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ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จิราภรณ์ คลอดเพ็ง

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย

ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จิราภรณ คลอดเพ็ง
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การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการ
ขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
และประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การใช ง านระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
กลุ มเปา หมาย คือ คณบดี รองคณบดี ประธานหลั กสูตรสาขาวิชา ผูรับ ผิดชอบโครงการและเจ าหนา ที่ ที่
เกี่ยวของ จํานวน 10 คน
ผลการวิจัยพบวา
1) การวิ เ คราะห ก ระบวนการและความต อ งการของระบบบริ ห ารจั ด การข อ มู ล โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปจจุบัน ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ
และขออนุมัติโครงการ การรายงานผลหรือตองการขอมูลตองคนหาเอกสารหลักฐานจากตนฉบับทําใหเกิดการ
ลาชาในการคนหาขอมูล การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010
เจาหน าที่ที่รั บผิดชอบกรอกขอ มูลผานระบบ พิมพขอ มูลรู ปแบบ Microsoft Word 2010 และขออนุมัติ
โครงการ ขอมูลหลักฐานการดําเนินการอยูที่ Server TADA
2) การประเมินระบบกําหนด 2 ดาน ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลประเมินในภาพรวม อยูใน
ระดับดี (X 4.36) จําแนกรายดาน คือ ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ ประเด็นระบบฐานขอมูลฯ
ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X 5.00) ระดับความพึงพอใจดีมาก รองลงมา
ประเด็น ความงายของการใชงานของระบบ (X 4.67) ระดับความพึงพอใจดีมาก
3) การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู
ในระดับดี (X 4.17) เมื่อจําแนกตามประเด็นคําถามดานการใชงาน ประเด็น ระบบมีความพรอมในการใชงาน,
การใชงานระบบเขาใจงาย , ลดการใชกระดาษ , ระบบมีความเสถียร มีผลการประเมินเทากัน คือ มีความพึง
พอใจในดับดี (X 4.20) รองลงมาประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน (X 4.10)

(ก)

กิตติกรรมประกาศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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การวิจัย เรื่ องนี้ สํา เร็จ สมบูร ณไ ดดว ยดี เนื่อ งจากไดรั บ ความอนุ เคราะหเปนอยางดี ยิ่ง จากผู ชว ย
ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝา ยนโยบายและแผน, อาจารย ดร.เสกสรรค ศิ วิลัย รองผูอํา นวยการ
โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษณ จิตตการุญ, รองศาสตราจารย ดร.
อนุ เจริญวงศระยับ, นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขอเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จนทําใหวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจั ยสถาบัน ผูวิจั ยขอนอมคารวะแด
ผูเขียนตําราวิชาการทีไ่ ด ศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน
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บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการวิจัย
คําถามในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3 วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการทําวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูล
ตอนที่ 2 พัฒนาระบบสําหรับบันทึกขอมูล จัดเก็บขอมูล ติดตามขอมูล
และรายงานขอมูล จัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผน
ปฏิบัติการประจําป
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
38
แบบประเมินความพึงพอตอระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
40
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ตารางที่
1 เปรียบเทียบกระบวนการดําเนินการโครงการ ปจจุบัน กับ
ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
2 เปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผูรับผิดชอบ และการรายงานผล
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ภาพที่
1. โปรแกรม Microsoft Access 2010
2. ขั้นตอนกระบวนการทํางานของระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ฟอรมการกรอกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. บันทึกขอความเพื่อขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. ฟอรมแสดงสถานะโครงการ อนุมัติโครงการ/ไมอนุมัติโครงการ
6. ขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. ฟอรมการกรอกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชวงเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใชในการ
บริหารจัดการภายในคณะฯ โดยคณะฯ ไดจัดสรรเงินงบประมาณใหกับหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อ
จัดทําโครงเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดําเนินการขออนุมัติ
โครงการเพื่อดําเนินกิจกรรมและขอเบิกจายเงินงบประมาณ ซึ่งปจจุบันการขออนุมัติโครงการ และ
การติดตามผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2563 : ออนไลน)
ได ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เรื่ อ ง การบริ ห ารงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และงบกันเงินเหลือมป) ตอง
รายงานผลภายใน 15 วันนับแตสิ้นไตรมาส ทั้ง 4 ไตรมาส โดยใชรูปแบบการทํางานและติดตามแบบ
เอกสาร จึงทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน สงผลใหเกิดความผิดพลาดของขอมูลเชน ชื่อโครงการ
ยอดเงิน และมีก ารสูญ หายของเอกสาร รวมทั้ งเกิ ดความยุงยากในการจัดทํ า กนผ.01 (ขออนุมัติ
โครงการ) และตองรายงานผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส ทั้งการรายงาน กนผ.03 (รายงานชี้แจง
ผลการดําเนิน งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป กรณีอยูระหวางการดํา เนินการ ยังไมได
ดํา เนินการ ยกเลิก โครงการ) และ กนผ.02 (รายงานผลการดํ าเนิน งานตามภารกิจ ประจํ า ) ต อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผานกองนโยบายและแผน
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป น บุ ค ลากรของคณะฯ มี ห น า ที่ รั บ ผิด ชอบการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป จึงสนใจจัดทําระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพื่อใชในการบันทึกขอมูลโครงการ ขอมูลงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงาน
ผ า นระบบฐานข อ มู ล แทนการบั น ทึก ข อ มูล ด ว ยมื อ เพื่ อ ลดภาระการทํ า งานและสนั บ สนุ น การ
บริหารงานจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2563
1.2 ปญหาการวิจัย
ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถพัฒนาไดอยางไร
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งคร
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1.3 คําถามในการวิจัย
1. ขอมูลที่สําคัญหรือกระบวนการดําเนินการในการรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณควรมีกระบวนการเชนไร
2. ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนเชนไร
3. ความถึงพอใจผูใชระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยูในระดับใด
1.4 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 แหลงขอมูลที่ศึกษา/กลุมเปาหมายในการวิจัย/กลุมตัวอยางที่ศึกษา
การจัดทําวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยการวิเคราะหกระบวนการเพื่อหาแนวทางการในการจัดทําระบบบริหารจัดการโครงการ โดยมี
กลุมเปาหมายในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน
1.5.2 ประเด็นที่ศึกษาไดแก ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป และ
ความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2563
1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. ระบบบริ ห ารจั ด การโครงการ หมายถึ ง การจั ด เก็ บ การเรี ย กใช ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
เอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ ผานโปรแกรม Microsoft Access 2010
2. แผนปฏิบัติการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ คณะฯ ดํ าเนิน การและไดบรรจุ ไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารจัดการและรายงานผล
การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว

2

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ผลการดําเนินงาน หมายถึง ความสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้
ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัดดานเวลา และตัวชี้วัดดานตนทุน (งบประมาณ) เปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว แสดงวางาน/โครงการนั้นมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดดานเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดดานเชิงคุณภาพเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว แสดงวางาน/โครงการนั้นมีประสิทธิผล
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จากผลการวิจัยในครั้งนี้ เป นการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ าปงบประมาณ 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 เพื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป สะดวกตอการคนหาเอกสารหลักฐาน ชวยลด
ระยะเวลาในการบริหารจัดการขอมูล แผนปฏิบัติการประจําป ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการ
โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหและทักษะการวิเคราะห
การวิเคราะห เปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกัน เพื่อ
ทํ า ความเข า ใจแตล ะส ว นให แ จ ม แจ ง รวมทั้ ง การสื บ ค นความสัม พั น ธ ข องส ว นต า ง ๆ เพื่ อ ดู ว า
สวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางไร ซึ่งจะชวยใหเกิด
ความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง โดยพื้นฐานแลว การวิเคราะหถือเปนทักษะที่มนุษยฝกได (วิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี)
การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช 2530
คําวา คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง สวนคําวา วิเคราะหหมายถึงวา ดู สังเกต ใครครวญ อยาง
ละเอียดรอบครอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวนบกพรอง หรือจุดเดนจุดดอย
ของเรื่องนั้น ๆ แลว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอยางยุติธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2556:1115) ใหความหมายคําวาการวิเคราะห หมายถึง ใครครวญ
เชน วิเคราะห,แยกออกเปนสวน ๆ เพื่อศึกษาใหถองแท เชน วิเคราะหปญหาตาง ๆ วิเคราะหขาว
ทัศนา แขมมณีและคณะ (2549:13) ไดอธิบายการวิเคราะหวา หมายถึง การจําแนก
แยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อคนหาองคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบ
เหลานั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น
สรุป การวิเคราะหจากความหมายที่กลาวมา จึงหมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณา
ออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกัน เพื่อทําความเขาใจรวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง
ๆ เพื่อดูวา สวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขา กั นไดหรือไม สัมพันธเ กี่ยวเนื่องกันอยางไร โดย
พื้นฐานแลว การวิเคราะหถือเปนทักษะที่มนุษยฝกฝนได
ทักษะในการคิดวิเคราะห
การวิเคราะหหรือการคิดวิเคราะห ประกอบดวยทักษะสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1) การคิดวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหาหรือสิ่งของตาง ๆ เปนการแยกแยะวาสิ่งใด
จําเปน ไมจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดไมสําคัญ
4
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2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการคนหาความสัมพันธของสิ่งต าง ๆ วามีอะไร
ความสัมพันธ หรือเชื่อมโยงถึงกันอยางไร มีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และความสัมพันธนั้น
สอดคลองหรือขัดแยงกัน
3) การวิเคราะหเชิงหลักการ หมายถึงการคนหาเชิงระบบ เรื่องราว สิ่งของการทํางาน
ตาง ๆ วาสิ่งนั้นดํารงอยูไดในสภาพเชนนั้นเนื่องจากอะไร มีอะไรเปนหลัก มีหลักการอยางไร มีเทคนิค
อะไรที่ยึดถือและมีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง
ดังนั้น การวิเคราะหจึงเปนเรื่องของการแยกแยะเพื่อคนหาความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ
แลวนํามาสรุปเปนคําตอบ ซึ่งในการวิเคราะหจะวิเคราะหทั้งขอมูลเชิงกายภาพ เชิ งรูปธรรม และ
วิเคราะหขอมูลเชิงนามธรรม
2. แนวทางและหลักเกณฑการติดตามประเมินผลประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2563 : ออนไลน) ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหนวยงาน
จัดทํารายงานเพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. จัดทํา รายงานผลการใชจา ยงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบั ติการ และตาม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่ไดกําหนด พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข โดยใหรายงานผลเปน
รายไตรมาสภายใน 15 วันนับแตสิ้นไตรมาส
1.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ) รายงานผลงาน/โครงการที่กําหนดไวให
แลวเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
1.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) รายงานผลงาน/โครงการที่กําหนดไวให
แลวเสร็จภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
1.3 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) รายงานผล/โครงการที่กําหนดไวแลว
เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
1.4 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) รายงานผล/โครงการที่กําหนดไวให
แลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
- หลังสิ้นสุดไตรมาสภายใน 15 วัน กองนโยบายและแผนดําเนิน การรวบรวม
รายงานผลจัดทําสรุปผลการรายงานการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ตอไป
- ชวงระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 กองนโยบายและแผนดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลตามหนวยงาน
- ช ว งระหว า งเดือ นพฤศจิก ายน – ธัน วาคม 2563 กองนโยบายและแผนนํ า
รายงานสรุ ป การปฏิ บั ติ ง านเสนอต อ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตอไป
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําประดับหนวยงาน มีหลักเกณฑการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 มิติ คือ
2.1.1 ตัวชี้วัดดานเวลา โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีก ารขออนุ มัติเปลี่ย นแปลงรายการโครงการ/
กิจ กรรมและงบประมาณประจํา ปงบประมาณนั้น ๆ ตอ อธิ การบดี และทํ า การประเมิ นผลว า ได
ดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
ไตรมาสที่ 1 ช ว งระยะเวลาตั้ ง แต เดื อ นตุ ล าคมถึ ง เดื อ นธั น วาคมใน
ปงบประมาณนั้น ๆ
ไตรมาสที่ 2 ช ว งระยะเวลาตั้ ง แต เดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นมี น าคมใน
ปงบประมาณนั้น ๆ
ไตรมาสที่ 3 ช ว งระยะเวลาตั้ ง แต เดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายนใน
ปงบประมาณนั้น ๆ
ไตรมาสที่ 4 ชว งระยะเวลาตั้ งแต เดือนกรกฎาคมถึง เดื อ นกั น ยายนใน
ปงบประมาณนั้น ๆ
2.1.2 ตั ว ชี้ วั ด ด า นต น ทุ น (งบประมาณ) โครงการ/กิ จ กรรมมี ก ารกํ า หนด
งบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุ มัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณประจําปงบประมาณนั้น ๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการ
เบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวใน
แผนปฏิบัติ การประจําปแ ละมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทําการ
ประเมินผล ตามตั วชี้วัดเชิงปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใ ห
เปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่
ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
2.1.4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวใน
แผนปฏิบัติ การประจําปแ ละมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทําการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวหากมีการกําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
2.1.5 เกณฑการประเมินผลโครงการ โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75
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2.1.6 เกณฑการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ
- ประสิ ท ธิ ภ าพ ประเมิ น จากตั ว ชี้ วั ด ด า นเวลา และตั ว ชี้ วั ด ด า นต น ทุ น
(งบประมาณ) เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว แสดงวางาน/โครงการนั้นมีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิ ผ ล ประเมิน จากตั ว ชี้วั ดดา นเชิง ปริ มาณ และตั ว ชี้วั ดด า นเชิ ง
คุณภาพเปนไปตามแผนที่กําหนดไว แสดงวางาน/โครงการนั้นมีประสิทธิผล
2. แนวคิดการบริหารจัดการขอมูล
การจัดการขอมูล (Information Management) ในอดีตการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปน
การจั ด เก็ บ ตามประเภทสื่ อ ที่ ใ ช บั น ทึ ก และเมื่ อ สารสนเทศมี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น มี รู ป แบบที่
หลากหลาย ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการจัดการสารสนเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
การจัดการขอมูลจึงมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงของเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และตองถูกตองแมนยํา ครบถวน สวนความรวดเร็วของการเก็บขอมูลขึ้นอยูกับความตองการใชงาน
นอกจากนี้ Lucas (2010) ไดใหความหมายของคําวา “คุณภาพขอมูล” คือ ขอมูลที่มีคุณภาพจะใชใน
การดําเนินงานการตัดสินใจและวางแผนได สวน Marshall and Harpe (2009) ไดกลาววาขอมูลที่
เหมาะสมกับการใชงาน และตรงตาม วัตถุประสงค โดยผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตองดวย
ดังนั้น คุณภาพขอมูลจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน การดําเนินงานเพราะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการ
บริหารจัดการองคการภาครัฐสมัยใหม
ปยวรรณ โถปาสอน (2554, บทที่ 4) การบริหารจัดการขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูล
การเรี ย กใช ข อ มูล รวมถึ งการวิเ คราะห ขอ มู ล เพื่ อ การใช ง านที่ ร วดเร็ว จึ งจั ด เก็ บ ในลัก ษณะของ
ฐานขอมูล
ขอมูล (Data) เปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร การ
จัด การขอมูล (Data Management) เป นกลยุทธห นึ่ง ในการบริห ารองคการให มีประสิทธิ ภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของเทคโนโลยีขาวสาร คอมพิวเตอรที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การ
จัด การและบริห ารองค การใหป ระสบความสําเร็จ นั้น การตัดสินใจที่ถูก ตอง รวดเร็ว และทัน ตอ
เหตุการณถือเปนหัวใจของการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน ดังนั้นการจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองจะชวยใหองคการอยูรอดไดในการแขงขันกับองคการอื่น ๆ
การจัดการฐานขอมูล
ในการทํางานดวยคอมพิวเตอร ถึงแมจะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพดีแลวยัง
ตองมีชุดคําสั่ง (Software) ที่จะควบคุมการทํางานของเครื่องอีกดวย การทํางานโดยวิธีการจัดแฟมซึ่ง
เรียกวิธีนี้วา ระบบการจัดการกระทําแฟมขอมูล (file handing system) อาจใชโปรแกรมสําเร็จซึ่ง
ทําหน า ที่ในการเก็บ รวบรวมข อมู ล ให เป นแฟม ที่ มีร ะเบีย บง า ยต อการใช ง าน และชว ยทํ า ใหผูใ ช
ประมวลผลขอมูลตาง ๆ ตามความตองการไดอยางรวดเร็ว โปรแกรมเหลานี้จะใชระบบการจัดการ
ฐานขอมูล หรือที่เรียกวา ดีบีเอ็มเอส (Data Base Management System : DBMS)
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ระบบฐานขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนและเกี่ยวของกับการใชงานประจําวัน การตัดสินใจของ
ผูบริหารจะกระทําไดรวดเร็ว ถามีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ จึงมีการใชคอมพิวเตอรชวยประมวลผล
เพื่อใหไดสารสนเทศดังกลาว แตการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรจําเปนตองมีหลักการและวิธีการที่
ทําใหระบบมีระเบียบแบบแผนที่ดี การแบงประเภทแฟม
ทวิพงศ อโนทัยสินทวี (2562) ใหความเห็นวา วันนี้ทุกองคกรมีความเห็นตรงกันอยางหนึ่ง
และไดรับการยอมรับในวงกวางวา ขอมูลเปนพลังขับเคลื่อนใหกับองคกร โดยชวยเพิ่มมูลคาที่แทจริง
และสรางประโยชนใหแกธุรกิจอยางมาก แตกลับเห็นไดชัดเจนวา ไมมีการตระหนักรูเกี่ยวกับขอมูลที่
ไมมีคุณภาพและผลเสียที่ขอมูลไมมีคุณภาพเหลานั้นทําใหเกิดขึ้นกับชื่อเสียง ประสิทธิภาพ และการ
สรางผลกําไรของธุรกิจได การที่เราตองพึ่งพาขอมูลมากขึ้นทําใหมูลคาของขอมูลเพิ่มขึ้นตามไปดวย
การดูแลและจัดการขอมูลอยางถูกวิธีจะทําใหขอมูลเหลานั้นเปนสินทรัพยที่จะชวยใหองคกรเติบโตได
อยางไรขีดจํากัด ในทางตรงขามกัน หากบริหารจัดการขอมูลอยางไมถูกวิธี ขอมูลเหลานั้นอาจสราง
ความถดถอยใหกับองคกรไดอยางที่เราคิดไมถึงเลยทีเดียว ดังนั้นการตระหนักรูถึงคาใชจายและตนทุน
ที่เกิดจากการมีขอมูลที่ไมมีคุณภาพในองคกร เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอความอยูรอดของ
ทุกองคกรที่อยูในยุคที่ขอมูลเปนตัวขับเคลื่อนอนาคต
วันนี้องคกรชั้นนําที่ขับเคลื่อนธุรกิจดว ยขอมูลในวันนี้จําเปนตองปรับวิธีการในการจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูลทั้งหมด เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการขอมูลภายใน
องคกรของตนได ซึ่งวิธีงาย ๆ ที่เราขอแนะนําไดแก
รวมศูนย การตรวจสอบและแกไขชุดขอมูลที่ไมมีคุณภาพนั้นไมสามารถสําเร็จไดในครั้งเดียว
แตตองมองในระยะยาว โดยเริ่มตนจากการที่ไมตองสนใจวาขอมูลนั้น ๆ เขามาในบริษัทผานชองทาง
ใดบาง และใหความสนใจกับกลยุทธการบริหารจัดการขอมูลดวยการรวมขอมูลเหลานั้นไวที่ศูนยกลาง
แลวคอย ๆ พัฒนาเพื่อใหเกิดการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลเหลานั้นได
ผสานเปนหนึ่ง องคกรขนาดใหญมักจะมีฐานขอมูลจํานวนมากที่ใชงานอยูตามแผนกตาง ๆ
รวมถึงขอมูลจากแหลงอื่นที่องคกรไมคาดคิดมากอน การที่องคกรที่มีหนวยงานสาขาหลายแหงตั้งอยู
ตามสถานที่ตาง ๆ ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ควรรวบรวมและแยกแยะฐานขอมูล และขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะชวย
ลดการสรางขอมูลที่ไมมีคุณภาพ และสรางมาตรฐานใหกับขอมูลของบริษัท
กําหนดมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลจะทําใหมีความเขาใจขอมูลนั้นมากขึ้น สาเหตุสวนใหญ
ที่ทําใหบริษัทพบกับปญหาจากขอมูลไมมีคุณภาพ คือการขาดมาตรฐานในกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมู ลซึ่ง มาตรฐานที่ถูกกํ าหนดนั้ นไมเพีย งแค ใชในบริษัทเทา นั้น แตตองใชกับซั พพลายเออรและ
พันธมิตรดวย เพื่อชวยกันสรางขอมูลที่มีคณ
ุ ภาพใหกับองคกรไดมากที่สุด
ตรวจสอบ ทํ า ความเข า ใจลั ก ษณะความผิ ด พลาดของข อ มู ล ด ว ยการมองหาข อ มู ล
ความสัมพัน ธของขอมูลตาง ๆ จากพื้นฐาน เพื่อทําความเขาใจลักษณะความผิดพลาดของขอมูลที่
เกิดขึ้น ขั้นตอนนี้เปนโอกาสหนึ่งที่จะแกไขขอผิดพลาดและทําใหขอมูลกลับมามีคุณภาพได
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ขจัดความซ้ําซอน ขอมูลที่ซ้ําซอนเปนสาเหตุ สําคั ญประการหนึ่งของความไมถูกตองของ
ขอมูลที่เกิดจากการมีฐานขอมูลหลายแหลงบวกกับกระบวนการทํางานที่ผิดพลาดจากการทํางานของ
คน การใชกระบวนการผสานรวมฐานขอมูลเปนการขจัดความซ้ําซอนและนําสูการสรางมาตรฐานใน
การเก็บขอมูล ซึ่งแมจะใชเวลาแตจําเปนตองทําเพื่อใหสามารถเขาใชงานขอมูลลูกคาไดอยางรวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ
สะสางสิ่ ง ที่ ไ ม มี คุ ณ ภาพ แพลตฟอร ม คลาวด ต า ง ๆ โดยเฉพาะไฮบริ ด คลาวด มี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทําใหขอมูลมีคุณภาพดวยเครื่องมือในการสะสางขอมูลที่มีอยูอยาง
มากมาย
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลคือชุดคําสั่ง หรือ โปรแกรม หรือ ซอฟทแวรที่ สรางขึ้นมาเพื่อ
ทําหนาที่บริหารจัดการฐานขอมูล เชน รวบรวมขอมูลใหเปนระบบ สะดวกและงายตอการจัดการ
เกี่ยวกับระบบแฟมขอมูลภายในฐานขอมูล (การเก็บ รักษา การเรียกใช การแกไข การเขาถึงขอมูล)
รวมถึงการที่จะนํามาปรับปรุงให ทันสมัย ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลจะทําหนาที่เปนเครื่องมือ
หรือเปนตัวกลาง ระหวางผูใชชุดคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล เพื่อจัดการและควบคุมความ
ถูกตอง ความซ้ําซอนและความสัมพันธระหวางขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูล รวมถึงการรักษาความ
มั่นคง ความปลอดภัยของขอมูลการสํารองขอมูลและการเรียกคืน ขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความ
เสียหาย โดยที่ผูใชไมจําเปน ตองทราบถึงรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูลตัว อย างของ
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลที่นิยมใช กันอยางแพรหลาย เชน MySQL, PostgreSQL, Microsoft
Access, SQL Server, FileMaker, Oracle, Sybase, dBASE, Clipper และ FoxPro
ธัชชัย จําลอง (2556 : น. 10-25) Microsoft Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายเนื่องจาก Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีความสามารถในหลาย ๆ ดานใชงาน
งา ยซึ่ง ผูใ ช ส ามารถเริ่ม ทํ า ไดตั้ ง แตก ารออกแบบฐานข อ มู ล จั ด เก็ บ ข อ มูล เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม
ตลอดจนการทํารายงานแสดงผลของขอมูล Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชงายโดยที่ผูใชไม
จําเปนตองมีความเขาใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดไมจําเปนตองศึกษารายละเอียดใน
การเขียนโปรแกรมใหยุงยากและสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้น Access ยังตอบสนองความ
ต อ งการในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปอี ก เช น การเชื่ อ มต อ ระบบฐานข อ มู ล กั บ ฐานข อ มู ล อื่ น ๆ เช น SQL
SERVER, ORACLE หรือแมแตการนําขอมูลออกสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต Microsoft Access จะ
จัดระเบียบขอมูลลงในตารางซึ่งเปนรายการของแถวและคอลัมนที่มีลักษณะคลายกับกระดาษบันทึก
ของนักบัญชีหรือแผนงาน Microsoft Excel สรุปดังนี้
1. ความสามารถของ Microsoft Access
1.1 สามารถสรางระบบฐานขอมูลใชงานตาง ๆ ไดโดยงายเชนโปรแกรมบัญชี
รายรับ – รายจายโปรแกรมควบคุมสินคาโปรแกรมฐานขอมูลอื่น ๆ เปนตนซึ่งสามารถทําไดโดยงาย
เพราะ Access มีเครื่องมือตาง ๆ ใหใชในการสรางโปรแกรมไดโดยงายและรวดเร็วโปรแกรมที่สราง
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ขึ้นสามารถตอบสนองผูใชไดตามตองการเชนการสอบถามยอดสินคาการเพิ่มสินคาการลบสินคาการ
แกไขขอมูลสินคาเปนตน
1.2 สามารถสรางรายงานเพื่อแสดงขอมูลที่ตองการตามที่ผูใชงานตองการ
1.3 สามารถสรางระบบฐานขอมูลเพื่อนําไปใชรวมกับฐานขอมูลอื่น ๆ ไดโดยงาย
เชนSQL SERVER ORACLE ได
1.4 สามารถนํา เสนอขอ มู ล ออกสูร ะบบเครือข ายอิ นเตอรเ น็ตสามารถทํ าได
โดยงายและอีกหลายอยางในระบบฐานขอมูลที่ผูใชงานตองการ
2. ขอมูลและฐานขอมูล
ขอมูล (Data) หมายถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไปเชนราคาสินคา
คะแนนของนักเรียนแตละคนซึ่งปกติถือวาเปนขอมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังไมไดผานการประมวลผล
ขอมูลที่ ผ านการประมวลผลแล วเรี ยกวาสารสนเทศ(Information) เช นเมื่อนํ า
คะแนนของนักเรียนทั้งหมดมาประมวลผลก็ไดคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ําสุดของนักเรียนทั้งหมดขอมูล
ที่นํามาจัดเก็บในฐานขอมูลอาจอยูในรูปของตัวเลขตัวอักษรขอความรูปภาพเสียงหรือภาพและเสียง
ฐานขอมูล (Database) หมายถึงแหลงเก็บรวบรวมขอมูลกลุมหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
หัวขอหรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่งมีโครงการและการจัดการอยางเปนระบบขอมูลที่บันทึกเก็บไว
สามารถปรับปรุงแกไขสืบคนและนํามาใชในการจัดการสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ฐานขอมูล หมายถึง ฐานขอมูลที่ใชระบบคอมพิวเตอรสวนอุปกรณที่เก็บขอมูลก็
คือจานแมเหล็กหรือฮารดดิสกตัวอยางฐานข อมูลที่ใชกันทั่วไปไดแกฐานขอมูลบุคลากรฐานขอมูล
นักศึกษาฐานขอมูลสินคาฐานขอมูลโรงพยาบาล ฯลฯ
ปกติ ฐานขอ มู ลจะถู ก จั ดเก็ บ ไว ที่ส วนกลางของหนว ยงานหรื อองคก รเพื่ อ ให
ผูใชงานสามารถเรียกใชขอมูลรวมกันไดโดยอาจใชขอมูลไดบางสวนหรือทั้งหมดขึ้นอยูกับการกําหนด
สิ ท ธิ ใ นการใช ง านฐานข อ มู ล อาจเก็ บ ข อ มู ล ไว ใ นแฟ ม เดี ย วกั น หรื อ แยกเก็ บ หลายๆแฟ ม ที่ มี
ความสัมพันธกันโดยแตละแฟมเรียกวา ตาราง(Table)
3. ระบบฐานขอมูล (Database System)
ระบบที่ ร วบรวมข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เข า ไว ด ว ยกั น อย า งมี ร ะบบมี
ความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟม
ที่มีขอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและ
ดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวาง
ผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS
(Data Base Management System) มีหนา ที่ ชวยใหผูใชเขาถึงข อมูลได งายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพการเขาถึงขอมู ลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูลหรือการตั้ง
คํา ถามเพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล มาโดยผู ใ ช ไ มจํ า เป น ต อ งรับ รู เ กี่ ย วกั บ รายละเอี ยดภายในโครงสรา งของ
ฐานขอมูล
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4. ประโยชนของระบบฐานขอมูล
4.1 ขอมูลในระบบฐานขอมูลสามารถใช รวมกันได (The Data Can Be
Shared) เชนโปรแกรมระบบเงินเดือนสามารถเรียกใชขอมูลรหัสพนักงานจากฐานขอมูลเดียวกับ
โปรแกรมระบบการขายเปนตน
4.2 ระบบฐานขอมูลสามารถชวยใหมีความซ้ําซอนนอยลง (Redundancy Can
Be Reduced) ที่ลดความซ้ําซอนได เพราะเก็บแบบรวม ( Integrated )
4.3 ระบบ ฐานข อ มู ล ช ว ยหลี ก เลี่ ย งหรื อ ลดความไม ค งที่ ข องข อ มู ล
(Inconsistency Can Be Avoided To Some Extent)
4.4 ระบบฐานขอมูลสนับสนุนการทําธุรกรรม (Transaction Support Can Be
Provided) ธุรกรรม คือ ขั้นตอนการทํางานหลายกิจกรรมยอยมารวมกัน
4.5 ระบบฐานขอมูล สามารถช ว ยรักษาความคงสภาพหรือความถูกตองของ
ขอมูลได(Integrity Can Be Maintained) โดยผูบริหารฐานขอมูลเปนผูกําหนดขอบังคับความคง
สภาพ (DBA Implement Integrity Constraints Or Business Rules) ตามที่ผูบริหารขอมูล (DA)
มอบหมายเพื่อปองกันไมใหผูใชเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลโดยไมถูกตองไมวาจะโดยตั้งใจหรือไม
ตั้งใจก็ตาม
4.6 สามารถบังคับ ใช มาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Can Be
Enforced) กลาวคือ ผูบริ หารฐานขอมูลสามารถกําหนดข อบั งคับ เรื่องความปลอดภัย (Security
Constraints)
4.7 ความตอ งการที่ เ กิ ด ข อ โต แ ย ง ระหว า งฝ า ย สามารถประนี ป ระนอมได
(Conflicting Requirements Can Be Balanced.)
4.8 สามารถบังคับใหเกิดมาตรฐานได (Standards Can Be Enforced)
4.9 ระบบฐานขอมูลใหเกิดความเปนอิสระของขอมูล (Data Independence)
เปนประโยชนขอสําคัญที่สุดเพราะทําใหขอมูลไมขึ้นอยูกับการแทนคาขอมูลเชิงกายภาพ (Physical
Data Independence)
5. ขอดีของระบบฐานขอมูล
การจัดเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลไดเปรียบกวาการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล
ดังนี้
5.1 หลีก เลี่ ย งความขัดแยงของขอมูล การจัดเก็ บ ขอ มูลแบบแฟ มข อมูล โดย
ขอมูลเรื่องเดียวกันอาจมีอยูหลายแฟมขอมูล ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงของขอมูลได (Inconsistency)
5.2 สามารถใชขอมูลรวมกันได ฐานขอมูลเปนการจัดเก็ บขอมูลรวมไวดวยกัน
เมื่อผูใชตองการขอมูลจากฐานขอมูล ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลที่แตกตางกันจะทําไดงาย
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5.3 สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูล การจัดเก็บขอมูลในลักษณะแฟมขอมูล
อาจทําใหขอมูลประเภทเดียวกันถูกเก็บไวหลายๆแหงทําใหเกิดความซ้ําซอน (Reclundancy) การนํา
ขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูลจะชวยลดปญหาความซ้ําซอนได
5.4 รักษาความถูกตองฐานขอมูลบางครั้งอาจมีขอผิดพลาดขึ้น เชนการปอนขอมูล
ผิดซึ่งระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถระบุกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
5.5 สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันไดเพราะในระบบฐานขอมูลจะมี
กลุมบุคคลที่คอยบริหารฐานขอมูลกําหนดมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน
5.6 สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลไดผูบริหารระบบฐานขอมูล
สามารถกําหนดการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนใหเกิดความแตกตางกันตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ไดงาย
5.7 ความเปนอิสระของขอมูลและโปรแกรมโปรแกรมที่ใชในแตละแฟมขอมูลจะ
มีความสัมพันธกับ แฟมขอมูลโดยตรงถาหากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลก็ทําการแกไข
โปรแกรมนั้น ๆ
5.8 ลดความซ้ําซอนของงานดูแลเอกสารซึ่งเปนงานประจําที่ทําใหผูดูแลรูสึกเบื่อ
หนายและขาดแรงจูงใจ แต เราสามารถใช คอมพิ วเตอรใ นการปฏิบั ติงานนี้แ ทนมนุษยได โ ดยผาน
โปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล
5.9 ขอมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัยเมื่อขอมูลในระบบฐานขอมูลไดรับการดูแล
ปรับปรุงอยางตอเนื่องทําใหขอมูลที่จัดเก็บเปนขอมูลที่มีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณในปจจุบัน
และตรงกับความตองการอยูเสมอ
5.10 ลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลเนื่องจากการจัดทําฐานขอมูลจะมีการ
รวบรวมข อ มู ลประเภทตา ง ๆ เขา มาจัดเก็ บ ไวในระบบและเก็บ ข อมูลเพี ยงชุดเดีย วซึ่ง ทุ กฝา ยที่
เกี่ยวของจะสามารถเรียกใชขอมูลที่ตองการไดเปนการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูลดวย
5.11 หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดเมื่อขอมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล
จะทําใหขอมูลลดความซ้ําซอนลง คือ มีขอมูลแตละประเภทเพียงหนึ่งชุดในระบบทําใหขอมูลที่เก็บได
ไมขัดแยงกันเอง ในกรณีที่จําเปนตองเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนกันเพื่อสาเหตุบางประการ เชน เพื่อความ
รวดเร็วในการประมวลผลขอมูลระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนผูดูแลขอมูลที่ซ้ํากันใหมีความถูกตอง
ตรงกัน
5.12 ใชขอมูลรวมกันไดเนื่องจากระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถจัดใหผูใช
แตละคนเขาใชขอ มูลในแฟมที่มีขอมู ลเดียวกั นไดในเวลาเดียวกันเชน ฝายบุ คคลและฝา ยการเงิ น
สามารถที่จะใชขอมูลจากแฟมประวัติพนักงานในระบบฐานขอมูลไดพรอมกัน
5.13 ควบคุมมาตรฐานของขอมูลไดเมื่อขอมูลตาง ๆ ในหนวยงานถูกรวบรวมเขา
มาผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับขอมูล แสดงผลขอมูลตลอดจนการ
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จัดเก็บขอมูลได เชน การกําหนดรูปแบบของตัวเลขใหมีทศนิยม 2 ตําแหนงสําหรับคาที่เปนตัวเงิน
การกํ า หนดรู ป แบบของการรั บ และแสดงผลสํ า หรั บ ข อ มู ล ที่เ ป น วั น ที่ นอกจากนี้ ก ารที่ ข อ มู ล มี
มาตรฐานเดียวกันทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบไดอยางสะดวก
5.14 จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดผูบริหารระบบฐานขอมูล
สามารถกําหนดรหัสผานเขาใชงานขอมูลของผูใชแตละรายโดยระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการ
ตรวจสอบสิทธิ์ในการทํางานกับขอมูลทุกครั้ง เชนการตรวจสอบสิทธิ์ในการเรียกดูขอมูล การลบขอมูล
การปรับปรุงขอมูลและการเพิ่มขอมูลในแตละแฟมขอมูล
5.15 ควบคุมความถูกตองของขอมูลไดปญหาเรื่องความขัดแยงกันของขอมูลที่มี
ความซับซอนเปนปญหาหนึ่งในเรื่องความถูกตองของขอมูลซึ่งเมื่อไดมีการกํ าจัดความซับซอนของ
ขอมูลออกปญหาเรื่องความถูกตองของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได
สรุปไดวาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล คือกลุมของโปรแกรม หรือ ซอฟทแวร ที่ทําหนาที่
เปนตัวกลางดูแลจัดการควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอนและความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับฐานขอมูลและอํานวยความสะดวก ใหกับผูใช ทั้งในดานการสราง และการปรับปรุงแกไข
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3. งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
วิภ ารัตน ลาภาอุตม (2553) ไดศึกษาเรื่อง ระบบบริห ารจัด การโครงการ กรณีศึกษา
แผนกพีเอ็มเอส บริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิส วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโครงการและเพื่อหาความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยเปนบุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา ระบบบริหารจัดการโครงการที่ได
สรางขึ้นมานั้นชวยในการบริหารโครงการตั้งแตแรกจนสิ้นสุดโครงการ ทําใหลดเวลาในการทํางานและ
เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประสิทธิภาพอีกชองทาง โดยระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชั่นดวยภาษา PHP บนระบบฐานขอมูล My SQL และความพึงพอใจของผูใชงานระบบมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อยูในระดับ ดี
รุจิรา จันทรสุวรรณ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ระบบบริหารจัดการโครงการเพื่องานประกัน
คุณภาพการศึกษา วัตถุประสงคของการวิจัยคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการเพื่องาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดเก็บและรวบรวมไวเพื่อใหประกอบการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูดูแลระบบ
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ระบบบริหารจัดการโครงการเพื่อ
งานประกันคุณภาพ พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่ใชภาษา PHP ใน
การเขียนโปรแกรม และ MySQL เปนระบบการจัดการฐานขอมูล โดยใชเกณฑการประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งแบงการทํางานออกเปน
3 สวน คือ ผูดูแล ระบบ ผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยระบบจะนําเขาขอมูลโครงการ
และดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามเกณฑการประเมินที่กําหนด ทําใหสามารถเรียกใช
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งานและออกรายงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจากการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.47 ในสวนประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 30 คนโดยภาพรวมอยูในระดับดีกซึ่ง
คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระบบบริหาร
จัดการโครงการเพื่องานประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีกซึ่งรองรับการใชงาน
ในหนวยงาน และสามารถจัดการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรวินท วินิ ชาคม และจรส ทรัพยศาสตร (2555) ไดศึกษาเรื่อง ระบบบริห ารจัดการ
ขอมูลโครงการ กสทช. กรณีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและ
กิจการคมนาคม วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลโครงการ กสทช. ให
สามารถใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยของขอมูล ลดความซับซอนในการทํางาน
สามารถเก็บข อมูลไดอยางละเอียดรวมถึงลดความผิดพลาด ทั นตอความตองการใชงานและสรา ง
ระบบงานที่มีประโยชนตอผูใช ผลการวิจัยพบวา ระบบที่ไดมีการออกแบบพั ฒนาขึ้นเพื่อชว ยการ
จัดทําระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการ กสทช. ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการคมนาคมแหงชาติ และพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทํางานภายในองคกร
ใหสามารถใชงานในระบบไดเพื่อใหขอมูลภายในมีความเปนระเบียบเรียบรอยพรอมที่จะสืบคนขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว
วรพล จารุวัฒนกุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
สําหรับองคก รขนาดเล็กบนสถาปตยกรรมแบบกลุมเมฆ วัตถุประสงคของการวิจั ยคือ เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสําหรับองคกรขนาดเล็กบนสถาปตยกรรมแบบกลุมเมฆ
กลุม ตั ว อยา งที่ ใ ช ในการวิจั ย คือ ผูอํา นวยการศู น ยน วั ต กรรมฯ หั วหน าโครงการ และเจ า หน า ที่
โครงการ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาระบบบริหารจั ดการโครงการบริการวิชาการสําหรับองคกร
ขนาดเล็กบนสถาปตยกรรมแบบกลุมเมฆในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่มี
สถาปตยกรรมการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Architecture) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมใหมสําหรับ
การใชงานคอมพิวเตอรในอนาคต สถาปตยกรรมดังกลาวมีจุดเดนหลายดานไดแก ชวยลดคาใชจายสา
หรับการลงทุนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง คาใชจายสาหรับการบํารุงรักษา เชนคาไฟฟา คา
เครื่องปรับอากาศ คาจ างผูเชี่ยวชาญ คาบํารุงรักษาซอมแซม รวมไปถึง ยังสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสมตามการใชงานจริง การพัฒนาระบบดังกลาวจะเปนการนําเครื่องมือ
และเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับกระบวนการทํางานขององคกรซึ่งประกอบไปดวย
กระบวนการตาง ๆ ไดแก การมอบหมายงาน การสรางโครงรางโครงการ รวมไปถึงการอนุมัติโครงราง
โครงการ การสรางโครงการ และการติดตามความกาวหนาของโครงการ การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ
ใหกับโครงการและการติดตามกิจกรรมโครงการจากปฏิทินกิจกรรม อีกทั้งยังไดนําเครื่องมือตาง ๆ มา
สนับสนุนการพัฒนาตามกระบวนการที่กลาวไวขางตน ไดแกภาษากูเกิลแอพสคริป (Google Apps
Script) รวมไปถึงการเชื่อมตอบริการตาง ๆ โดยผานเอพีไอ (API) ของกูเกิลแอพพลิเคชัน (Google
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Apps) ไดแกกูเกิลสเปรดชีต (Google Spreadsheet) กูเกิลคาเลนดาร (Google Calendar) กูเกิล
ไดรฟ (Google Drive) จีเมล (Gmail) มาใชสาหรับการแจงรายละเอียดการโครงรางโครงการ และ
การแจงผลการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น พรอมทั้งนํามาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวร ISO29110 VSE
มาควบคุมตั้งแตกระบวนการเริ่มตนโครงการจนสิ้นสุดโครงการเพื่อการพัฒนามีแบบแผน มีคุณภาพ
และเมื่อ เกิ ด ป ญ หาสามารถติ ดตามและแก ไ ขให ลุ ล ว งได ด ว ยดี ความพึ ง พอใจการใชง านโดยให
เจาหนาที่จากศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรูจํานวน 4 คนทําการทดสอบ ซึ่งผลลัพธที่ไดจาก
การนําไปทดสอบการใชงานและประเมินผลความพึงพอใจพบวาในสวนของโมดูลการมอบหมายงาน
ไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.44 คะแนน สวนของโมดูลการสรางและการอนุมัติโครงรา ง
โครงการไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.13 สวนของโมดูลการสรางและติดตามโครงการได
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.19 สวนของโมดูลการกําหนดกิจกรรมโครงการและโมดูลจัดการ
ทรัพยากรไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.62 จากผลการประเมินแตละโมดูลสามารถประเมินผล
ความพึงพอใจโดยรวมของระบบไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.4 คะแนนซึ่งเปนคะแนนที่อยูใน
เกณฑดี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สรุปไดวา การบริหารจัดการโครงการ
ตาง ๆ ทั้งหนวยงานราชการและเอกชน ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใชงาน การคนหาขอมูล ขอมูลมีความเปนระเบียบเรียบรอย การสืบคนขอมูลเปนไปดวย
ความรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหกับผูใชงาน ทําใหผูวิจัย มีความสนใจพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อบันทึกขอมูล จัดเก็บขอมูลเพิ่ม และรายงานขอมูล โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่สามารถดําเนินการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการทําวิจัย
การศึกษา เรื่อง ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบงเปน 3 ตอน
แตและตอนมีกระบวนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
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3.1 วิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูล
ผูวิ จั ย ได วิ เ คราะห ก ระบวนการรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปและสํารวจความตองการจากคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา/ผูรับผิดชอบ
โครงการ และเจาหนาที่ เพื่อชี้แจงใหทราบถึงขั้นตอนการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมความตองการ
หลักจากผูวิจัยไดทําการชี้แจงใหทราบถึงขั้นตอนวิธีการศึกษาแลวทําการเก็บรวบรวมความตองการ
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1.1 การวางแผนการสัมภาษณ
เป น ขั้ น ตอนสํ า รวจความต อ งการจากจากคณบดี รองคณบดี ประธานหลั ก สู ต ร
สาขาวิชา/ผูรับผิดชอบโครงการ และเจาหนาที่ โดยทําการวิเคราะหกระบวนการขั้นตอนการรายงาน
ผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผล
การดําเนินโครงการในแตละปงบประมาณที่ มหาวิทยาลัย ดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมถึงศึกษา
Software การบริห ารจั ดการอื่ น ๆ ที่สามารถนํา มาใชใ นการบริห ารจั ดการโครงการที่คณะฯ
ดําเนินการในแตละปงบประมาณ และเปน Software ที่มหาวิทยาลัยฯ ทํา MOU กับบริษัทที่เปน
เจาของลิขสิทธิ์
3.1.2 การดําเนินการสัมภาษณ
เป น ขั้ นตอนการสั ม ภาษณ เ พื่ อรวบรวมความตอ งการจากจากคณบดี รองคณบดี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา/ผูรับผิดชอบโครงการ และเจาหนาที่ โดยนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
โดยแบงการสัมภาษณออกเปนการสัมภาษณความตองการจากคณบดี การสัมภาษณรองคณบดี และ
การสัมภาษณประธานหลักสูตรสาขาวิชา/ผูรับผิดชอบโครงการ เจาหนาที่
3.1.3 การวิเคราะหสรุปผลการสัมภาษณและความตองการของระบบ
ทําการสรุปผลจากการสัมภาษณเพื่อรวบรวมความตองการทั้งหมดมาตรวจสอบความ
ครบถวนและยืนยันความตองการจากคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา/ผูรับผิดชอบ
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โครงการ และเจาหนาที่ พรอมทั้งกําหนดรายละเอียดเนื้อหาความตองการของระบบบริหารจัดการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 ของมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒนาระบบสําหรับบันทึกขอมูล จัดเก็ บขอมูล ติดตามขอมูล และรายงานขอมู ล จัดการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ผูวิจัยไดนําผลจากวิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมู ล
พรอมทั้ งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 เพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาระบบ ดังนี้
3.2.1 ออกแบบระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
การทํ า งานของระบบแบ ง ออกเป น ส ว นของการบั น ทึ ก ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรม
Microsoft Access ออกแบบการทํางาน ประกอบดวย
- กรอกขอมูลโครงการ
- การลบ/แกไข ขอมูลโครงการ
- การอัพเดทสถานะของโครงการ
- การออกรายงานผลการดําเนินงาน
- การสงออกขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกับ Microsoft word
ดําเนินการทดสอบระบบเพื่อหาความผิดพลาดของระบบบริหารจัดการ โดยการบันทึก
ขอมูลโครงการ แกไข ลบ การสงออกขอมูล การรายงานผล เปนการทดสอบการทํางานทั้งระบบ
3.2.1 ประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผูวิจัยนําระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปที่พัฒนาขึ้น โดยใช
โปรแกรม Microsoft Access ใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารคณะฯ โดยใช
สาธิตวิธีการทํางานของระบบพรอมประเมินระบบโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน ไดแก
1) อาจารย ดร.เสกสรรค ศิ วิลั ย รองผู อํา นวยการโครงการจัด ตั้ง ศูน ยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผนพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน
3.2.2 ประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนด 2 ดาน
1) ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ มี 9 ประเด็นคําถาม
2) ดานการออกแบบระบบ
มี 3 ประเด็นคําถาม
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3.3 ความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
3.3.1 กลุมเปาหมายในการวิจัย
บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา/ผูรับผิดชอบโครงการ เจาหนาที่ จํานวน 10 คน
3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ที่คลอบคลุม ครบถวนตาม
กรอบแนวคิดที่ศึกษา ตรงตามวัตถุ ประสงคที่ตอ งการวัด โดยกําหนดประเด็นคํา ถาม 7 ประเด็น
คําถาม ไดแก
1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน
2. การใชงานระบบเขาใจงาย
3. ระบบมีความรวดเร็ว
4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน
5. ลดการใชกระดาษ
6. มีความเสถียรของระบบ
7. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน
3.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จั ย ได ทํา การเก็ บ ข อมู ล โดยการแจกและเก็ บ แบบสอบถามด วยตนเอง โดยจะ
ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลภายในระยะเวลา 1 เดือน จํานวน 10 คน และไดแบบสอบถามกลับคืน
มาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100
3.3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความตรวจความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม และ
นํา มาวิเ คราะหขอมู ล โดย สถิติ วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics)
ประกอบด ว ย คา ความถี่ (Frequency) ค า รอ ยละ (Percentage) และคา เฉลี่ ย (Mean) ในการ
วิเคราะหขอมูล จัดหมวดหมูเรียงตามลําดับความถี่ แลวเรียบเรียงนําเสนอเปน ความเรียง โดยใช
คาเฉลี่ย ( X) แลว นํามาเปรี ยบเทีย บกับเกณฑเพื่อใช ในการแปลผล แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ (ยุทธ
ไกยวรรณ, 2545 : 248) โดยคิดคะแนนและเกณฑระดับความพึงพอใจเปนดังนี้
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
มีคาคะแนน 1
ระดับความพึงพอใจนอย
มีคาคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีคา คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมาก
มีคาคะแนน 4
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีคาคะแนน 5
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และคาคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑดังนี้
คะแนนคาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง
คะแนนคาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง
คะแนนคาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง
คะแนนคาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง
คะแนนคาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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3.3.5 การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามความถึง
พอใจตอระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิ บัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ให คํา นิย ามศัพ ท เ ฉพาะของระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. สรางขอคําถามแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ ระบบบริหารจัดการ
โครงการตามแผนปฏิบัติ การประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ คลอบคลุม ครบถว นตามกรอบ
แนวคิดที่ศึกษา ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี
แหยมคง อาจารยประจําหลักสูตรสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และไดปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหาร
จัดการขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจํา และพัฒนาระบบบริห ารจัดการโครงการ รวมถึง
ประเมิน ความถึง พอใจตอการใชงานระบบบริห ารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 วิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการวิเคราะหก ระบวนการและความตอ งการของระบบบริห ารจั ดการขอ มู ล
โครงการตามแผนปฏิบัติ การประจํา ป งบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ลสงคราม โดยทําการวิเคราะห กระบวนการขั้น ตอนการรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการ
ดํ า เนิ น โครงการในแต ล ะป ง บประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การอยู ใ นป จ จุ บั น รวมถึ ง ศึ ก ษา
Software การบริห ารจั ดการอื่ น ๆ ที่สามารถนํา มาใชใ นการบริห ารจั ดการโครงการที่คณะฯ
ดําเนินการในแตละปงบประมาณ และเปน Software ที่มหาวิทยาลัยฯ ทํา MOU กับบริษัทที่เปน
เจาของลิขสิทธิ์ โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 “พัฒนาเปนระบบบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สรุปผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ระบบดํ าเนินการปจจุบัน กับ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโครงการ ดังนี้
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ คือ โปรแกรม Microsoft
Access 2010 ที่เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 1 โปรแกรม Microsoft Access 2010
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ตาราง 1 เปรียบเทียบกระบวนการดําเนินการโครงการ ปจจุบัน กับ ระบบบริหารจัดการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ขั้นตอนการดําเนินการปจจุบัน
การ
1.จัดทําบันทึกขอความ เพื่อขออนุมัตโิ ครงการ 1.กรอกขอมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป มีรายละเอียดดังนี้ ตามแผนปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชา/หนวยงาน
- หลักสูตรสาขาวิชา/หนวยงาน
- ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค/วันจัดกิจกรรม
- ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค/วันจัดกิจกรรม
- ภายใตโครงการระดับมหาวิทยาลัย
- ภายใตโครงการระดับมหาวิทยาลัย
- รหัสงบประมาณ/จํานวนเงิน
- รหัสงบประมาณ/จํานวนเงิน
- ผูรับผิดชอบโครงการ ลงนาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ ลงนาม
พรอมแนบเอกสาร กนผ 01 และ กําหนดการ พรอมอัพโหลด file เอกสาร กนผ 01 และ
กําหนดการ พิมพขอมูลจะแสดงผลใน
Microsoft word เพื่อทําบันทึกขอความขอ
อนุมัติโครงการ
2.เสนอผูบริหารพิจารณาขออนุมัติโครงการ
2.เสนอผูบริหารพิจารณาขออนุมัติโครงการ
3.ดําเนินกิจกรรมและเบิกจายงบประมารตาม 3.ดําเนินกิจกรรมและเบิกจายงบประมารตาม
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
4.เอกหลักฐานการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ 4.เอกหลักฐานการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ
อยูเครื่องผูรับผิดชอบโครงการ
อยูที่ Server TADA ของคณะฯ

จากตาราง 1 พบวา ขั้นตอนการดําเนินการโครงการ ณ ปจจุบัน มีขั้นตอนกระบวนการโดย
ผูรับผิดชอบโครงการ จั ดทํ าบัน ทึกขอ มูล พร อมกรอกรายละเอี ย ดที่ เ กี่ย วข องพร อมแนบเอกสาร
หลักฐาน และขออนุมัติโครงการตามลําดับ เอกสารหลักฐานอยูที่เครื่องผูรับผิดชอบโครงการ สวนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนการกรอกขอมูลผานระบบที่
จัดทําขึ้น พรอมพิมพเสนอขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word และดําเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติ
โครงการ ขอมูลหลักฐานการดําเนินการอยูที่ Server TADA ของคณะฯ
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ตาราง 2 เปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ผูรับผิดชอบ และ
การรายงานผล
ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ขั้นตอนการดําเนินการปจจุบัน
การประจําป
1.อาจารย/ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําเอกสาร 1.เจาหนาที่บันทึกกิจกรรตามโครงการผาน
ขออนุมัติโครงการ ดวยตนเองจากบันทึก
ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ขอความ
การ
2.เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ รายงาน 2.เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ รายงาน
ผลพรอมแนบสําเนาผลการอนุมัติ แจง
ผลผูรับผิดชอบโครงการ บันทึกขอมูลการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมผ า นระบบ ได แ ก สถานะขอ
อนุ มั ติ โ ครงการ
 ขออนุมัติโครงการเรียบรอยแลว
 ยังไมไดขออนุมัติโครงการ
และสถานการณดําเนินงานตาแผนปฏิบัติการ
3.ตรวจสอบสถานการณขออนุมัติโครงการเพื่อ 3.ตรวจสอบสถานการณขออนุมัติโครงการเพื่อ
ติดตามโครงการรายไตรมาสหรือเตรียมความ
ติดตามโครงการรายไตรมาสหรือเตรียมความ
พรอมการตรวจโครงการประจําป จากแฟม
พรอมการตรวจโครงการประจําป จากระบบ
เอกสารหลักฐานโครงการหรือติดตามจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ
บริหารจัดการโครงการ
4.ติดตามรายงานผลการขออนุมัติโครงการหรือ 4.ติดตามรายงานผลการขออนุมัติโครงการหรือ
การดําเนินโครงการผานประธานหลักสูตร
การดําเนินโครงการผานระบบบริหารจัดการ
สาขาวิชาหรือผูรับผิดชอบ เพื่อรับทราบ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
สถานการณดําเนินกิจกรรม

จากตาราง 2 พบวา การเปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ผูรับผิดชอบ และการรายงานผล จากที่ดําเนินการปจจุบันดําเนินการโดยอาจารยหรือผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติโครงการ รวมถึงการรายงานผลหรือการติดตาม ดําเนินการผานเอกสารทั้งหมด
สวนระบบบริหารจั ดการประจํ าปตามแผนปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการจะ
ดําเนินกรอกขอมูลผานระบบทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบสถานการณขออนุมัติโครงการเพื่อรายงาน
ผลรายไตรมาสหรือเตรียมความพรอมการตรวจติดตามโครงการประจําป
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ตอนที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผูวิจัยไดนําผลจากวิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมู ล
พรอมทั้ งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 เพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาระบบ ดังนี้
1. การทํางานของระบบแบง ออกเปนสวนของการบันทึกขอมูล โดยออกแบบการทํางาน
ประกอบดวย
- กรอกขอมูลโครงการ
- การลบ/แกไข ขอมูลโครงการ
- การอัพเดทสถานะของโครงการ
- การออกรายงานผลการดําเนินงาน
- การสงออกขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกับ Microsoft word 2010
กระบวนการทํางานของระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563
มีขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
เริ่มตน
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กรอกขอมูลโครงการลงในระบบ

ระบบบันทึกและ
แสดงผล

แสดงผลการขออนุมตั ิโครงการ

Link to word

ออกบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ
พิมพบันทึกขอความ/รายงานสรุป
การขออนุมัติโครงการ
จบการทํางาน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการทํางานของระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
การพั ฒ นาระบบระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิบั ติ ก ารประจํ า ป โดยใช
โปรแกรม Microsoft Access 2010 ประกอบดวยสวนตาง ๆ และมีกระบวนการทํางาน ดังนี้
2.1 การเพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพที่ 3 ฟอรมการกรอกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.2 การพิมพขอมูลที่กรอกในระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อ
ขออนุมัติโครงการตอหัวหนาสวนราชการ ในรูปแบบ Microsoft Word

ภาพที่ 4 บันทึกขอความเพื่อขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
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2.3 การบันทึกสถานการณอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพที่ 5 ฟอรมแสดงสถานะโครงการ อนุมัติโครงการ/ไมอนุมัติโครงการ
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2.4 ขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย รหัส
การเบิกจายงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ สถานะโครงการ รายงานผลในรูปแบบ Microsoft Word

ภาพที่ 6 ขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.5 การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กรอกใน
ระบบ และรายงานผลโครงการในรูปแบบ Microsoft Word

ภาพที่ 7 ฟอรมการกรอกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 ประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบ โดยกําหนด 2 ดาน ไดแก
2.3.1 ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ มี 9 ประเด็นคําถาม
1) ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
2) ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงชี้
3) การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิใ์ นการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
4) การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯ มีประสิทธิภาพตอการใชงาน
5) ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ
6) ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
7) ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
8) ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
9) ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก
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2.3.2 ดานการออกแบบระบบ มี 3 ประเด็นคําถาม
1) การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
2) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม
3) ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการจาก
ผูเชี่ยวชาญ ตอระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3 ทาน สรุปผลดังนี้
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ตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คาเฉลี่ยความ ระดับความ
ขอ
รายการ
พึงพอใจ (X)
พึงพอใจ
ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ
1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
4.00
ดี
2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงชี้
4.00
ดี
3 การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
4.00
ดี
ขอมูลของผูใชงาน
4 การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯมีประสิทธิภาพตอการใชงาน
4.00
ดี
5 ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ
4.67
ดีมาก
6 ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
4.00
ดี
7 ระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
5.00
ดีมาก
8 ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรงประเด็น และ
4.33
ดี
สื่อความหมายชัดเจน
9 ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯในการ
3.67
ปานกลาง
กํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก
ข. ดานการออกแบบ
10 การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
4.33
ดี
11 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม
4.33
ดี
12 ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ
4.33
ดี
ผลการประเมินเฉลีย่
4.36
ดี
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จากตาราง 3 พบว า ผลการประเมิ น ระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลประเมินในภาพรวม อยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 เมื่อ
จําแนกรายดาน ประกอบดวย ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ ประเด็นระบบฐานขอมูลฯ
ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับ
ความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ประเด็น ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ มี
คา เฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับ ความพึงพอใจ ดีมาก และผู บ ริหารสามารถใชป ระโยชนจ ากระบบ
ฐานขอมูลฯ ในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
อยูที่ 3.67 ระดับความพึงพอใจ พอใช ตามลําดับ ดานการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจเทากันทั้ง
3 ประเด็นคําถาม คือ การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน , ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม , ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับ
ความพึงพอใจระดับ ดี
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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ผลประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สรุปได ดังนี้

ตาราง 4 ความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประเด็นดานการใชงาน
คาเฉลี่ย (X)
ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน
4.20
ดี
2. การใชงานระบบเขาใจงาย
4.20
ดี
4.10
ดี
3. ระบบมีความรวดเร็ว
4.10
ดี
4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน
4.20
ดี
5. ลดการใชกระดาษ
4.20
ดี
6. ระบบมีความเสถียร
4.17
ดี
ผลการประเมินเฉลี่ย

28

จากตาราง 4 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 เมื่อ
จําแนกตามประเด็นคําถามดานการใชงาน ประเด็น ระบบมีความพรอมในการใชงาน , การใชงาน
ระบบเขาใจงาย , ลดการใชกระดาษ , ระบบมีความเสถียร มีผลการประเมินเทากัน คือ มีความพึง
พอใจในดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมาประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใช
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ระบบไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การศึกษาเรื่อง “ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 พัฒ นาระบบบริห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิบั ติ การประ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ การประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผูรับผิดชอบโครงการและเจาหนาที่
ที่เ กี่ ย วข อง จํ า นวน 10 คน เพื่อ ติด ตามและรายงานผลการอนุมั ติโ ครงการตามแผนปฏิ บั ติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการและความตองการของ
ระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการวิเคราะหก ระบวนการและความต อ งการของระบบบริห ารจั ดการขอ มู ล
โครงการตามแผนปฏิบัติ การประจํา ป งบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ลสงคราม โดยทําการวิเคราะห กระบวนการขั้นตอนการรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการ
ดํ า เนิ น โครงการในแต ล ะป ง บประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การอยู ใ นป จ จุ บั น รวมถึ ง ศึ ก ษา
Software การบริห ารจั ดการอื่ น ๆ ที่สามารถนํา มาใชใ นการบริห ารจั ดการโครงการที่คณะฯ
ดําเนินการในแตละปงบประมาณ และเปน Software ที่มหาวิทยาลัยฯ ทํา MOU กับบริษัทที่เปน
เจาของลิขสิทธิ์ โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 “พัฒนาเปนระบบบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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สรุปผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ระบบดํ าเนินการปจจุบัน กับ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโครงการ โดยการเปรียบเทียบกระบวนการดําเนินการโครงการ ป จจุบัน กับ ระบบบริห าร
จัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พบวา ขั้นตอนการดําเนินการโครงการ ณ ปจจุบัน มี
ขั้นตอนกระบวนการโดยผูรับผิดชอบโครงการ จัดทําบันทึกขอมูลพรอมกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวของ
พร อ มแนบเอกสารหลั ก ฐาน และขออนุ มั ติ โ ครงการตามลํ า ดั บ เอกสารหลั ก ฐานอยู ที่ เ ครื่ อ ง
ผูรับผิดชอบโครงการ สวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เปน
การกรอกขอมูลผานระบบที่จัดทําขึ้น พรอมพิมพเสนอขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word และ
ดําเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ขอมูลหลักฐานการดําเนินการอยูที่ Server TADA ของ
คณะฯ และ เปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ผูรับผิดชอบ
และการรายงานผล พบวา การเปรีย บเทียบขั้นตอนการดําเนิ นการโครงการตามแผนปฏิบัติ ก าร
ผูรับผิดชอบ และการรายงานผล จากที่ดําเนินการปจจุบันดําเนินการโดยอาจารยหรือผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติโครงการ รวมถึงการรายงานผลหรือการติดตาม ดําเนินการผานเอกสารทั้งหมด
สวนระบบบริหารจั ดการประจํ าปตามแผนปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการจะ
ดําเนินกรอกขอมูลผานระบบทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบสถานการณขออนุมัติโครงการเพื่อรายงาน
ผลรายไตรมาสหรือเตรียมความพรอมการตรวจติดตามโครงการประจําป
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ตอนที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใชโปรแกรม
Microsoft Access 2010 เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาระบบ ดังนี้
1. การทํางานของระบบแบง ออกเปนสวนของการบันทึกขอมูล โดยออกแบบการทํางาน
ประกอบดวย
- กรอกขอมูลโครงการ
- การลบ/แกไข ขอมูลโครงการ
- การอัพเดทสถานะของโครงการ
- การออกรายงานผลการดําเนินงาน
- การสงออกขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกับ Microsoft word 2010
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
การพั ฒ นาระบบระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิบั ติ ก ารประจํ า ป โดยใช
โปรแกรม Microsoft Access 2010 ประกอบดวยสวนตาง ๆ และมีกระบวนการทํางาน ดังนี้
2.1 การเพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.2 การพิมพขอมูลที่กรอกในระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อขออนุมัติโครงการตอหัวหนาสวนราชการ ในรูปแบบ Microsoft Word 2010
2.3 การบันทึกสถานการณอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4 ขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
รหั ส การเบิ ก จ า ยงบประมาณ รหั ส โครงการ ชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรม วั ต ถุ ป ระสงค งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ สถานะโครงการ รายงานผลในรูปแบบ Microsoft Word 2010
2.5 การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กรอก
ในระบบ และรายงานผลโครงการในรูปแบบ Microsoft Word 2010
3. ประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบ โดยกําหนด 2 ดาน ไดแก
3.1 ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ มี 9 ประเด็นคําถาม
1) ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
2) ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบงชี้
3) การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
4) การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯ มีประสิทธิภาพตอการใชงาน
5) ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ
6) ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
7) ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
8) ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
9) ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก
3.2 ดานการออกแบบระบบ มี 3 ประเด็นคําถาม
1) การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
2) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม
3) ความเร็วในการแสดงขอมูลตาง ๆ
ผลการประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3
ทาน ผลประเมินในภาพรวม อยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 เมื่อจําแนกรายดาน ประกอบดว ย
ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ ประเด็นระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา
ประเด็น ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ มีคาเฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ ดีมาก และผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการดําเนินงาน
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ตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูที่ 3.67 ระดับความพึงพอใจ พอใช
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ผลประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 เมื่อจําแนกตาม
ประเด็นคําถามดานการใชงาน ประเด็น ระบบมีความพรอมในการใชงาน, การใชงานระบบเขาใจงาย,
ลดการใชกระดาษ , ระบบมีความเสถียร มีผลการประเมินเทากัน คือ มีความพึงพอใจในดับ ดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมาประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน มี
คาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอในขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบได คือ
ผลการวิเคราะหกระบวนการและความตองการของระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทําการวิเคราะหกระบวนการขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินการโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป พบว า ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การโครงการ ณ ป จ จุ บั น มี ขั้ น ตอน
กระบวนการโดยผูรับผิดชอบโครงการ จัดทําบันทึกขอมูลพรอมกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวของพรอม
แนบเอกสารหลักฐาน และขออนุมัติโ ครงการตามลําดับ เอกสารหลักฐานอยูที่เครื่องผูรับผิดชอบ
โครงการ แสดงใหเห็นวาการขออนุมัติโครงการ ดําเนินการโดยอาจารยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการ จําทําบันทึกขอความ ขออนุมัติโครงการตามลําดับและเก็บเอกสารหลักฐานไวที่ผูรับผิดชอบ
โครงการ หากมีการรายงานผลหรือตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ ตองคนหาเอกสารหลักฐาน
จากตนฉลับหรือสําเนาที่ทางธุรการถายเก็บไว ทําใหเกิดการลาในการคนหาขอมูล จากการวิเคราะห
ดั ง กล า วได มี ก ารคิ ดระบบเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ โดยพั ฒ นาจาก
โปรแกรม Microsoft Access 2010 โดยใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกรอกขอมูลผานระบบที่จัดทําขึ้น
พรอมพิมพเสนอขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word และดําเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
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ขอมูลหลักฐานการดําเนินการอยู ที่ Server TADA ของคณะฯ เพื่อเปนระบบสารสนเทศของ
หนวยงานดานการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีเจาหนาที่รั บผิดชอบ
โครงการจะดําเนินกรอกขอมูลผานระบบทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบสถานะการขออนุมัติโครงการ
เพื่อรายงานผลรายไตรมาสหรือเตรียมความพรอมการตรวจติดตามโครงการประจําป สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรวินท วินิชาคม และจรส ทรัพยศาสตร (2555) ที่พบวา การจัดทําระบบบริหารจัดการ
ขอมูลโครงการ กสทช. สามารถใชงานไดและการเก็บขอมูลภายในมีความเปนระเบียบเรียบรอยพรอม
ที่จะสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว
การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเปนการพัฒนาโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 การ
ทํางานของระบบแบงออกเปนสวนของการบันทึกขอมูล ประกอบดวย กรอกขอมูลโครงการ การลบ/
แกไข ขอมูลโครงการ การอัพเดทสถานะของโครงการ การออกรายงานผลการดําเนินงาน การสงออก
ขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกับ Microsoft word 2010 ผลการประเมินระบบบริหารจัดการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนด 2 ดาน ดานประสิทธิภาพและประโยชนของ
ระบบ มี 9 ประเด็นคําถาม และดานการออกแบบระบบ มี 3 ประเด็นคําถาม โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3
ทาน ผลประเมินในภาพรวม อยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 เมื่อจําแนกรายดาน ประกอบดว ย
ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ ประเด็นระบบฐานขอมูลฯ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจ ดีมาก แสดงใหเห็น
วาหากมี การใชร ะบบบริห ารจัดการโครงการตามแผนปฏิบั ติ การการประจํ า ป เป นการลดการใช
กระดาษของหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพล จารุวัฒนกุล (2558) ที่พบวา การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสําหรับองคกรขนาดเล็กบนสถาปตยกรรมแบบกลุมเมฆ
ในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ชวยลดคาใช จายในหนวยงานสามารถบริหาร
ทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสม
ผลการประเมิ น ความพึงพอใจของผูใชร ะบบบริห ารจั ดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 เมื่อจําแนกตามประเด็น
คําถามดานการใชงาน ประเด็น ระบบมีความพรอมในการใชงาน , การใชงานระบบเขาใจงาย , ลด
การใชกระดาษ , ระบบมีความเสถียร มีผลการประเมินเทากัน คือ มีความพึงพอใจในดับ ดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.20 รองลงมาประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน มีคาเฉลี่ย
4.10 ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา จันทรสุวรรณ (2554) ที่พบวา ระบบบริหารจัดการ
โครงการเพื่องานประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น สามารถเรียกใชงานและออกรายงานไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว รองรั บ การใชงานในหนว ยงาน และสามารถจั ดการโครงการ/กิ จ กรรมต าง ๆ ไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ
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5.3 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทํา วิจั ยครั้งนี้ แบงเป น 2 ประเด็น ไดแ ก ขอเสนอแนะสํา หรับ การนํ า
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ควรมี การนําระบบบริหารจัดการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่พัฒนาขึ้นมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานงานนโยบายและ
แผนของคณะฯ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทํา วิจัย ระบบบริ หารจั ดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจํ าปงบประมาณ
2563 ของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามผู วิ จั ย มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
ควรศึกษาและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ขยายระบบใหรองรับกับการทางานสวนอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข องกั บ งานนโยบายและแผน เพื่ อ เปน การสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารและให เ กิ ด
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานงานนโยบายและแผนของคณะตอไป
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คําชี้แจง
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โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตาม
แผนปฏิ บัติ การประจํ า ปง บประมาณ 2563 ของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม
1. โปรดตอบทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย  ในชองวาง
2. ขอใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
3. ไมตองเขียนชื่อของทานในแบบสอบถาม

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความเห็นดวย/ความจําเปนกับแนวทางการพัฒนาฯ
รายการ

ก. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ
1. ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน
2.
3.
4.

ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการ
ประเมินตัวบงชี้
การจัดการรักษาความปลอดภัย และกําหนดสิทธิ์
ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯมีประสิทธิภาพ
ตอการใชงาน
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ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช ควรปรับปรุง

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช ควรปรับปรุง

ความงาย(User Friendly) ของการใชงานของระบบ
ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูลฯเปนทางการ ตรง
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
9. ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล
ฯในการกํากับการดําเนินงานตามองคประกอบ
ตางๆ ไดอยางสะดวก
ข. ดานการออกแบบ
10. การจัดวางรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน
11. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อานไดงาย
และสวยงาม
12. ความเร็วในการแสดงขอมูลตางๆ
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5.
6.
7.
8.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงานระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเด็นความพึงพอใจ

ทานมีความพึงพอใจมากที่สุด
ทานมีความพึงพอใจมาก
ทานมีความพึงพอใจปานกลาง
ทานมีความพึงพอใจนอย
ทานมีความพึงพอใจนอยที่สุด
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5
4
3
2
1

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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1. ระบบมีความพรอมในการใชงาน
2. การใชงานระบบเขาใจงาย
3. ระบบมีความรวดเร็ว
4. ขั้นตอนในการใชระบบไมซับซอน
5. ลดการใชกระดาษ
6. ระบบมีความเสถียร
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน

ขอเสนอแนะ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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