ังปวง บนความไม6แน6นอนหลายประการท่ีอาจกระทบต6อการดำเนินงานขององค$กร (นฤมล, 
2548) 

มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชรได?เริ่มบริหารความเสี่ยงครั้งแรกเมือ่ป\ พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษาเปSนหน6วยงานกลางดำเนินการให?มหาวิทยาลัย จากนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต?องการให?เกิด
การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค$กรและเปSนไปในรูปแบบเดยีวกัน จึงได?พัฒนาแบบฟอร$มการรายงานข้ึนเพ่ือให?
หน6วยงานย6อยภายในมหาวิทยาลยันนำไปใช? จากการดำเนินงานผ6านมาได?พบปzญหาเก่ียวกับการท่ีมหาวิทยาลัย
ไม6สามารถนำข?อมูลของหน6วยงานย6อยมาใช?ในการวิเคราะห$และระบุความเสีย่งได? โดยนอกจากการติดตามผ6าน
หนังสือภายในแล?วยังไม6มีการตดิตามในรูปแบบอ่ืนท่ีจะทำให?หน6วยงานย6อยดำเนินการบริหารความเสีย่งภายใน
กรอบเวลาท่ีกำหนด ส6งผลให?เกิดปzญหาดังกล6าวรวมถึงการจัดการความเสี่ยงล6าช?าไม6ทันต6อเวลา 

จากงานวิจัยของ Buakaiw (2009) ได?ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยกลุ6มตัวอย6างในการทดสอบประสิทธิผลการ
พัฒนาระบบเปSนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 313 คน ตามสูตรคำนวณกลุ6มตัวอย6างของทาโร6
ยามาเน6 (ประชากรท้ังหมด 1,439 คน) และเครื่องมือการวิจัยใช?แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว6า ผลประเมิน

ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบในภาพรวมอยู6ในระดับมาก (x� = 3.55, S.D. = 0.52) ประกอบด?วย ด?าน

ความสามารถในการจัดการข?อมลูของระบบ (x� = 3.48, S.D. = 0.47) ด?านความปลอดภัยของข?อมูล (x� = 
3.91, S.D. = 0.73) และด?านความพึงพอใจของผู?ใช?ระบบ เช6น ความสวยงาม รูปแบบการทำงาน การจัดทำ

รายงานของระบบ (x� = 3.41, S.D. = 0.60)  นอกจากน้ียังพบว6าปzจจัยท่ีมีอิทธิพลกับการพัฒนาระบบ ได?แก6 

ความพร?อมของบุคลากร (x� = 3.72, S.D. = 0.40) การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน (x� = 3.62, S.D. = 0.53) และความพร?อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (x� = 3.57, S.D. = 0.86) 
ตามลำดับ จากการวิเคราะห$หาระดับประสิทธิผลของการพัฒนาระบบ ด?วยการทดสอบสมมติฐานด?วยสถิติ
ทดสอบ t ท่ีระดบันัยสำคัญ 0.05 พบว6า ยอมรับ H1 กล6าวคือ ประสทิธิผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มากกว6าร?อยละ 70 โดยมคี6าเฉลี่ย (x�) = 3.55 คิดเปSนร?อยละ 71   
ส6วนข?อเสนอแนะของผู?ใช?ระบบคือ ควรสร?างความรู?ความเข?าใจแก6บุคลากรทุกระดับ สร?างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน ปรบัปรุงระบบเครือข6ายให?มปีระสิทธิภาพ 

Emratsameekool (2010) ทำการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสีย่งใน
โรงพยาบาลผ6านเครือข6ายอินเตอร$เน็ต กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร?อยเอ็ด การออกแบบ
ระบบได?กำหนดปzญหาจากการสัมภาษณ$เจ?าหน?าท่ีในโรงพยาบาล และศึกษาปzญหาของระบบเดิม ดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด?วยโปรแกรม Apache สำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร$เปSนเครื่องให?บริการด?านเว็บ 
โปรแกรม MySQL สำหรับใช?ในการสร?างฐานข?อมูลตามท่ีได?ออกแบบมา และโปรแกรม PHP สำหรับใช?ในการ
เขียนสคริปต$ในการติดต6อกับฐานข?อมูลและควบคุมสถานะผู?ใช? มีการทดสอบระบบเพ่ือค?นหาจุดบกพร6องด?วย
ผู?วิจัยและอาจารย$ท่ีปรึกษาเปSนผู?ทดสอบเพ่ือนำไปปรับปรุงในข้ันแรก และทดสอบโดยผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ี
ของโรงพยาบาลอีกครั้งเพ่ือให?ข?อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอีกครั้ง ผลการศึกษาพัฒนาระบบ 



พบว6า ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล มผีลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย

ผู?เช่ียวชาญ 3 ท6าน อยู6ในระดับดี (x=4.14 , S.D.= 0.68) เมื่อพิจารณาเปSนรายด?าน ได?แก6 ด?านความต?องการ
ของผู?ใช? ด?านความถูกต?อง ด?านการติดต6อระหว6างโปรแกรมกับผู?ใช? และด?านความปลอดภัยในการทำงาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยกำหนด H0 : � ≤ 3.50 และ H1 : � > 3.50 ด?วยสถิติ T-test ได?ค6า t = 31.72 และ P-
value < 0.001 ดังน้ันยอมรับ H0 กล6าวคือ ค6าเฉลีย่ของผู?เช่ียวชาญต6อประสิทธิภาพมีค6ามากกว6า 3.50 อย6างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และผู?ใช?งานระบบท้ังท่ีเปSนผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ีของโรงพยาบาล มีความพึงพอใจระดับ

มากท่ีสุด (x=4.25 , S.D.= 0.28) สรุปได?ว6าระบบท่ีพัฒนาข้ึนช6วยลดภาระการทำงานของเจ?าหน?าท่ี สามารถ
ตอบสนองความต?องการของผู?ใช?ได?ถูกต?อง และสามารถนำไปใช?งานได?จริง 

Kaenchampa (2013) ทำการศึกษาระบบสารสนเทศการบริหารความเสีย่งท่ัวไปของโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค$ในการศึกษาเพ่ือทำการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงท่ัวไปของ
โรงพยาบาลท่ีสามารถใช?งานในลักษณะฐานข?อมลูคอมพิวเตอร$ผ6านเครือข6ายอินทราเน็ต และอินเตอร$เน็ตได?
อย6างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด?านการวิเคราะห$ ประเมิน ทบทวน และจัดลำดับของความเสี่ยงของโรงพยาบาล โดย
การออกแบบและพัฒนาระบบได?เลือกใช?โปรแกรม Apache 2.2.8 เปSนเว็บเซิร$ฟเวอร$ ใช?โปรแกรมภาษา PHP 
5.2.6 ในการพัฒนาส6วนติดต6อกับฐานข?อมูล ใช? MySQL 5.0.5lb ในการจัดการฐานข?อมูล ใช? NetBean IDE  
(รุ6นทดลองใช?) และ Adobe Dreamweaver CS (รุ6นทดลองใช?) ในการพัฒนาระบบและเว็บไซต$ ผลจากการ
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศฯ ผ6านแบบประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดับ ผู?ประเมินคือผู?เช่ียวชาญด?านสารสนเทศ และผู?ใช?งานท่ัวไป จำนวน 10 ท6าน พบว6า ระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใช?งานเพ่ือการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในภาพรวมได?ในระดบัดี 

(x=3.53) แบ6งเปSน ผลประเมินด?านความเหมาะสมในหน?าท่ีการทำงานของระบบ (x=3.56)  ด?านความถูกต?อง

ในการทำงานของระบบ (x=3.52) ด?านความสะดวกและง6ายต6อการใช?งานระบบ (x=3.50) และด?านการรักษา

ความปลอดภัยของระบบ (x=3.55) ซ่ึงสามารถสรุปได?ว6า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนำไปใช?งานเพ่ือ
การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลได? 

ด?วยเหตผุลดังกล6าว ผู?วิจัยจึงได?สนใจศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร โดยการวิจัยมรีะยะเวลาดำเนินการ 2 ป\ คือ ป\ พ.ศ. 2561-2562 ในป\แรกจะ
เปSนการพัฒนาและทดสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยกลุ6มตวัอย6าง  ป\ท่ีสองเปSนการศึกษาระดบัความพึง
พอใจของผู?ใช?งาน รวมถึงการปรับปรุงระบบตามข?อเสนอแนะของผู?ใช?งานอีกครั้ง ตลอดจนการเผยแพร6และจัด
อบรมการใช?งานระบบให?แก6หน6วยงานย6อยภายในมหาวิทยาลัยด?วย โดยการออกแบบระบบจะสอดคล?องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและแบบฟอร$มการรายงานเดิมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดทำข้ึน เพ่ือใช?
เปSนเครื่องมือในการนำข?อมลูความเสี่ยงของหน6วยงานย6อยมาใช?ประโยชน$ และการกำกับตดิตามการบริหาร
ความเสีย่งของหน6วยงานย6อยและของมหาวิทยาลัย ให?ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย6างครบถ?วนในช6วงเวลาท่ี
เหมาะสมและเสรจ็ทันเวลา 
 



วัตถุประสงค=ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลดำเนินงานการบรหิารความเสี่ยงของหน6วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู?ใช?งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยแบ6งเปSน 2 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะท่ี 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประเมินคุณภาพของระบบ 
ระยะเวลาดำเนินการในป\ พ.ศ. 2561 ได?แก6 ทำการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข?อง และศึกษาบริบท

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพ่ือทำการออกแบบและกำหนดฟzงก$ชัน
การทำงานของระบบให?ตรงกับความต?องการของผู?บรหิารและผู?ใช?งาน รวมถึงการทดสอบระบบเพ่ือค?นหา
จุดบกพร6องโดยทีมผู?วิจัยในข้ันแรก และการทดสอบระบบโดยกลุ6มตัวอย6างท่ีเปSนเจ?าหน?าท่ีผู?รับผิดชอบหลักใน
การปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 14 คน พร?อมทำการประเมินคุณภาพของระบบ 
 ระยะท่ี 2  การศึกษาความพึงพอใจของผู?ใช?งานระบบสารสนเทศ 

ระยะเวลาดำเนินการในป\ พ.ศ. 2562 ภายหลังการตดิตั้งและเป[ดระบบสารสนเทศให?ใช?งานจริงเปSน
เวลา 1 ป\ และศึกษาความพึงพอใจต6อการใช?งานระบบจากกลุ6มตัวอย6างผู?ใช?งานท้ังท่ีเปSนผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ี
ผู?รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 30 คน  

ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง 
1. ประชากร ได?แก6 ผู?บริหารระดบัหน6วยงาน จำนวน 15 คน เจ?าหน?าท่ีผู?รับผิดชอบหลักในงานบริหาร

ความเสีย่ง จำนวน 15 คน และเจ?าหน?าท่ีผู?มสี6วนร6วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหรือการรายงานผล
ดำเนินงาน จำนวน 78 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 108 คน 

2. กลุ6มตัวอย6างในการทดสอบและประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ จำนวน 14 คน ซ่ึงการเลือก
ตัวอย6างโดยใช?วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล6าวคือทำการเลือกตัวอย6างเฉพาะท่ีเปSนเจ?าหน?าท่ี
ผู?รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของแต6ละหน6วยงานย6อยภายในมหาวิทยาลัย 15 หน6วยงาน 
โดยไม6นับรวมหน6วยงานท่ีทำหน?าท่ีในการกำกับติดตามงานบริหารความเสี่ยง และเจ?าหน?าท่ีผู?รับผดิชอบหลักน้ี
ล?วนมีประสบการณ$ในการทำงานบริหารความเสี่ยงมากกว6า 1 ป\ 

3. กลุ6มตัวอย6างในการประเมินความพึงพอใจต6อการใช?งานระบบสารสนเทศ จำนวน 30 คน ซ่ึงเลือก
ตัวอย6างโดยใช?วิธีเลือกแบบสุ6ม (Random Sampling) จากประชากรท่ีท้ังหมด 108 คน ตามวิธีการคำนวณ
ขนาดตัวอย6างของ Taro Yamane ท่ีความเช่ือมั่น 80% โดยแบ6งเปSนผู?บริหาร 4 คน ผู?รับผิดชอบหลัก 12 คน 
และผู?มีส6วนร6วม 14 คน 

เครื่องมือท่ีใช?ในการวิจัย 



1. ภาษาและโปรแกรมคอมพิวเตอร$ ได?แก6 ภาษา HTML, ภาษา PHP, ภาษา Javascript, ระบบ
ฐานข?อมูล MySQL และ ระบบให?บริการเว็บไซต$ IIS 

2. เครื่องมือและคอมพิวเตอร$ ได?แก6 เครื่องคอมพิวเตอร$ส6วนบุคคล, เครื่องคอมพิวเตอร$แม6ข6าย 
(Server) และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บ Sublime Text, Bootstrap 

3. แบบสังเกตุความบกพร6องของระบบโดยผู?วิจัย 
4. แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 
5. แบบประเมินความพึงพอใจต6อการใช?งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 ข้ันตอนการดำเนินงานได?นำข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC) มาปรับใช?ในส6วนของการพัฒนาระบบสารสนสนเทศ (โอภาส, 2560) ประกอบด?วย 10 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การค?นหาปzญหาขององค$กร (Problem Recognition) เพ่ือนำไปวางแผนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (ระบบ E-RMS) ด?วยการ 

1.1 ศึกษาปzญหาของระบบเดมิท่ีดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด?วยการรายงานผ6านกระดาษ 
ตามแบบฟอร$มการรายงานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาระบบจากตำรา เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข?อง 
1.3 วิเคราะห$ความต?องการของผู?ใช?ท้ังผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ีในงานบริหารความเสี่ยง และ 

ความเปSนไปได?ของระบบใหม6 
2. วิเคราะห$ระบบ (Analysis) จากการศึกษาสภาพปzญหา เอกสารท่ีเก่ียวข?อง และข?อมูลความต?องการ 

และนำมาวิเคราะห$ระบบงานใหม6 ซ่ึงผังการทำงานของระบบ (ภาพท่ี 1) ประกอบด?วย 
2.1 การกำหนดขอบเขตโครงการ/กิจกรรม/งานหลัก --> แบบ RM-1 
2.2 การวิเคราะห$และประเมินความเสี่ยง --> แบบ RM-2 
2.3 การบันทึกแผนบริหารความเสี่ยง --> แบบ RM-3 
2.4 การรายงานผลดำเนินงาน รอบ 6 และ 12 เดือน --> แบบ RM-4 
2.5 การสรุปผลการประเมินภายหลังดำเนินการตามแผน --> แบบ RM-5 

 
 



 
ภาพท่ี 1 ผังการทำงานของระบบ (Work Flow Diagram) 

 

3. ออกแบบระบบ (Design) จากการวิเคราะห$ระบบงานใหม6นำมาออกแบบระบบ โดยเริม่ตั้งแต6การ
รวบรวมข?อมลูนำมาเขียนแผนภาพอีอาร$ (ER diagram) (ภาพท่ี 2) ออกแบบจอภาพสำหรับติดต6อผู?ใช?งาน และ
ออกแบบหน?ารายงานผล 

4. พัฒนาระบบ (Development) ตามการออกแบบข?อมลูและหน?าจอแสดงผล โดยการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศใช?โปรแกรมภาษา HTML, PHP และ Javascript และใช?โปรแกรม MySQL ในการ
จัดเก็บฐานข?อมลู   

5. ทดสอบระบบ (Testing) เพ่ือค?นหาจุดท่ีบกพร6อง ดังน้ี 
5.1 ผู?วิจัยทำการทดสอบระบบท่ีพัฒนาข้ึนด?วยการสร?างข?อมูลจำลองเพ่ือตรวจสอบ 

โปรแกรม การทำงานของระบบและอัลกอริทึม หากมีข?อผดิพลาดเกิดข้ึนจะย?อนกลับไปในข้ันตอนการพัฒนา
ระบบใหม6 

5.2 นักพัฒนาระบบ (ผู?วิจัยร6วม) เปSนผู?ตรวจสอบโปรแกรม  การกรอกข?อมูลและหน?าจอการ 



แสดงผล หากมีข?อผดิพลาดเกิดข้ึนจะย?อนกลับไปในข้ันตอนการพัฒนาระบบใหม6 
5.3 นำระบบท่ีปรับปรุงแก?ไขแล?วตามข?อ 5.1 และข?อ 5.2 มาทดสอบระบบอีกครั้งด?วยกลุ6ม 

ตัวอย6าง จำนวน 14 คน พร?อมทำการประเมินคุณภาพระบบผ6านแบบประเมินคุณภาพฯ และเสนอแนะข?อมูล 
เพ่ือนำผลการประเมินท่ีได?มาปรับปรุงคุณภาพของระบบอีกครั้ง 

6. ติดตั้งระบบ (Implementation) เปSนข้ันตอนการติดตั้งระบบสารสนเทศ เพ่ือใช?ในการปฏิบัติงาน
จริง ภายหลังจากการทดสอบระบบจนมั่นใจว6าระบบสารสนเทศสามารถใช?งานได?จริงตรงตามความต?องการ 

7. บำรุงรักษาระบบ (Maintenance) เปSนข้ันตอนการปรับปรุงแก?ไขระบบภายหลังการติดตั้งระบบ
เพ่ือใช?งานจริง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความต?องการของผู?ใช?งานท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออาจเกิดจากปzญหาของโปรแกรม ทำให?
ต?องปรับปรุงแก?ไขให?ระบบใช?งานได?ตามความต?องการ 

8. ประเมินความพึงพอใจต6อการใช?งานของระบบสารสนเทศฯ โดยผู?ใช?งานท้ังท่ีเปSนผู?บริหารและ
เจ?าหน?าท่ีในงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 30 คน ภายหลังการตดิตัง้ใช?งานระบบเปSนเวลา 1 ป\ 

9. วิเคราะห$ข?อมลูจากแบบประเมนิความพึงพอใจ และนำผลการประเมินพร?อมข?อเสนอแนะมาทำการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

10. รวบรวมข?อมูลท่ีได?จากการวิเคราะห$ และสรุปผลการศึกษา 
การวิเคราะห$ข?อมลู 

วิเคราะห$ข?อมูลท่ีได?จากการประเมนิคุณภาพของระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผู?ใช?ต6อการ

ทำงานของระบบสารสนเทศฯ ด?วยค6าสถิติ ได?แก6 ค6าเฉลี่ย (x) และค6าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



 
ภาพท่ี 2 แผนภาพอีอาร$ (ER diagram) แสดงการออกแบบฐานข?อมูลของระบบ 

 

การแปลผลการประเมินคุณภาพ และการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
1. การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
   ทดสอบคุณภาพของระบบด?วยกลุ6มตัวอย6าง 14 คน พร?อมทำแบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

โดยการประเมินใช?การประเมินแบบมาตราส6วนประมาณค6า (rating scale) 5 ระดับ (คะแนน 1-5) คือ มี
คุณภาพน?อยมาก (1) น?อย (2) ปานกลาง (3) ดี (4) และดีมาก (5) ตามลำดับ โดยคะแนนท่ีได?รับจะนำมา



วิเคราะห$และแปลผลของค6าเฉลี่ยตามมาตรประเภทอันตรภาคช้ัน ซ่ึงมีเกณฑ$ให?คะแนนแต6ละระดับ ดงัน้ี (Best, 
1998) 

อัตรภาคช้ัน = พิสัย / จำนวนช้ัน 
    = (คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนช้ัน 
    = (5 – 4) / 5 

= 0.8 
ระดับคะแนน         ความหมาย 
4.21-5.00 หมายความว6า ระบบมีคุณภาพระดับดีมาก 

  3.41-4.20 หมายความว6า ระบบมีคุณภาพระดับด ี
  2.61-3.40 หมายความว6า ระบบมีคุณภาพระดับปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายความว6า ระบบมีคุณภาพระดับน?อย 

1.00-1.80.1 หมายความว6า ระบบมีคุณภาพระดับน?อยมาก 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู?ใช?งาน 
   การประเมินความพึงพอใจจะดำเนินการภายหลังการติดตั้งระบบและเป[ดให?ใช?งานจริงเปSนเวลา 1 ป\ 

ผู?ประเมินเปSนกลุ6มผู?ใช?งานระบบท้ังท่ีเปSนผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ีในงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 30 คน ซ่ึงแบบ
ประเมินแบ6งเปSน 4 ด?าน คือ ด?านความสามารถของระบบ ด?านการแสดงผลของระบบ ด?านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ และด?านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  โดยการประเมินใช?การประเมินแบบมาตราส6วน
ประมาณค6า (rating scale) 5 ระดับ (คะแนน 1-5) ตามวิธีของลิเคอร$ท (Likert) คือ มีความพึงพอใจน?อยท่ีสุด 
(1) น?อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) และมากท่ีสุด (5) ตามลำดับ มกีารแปลผลคะแนนเฉลี่ยตามมาตรประเภท
อันตรภาคช้ัน ดังน้ี (Best, 1998) 

4.21-5.00  หมายความว6า มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.41-4.20  หมายความว6า มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.61-3.40 หมายความว6า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.81-2.60 หมายความว6า มีความพึงพอใจในระดับน?อย 
1.00-1.80  หมายความว6า มีความพึงพอใจในระดับน?อยท่ีสดุ 

 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง 

  จากการศึกษาปzญหาของระบบเดมิในการดำเนินงานบริหารความเสีย่ง และความต?องการของผู?ใช?งาน
ท้ังผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ีในงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข?อง พบว6า ระบบต?องมี
เมนูการทำงานท่ีครบถ?วนท้ังกระบวนการในการบริหารความเสีย่ง ได?แก6  การวิเคราะห$และระบุความเสี่ยง    
การประเมินและจัดลำดับความเสีย่ง  การจัดการหรือการทำแผนบรหิารความเสี่ยง  การติดตามผลการ
ดำเนินงาน  และสรุปผลประเมินความเสี่ยงภายหลังดำเนินการ  ระบบต?องสามารถเช่ือมโยงข?อมลูท่ีทำการ



บันทึกจากเมนูหน่ึงไปยังเมนูอ่ืนได?โดยท่ีไม6ต?องทำการบันทึกข?อมลูซ้ำ รวมถึงมีความสามารถในการจัดทำรายงาน 
(printout)  
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง ได?ใช?โปรแกรม MySQL ในการบริหารจัดการ
ข?อมูลเชิงสัมพันธ$ และใช?โปรแกรมภาษา HTML, PHP และ JavaScript ในการเขียนสคริปต$ (script) ให?ได?
ระบบตามท่ีออกแบบไว? จากการพัฒนาระบบได?ผลลัพธ$ซึ่งแสดงหน?าต6างการทำงานดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหน?าต6างการทำงานในแต6ละเมนูของระบบ (RM-1 ถึง RM-5) 



 
ภาพท่ี 3 แสดงหน?าต6างการทำงานในแต6ละเมนูของระบบ (RM-1 ถึง RM-5) (ต6อ) 

 

2. ผลการประเมินระบบ 
  ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง โดยกลุ6มตัวอย6างเปSน
เจ?าหน?าท่ีรับผิดชอบหลักในงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 14 คน พบว6า ระบบมีคณุภาพในภาพรวมท่ีระดับดี

มาก (x=4.42, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาย6อยถึงผลการประเมินในแต6ละด?าน พบว6า ระบบมีคุณภาพด?านการ



รักษาความปลอดภัยของข?อมลูมากท่ีสุด (x=4.54) รองลงไปคือ ด?านความสามารถในการทำงาน (x=4.43) ด?าน

ตรงตามความต?องการ (x=4.34) และด?านความง6ายต6อการใช?งาน (x=4.34) ตามลำดับ โดยด?านการรักษาความ
ปลอดภัยของข?อมลูท่ีแสดงค6าเฉลีย่คุณภาพสูงท่ีสุดน้ัน ประกอบด?วยประเด็นการประเมิน ได?แก6 การจัดการสิทธิ
ของผู?เข?าใช?  การรักษาความปลอดภัยของระบบ  ความปลอดภัยของการเข?าถึงข?อมูล  และมรีะบบสำรองข?อมูล 
การป�องกันการสญูหายของข?อมูล 

ตารางท่ี 1 แสดงค6าเฉลี่ย (x) และค6าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินคุณภาพระบบในแต6ละด?าน 

ดPานการประเมิน � S.D. ระดับคุณภาพ 

ด?านตรงตามความต?องการ (Function Requirement) 4.34 0.61 ดีมาก 
ด?านความสามารถของระบบ (Function) 4.43 0.60 ดีมาก 
ด?านความง6ายต6อการใช?งาน (Usability) 4.34 0.58 ดีมาก 
ด?านการรักษาความปลอดภัยของข?อมูล (Security) 4.59 0.51 ดีมาก 

รวมทุกดPาน 4.42 0.58 ดีมาก 
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต6อการใช?งานระบบภายหลังการติดตัง้ให?ใช?งานเปSนเวลา 1 ป\ โดยผู?ทำ
การประเมินคือ ผู?ใช?งานระบบ ได?แก6 ผู?บริหาร เจ?าหน?าท่ีผู?รับผิดชอบหลัก และผู?ร6วมปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

จำนวน 30 คน พบว6า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู6ในระดับมาก (x=4.17, S.D. = 0.69)  โดยมีความพึงพอใจ

ด?านประสิทธิภาพการทำงานของระบบมากท่ีสดุ (x=4.31) รองลงไปคือ ด?านความครบถ?วนของเมนูหลัก  

(x=4.24) ด?านความสามารถของระบบ (x=4.12) และด?านการออกแบบและแสดงผลของระบบ (x= 4.00) 
ตามลำดับ สำหรับด?านประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่ีแสดงค6าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุดน้ัน ประกอบด?วย
ประเด็นการประเมิน ได?แก6 ความเร็วในการประมวลผลและการแสดงผลบนหน?าจอ  ความเร็วในการตดิต6อกับ
ฐานข?อมูล  ความเร็วในการบันทึกหรือจัดเก็บข?อมลู  ความเร็วในการเพ่ิม ปรับปรุงข?อมูล และความเรว็ในการ
เรียกค?นหาข?อมลู 

ตารางท่ี 2 แสดงค6าเฉลี่ย (x) และค6าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินความพึงพอใจในแต6ละด?าน 

ดPานการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด?านความครบถ?วนของเมนูหลัก 4.24 0.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ด?านความสามารถของระบบ 4.12 0.71 พึงพอใจมาก 
ด?านการออกแบบและแสดงผล 4.00 0.72 พึงพอใจมาก 
ด?านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 4.31 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวมทุกดPาน 4.17 0.69 พึงพอใจมาก 
 



อภิปรายผล 
จากผลการทดสอบคุณภาพของระบบ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู?ใช?งานระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผู?วิจัยจึงเสนอการอภิปรายผลการพัฒนาระบบได?
ดังน้ี 
 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง มีเมนูหลักและการใช?งานท่ีตรงตามความต?องการของ
ผู?ใช?ครบถ?วนทุกข้ันตอนของการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ได?แก6 การวิเคราะห$และระบุความเสี่ยง          
การประเมินและจัดลำดับความเสีย่ง  การจัดการหรือการทำแผนบรหิารความเสี่ยง  การติดตามผลการ
ดำเนินงาน  และการประเมินระดบัความเสีย่งภายหลังดำเนินการ  (นิรภัย, 2551) ดังสะท?อนได?จากผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบท่ีแสดงให?เห็นว6าระบบมีคณุภาพด?านตรงตามความต?องการ (Functional 
Requirement) ในระดับดมีาก ซ่ึงหน่ึงในประเด็นท่ีถูกประเมินในด?านน้ี คือ “เมนูการใช?งานในระบบมีครบถ?วน
ทุกข้ันตอนของการบริหารความเสีย่ง” มีค6าเฉลี่ยคุณภาพสูงถึง 4.36 ส6วนในภาพรวมของระบบมีคณุภาพใน
ระดับดีมากเช6นกัน ซ่ึงให?ผลท่ีต6างจากงานวิจัยของ Buakaiw (2009) ท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และงานวิจัยของ Kaenchampa (2013) ท่ีพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงท่ัวไปของโรงพยาบาล โดยต6างก็มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในภาพรวมท่ีระดับดี และไม6มีการประเมินประสิทธิภาพในด?านตรงตามความต?องการแต6อย6างใด 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง สามารถให?บริการแก6ผู?บริหารและเจ?าหน?าท่ีในงาน
บริหารความเสี่ยงของแต6ละหน6วยงานย6อยภายในมหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร ได?ตรงตามความต?องการ 
และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว6าระบบเดิมซ่ึงเปSนการดำเนินงานโดยใช?แบบฟอร$มเปSนหลักและจัดทำ
รายงานในรูปแบบกระดาษ โดยคิดเปSนร?อยละ 93 ของหน6วยงานย6อยท้ังหมดท่ีสามารถจัดส6งข?อมูลผ6านระบบได?
ตรงตามเวลาท่ีกำหนด เจ?าหน?าท่ีระดับมหาวิทยาลัยและผู?บริหารของหน6วยงานย6อยสามารถทำการตรวจสอบ
และตดิตามความก?าวหน?าของการดำเนินงานบริหารความเสีย่งของหน6วยงานท่ีดูแลได?  ระบบมีความยืดหยุ6น 
สามารถลด เพ่ิม หรือแก?ไขข?อมลูในระบบได?ตลอดเวลา  สามารถดรูายงานจากระบบได? ลดระยะเวลาในการ
จัดทำรายงานของเจ?าหน?าท่ี  ซ่ึงสอดคล?องกับการศึกษาของ Emratsameekool (2010) ท่ีทำการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสีย่งผ6านเครือข6ายอินเตอร$เน็ตในโรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร?อยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบว6า ระบบท่ีพัฒนาข้ึนช6วยลดภาระการทำงานของเจ?าหน?าท่ี สามารถตอบสนองความต?องการ
ของผู?ใช?ได?ถูกต?อง และสามารถนำไปใช?งานได?จริง และการศึกษาของ Kaenchampa (2013) ท่ีพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารความเสี่ยงท่ัวไปของโรงพยาบาล ได?อภิปรายผลการศึกษาว6า ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
จัดเก็บข?อมลูได?อย6างเปSนระบบ ลดการซ้ำซ?อนของข?อมูล มีการประมวลผลท่ีถูกต?องรวดเร็ว สามารถดรูายงาน
จากระบบได? และมีความสะดวกในการปรับปรุงข?อมูล 

3. ผู?ใช?งานระบบ มีความพึงพอใจต6อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงในระดับมาก 
โดยเฉพาะความพึงพอใจด?านประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่ีมคี6าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุดเมื่อ
เทียบกับด?านอ่ืนๆ  ซ่ึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ได?แก6 ความเร็วในการประมวลผลและการแสดงผลบน



หน?าจอ ความเร็วในการติดต6อกับฐานข?อมูลและเรยีกค?นหาข?อมลู ความเร็วในการบันทึกหรือจัดเก็บข?อมูล  และ
ความเร็วในการเพ่ิม-ลบ-แก?ไขข?อมูล  ในขณะท่ีด?านการออกแบบและการแสดงผลของระบบมีระดับความพึง
พอใจน?อยท่ีสุด โดยประเด็นการประเมินท่ีแสดงค6าเฉลี่ยความพึงพอใจน?อยท่ีสุด คือ รูปแบบการแสดงผลบน
หน?าจอของระบบ และความสวยงามของการแสดงผลบนหน?าจอ เช6น ขนาดอักษร การใช?สี  สอดคล?องกับ
งานวิจัยของ Buakaiw (2009) ท่ีพบว6าระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีได?
พัฒนาข้ึนน้ัน มีประสิทธิผลในประเด็นเก่ียวกับระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีรปูแบบท่ีสวยงาม เหมาะสม น?อยท่ีสดุเช6นกัน 

(x=3.18) 
4. จากการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภฏั

กำแพงเพชร พบว6า ผู?ใช?งานระบบส6วนใหญ6เปSนผู?ร6วมปฏิบัติงานหรือร6วมรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง คิด
เปSนร?อยละ 46.67 รองลงไปคือ เจ?าหน?าท่ีผู?รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานบริหารความเสีย่ง ร?อยละ 40.00 
และผู?บริหารหน6วยงาน ร?อยละ 13.33 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงความถ่ีในการเข?าใช?งานระบบกลับพบว6า 
เจ?าหน?าท่ีผู?รับผดิชอบหลักมีการเข?าใช?งานระบบถ่ีท่ีสุด คือ มากกว6า 10 ครั้ง/ป\ ในขณะท่ีผู?บรหิารและผู?ร6วม
ปฏิบัติงานฯ มีการเข?าใช?งานระบบเพียง 1-2 ครั้ง/ป\ หรือ 3-5 ครั้ง/ป\ เท6าน้ัน ซ่ึงสะท?อนให?เห็นว6าระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนน้ียังไม6ได?ถูกนำไปใช?ประโยชน$ในการติดตามผลดำเนินงานของผู?บริหารหน6วยงานมากนัก 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผู?รับผดิหลักในบางหน6วยงานทำการ printout ข?อมูลจากระบบนำเสนอให?ผู?บริหารพิจารณา
แทนการติดตามผ6านระบบ ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนน้ีมีฟzงก$ชัน printout ด?วยเช6นกัน 
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ขอขอบพระคุณ  ผู?บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท6าน  ท่ีเล็งเห็นความสำคัญ
และให?การสนับสนุนเจ?าหน?าที ่ได?ผลิตผลงานวิจัยเพื่อเปSนประโยชน$ต6อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
ขอบพระคุณเจ?าหน?าที่ในงานบริหารความเสี่ยงในแต6ละหน6วยงาน ที่ให?ความอนุเคราะห$และสละเวลาในการ
ทดสอบคุณภาพระบบสารสนเทศฯ เพื่อใช?เปSนข?อมูลในงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งมีส6วนทำให?งานวิจัยฉบับนี้มีความ
ครบถ?วนสมบูรณ$  และสุดท?ายขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรท่ี
สนับสนุนทุนดำเนินการวิจัย 
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