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บทคัดยอ
 การวิจัย “การบริหารจัดการทุนอุดหนุนในการ
พฒันานักศึกษาระดับบณัฑติศกึษา ในการเสนอผลงานทาง
วชิาการ ระบบออนไลน” มีวตัถุประสงคเพือ่ศกึษาความพงึ
พอใจของผูใชระบบเกี่ยวกับทุนอุดหนุนในการพัฒนา
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในการเสนอผลงานทางวชิาการ 
ระบบออนไลน และเพ่ือวเิคราะหการลดข้ันตอน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และการลดปริมาณกระดาษ
 ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูใชระบบ
เกี่ยวกับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ระบบออนไลน 
มรีะดับความพึงพอใจระบบการรับสมัครทุนฯ ออนไลน โดย
รวมอยูที่ระดับมาก ( = 4.49) สําหรับขอคิดเห็นของ
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เกี่ยวกับระบบการสมัครขอรับทุน ฯ ระบบ
ออนไลน พบวา ดีมากพราะเปนการอํานวยความสะดวก
และขอสนับสนุนการนําระบบออนไลนมาใชในการบริหาร
จัดการซึ่งเห็นผลวาการใชระบบนี้สะดวกดีชวยลดขั้นตอน
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วประหยัดคาใชจาย 
 ดานการบรหิารจดัการเกีย่วกบัทนุอดุหนนุในการ
พฒันานักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ในการเสนอผลงานทาง
วชิาการ ระบบออนไลน ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหิดล เรื่องการลดระยะเวลาในการทํางาน พบวา ระยะ
เวลาการจัดสงประกาศรายชื่อและการบันทึกขอมูล
นักศึกษาผูไดรับทุน ระหวางแบบเดิมและแบบออนไลน 
ทําใหใชเวลาลดลง 32 ช่ัวโมง 21 นาที สวนการลดปริมาณ
กระดาษ พบวา ปริมาณกระดาษที่เคยใชในการจัดสง
เอกสาร จาํนวน 5,686 แผน เม่ือเปลีย่นมาใชระบบออนไลน 
ทาํใหการใชกระดาษมีปรมิาณลดลง สงผลใหเกิดการลดคา

ใชจายในสวนตาง ๆ คือ 1) คาถายเอกสาร 2) คาซอง
จดหมายในการจัดสงเอกสาร และ 3) คากระดาษ 
 อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะของในการพัฒนาระบบครั้งตอไปวา 1) การใหความ
เห็นชอบใบสมัครขอรับทุนควรมีระบบการแจง Notifi ca-
tion ตรงมายังอาจารยที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร กอนส้ินสุดระยะเวลาการให
ความเห็นชอบใบสมัครขอรับทุนฯ ของนักศึกษา 2) ควร
สรางระบบการบันทึกขอมูลการสมัครขอรับทุนฯ ของ
นักศึกษา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเขามากรอกขอมูล
ในระบบอีกครัง้หน่ีงกอนทีจ่ะมกีารยนืยนัการสงใบสมัคร ฯ 
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบตอไป และ 3) ควรเพิ่ม
ชองทางในการสงเอกสารประกอบเปนไฟลนามสกุลอื่น
นอกจาก ไฟลนามสกุล .pdf

ABSTRCT
 This is a study of The Online Scholarship 
management system for graduate conference 
grants. The purpose is to study the satisfaction of 
users and to analyze the process, the period of 
performance, and reducing paper consumption.
 The results showed that the satisfaction 
of users is high ( = 4.49). Major Advisor and Chair-
man of the Program Committee About subscrip-
tion Capital’s online systems were very good, 
because to facilitate and encourage the introduc-
tion of the online system used to manage the 
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effect that the system is convenient, eliminating 
the added convenience save cost.
 Management on funding the develop-
ment of graduate students to the academic pres-
entation online performance of Faculty of Gradu-
ates Studies, Mahidol University reducing the 
duration of the work period, shipping list and 
documenting student who received a scholarship. 
Between traditional and online it takes 32 hours, 
21 minutes down. The paper found that reducing 
the amount of paper used in the delivery of 5,686 
sheets when switching to an online system. The 
paper used is reduced. Resulting in a lower cost 
of parts: 1) the copier 2) the envelope in the 
shipping documents and 3) the paper.
 Major advisor and chairman of the
program committee for comments and suggestions 
on the development : 1) to give approval to the 
application, applicant should have the right to 
inform Notifi cation Major Advisor and Chairman of 
the Program Committee before the end of the 
period for the approval of the student’s scholar-
ship application. 2) should create a system for 
recording information on subscribing to the capital 
of the students to achieve the convenience of 
visitors to fi ll in again for this to be verifi ed before 
sending the application to Major Advisor. And 
Chairman of the Program Committee for approval 
next and 3) should add channels to send documents 
to a fi le extension to an extension pdf.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใหการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญา
เอก – โท ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อสราง
ประสบการณและความเปนเลิศใหแกนักศึกษา โดย

นักศึกษาจะตองสมัครขอรับทุนฯ ผานความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ และประธานคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรทีน่กัศึกษาศึกษา การดําเนนิการ
เกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ของนักศึกษาจะอยูในรูปแบบของ
เอกสาร เมื่อเอกสารการสมัครมาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
เจาหนาทีผู่รับผดิชอบจะดาํเนนิการบนัทึกขอมูล และจดัเกบ็
ขอมูลตาง ๆ ของนักศึกษา ไวในระบบคอมพิวเตอร 
 เพ่ือเพิม่ความสะดวกใหแกนกัศกึษาและอาจารย 
บณัฑติวทิยาลัยจงึไดทดลองปรับเปล่ียนวิธกีารสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การเสนอผลงานทางวิชาการท้ังภายในประเทศ และ ณ ตาง
ประเทศ จากระบบเกาที่ใหนักศึกษาดาวโหลดแบบฟอรม
และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนมายัง
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ปญหาทีพ่บจากการ
ยื่นเอกสารสมัครขอรับทุน มีหลายประการเชน นักศึกษา
กรอกขอมูลไมมีความชัดเจน การสงเอกสารใบสมัครและ
เอกสารประกอบการสมัครลาชากวาระยะเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด เปนตน งานกิจการนักศึกษา จึงมีแนวคิด
ทีจ่ะพัฒนาวิธกีารรับสมัครใหมคีวามสะดวก รวดเร็ว ตลอด
จนสามารถลดข้ันตอนการปฏิบตังิาน ระยะเวลาการดําเนนิ
งาน และประหยัดทรัพยากรของบัณฑติวิทยาลัย โดยไดรบั
ความรวมมือจากงาน ระบบสารสนเทศ และการจัดการฐาน
ขอมูลพัฒนาโปรแกรมการสมัครขอรับทุนฯ เปนระบบ
ออนไลน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 เปนตนมา ซึ่งการ
เปล่ียนมาเปนแบบออนไลน ผานระบบอินเตอรเน็ต ควบคู
การสมัครขอรับทุนแบบใชเอกสาร และไดใชการสมัครขอ
รบัทนุฯ ระบบออนไลนทัง้ระบบเมือ่เดอืนตุลาคม 2556 ซึง่
จะเปนเคร่ืองมือชวยเหลือในการทํางานของผูปฏิบตังิานให
มีความสะดวก รวดเร็วและถูกตองของขอมูล และมุงหวังที่
จะลดระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดคาใชจาย
ในเรื่องการของจํานวนปริมาณกระดาษ

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบเก่ียว
กบัทุนอุดหนนุในการพัฒนานักศกึษาระดับบัณฑติศึกษาใน
การเสนอผลงานทางวิชาการ ระบบออนไลน ของบัณฑิต
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. เพื่อวิเคราะหการลดข้ันตอน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และการลดปริมาณกระดาษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร ท่ีใชในการวิเคราะหครัง้นี ้จํานวน 750 คน

ดังนี้
 ประชากร/กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล
 1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและตาง
ประเทศ ที่ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ผานระบบออนไลน ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน 2556 – 
กันยายน 2557 จํานวน 349 คน
 2.  อาจารยที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีเขาสูระบบเพื่อใหความเห็น
ชอบใบสมัครขอรับทุน ฯ ของนักศึกษา และตอบแบบ
สาํรวจความพงึพอใจของผูใชบรกิาร ผานระบบออนไลน ใน
ชวงระหวางเดือนมิถุนายน 2556 – กนัยายน 2557 จาํนวน 
401 คน
 แหลงขอมูล ท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 1.  ฐานขอมูลการรบัสมคัรขอรบัทนุอดุหนุนใน
การพัฒนานักศกึษาระดับบณัฑติศกึษา ในการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ระบบออนไลนซ่ึงไดพฒันาขึน้โดย งานกจิการ
นักศึกษา และงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐาน
ขอมูล
 2.  ฐานขอมลูทนุอดุหนุนในการพัฒนานักศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใน
ประเทศ และ ตางประเทศ ของงานกิจการนักศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1.  แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
สมคัรทนุออนไลนเปนแบบสาํรวจระดบัความพงึพอใจแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของ
ลิเคิรท (Likert) ซึ่งประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจ
  ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียว
กับระบบการสมัครขอรับทุน ฯ ระบบออนไลน
 2.  การเปรียบเทียบขัน้ตอนการทํางานชวงเวลา
ของการพิจารณานักศึกษาที่สมควรไดรับทุน ฯ ระหวางรูป
แบบเกาและภายหลงัเปลีย่นเปนระบบออนไลน จากจาํนวน
นักศึกษาผูสมัครขอรับทุน ฯ ในชวงปงบประมาณ 2557 
แสดงผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
 3.  การเปรียบเทียบจํานวนปริมาณกระดาษ
ภายหลังที่คณะกรรมการทุนฯ ไดพิจารณานักศึกษาที่
สมควรไดรับทุน ฯ แลว ระหวางรูปแบบเกาและภายหลัง
เปล่ียนเปนระบบออนไลน จากจํานวนนักศึกษาผูสมัคร
ขอรับทุน ฯ ในชวงปงบประมาณ 2557 แสดงผลการ
วิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย

การเก็บรวบรวมขอมูล
 1. ผานระบบออนไลน ในชวงระหวางเดือน
มิถุนายน 2556 – กันยายน 2557 
 2.  จาํนวนเอกสารท่ีบณัฑติวทิยาลัย จะตองจดั
ทําและสงไปยังคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประธานหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และนักศึกษาที่ไดรับทุนฯ 

สรุปผลการวิจัย
 ตอนที ่1 ความพงึพอใจของผูใชระบบเก่ียวกบั
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การเสนอผลงานทางวิชาการ ระบบออนไลน 
 ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ และประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มรีะดับความพึงพอใจระบบการ
รับสมัครทุนฯ ออนไลน โดยรวมอยูที่ระดับมาก ( = 4.49) 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับความพึงพอใจมาก
ทีส่ดุ คอื ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวดเรว็กวาการสมคัร
แบบเดิม และ ขั้นตอนการสมัครสะดวกและงายตอการใช
งานอยูที่ระดับมากที่สุด ( = 4.52) รองลงมาคือ รูปแบบ
หนาเวบไซดงายตอการใชงาน ระดับความพึงพอใจอยูที่
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ระดับมากที่สุด ( = 4.51) และ ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการสมัครขอรับทุนออนไลนระดับความพึงพอใจอยูที่
ระดับมาก ( = 4.50) ตามลําดับ และขอท่ีมีระดับความพึง
พอใจนอยที่สุด คือ การเขาถึงหนาเวบไซดการสมัครขอรับ
ทุนออนไลน ระดบัความพงึพอใจอยทูีร่ะดบัมาก ( = 4.51)
 สวนขอคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาหลัก และ
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เก่ียวกบัระบบการ
สมัครขอรับทุน ฯ ระบบออนไลน พบวา ดีมากพราะ
เปนการอาํนวยความสะดวกและขอสนบัสนนุการนาํระบบ
ออนไลนมาใชในการบริหารจดัการซ่ึงเหน็ผลวาการใชระบบ
น้ีสะดวกดชีวยลดขัน้ตอนเพิม่ความสะดวกรวดเร็วประหยดั
คาใชจายเชน paper less และลดโลกรอนไดมาก และ
อาจารยที่ปรึกษาบางทานก็วา ระบบไอที ที่ใชอยูในระบบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยสมควรไดรับการยกยอง และนําไปใช
ในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงในสวน
งานการศึกษาและสวนที่เก่ียวของอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
มหิดลขอชื่นชมอยางมาก 
 สําหรับขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบวา ควรให
มกีารแจง Notifi cation ตรงมายังอาจารยผรูบัผดิชอบ เชน
ผานทาง application ตรงเขามือถืออะไรทํานองน้ี เพื่อ
ความสะดวกในการเขามา approved ใหเสร็จสิน้ไดรวดเร็ว 
ไมควรใหทาํแบบสาํรวจทกุครัง้ ควรทําเพยีงคร้ังเดยีว สวน 
Password ควรมี link ที่บอกวาถาลืม password จะตอง
กด link ตรงไหน และ password ท่ีใชควรจะเปนรหัส
เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย 
 สวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่
สมคัรขอรับทนุ เกีย่วกบัระบบการสมัครขอรับทุน ฯ ระบบ
ออนไลน พบวา การสมัครขอรับทุนฯ งายดีและลดการใช
กระดาษและคาใชจายของนักศึกษาดวย สําหรับขอเสนอ
แนะของนักศกึษา พบวา ระบบนาจะมีการช้ีแจงหลักเกณฑ
และรายละเอียดในการพิจารณาคาใชจายท่ีจะสนับสนุนให
ชดัเจน ควรมชีองใหพิมพเพิม่เตมิ กรณท่ีีนกัศกึษามขีอชีเ้เจง
ท่ีตองการเเจงใหทราบ ควรมีระบบการบันทึกขอมูลการ
สมัครเก็บไวกอนและสามารถเปดมากรอกเพิ่มเติมในกรณี

ที่กรอกขอมูลยังไมเสร็จ การจํากัดไฟลขนาดไมเกิน 5 MB 
ซึง่ไมเพยีงพอสําหรบัขนาดไฟลทีน่าํไปเสนอผลงานและไฟล
เอกสารท่ีแนบควรกําหนดใหมีมากกวาไฟลนามสกุล .pdf 
เพื่อเพ่ิมชองทางในการสงเอกสาร และควรมีตัวอยางของ
เอกสารตางๆ เชน ผลงานที่ใหใสตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยมหิดลควรใสอยางไร เปนตน

ตอนที่ 2 การวิเคราะหการลดข้ันตอน ระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน และการลดปริมาณกระดาษ 
 1.  การลดระยะเวลาในการทํางาน พบวา ระยะ
เวลาการจัดสงประกาศรายชื่อและการบันทึกขอมูล
นักศึกษาผูไดรับทุน ระหวางแบบเดิมและแบบออนไลน ใช
เวลาในการเตรียมและจัดสงประกาศรายชื่อนักศึกษาผูได
รับทุนและการบันทึกขอมูลนักศึกษาผูไดรับทุน แบบเดิม
โดยรวม 38 ชัว่โมง 56 นาที เม่ือเปล่ียนมาใชระบบออนไลน 
ใชเวลา 6 ชัว่โมง 43 นาท ีทาํใหใชเวลาลดลง 32 ชัว่โมง 21 
นาที 
 2.  การลดปริมาณกระดาษ พบวา จํานวน
ปริมาณกระดาษทีใ่ชในการจดัสงเอกสารผไูดรบัทนุเสนอผล
งานทางวิชาการภายในประเทศ และเสนอผลงาน ณ ตาง
ประเทศ ในปงบประมาณ 2557 บณัฑติวทิยาลยัใชปรมิาณ
กระดาษ 5,686 แผน (เสนอผลงานในประเทศ 4,118 แผน 
และเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 1,568 แผน) คิดเปนรีม
ได 11 รมี 54 แผน ซึง่เปนจํานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัสามารถ
ลดปริมาณไดภายหลังเปล่ียนมาใชระบบออนไลน ซึ่งจาก
การลดจํานวนปริมาณกระดาษนี้ สงผลใหเกิดการลดคาใช
จายในสวนตาง ๆ คือ
  1)  คาถายเอกสาร สามารถลดคาใชจายให
กับบัณฑิตวิทยาลัย คิดเปนจํานวนเงิน 1,705.8 บาท (หนึ่ง
พันเจ็ดรอยหาบาทแปดสิบสตางค) 
  2) คาซองจดหมายในการจัดสงเอกสาร 
สามารถลดคาใชจายใหกับบัณฑิตวิทยาลัย คิดเปนเงิน 
600.75 บาท (หกรอบบาทเจ็ดสิบหาสตางค) 
  3)  คากระดาษ สามารถลดคาใชจายใหกบั
บัณฑิตวิทยาลัย คิดเปนเงิน 1,001 บาท (หนึ่งพันหนึ่งบาท
ถวน)
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 • ควรมีการศึกษาปจจยัทีเ่ปนอุปสรรคตอการ
บริหารจัดการทุนระบบออนไลน
 • ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานอืน่ๆ 
ใหเปนระบบออนไลน
 • ควรศึกษาความเชื่อมโยงของระบบทุนและ
ระบบขอมูลของนักศึกษา
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