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รายงานวิจัยสถาบัน
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การสํารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ
และสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
เสกสรรค์ ศิวิลัย

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปีงบประมาณ 2559
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รายงานวิจัยสถาบัน
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การสํารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ
และสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
เสกสรรค์ ศิวิลัย

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปีงบประมาณ 2559

คํานํา
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การสํ า รวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในระดั บ คณะและสํ า นั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนําผลการ
สํ า รวจความต้ อ งการไปประกอบการพิจ ารณาจัด ทํา แผนและพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ มี ค วาม
เหมาะสมตรงความต้องการยิ่งขึ้น เพื่อให้การทํางานภายในระดับคณะและสํานัก ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
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วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผู้ทําวิจัย

ก | ห น้ า

บทคัดย่อ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อเรื่อง การสํารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสํานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อผู้วิจัย วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ ผู้ทําวิจัย
เสกสรรค์ ศิวิลัย ผู้ร่วมทําวิจัย
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
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ยาล
ัยรา
ช

การวิจัยเรื่อง “การสํารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและ
สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี 2559 และนําผลการ
สํา รวจความต้ อ งการไปประกอบการพิจ ารณาจั ด ทํา แผนและพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ มี ค วาม
เหมาะสมตรงความต้องการยิ่งขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา สายสนับสนุน และสายวิชาการใน
ระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 49 คน โดยใช้แบบสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครอบคลุมความต้องการ 3 ด้าน ได้แก่ Software Hardware และ Peopleware การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการสํารวจพบว่า
1. ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Software
ทุกคณะและสํานักมีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Software มากที่สุด เป็น
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะประเภทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใหม่ เป็นส่วนใหญ่ แตกต่างกันตามการใช้
งานของแต่ละคณะและสํานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาเป็น ความต้องการนํา
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ในคณะและสํานักของตนเอง และสุดท้ายเป็นความต้องการซอฟต์แวร์
สําเร็จรูป ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประเภท antivirus ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทํางานทั่วไป เช่น Microsoft
Office ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางสถิติ เช่น SPSS R และ PSPPและซอฟต์แวร์ประเภท กราฟฟิค เช่น
Adobe Photoshop Illustrator และ Sketchup เป็นต้น
2. ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Hardware
ในบางคณะได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะวิทยาการจัดการ พบว่ามีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Hardware ด้าน network
ประเภท Internet/wifi เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา เป็นความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ และสุดท้าย
ความต้องการด้าน network ประเภท telephone
3. ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Hardware
ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Peopleware มีจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี ความต้ องการด้าน Peopleware
ประเภทการทํางานร่วมกัน ความต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และความต้องการประเภทบุคลากร
แนะนําด้าน IT
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กิตติกรรมประกาศ
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โครงการวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน
ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูล
สงคราม ได้ทําการศึกษาวิจัยสถาบันให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอย่างสูงที่ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยฉบับนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ รองผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง และแนวทางในการทําวิจัย
และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินจัดทําการวิจัย และขอขอบพระคุณบุคลากรในระดับคณะ
และสํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสํารวจเพื่อการวิจัย
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นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผู้ทําวิจัย
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1.1 จํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ตามสถานภาพ
1.2 จํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามคณะ/สํานักที่สังกัด
2.1 จํานวนและร้อยละความต้องการด้าน Software จําแนกตามคณะและสํานัก
2.2 จํานวนและร้อยละความต้องการด้าน Hardware จําแนกตามคณะและสํานัก
2.3 จํานวนและร้อยละความต้องการด้าน Peopleware จําแนกตามคณะและสํานัก
3 จํานวนและร้อยละรายการความต้องการด้าน Software จําแนกตามประเภท
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
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1 บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อสํารวจความต้องการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปีการศึกษา 2559
2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ระดับคณะ) เพื่อสํารวจความต้องการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี
การศึกษา 2559
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ระดับสํานัก) เพื่อสํารวจความต้องการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี
การศึกษา 2559
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ระดับสํานัก) เพื่อสํารวจความต้องการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี
การศึกษา 2559 (ต่อ)
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
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ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการค้นหา
และรวบรวมข่าวสารข้อมูล ไว้อย่ างมากมาย เนื่องจากความรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ทาให้
สามารถติดต่อสื่อสาร ค้นคว้า หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทาให้ประหยัดเวลาในการทางานได้มาก
ขึ้นในด้านข้อมูลสารสนเทศก็สามารถนามาเก็บไว้บนเครือข่ายได้ ทาให้เกิดความสะดวกในการนาไปใช้
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้กับระบบงานในองค์กรของตนไม่ว่าจะให้
ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุทธศาสตร์ขององค์กร การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการจัดเก็บและค้นหา
สารสนเทศบนเครือข่าย ซึ่งทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทางานและ
เข้าถึงทุกๆ หน่วยงานในองค์กรได้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นองค์กรหนึ่ง ที่มีการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานระดับ คณะ สานัก ศูนย์ สถาบัน รวม 6
คณะ 3 สานัก 1 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ส านั ก งานอธิก ารบดี ส านัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานเป็นของตนเอง
จานวนมาก การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันออกไป บางหน่วยงานมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นของตนเอง แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ยัง
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี
หนึ่งในภารกิจหลัก คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทาการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะทางาน ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ
ให้ บ ริ ก ารใช้ งานภายในมหาวิ ทยาลั ย และมี นโยบายที่ จ ะใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็น เครื่อ งมื อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งใน
ด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้ อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ความต้องการในการใช้ป ระโยชน์ และแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่า วสาร และสารสนเทศร่ว มกันได้อย่ า ง
เหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการสารวจความต้องการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อนาผลการสารวจ
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและรวมทั้ง
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กาหนดทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรคณะและสานัก
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงานดังนี้
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

พันธกิจของหน่วยงาน
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
ฝึกอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ทันสมัย สู่ท้องถิ่นและสังคม ก้าวสู่
ความเป็นเลิศในการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนประสานการดาเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. พัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานและขยายระบบเครือข่ ายให้ มีเสถีย รภาพสู งและมีความเร็ ว
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
3. ยกระดั บ ศั กยภาพด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของนัก ศึก ษา และบุค ลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรเรียนรู้ร่วมกันอย่างเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน
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1. ประสานการดาเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. สร้างระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพในการใช้งาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการวิชาการด้าน ICT ที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการใช้ทรัพยากร ICT

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน

1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการใช้งานด้าน ICT ที่ดี
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับบริการอย่างเหมาะสม
3. มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. นั ก ศึ กษา บุ ค ลากรภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย มีค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ICT ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เสริมสร้างสื่อด้าน ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
6. มีองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ICT เพื่อการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ขอบเขตของโครงการวิจัย
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1. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานศู น ย์ เ ทคโนโลยี น าผลการส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปประกอบการพิจารณา
จัดทาแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมตรงความต้องการยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากหน่วยงานระดับ
คณะ สานัก ศูนย์ สถาบัน รวม 6 คณะ 3 สานัก 1 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ ตาแหน่ง
คณะและสานัก เป็นต้น
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-

ตัวแปรตาม
-

ความต้องการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย/วรรณกรรมปริทัศน์ (Literature review)
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสารวจความต้องการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีการดาเนินงานวิจัย

1. วิธีการศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ใช้การสารวจเชิงปริมาณ (Survey Research)
2. ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเลือกสุ่ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยกาหนดตามลักษณะประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ นักศึกษา สายสนับสนุน
สายวิชาการ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จานวนทั้งหมด 49 คน
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4. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 ใช้วิธีการ
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วน
ที่ 3 ใช้วิธีตีความและวิเคราะห์เนื้อหาจากความคิดเห็นแล้วสรุปใจความสาคัญ พร้อมทั้งคานวณร้อย
ละ โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของความเรียง
6. สถิติที่ใช้
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ใช้แจกแจงความถี่และร้อยละ
6.2 วิเคราะห์ระดับข้อเสนอแนะ ใช้ร้อยละ

การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ หมายถึ ง การพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ของ คณะหรือสานัก มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พิบูลสงคราม ผ่ านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในเวลาที่รวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ความต้องการ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะได้หรือทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งเป็น ความต้องการไม่มีวันสิ้นสุด โดยจะเริ่มจากระดับต่าไประดับสูง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย/ประโยชน์ในการนาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน

1. หน่ ว ยงานศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสานักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศนาผลการสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับคณะและสานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปประกอบการพิจารณา
จัดทาแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมตรงความต้องการยิ่งขึ้น
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การวิจัยเรื่อง “การสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและ
สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ได้ศึกษา เอกสาร และงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสารวจความต้องการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการสารวจความต้องการ
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การสารวจ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ที่ต้องการในเรื่องใด
เรื่ องหนึ่ งเพื่อการสื บ หาข้อมูล และนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานหรือจัดท า
แผนการด าเนิ น งานต่ า งๆ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร เช่ น การใช้ แ บบสอบถาม การเขี ย น
แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง (กิตติมา เจริญหิรัญ, 2554)
การสารวจความต้องการตามมาตรฐานทั่วๆ ไป ซึ่งแบ่ งออกเป็น 6 ขั้นตอน ทั้งนี้อาจมีความ
แตกต่างกันบ้าง โดยขึ้นอยู่กับ ปัญหาที่แท้จริงหรือธรรมชาติของระบบงานนั้นๆ ขนาดของโครงการ
และระดับของความเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 1. การทาความเข้าใจกับปัญหาหรือความจาเป็นของปัญหา
ขั้นตอนที่ 2. การกาหนดขอบเขตของระบบงานและข้อจากั ด การกาหนดขอบเขตของ
โครงการ และการแยกแยะเงื่อนไขความต้องการกับข้อจากัด
ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์แผนผังองค์กร การ
ดาเนินการสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร การเฝ้าดูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง การสังเกตการณ์การ
ทางาน ทั้งการนาข้อมู ลเข้าและผลลั พธ์ที่ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่สัมภาษณ์ห รือตรวจสอบกับ
เอกสารที่ได้รับการสารวจเป็นกลุ่ม การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มักจะกินเวลา บางครั้งอาจใช้วิธีหาข้อมูล
เป็นกลุ่มใหญ่ โดยให้กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมเหมือนการสัมภาษณ์ แต่มี
จุดเด่นที่สามารถให้ข้อมูลได้มากๆ ได้จากทุกพื้นที่
ขั้นตอนที่ 4. กาหนดประโยชน์ที่จะได้จากโครงการทั้งในเชิงการปฏิบัติงาน เชิงเทคนิค และ
เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และข้อดีที่จะได้รับทั้งปัจจุบันและในอนาคต
ขั้นตอนที่ 5. ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 6. นาเสนอผลของการสารวจความต้องการและโครงการให้กับผู้บริหาร ขั้นตอน
การนาเสนอ อาจเป็นในรูปแบบของเอกสารหรือรูปแบบภาพเพื่อการนาเสนอ หรืออาจใช้ทั้งสองวิธีคู่
กันไปรูปแบบของรายงานการสารวจเบื้องต้น มักประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
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1. บทนา แสดงภาพรวมของรายงาน ประกอบคาอธิบายระบบงานอย่างย่อ และรายชื่อของผู้
ที่ดาเนินการสารวจเบื้องต้น
2. สรุปความต้องการของผู้ใช้
3. ผลการดาเนินการ แสดงผลของการส ารวจความต้องการเบื้องต้น รวมทั้ง ขอบเขตของ
โครงการ จุดแข็งและความเป็นไปได้
4. ข้อเสนอแนะ พร้อมเหตุผลประกอบ
5. ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อธิบายค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการจัดหาและติดตั้ง
ระบบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบ
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ ทั้งที่คานวณเป็นตัวเงินได้และไม่ได้
7. ภาคผนวก อาจเป็น ตาราง กราฟ หรือเอกสารที่ได้จากการเก็บข้อมูล (กิตติมา เจริญหิรัญ,
2554)
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Information Technology หรือที่นิยมเรียก
ย่อ ๆ ว่า ไอที (IT) ครรชิต มาลัยวงศ์ 2535 ได้อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็น
เทคโนโลยี ที่มีการดาเนิ น การ เพื่อให้ มีการจัดทาสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ ทุก รู ป แบบ เครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์ และระบบส่ ง ผ่ า นข้อ มู ล ต่ า งๆ โดยใช้ เ ทคโนโลยี
โทรคมนาคม เช่น เครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม เครือข่ ายโทรศัพท์ มาใช้ในเรื่องการจัดการ
สารสนเทศ ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันไปได้ใ นเวลาเดียวกัน อย่างสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มี
ความทันสมัย และสามารถส่งผ่านข้อมูลไปได้ทุกสถานที่
ประเภทของเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีสาคัญ 2 สาขา คือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2537)
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทางานได้โดย
อัตโนมัติสามารถอ่านและเก็บบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคาสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทาการคานวณที่
ซับซ้อนและยังสามารถเก็บบันทึกหรือแสดงผลลัพธ์ได้ โดยทางานตามขั้นตอนของคาสั่งที่เตรียมไว้
ล่วงหน้า (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2537) การทางานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ
2 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) (สิทธิชัย ประสานวงศ์, 2526)
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่รอบนอก (Peripheral Devices)
คอมพิว เตอร์ ป ระกอบด้ว ยอุ ปกรณ์ต่าง ๆ สามารถจาแนกหน้าที่ตามลั กษณะของการใช้งานได้ 4
ประเภท คือ
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทาหน้าที่รับข้อมูลหรือคาสั่งจากภายนอกส่งเข้าสู่หน่วย
ประมวลผลกลาง เพื่อทาการประมวลผลอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์
สแกนเนอร์ ปากกาเรืองแสง และเครื่องอ่านพิกัด เป็นต้น
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2. หน่วยประมวลผลกลาง (Control Processing Unit-CPU) เป็นสมองของคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นหน่วยความจาหลัก (Primary Storage) เป็น
หน่วยความจาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่เก็บข้อมูลและคาสั่งต่าง ๆ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ROM (Read Only Memory) ทาหน้าที่เก็บโปรแกรม
คาสั่งและข้อมูลต่างๆ เอาไว้อย่างถาวร ไม่สามารถลบทิ้งหรือเขียนข้อมูลอื่นทับลงไปได้ และ RAM
(Random Access Memory) เป็นหน่วยความจาที่ไม่ถาวร ทาหน้ าที่บันทึกข้อมูลและคาสั่งที่จะใช้
งาน สามารถบั น ทึ ก ใหม่ ไ ด้ ต ลอดเวลา ส าหรั บ ส่ ว นที่ ส อง คื อ หน่ ว ยค านวณและเปรี ย บเที ย บ
(Arithmetic and Logic Unit) ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคานวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร
และเปรียบเทียบข้อมูล และส่วนที่สาม คือหน่วยควบคุม (Control Unit) ทาหน้าที่ควบคุมการทางาน
ของหน่วยประมวลผลกลางตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (จุฑารัตน์ ศราวณะ
วงศ์, 2540)
3. หน่ ว ยแสดงผลลั พธ์ (Output Unit) ทาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ห รือคาตอบจากการ
ประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์ ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์
พล็อตเตอร์ เป็นต้น (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2537)
4. หน่วยความจาสารอง (Secondary Storage) ทาหน้าที่บันทึกโปรแกรมคาสั่งหรือข้อมูล
เอาไว้ ใ ช้ ภ ายหลั ง เมื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล หรื อ ค าสั่ ง ไว้ แ ล้ ว จะอยู่ อ ย่ า งถาวรจนกว่ า จะลบทิ้ ง ตั ว อย่ า ง
หน่ ว ยความจ าส ารอง เช่น เทปแม่ เ หล็ ก จานบั นทึ ก แบบแข็ ง แผ่ นบั น ทึ ก แบบอ่ อ นและจานซี ดี
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538)
ซอฟต์ แ วร์ หมายถึ ง ชุดค าสั่ งเขียนขึ้น มาเพื่อ ใช้ค อมพิว เตอร์ ทางานตามความต้ องการ
ซอฟต์แวร์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติการของเครื่อง (Operating System) คือ โปรแกรมที่ควบคุม
การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องและอาจทาหน้าที่ใน
การจัดการต่าง ๆ ด้วย เช่น การควบคุมข้อมูลที่ป้อนเข้าและออก การจัดลาดับการคอมไพล์ การจัด
เนื้อที่ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น โปรแกรมที่รู้จักกันทั่วไป เช่น DOS WINDOWSและ UNIX เป็นต้น
2. ซอฟต์ แวร์ป ระยุกต์ (Application Software) คือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อสั่ งให้
คอมพิวเตอร์ ทางานเฉพาะอย่ างตามที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ,
2540)
2.1.1 โปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไป (Application Package) หมายถึงโปรแกรมที่เขียน
ขึ้นมาเพื่อให้ ใช้ได้กับงานทั่วไป ตัวอย่าง โปรแกรม เช่น Microsoft Word, Word Perfect
CUWriter. RW, WordStar เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร โปรแกรม Lotus 1-2-3,
Microsoft Excel, QUATTRO Pro ใช้ในงานคานวณต่าง ๆ ทางธุรกิจ ใช้ในการทาบัญชี รายรับรายจ่าย โปรแกรม dBASE, Clipper, FoxBase, Paradox CDS/ISIS ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจานวน
มาก ๆ ที่มีรูปแบบเดียวกันให้เป็นระเบียบ และสามารถค้นหาข้อมูลมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
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และโปรแกรม PowerPoint, Story Board ใช้เตรียมหัวข้อคาบรรยายไว้ในระบบคอมพิวเตอร์สาหรับ
นาไปพ่วงต่อกับเครื่องวีดีทัศน์ เพื่อฉายคาบรรยายขึ้นบนจอภาพ หรือจัดทาเป็นภาพสไลด์
2.1.2 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้เอง (Customized Programs) หมายถึงโปรแกรม
ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อสนองความต้องการเฉพาะหน่วยงาน
2.2 เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication and Telecommunication
Technology) คาว่า “โทรคมนาคม” เป็นคาที่นิยมใช้ควบคู่กับคาว่า “การสื่อสารข้อมูล” ดังนั้น จึง
เรียกรวมกันว่า “เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม” อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงคาว่าเทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม จะหมายถึง กระบวนการส่งผ่านและรับสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่
ว่ า จะเป็ น เสี ย ง ข้ อ ความ รู ป ภาพ หรื อ ภาพที่ เ คลื่ อ นไหว โดยจะถู ก แปลงให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของ
สัญญาณไฟฟ้า แล้วแพร่กระจายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น สายเคเบิล สายโทรศัพท์ สายใย
แก้วนาแสง ไมโครเวฟ เป็นต้น ทั้งนี้ความเร็วของการส่งสัญญาณไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางที่
สัญญาณไฟฟ้าวิ่งผ่าน ระบบสื่อสารข้อมูลจะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ,
2537)
2.2.1 อุป กรณ์แสดงสารสนเทศ ประกอบด้ว ยคอมพิว เตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นตัว ส่ ง
ข้อมูลโดยส่วนมากจะเรียกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host Computer) หรือศูนย์บริการไฟล์/
ข้อมูล (File Server) ซึ่งหมายถึง คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางซึ่งทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่คอมพิวเตอร์
เครื่องอื่น ๆ ในระบบ และคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่รับข้อมูล ได้แก่ เทอร์มินั ลชนิดต่าง ๆ และสถานี
งานย่อยที่เชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
2.2.2 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Communication Charnel) มีหลายประเภทแต่ที่
นิยมใช้จะเป็นช่องทางการสื่อสารประเภทสาย และช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย เช่น สายโทรศัพท์
สายโคแอกเชี่ยน เส้นใยแก้วนาแสง ไมโครเวฟ และดาวเทียม
2.2.3 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (Communication Equipment) หมายถึงอุปกรณ์ที่
ช่ ว ยให้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งหนึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อี ก เครื่ อ งหนึ่ ง ได้
ประกอบด้วย (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2540)
2.2.3.1 หน่วยเชื่อมต่อ (Interface Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการ
จัดการระบบการส่งผ่านข้อมูล ว่าจะให้มีการส่งผ่านข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยังเส้ นทาง
การส่งข้อมูลเส้นทางใด มีหลายประเภทได้แก่ Multiplexes, Concentrators, Message Switchers
และ ISDN Switches
2.2.3.2 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ได้แก่ โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทา
หน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอล ซึ่งส่งมาจากคอมพิวเตอร์และเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์รับได้ ให้เป็น
สั ญญาณอนาล็ อก ซึ่ งเป็ น สั ญ ญาณที่ช่ องทางสื่ อสารรับ ได้ เพื่อ ส่ งไปทางช่อ งทางสื่ อ สาร ซึ่ง เป็ น
สายโทรศัพท์ เมื่อสัญญาณถึงปลายทางโมเด็มจะแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อ
ส่งเข้าประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
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2.2.3.3 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interconnection) หมายถึง
อุปกรณ์ที่นามาใช้สาหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังเครือข่ายหนึ่งมีหลายประเภท ได้แก่
Bridge, Router และ Gateway
2.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงกลุ่มของ
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทางซึ่งต่อเชื่อมกันไว้อย่างเป็นระบบกับคอมพิวเตอร์ เครื่องใดเครื่อง
หนึ่งหรือหลายเครื่อง จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดย
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าหากัน เพื่อการส่งข่าวสาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2538) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ (สมพิศ ดูศรีพิทักษ์, 2539)
2.3.1 เครือข่ายแบบแลน (Local Area Network : LAN) เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ในระยะใกล้ เช่น ภายใน
หน่วยงานเดียวกัน หรือภายในบริเวณที่ไม่กว้างนัก เป็นระบบการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย โดยจะมีเครื่องหนึ่งทาหน้าที่เป็นแม่ข่ายหรือ
เครื่องที่ให้บริการ (File Server) และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และข้อมูลของเครื่องต่าง ๆ
สามารถเรียกใช้ร่วมกันได้ โดยเครื่องแม่ข่ายจะทาหน้าที่จัดการให้
2.3.2 เครือข่ายแบบแวน (Wide Area Network : WAN) เป็นระบบเครือข่ายที่
ติดตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณกว้าง โดยจะใช้เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมในการเชื่อมโยงเครือข่าย
เช่น โทรศัพท์ ดาวเทียม สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ตั้งแต่ระดับจังหวัด ภาค ประเทศจนถึงทั่วโลก
ตัวอย่างเครือข่ายแวนที่รู้จักกันทั่วโลก คือ อินเทอร์เน็ต
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วิวัฒน์ วงศ์ตระกูล. (2532 : 96 - 97) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารนาสารสนเทศมา
ประกอบการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง โดยมีการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง
ระดับกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม มีวัตถุประสงค์ของระบบเน้นการวางแผน การ
ควบคุ ม และการประชาสั ม พั น ธ์ การด าเนิ น งานส่ ว นใหญ่ มี แ ผนงาน / โครงการ แต่ ไ ม่ บ รรลุ
วัต ถุป ระสงค์ เ กี่ย วกั บ กิจ กรรม ปั ญ หาของระบบสารสนเทศ ได้แ ก่ 1) สถานภาพของหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบไม่เหมาะสมกับภารกิจ 2) ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสาคัญกับสารสนเทศที่จัดทาขึ้นและ
ต้องการเร่งด่วนเกินไป 3) มีฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ และขาดข้อมูลเชิงคุณภาพ 4) บุคลากรไม่เพียงพอ
และมีสมรรถภาพไม่สูง 5) ได้รับ งบประมาณน้อย 6) เครื่องคอมพิวเตอร์มีสมรรถภาพต่า 7) การ
ประชาสัมพันธ์ระบบในกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม ไม่ชัดเจนและกว้างขวาง
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ชะลอและคงศักดิ์ (2545) ได้ทาการสารวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ผลการ
สารวจพบว่า ในส่วนของเทคโนโลยีที่ต้องการของกลุ่มเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ความต้องการอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด ได้แก่
1. ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ลักษณะของผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องการหลั ง
การเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลก่อนจาหน่าย การกาจัดโรคและแมลงที่เกิดมา และการบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลภายหลังเก็บเกี่ยว
2. ด้านเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูป ได้แก่ การถนอมและแปรรูปผักผลไม้ ธัญพืช และพืช
สมุนไพร โดยการทาแห้ง การหมัก และทาเป็นผลิตภัณฑ์จาพวก เครื่องแกง น้าพริก อาหารเสริม
สุขภาพ และขนมแบบไทย
และระดับของเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการหรือต้องการน้อย ได้แก่ การถนอมอาหารและแปรรูป
นม การผลิตไขมันและน้ามัน การใช้ความร้อนและความเย็นในการถนอมและแปรรูป การฉายรังสี
และการใช้กระบวนการทางบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ

จริยา พิชัยคา (2552) ได้ทาการสารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 จานวน 286 คน จากการใช้แบบสารวจ เมื่อ
เรียงลาดับความต้องการจากระดับมากไปหาน้อย ผลการสารวจพบว่า ลาดับแรก ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีผลต่อการเรียน ( = 3.85, S.D. = 0.71) รองลงมา บริการด้านกายภาพเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ( = 3.80, S.D. = 0.70) ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ( = 3.77, S.D. = 0.77)
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อดิศักดิ์ ฦาชา (2551) ได้ทาการสารวจความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในการใช้บริการทางวิชาการ จากโปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการหา
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อม ในการดาเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมศาสตร์ ผลการสารวจพบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้ง 9 กลุ่ม พบว่า มีความ
ต้องการแตกต่างกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรมและประเภทของการให้บริการ โดยในด้านการ
ฝึกอบรม บรรยาย สัมมนา และการตรวจวัด วิเคราะห์และทดสอบ มีความต้องการในการใช้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เฉพาะทางมากที่สุด ตามมาด้วยบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ส่วนบริการด้านออกแบบ ซ่อมสร้างและให้
คาปรึกษา มีความต้องการใช้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในด้านเครือข่ายการใช้บริการ
ทางวิชาการได้มีการสร้างเครือข่ายไว้จานวน 27 กลุ่ม ส่วนแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ เสนอว่า ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการผลิตบุคลากรให้ตรงตามที่
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการด้วย
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จินตนา มังคละกนก (2554) ได้ทาการสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชน
และสังคม เพื่อศึกษาความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ในภาพรวมชุมชนและสังคมมีความต้องการ
การรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ด้านการฝึกอบรมสัมมนา อภิปราย และบรรยาย มากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ และบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตามลาดับ ส่วนความต้องการลาดับต่าสุด ได้แก่ บริการเกี่ยวกับหลักสู ตรการ
เรียนการสอน บริการด้านการบริการสารสนเทศ และบริการด้านการเขียนงานวิช าการและงานแปล
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่ พบว่า ชุมชนและสังคมในเขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร มี
ความต้องการการรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และ
บรรยาย มากที่สุด รองลงมาคือ บริการด้านการค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ และ
บริการการให้ คาปรึ กษาทางวิชาการและวิชาชีพ ตามลาดับ ส่วนความต้องการลาดับต่าสุด ได้แก่
บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน บริการด้านการบริการสารสนเทศ และบริการ ด้านการ
เขียนงานวิชาการและงานแปล สาหรับชุมชนและสัง คมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี มีความต้องการรับ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ด้ านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และ บรรยาย มากที่สุ ด
รองลงมาคือ บริการด้านการค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ และบริการการให้
คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ตามลาดับ ส่วนความต้องการลาดับต่าสุด ได้แก่ บริการเกี่ยวกับ

12
หลักสูตรการเรียนการสอน บริการด้านการบริการสารสนเทศ และบริการด้านการเขียนงานวิชาการ
และงานแปล ตามลาดับ
พูลศิริ พรหมกูล (2555) ได้ทาการศึกษาความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลการศึกษาพบว่า
1. ระดั บ ความต้ อ งการใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภาพรวม และรายองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. ผลการเปรี ย บเทีย บความต้อ งการใช้ทรั พยากรสารสนเทศของส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวแปรประกอบด้วย เพศ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ คณะที่สังกัด และการ
สอนนักศึกษาระดับต่าง ๆ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายองค์ประกอบด้านความต้องการใช้บริการ
ที่มีต่อสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. ผลการเปรี ย บเทีย บความต้อ งการใช้ทรั พยากรสารสนเทศของส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามตัวแปรลักษณะส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม และราย
องค์ประกอบไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ระดับคณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนาผลการสารวจความต้องการใน
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในระดั บ คณะและส านั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามไป
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมตรงความต้องการ
ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรในระดับ
คณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยกาหนดตามลักษณะ
ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ นักศึกษา สายสนับสนุน สายวิชาการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จานวน
ทั้งหมด 49 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปิดให้กรอกแบบสารวจผ่านบริการของ Google Form โดย
สารวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
2. การจัดประชุม เพื่อสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับคณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
สารวจความต้องการให้มีจานวนเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ใช้การประชุมเพื่อสอบสัมภาษณ์และการตอบแบบส ารวจผ่ านบริการของ Google Form
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถาม คณะ/สานัก สถานภาพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลคาถามที่มีลักษณะปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะปัญหา
สิ่งที่ต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานักของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3
ด้านได้แก่ ด้าน Software Hardware และ Peopleware
ตอนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีลักษณะปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทีต่ ้องการในระดับคณะและสานักของตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้นามาจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อจัด
กลุ่มตามระดับคณะและสานัก และสถานภาพ ใช้วิธีการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้วิธีตีความและวิเคราะห์
เนื้อหาจากข้อเสนอแนะแล้ว สรุปใจความสาคัญ เป็นรายข้อพร้อมทั้งคานวณร้อยละ โดยนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของเรียงความ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ใช้แจกแจงความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับข้อเสนอแนะ ใช้ร้อยละ
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยเรื่อง “การสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและ
สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล
สงคราม ประจาปี 2559 การวิจัยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับ
คณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมโดยใช้แบบ
สารวจและการประชุมสัมภาษณ์ ประชากรศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มของ นักศึกษา สายสนับสนุน
และสายวิชาการ จานวน 49 คน การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้
แบบส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในระดั บ คณะและส านั ก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจประกอบด้วย สถานภาพและคณะ/สานักที่สังกัด โดยนา
ข้อมูลแต่ละรายการมาวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 จานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ตามสถานภาพ
สถานภาพ

สายสนับสนุน
สายวิชาการ
นักศึกษา

รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
27
20
2
49

ร้อยละ
55.10
40.82
4.08
100.00

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) จานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 รองลงมาเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82
และนักศึกษาจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08
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ตารางที่ 1.2 จานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสารวจจาแนกตามคณะ/สานักที่สังกัด
จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
15
9
8
2
2
2
2
2
2
2
2
1
49

ร้อยละ
30.61
18.37
16.33
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08
2.04
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะ/สานักที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
งานสารบรรณ
กองกีฬา
สถาบันนานาชาติ
กองพัฒนานักศึกษา
โครงการจัดตั้งกองคลัง
สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัย
รวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 1.2 พบว่าจานวนผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.37 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 งานสารบรรณ กอง
กีฬา สถาบันนานาชาติ กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งกองคลัง สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะ
ครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนเท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 และ
สถาบันวิจัย มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04
ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้ องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้ อ มู ล ความต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ประกอบด้ ว ย ความต้ อ งการด้ า น
Software Hardware และ Peopleware โดยนาข้อมูลแต่ละรายการมาวิเคราะห์ทางสถิติได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 จานวนและร้อยละความต้องการด้าน Software จาแนกตามคณะและสานัก

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองกีฬา

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

กองพัฒนานักศึกษา

3
(15.00)
1
(5.88)
2
(22.22)
4
(50.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
10
(13.89)

งานสารบรรณ

สถาบันนานาชาติ

โครงการจัดตั้งกองคลัง
สถาบันวิจัย

สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่
รวม

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
แล้ว
ใหม่
4
(20.00)
8
(47.06)
2
(22.22)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(25.00)
2
(66.67)
2
(66.67)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
19
(26.39)

13
(65.00)
8
(47.06)
5
(55.56)
4
(50.00)
5
(100.00)
3
(75.00)
1
(33.33)
1
(33.33)
1
(100.00)
1
(100.00)
1
(100.00)
43
(59.72)
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คณะและสานัก

ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป
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จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้ตอบแบบสารวจทุกคณะมีความต้องการด้าน software แตกต่างกัน
ออกไปตามการใช้งานของคณะและสานักของตนเอง ซึ่งมีความต้องการด้านซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะ เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใหม่ จานวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.72 ดัง
รายละเอียดภาคผนวก ข รองลงมา ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว จานวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.39
ดังรายละเอียดภาคผนวก ข และ ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป จานวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.89 ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 2.2 จานวนและร้อยละความต้องการด้าน Hardware จาแนกตามคณะและสานัก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ความต้องการด้าน Hardware
network
คณะและสานัก
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ telephone Internet/wifi
2
1
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(40.00)
(20.00)
(80.00)
1
1
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(20.00)
(20.00)
(60.00)
2
0
0
คณะวิทยาการจัดการ
(40.00)
(0.00)
(0.00)
5
2
7
รวม
(35.71)
(14.29)
(50.00)

อุปกรณ์
อื่นๆ
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จากตารางที่ 2.2 พบว่ามีคณะที่มีความต้องการด้าน Hardware จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ตามลาดับ ซึ่งมี
ความต้องการด้าน network ประเภท Internet/wifi เป็นส่วนใหญ่ จานวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ
50.00 รองลงมา เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 และด้าน
network ประเภท telephone จานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 รายละเอียดดังภาคผนวก
ข. 3
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ตารางที่ 2.3 จานวนและร้อยละความต้องการด้าน Peopleware จาแนกตามคณะและสานัก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รวม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะและสานัก

ความต้องการด้าน Peopleware
บุคลากรแนะนาด้าน
การมีส่วนร่วม นักวิชาการ
IT
1
0
1
(100.00)
(0.00)
(100.00)
0
1
0
(0.00)
(100.00)
(0.00)
1
1
1
(100.00)
(100.00)
(100.00)

จากตารางที่ 2.3 พบว่าคณะที่มีความต้องการด้าน Peopleware จานวน 2 คณะ ได้แก่
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการด้ า น
Peopleware จานวน 1 รายการเท่ากัน ได้แก่ Peopleware ประเภทการทางานอย่างมีส่วนร่วมกัน
ความต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และความต้องการประเภทบุคลากรแนะนาด้าน IT

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

จากการตอบแบบส ารวจ พบข้อเสนอแนะสามารถสรุปผล ได้ดังนี้ ด้าน Software มี
ข้อ เสนอแนะเป็ น ส่ ว นใหญ่ ได้แ ก่ การจั ด หาและจั ดซื้ อ ซอฟต์ แ วร์ ที่มี ค วามจ าเป็ นในการท างาน
รองลงมาได้แก่ การกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะจัดหาและจัดซื้ อซอฟต์แวร์ antivirus ส่วนด้าน
Hardware มีความต้องการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาและปรับปรุงความเสถียรของระบบ
internet และ wifi
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บทที่ 5
สรุปการดาเนินงาน
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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและ
สานัก มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและนาผล
การสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามไปประกอบการพิจารณาจั ดทาแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี ความเหมาะสม
ตรงความต้องการยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. สรุปการวิจัยและอภิปรายผล
2. ข้อเสนอแนะ
สรุปการวิจัยและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผลการส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในระดั บ คณะและส านั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559 จากนักศึกษา สายสนับสนุน สายวิชาการ
จากทั้ง 5 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 7 สานักได้แก่ งานสารบรรณ
กองกีฬา สถาบันนานาชาติ กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งกองคลัง สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่
และ สถาบันวิจัย จานวน 49 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ

การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง 49 คน ส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) คิดเป็นร้อยละ
55.10 อยู่ในกลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.61
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เมื่อทาการแบ่งระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดของ สิทธิชัย ประสานวงศ์ (2526) ทาให้
สามารถจาแนกความต้องการได้ 3 ด้านดังนี้
ด้านที่ 1 ความต้องการด้าน Software
ผู้ตอบแบบสารวจทุกคณะมีความต้องการด้าน software ประเภทซอฟต์แวร์ที่
พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของคณะและสานักของตนเอง
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 59.72 รายละเอียดดังภาคผนวก ข รองลงมา ซอฟต์แวร์
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ที่มีอยู่แล้วและต้องการนามาใช้กับคณะและสานักของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 26.39 รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข และ ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป จานวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.89 ดังตารางที่ 3
ด้านที่ 2 ความต้องการด้าน Hardware
ผู้ตอบแบบส ารวจ จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ตามลาดับ มีความต้องการด้าน network
ประเภท Internet/wifi เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ คิด
เป็นร้อยละ 35.71 และด้าน network ประเภท telephone คิดเป็นร้อยละ 14.29 รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข. 3
ด้านที่ 3 ความต้องการด้าน Peopleware
ผู้ ตอบแบบส ารวจ จ านวน 2 คณะ ได้แ ก่ คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มีความ
ต้องการด้าน Peopleware ประเภทการทางานอย่างมีส่วนร่วมกัน และความต้องการบุคลากร
แนะนาด้าน IT ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จากผลการส ารวจความต้องการในการพัฒ นาระบบสารสนเทศในระดับ คณะและส านั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559 สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ตามขั้นตอน
การสารวจความต้องการตามแนวคิด ของ กิตติมา เจริญหิรัญ (2554) โดยการนาข้อมูลที่ได้นาไป
กาหนดประโยชน์ที่จะได้จากโครงการทั้งในเชิงการปฏิบัติงาน เชิงเทคนิค และเชิงเศรษฐศาสตร์ โดย
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และข้อดีที่จะได้รับทั้ งปัจจุบันและในอนาคต ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการดาเนินการ และนาเสนอผลของการสารวจความต้องการและโครงการให้กับผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อเสนอแนะจากผู้สารวจ

1. ความต้องการด้าน Software
ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดหาและจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีความจาเป็นในการ
ทางาน รองลงมาได้แก่ ซอฟต์แวร์ประเภท antivirus
2. ความต้องการด้าน Hardware
ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ความต้องการจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อ
นักศึกษาและการปรับปรุงความเสถียรของระบบ internet และ wifi

ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้งานวิจัย เกี่ยวกับ เรื่อง ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและ
สานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนี้จะได้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ควรมีการทาวิจัยในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น
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1. ควรศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินความสาคัญของแต่ละงานเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินใจที่ช่วย
พิจารณาลาดับการพัฒนาระบบสารสนเทศของแต่ละคณะและสานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามเช่น ตัวอย่างในผลการวิจัยของ วิวัฒน์ วงศ์ตระกูล. (2532 : 96 - 97) แสดงให้เห็นว่า สภาพ
และปัญหาระบบสารสนเทศ เป็นส่ วนหนึ่งที่ช่วยนามาบริหารและพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่อไปได้
2. ควรมีการศึกษาและสารวจความพึงพอใจของระบบสารสนเทศของในแต่ละคณะและสานัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่พัฒนาแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึง ผลการตอบรับ
การพัฒนางาน
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เอกสารการประชุมเพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559
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ภาพที่ 1 บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับ
คณะและสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559
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ภาพที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ระดับคณะ) เพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในระดับคณะและสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559
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ภาพที่ 3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ระดับสานัก) เพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในระดับคณะและสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559
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ภาพที่ 4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ระดับสานัก) เพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในระดับคณะและสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
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สรุปผลการสารวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้าน Software
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สรุปแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การสารวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะและสานักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามด้าน Software ประเภท ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานของแต่ละ
คณะและสานักซึ่งแบ่งเป็น ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว และซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒ นาขึ้นมาใหม่ซึ่งมี
รายละเอียดความต้องการจาแนกตามคณะและสานักได้ต่อไปนี้
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1. คณะครุศาสตร์
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
- รายงานข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลความเชี่ยวชาญ จากระบบ expert
- ระบบภาระงานและระบบ มคอ.
- ระบบจองห้อง/จองรถ
- ปรับปรุงระบบ e-Learning
- ลบรายชื่อนักศึกษาเทอมเก่า
- การส่งงาน assignment อาจารย์ไม่สามารถรับข้อมูลได้
- หลังจากนักศึกษาทาข้อสอบแล้ว ระบบไม่ได้คานวณให้ว่าถูกผิดกี่ข้อ
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
- รายงานครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน (ตัวอย่าง : หากใช้งานเกิน 20 ปีพิจารณาเปลี่ยนให้ใหม่)
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- รายงานข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
- รายงานข้อมูลจานวนนักศึกษา แยกตามคณะ
- รายงานข้อมูลจานวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
- รายงานข้อมูลหลักสูตร
- รายงานข้อมูลประกันคุณภาพ
- ปัญหาจากการเข้าถึงของระบบ CHE Online ที่รหัสเปลี่ยนบ่อยครั้ง
- รายงานคะแนนการประเมินประกันคุณภาพ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- รายงานข้อมูลงานวิจัย
- ไม่สร้าง เว็บไซต์งานวิจัยซ้าซ้อน
- รายงานว่า ภายในปีนี้ คณะนี้ มีใครทารายงานวิจัยอะไรบ้าง
- รายงานข้อมูลงบประมาณประจาปี
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- รายงานงบประมาณแต่ล ะปี ของทุกหน่วยงาน (จากกองแผนและนโยบาย) เปิดเผยต่อ
สาธารณะ (ซึ่งรายงานในแผนปฏิบัติการประจาปีอยู่แล้ว)
- ข้อมูลการสอนของอาจารย์ (กองบริการการศึกษา)
- รายงานภาพรวมการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคเรียน ว่าสอนกี่รายวิชา สอนชั้น
ปีไหน วิชาอะไร
- รายงานภาระการสอนของอาจารย์
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2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
- รายงานวุฒิการศึกษาของอาจารย์ เพื่อส่งให้กองบริการการศึกษา
- ระบบแจ้งปัญหาข้อมูล
- ต้องการให้ส่งเมลกลับเมื่อปัญหาได้รับการดาเนินการแล้ว
- ต้องการให้เก็บสถิติการแจ้งปัญหา ว่ามีปัญหาเรื่องไหนมากที่สุด เพื่อดาเนินการแก้ไขให้ตรง
จุดต่อไป
- ระบบติดตามเอกสาร ต้องการค้นหาเอกสารจาก รหัสโครงการ
- ระบบ SOS เพิ่ม line ของผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- ต้องการใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
- ปฏิทินผู้บริหาร
- งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- รายงานภาพรวมการประเมินการสอนออนไลน์ เพิ่มเติมในรูปแบบของสาขาและคณะ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบ e-money
- ระบบร่างหนังสือ e-form
- ระบบเบิกค่าสอน
- ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
- ต้องการให้ลงถึงระดับหลักสูตร
- มีการเก็บผลการประเมินไว้เป็นหลักฐานเพื่อสามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าปีที่แล้ว หน่วยงาน
ทาอะไรไปบ้าง
- รายงานการใช้สาธารณูปโภค (น้า ไฟฟ้า) ของแต่ละหน่วยงาน ตามนโยบายประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัย
- รายงานเงินยืม กรณีใช้ในการไปราชการ ว่าใครยังค้างเงินยืม เป็นจานวนเท่าใด (หากยังไม่
คืน สถานะ : ยืมต่อไม่ได้)
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- จดหมายข่าว
- สร้างระบบจดหมายข่าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานไม่ต้องต่างคนต่างทา
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มากกว่าการใช้กระดาษ (Less Paper More Efficiency)
- ระบบการแจ้งซ่อมในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสถานการณ์ดาเนินงาน
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3. คณะวิทยาการจัดการ
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
- ต้องการนาสารสนเทศจากระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิตมาแสดงในระบบศิษย์เก่า
- ใช้ user เดียวในการ login ในการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การออกหนังสือ การส่งตัว การติดต่อผู้ประกอบการ
- ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ต้องการให้บัณฑิตสามารถตอบแบบสอบถามก่อนวัน
รับปริญญา (ซึ่งต้องรอข้อมูลจากทางกองบริการการศึกษา)
- จัดให้มีระบบเอกสารและเตือนการทางานของระบบประกันคุณภาพทุกปี
- ระบบ E-Doc ที่สามารถดู ใช้งาน แบ่งสิทธิ์ แสดงผลโดยจาแนกเป็นคณะ และให้มีการจัด
อบรมให้ทุกคณะใช้งานได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว
- สามารถลิงค์ข้อมูลได้ทุกจุด ทุกอาคาร ในมหาวิทยาลัย

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- จัดทาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
- จัดทาระบบการแจ้งยกเลิกการตัดยอดออนไลน์ (แจ้งเตือนกองคลัง , สามารถออกรายงาน
ได้, แจ้งผลการยกเลิกกลับไปที่ต้นเรื่องทาง email ได้, มีช่องหมายเหตุให้กรอกในกรณีที่หน่วยงานต้น
เรื่องยังไม่ได้ ย/ล, ใบงบหน้า, ใบสาคัญรับเงิน)
- จัดทาระบบตรวจสอบการชาระเงินของนักศึกษาด้วยตนเอง (ดูว่านักศึกษาจ่ายค่าเทอม
หรือยัง, บางคนจาไม่ได้)
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5. กองกีฬา
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบจองสนามกีฬา
- รายงานแสดงการขาด/ลา/มาสาย ลืมสแกนนิ้วของแต่ละบุคคล สรุปเป็นรายปี
- กรณีลืมสแกนลายนิ้วมือ/มาสาย สามารถรายงานเหตุผลตอบกลับไปทางระบบได้
- การส่งภาระงาน Job Description Online
- แจ้งเตือนอีเมล์ กรณีลืมแสกนจนเลยเวลา

มห
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ช

6. กองพัฒนานักศึกษา
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ทมี่ ีอยู่แล้ว
- ปรับปรุงระบบ e-Document ให้สามารถใช้งานง่ายและแนะนาการใช้งานให้แก่บุคลากร
แต่ละหน่วยงาน
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- อยากให้รวมระบบงานบริการนักศึกษาต่างๆ ไว้ด้วยกัน
- เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา ระเบี ย นสะสมออนไลน์ (เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ฐานะครอบครั ว
ความสามารถพิเศษ เป็นนักกีฬาหรือเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เป็นฐานข้อมูลกลาง)
- จัดให้มีระบบจองห้องประชุมออนไลน์

7. งานสารบรรณ
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
- ปรับปรุงแก้ไขระบบ e-Document ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ละหน่วยงาน
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบที่สามารถหาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคลได้ เพื่อใช้ในกรณีที่มีไปรษณีย์มาถึง จะได้
ส่งไปให้ถูกคน ถูกที่
- ระบบจองเลขหนังสือ เลขคาสั่ ง ออนไลน์ (ต้องติดต่อกับงานเลขาเพื่อให้ทราบว่าผู้บริหาร
ท่านใดอยู่หรือ อยู่รักษาการ)
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8. สถาบันนานาชาติ
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
- เว็บไซต์ของสถาบันนานาชาติ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบรับสมัครกรณีมีการอบรม

9. โครงการจัดตั้งกองคลัง
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์ทตี่ ้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบที่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ (คนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงได้)
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สถาบันวิจัย
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบฐานข้อมูลของงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นแบบ Bio data E-Research
System ที่สามารถจัดการงานต่างๆ ได้ในระบบเดียว
10. สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่
มี ค วามต้ อ งการ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ แบ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องทาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่
- ระบบการกู้ยืมเงิน
- มีบัญชีคุม
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- สมัครสมาชิกออนไลน์
- เพิ่มหุ้นออนไลน์
- บอกสถานะของสมาชิกที่กู้ยืมเงินไป (มีหนี้อยู่เท่าไร, จ่ายเงินคืนแล้วหรือยัง)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละรายการความต้องการ ด้าน Software จาแนกตามประเภทซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป
จานวน
4
3
2

ร้อยละ
40.00
30.00
20.00

1
10

10.00
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเภทซอฟต์แวร์สาเร็จรูป

antivirus
Software เพื่อใช้ในการทางานทั่วไป เช่น Microsoft Office
ประมวลผลทางสถิติเช่น SPSS, R และ PSPP
Software ด้านกราฟฟิค เช่น Adobe Photoshop, Illustrator,
Sketchup เป็นต้น
รวม
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จากตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดประเภทซอฟต์แวร์สาเร็จรูป พบว่า antivirus มีความ
ต้องการเป็นส่วนใหญ่จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาเป็น Software เพื่อใช้ในการ
ทางานทั่วไป เช่น Microsoft Office จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ประมวลผลทางสถิติเช่น
SPSS, R และ PSPP จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ Software ด้านกราฟฟิค เช่น Adobe
Photoshop, Illustrator, Sketchup เป็นต้น จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

38

ภาคผนวก ค
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านบริการ Google Forms
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ประวัติผู้วิจัย

สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Mr.Wiwat Jetsadapornpipat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (วท.ม.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ภายนอก : 055-267000 ภายใน 9415
โทรสาร : 055-267201
มือถือ : 086-6858308
E-mail : jwiwat@psru.ac.th
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หัวหน้าโครงการ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ง
สังกัด
ระดับการศึกษา

ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
Dr.Seksan Sivilai
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (วท.ม.)
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (ปร.ด.)
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คณะผู้ร่วมจัดทาวิจัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ง
สังกัด
ระดับการศึกษา

สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ภายนอก : 055-267000 ภายใน 9415
โทรสาร : 055-267201
มือถือ : 081-9726773
E-mail : sakesan@psru.ac.th

