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บทคัดยอ 
0การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือศึกษาและ

พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และเพื่อทราบแนวทางแกไขปญหาการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสอดคล 0องกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับไทยแลนด 4.0 
พรอมท้ังสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารคณะ การนําระบบสารสนเทศมาบูรณาการในการกํากับติดตาม
และบริหารจัดการวารสารของคณะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการพัฒนาระบบน้ี ผูวิจัยไดออกแบบและ
พัฒนาระบบใหทํางานไดทุกอุปกรณและทํางานไดทุกบราวเซอร (browser) ในรูปแบบการพัฒนา 
Responsive Web เพ่ือใหผูบริหาร บรรณาธิการ และผูปฏิบัติงาน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
บทความไดทันทีดวยตนเอง (self access) โดยท่ีไมเสียเวลาในการเรียกหาขอมูล 
คําสําคัญ: ระบบบริหารงานวารสาร ระบบการติดตาม พีดีซีเอ เรซสปอนตซีฟ เว็บ 

Abstract 
The purpose of this research is to study the problem of follow up, performance 

audit, develop the action tracking system and the implementation of the problem solving of 
action tracking system for Naresuan University Law Journal, accordingly the policy of the 
government of Thailand 4.0. The information system was integrated to monitor and manage 
the journals for maximum effectiveness. In this system development, researchers have 
designed and developed a system to run all devices and operate all browsers in the form of 
Responsive Web development for administrators. Editors and operators could automatically 
track the progress of the articles immediately without pulling up the information (self 
access). 
Keywords: journal management system, tracking system, PDCA, responsive web 

บทนํา
วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพเปนเลม กําหนดออกเปนประจําในระยะสัปดาห ปกษ เดือน หรือรายป 

มักจะมุงใหความรูเชิงวิชาการแกผูอานเปนสวนรวม หรือเฉพาะกลุม (วิษณุ, 2531) สิ่งพิมพชนิดหน่ึงท่ีพิมพ
ออกตามวาระหรือตามกําหนด เชน รายสัปดาห รายปกษ รายเดอืน รายสองเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน เสนอ
เรื่องราวหลายรส หลายแบบ และเสนอไดทันตอเหตุการณ เปนสิ่งพิมพท่ีควรแกการอาน (รัญจวน, 2520) 
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตีพิมพ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 เปนแบบรายป และตอมาในป 
พ.ศ. 2554–2558 ไดเปลี่ยนกําหนดการออกเปนราย 6 เดือน (2 ฉบับตอป) โดยกําหนดออกคือ พฤษภาคม - ตุลาคม 
และ พฤศจิกายน - เมษายน และใน ป พ.ศ. 2559 ไดเปลี่ยนกําหนดการออกเปน มกราคม – มิถุนายน และ 
กรกฎาคม – ธันวาคม จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal 
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Citation Index Centre: TCI) วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเริ่มดําเนินการจัดทําวารสาร ตั้งแต
ป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน รวม จํานวน 17 ฉบับ บทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร รวมท้ังสิ้นเปน จํานวน 
146 บทความ (ขอมูลท่ีทําการศึกษาเปนการเก็บขอมูลวารสารตั้งแตป พ.ศ. 2551-2560) 

ปจจุบันวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดนํารูปแบบวารสารออนไลนอิเล็กทรอนิกส โดยใช 
platform ของระบบ Open Journal System (OJS) มาใชในการบริหารจัดการ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ทรงเกียรติ (2555) ไดศึกษาระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส “Open Journal System” มาชวย
ในการบริหารจัดการ แตท้ังน้ี ระบบดังกลาวยังไมครอบคลุมในดานการติดตามการดําเนินงานของการจัดทํา
วารสาร อาทิ ติดตามการประเมินบทความเบ้ืองตนจากกองบรรณาธิการ ติดตามการตรวจสอบบทคัดยอใน
สวนภาษาอังกฤษ ติดตามตรวจสอบการแกไขบทความทางผูทรงคุณวุฒิ ติดตามวันกําหนดสงบทความของ
ผูทรงคุณวุฒิ ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการเบิกจายคาตอบแทนใหแก
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาอานบทความวิชาการ ติดตามการจัดสงวารสารใหกับสมาชิก เปนตน 

สภาพปญหาท่ีพบในปจจุบันสําหรับการติดตามบทความ 
1. หากผูบริหารหรือบรรณาธิการสอบถามขอมูลจากทางงานวารสารนิติศาสตร เจาหนาท่ีไมสามารถ

ใหขอมูลไดทันที 
2. มีความผิดพลาดในการจัดเก็บขอมูล เน่ืองจากเจาหนาท่ีเก็บขอมูลไวหลายแหลงและทําใหเกิด

ความสับสนในการดําเนินงาน   
3. ขอมูลขาดการเช่ือมโยงกัน ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเสียเวลาในการทํางาน เน่ืองจากเจาหนาท่ี

ควบคุมดวยโปรแกรม Microsoft Word  
ขณะท่ีในป พ.ศ. 2556 ทางวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีการรับสมัครสมาชิก 

ประเภทรายป เพ่ือใหผูเขียน บุคคลท่ัวไป องคกรหรือหนวยงาน สามารถสมัครเปนสมาชิกวารสาร โดยจัดสง
ใหปละ 2 ฉบับ มียอดสมัครสมาชิกท้ังสิ้นจํานวน 172 ราย ประกอบดวย ผูเขียน จํานวน 139 ราย บุคคล
ท่ัวไป องคกรหรือหนวยงาน จํานวน 33 ราย  

สภาพปญหาท่ีพบในปจจุบันสําหรับการติดตามการสงวารสารใหแกสมาชิกวารสาร 
1. เจาหนาท่ีไมสามารถเรียกขอมูลไดทันที เชน การตรวจสอบขอมูลการคางสงวารสารใหแกสมาชิก 

การตรวจสอบขอมูลการจัดสงใบเสร็จรับเงิน การตรวจสอบสมาชิกท่ีสงใหครบเรียบรอย ซึ่งเจาหนาท่ีตองใช
เวลาในการคนหาหรือเรียกดูขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

2. เจาหนาท่ีจัดการควบคุมการจัดสงวารสารดวยโปรแกรม Microsoft word ทําใหไมสามารถนํามา
คํานวณไดทันที ตองใชระบบมือในการคิดคํานวณ ในการตรวจสอบยอดจํานวนเลมท่ีจัดสง หรือยอดสมัคร
สมาชิก  

ผูวิจัย ไดดําเนินการศึกษา วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming, 2004) กลาววา การจัดการอยาง
มีคุณภาพเปนกระบวนการท่ีดําเนินการตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน โดยหลักการท่ี
เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ
ตามแผน 3) การตรวจสอบ  และ 4) การปรับปรุงแกไข  เพ่ือนํามาเปนหลักแนวคิดในการพัฒนาระบบ อีกท้ัง
ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ (โอภาส, 2544) ไดใหคําจํากัดความของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) ไววา เปนวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอนตั้งแตเริ่ม จนกระท่ัง
สําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบน้ีจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ 
โดยมีอยู 7 ข้ันตอนดวยกัน คือ 1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) เปนข้ันตอนของการกําหนด
ขอบเขตของปญหา 2) การวิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงาน
ของระบบปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผล
ขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data Model) ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงาน 3) การออกแบบ (Design) การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะห
ใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยี ตางๆ และโปรแกรม
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คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา 4) การพัฒนา (Development) การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม 
เพ่ือการสรางระบบงาน 5) การทดสอบ (Testing) เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการ
ใชงานจริง 6) การติดตั้ง (Implement) เมื่อมีความมั่นใจแลววา ระบบสามารถทํางานไดจริง และตรงกับ
ความตองการของผูใชระบบ 7) การบํารุงรักษา (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบ
หลังจากท่ีไดมีการติดตั้งและใชงานแลว  

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา คนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของของกมลวัฒน และกาญจนา 
(2552) ไดพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบทรัพยสินและบุคคลโดยใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี พบวาสามารถ
ชวยปรับปรุงกระบวนการในการติดตามและตรวจสอบตําแหนงและการเคลื่อนท่ีของทรัพยสินและบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ถูกตองและทันสมัยมากข้ึน ตอมาชัชรัตน (2554) ไดศึกษาการออกแบบและ
พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานการรับ-สงหนังสือราชการ กรณีศึกษา โดยไดนําเอาสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใช
แทนสื่อแบบเดิมในรูปแบบเอกสารจริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลการ รับ-สงหนังสือราชการ 
และยังชวยลดปญหาการสืบคนขอมูลติดตามการดําเนินงานของหนังสือราชการไดสะดวก รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาในการติดตามขอมูลหนังสือราชการไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังทรงเกียรติ (2555) ไดศึกษาระบบจัดการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส “Open Journal System” สําหรับวารสารมนุษยศาสตรสาร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีเปนระบบมากข้ึน ความสะดวกในการใชงาน 
และการประหยัดเวลาในการทํางาน พรอมท้ังนงนิตย และคณะ (2557) ไดพัฒนาระบบติดตามการพัฒนา
บุคลากรสําหรับงานประกันคุณภาพ ผลการดําเนินการไดโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ธุรการ สะดวกตอการตรวจสอบคาใชจาย และสามารถรายงานสรุปการนําไปใชประโยชน ชวยงานประกัน
คุณภาพจัดทํารายงานไดสะดวกยิ่งข้ึน หลังจากน้ันฮามีดะ (2557) ไดศึกษาระบบติดตามและประเมินโครงการ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากการพัฒนาระบบในโครงการ สสส. และเทวัญ (2561) ได
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานและฐานขอมูลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พบวา ระบบสามารถควบคุมกระบวนการบริหารงานวิจัย ไดตามความตองการของผูใชงาน รวมท้ังสามารถ
จัดการฐานขอมูลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนการศึกษาระบบติดตามงาน และเปนการนํา
ระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี จากสภาพปญหาท่ีพบในการดําเนินงานวารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนการทํางานแบบ Stand Alone ไมสามารถทํางานเช่ือมตอกับผูท่ี
เก่ียวของได เชน ผูบริหาร บรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ ทางผูวิจัย จึงไดมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยใช Apache PHP MySQL และเครื่องมือในการเขียน Web Application  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปญหา ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศววร 

2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. เพ่ือทราบแนวทางแกไขปญหาการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยฉบับน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ท้ังท่ีเปนหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัย 
และศึกษาปญหา ระบบการทํางานเก่ียวกับการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท้ังศึกษาและ
วิเคราะหปญหาของระบบ 6โดยนําแนวคิดหลักการวงจรการพัฒนาระบบมาใชในการดาํเนินงาน (โอภาส, 2544) 

1. กําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปได ขอบเขต วัตถุประสงค ศึกษางานวิจัย และระบบท่ีเก่ียวของ 
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2. วิเคราะหความตองการของระบบและออกแบบ Prototype ของระบบ 
3. พัฒนาระบบงานและทดสอบระบบงานเบ้ืองตน 
4. ปรับปรุง แกไขระบบ และติดตั้งระบบ 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
6. นําเสนอผลการดําเนินงาน 
นอกจากน้ัน งานวิจัยฉบับน้ี จะดําเนินการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสาร

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิเคราะหและออกแบบขอมูลระบบ ออกแบบฐานขอมูล ทําการพัฒนา
ระบบ โดยใช Apache PHP MySQL และเครื่องมือในการเขียน Web Application ตางๆ ทําการทดสอบ
ระบบกับผูใชงาน ดังน้ี 

1. ภาษา PHP (Personal Home Page Tool)  เปนซอฟตแวรภาษาประเภท Scripting 
Language แบบ Open Source Database ซึ่งไมมีคาใชจายในการใชงาน  สําหรับเขียนคําสั่งหรือโคด
โปรแกรมดาน เซิรฟเวอร เพ่ือใชสําหรับ Database-Enabled Web Site โดยสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทําใหไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซอฟตแวรน้ีสามารถเขียน
โปรแกรมไดอยางหลากหลายเชนเดียวกับภาษาเพิรลและ ภาษาซี โดยจะเก็บคําสั่งตางๆ ไวในรูปแบบไฟล
สคริปตแลวเรียกใชงานโดยอาศัยชุดคําสั่ง (นภาพร และ อมรรัตน, 2551) 

2. ฐานขอมูล MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล (Database System) แบบ Open 
Source รองรับคําสั่ง SQL (Structured Query Language) ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ โดยตองใชรวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืน สามารถเรียกใชผานทาง MyODBC, ADO, 
ADO.NET โดยสามารถทํางานไดท้ัง Linux, Windows, OS/X, Hp-UX, AIX, Netware (กิตติพงศ, 2554) 
 

ผลการวิจัย 
 ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานทางดานวารสาร พบวา เมื่อผูบริหารหรือบรรณาธิการ การเงิน ตองการ
ขอมูลเก่ียวกับงานวารสาร จะตองโทรศัพทสอบถามขอมูลกับเจาหนาท่ี หรือบางครั้งเจาหนาท่ีก็ตองโทรศัพท
สอบถามทางการเงินเพ่ือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเบิกจาย (ภาพที่ 1) จากสภาพปญหาท่ี
พบในการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนการทํางานแบบ Stand Alone ไมสามารถ
ทํางานเช่ือมตอกับผูท่ีเก่ียวของได เชน ผูบริหาร บรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ 
ทางผูวิจัย จึงไดมีแนวคิดท่ีตองการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 

 
ผูบริหาร/บรรณาธิการ        ผูปฏิบัติงาน 
       

 
 
 
 

การเงิน            ผูปฏิบัติงาน 
ภาพท่ี 1 ปญหางานเดิมในการปฏบัิติงานทางดานวารสาร นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
 

• ตองการเรียกดูรายงานในรูปแบบตางๆ 

• ตรวจสอบการดําเนินการเบิกจายเกี่ยวกบัวารสารนิติศาสตร  
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หากมีการนําระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ทางผูวิจัยจะดําเนินการนําขอมูลท่ี
เจาหนาท่ีเก็บท้ังหมดในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel มาดําเนินการออกแบบ
ฐานขอมูล โดยใช Apache PHP MySQL และเครื่องมือในการเขียน Web Application ตางๆ และจัดทํา
ผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) เพ่ือใชในการบริหารจัดการในการติดตาม หรือเรียกดูรายงานใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางทันที และเกิดประสิทธิภาพอยาง (ภาพท่ี 2)  
 

 

         

 

      

 

       

             

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจยัการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
จากการศึกษา พบวา ปจจุบันการปฏิบัติงานดานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการควบคุม

และติดตามการดําเนินงานวารสาร ในรูปแบบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word และ Microsoft 
Excel ท่ีไมสามารถเรียกใชขอมูลไดทันที มีการจัดเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน เมื่อผูบริหาร กองบรรณาธิการ และ
ผูปฏิบัติงาน ตองการทราบความคืบหนาของบทความ ตองใชเวลาในการตรวจสอบขอมูล ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของชัชรัตน (2554) และกมลวัฒน และกาญจนา (2552) ในการนําระบบมาชวยในการควบคุมและ
ติดตามการดําเนินงาน   

ผูวิจัย จึงไดดําเนินการศึกษาบริบทขางตนของระบบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในการพัฒนาระบบ (โอภาส, 2550) รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 3 แสดงผังบริบท (Context 
Diagram) เปนแผนภาพรวมของกระแสขอมูลระดับบนสุดท่ีแสดงภาพรวมการทํางานของระบบท่ีมี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ โดย Level-0 Context Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึง
รายละเอียดของกระบวนการ (Process) การทํางานหลักๆ ท่ีมีอยูภายในภาพรวม  (Context Diagram) ใน
ระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบผูใชงาน 4 กลุมคือ ผูดูแล
ระบบ ผูบริหาร/บรรณาธิการ ผูปฏิบัติงาน และการเงิน (ภาพท่ี 4) 

 

• เรียกดูรายงานในรูปแบบตางๆ 

• ตรวจสอบขอมูลของผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ 
ชื่อบทความ ผูประเมินบทความเบื้องตน 
กํ าหนดส งบทความ ผลการประเมิ น
บทความ บทความที่ไดตีพิมพ อยูระหวาง
ดําเนินการหรือยกเลิก ฯลฯ 

• ตรวจสอบการสมัครสมาชิกวารสาร 
สถานการณจัดสง ยอดผูสมัครสมาชิก ฯลฯ 

• ตรวจสอบการดําเนินการเบิกจาย
เกี่ยวกบัวารสารนิติศาสตร  

ขอมูล 

ประมวลผล 

ผูปฏิบัติงาน 

การเงิน 

ผูบริหาร/บรรณาธิการ 
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ภาพที่ 3 ผังบริบท (Context Diagram) ระบบติดตามการด าเนินงาน ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาพที ่4 แผนภาพกระแสข้อมลู (DFD Level 1) ระบบติดตามการด าเนินงาน ในวารสารนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จากภาพท่ี 4 แสดงแผนภาพกระแสขอมูล (DFD Level 1) อธิบายกระบวนการทํางานของระบบ
ติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบดวย 4 กระบวนการ ดังน้ี 

กระบวนการ 1 (Process 1) การจัดการขอมูลผูใช 
ผูดูแลระบบ จะนําเขาขอมูลเก่ียวกับผูใชระบบและกําหนดสิทธ์ิการเขาใชในระบบ 
กระบวนการ 2 (Process 2) จัดการขอมูลวารสาร 
ผูปฏิบัติงาน สามารถเขาระบบเพ่ือดําเนินการเพ่ิม ลบ แกไข และคนหาขอมูล ไดแก ขอมูลผูเขียน

สมาชิก ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลบทความ ขอมูลกองบรรณาธิการ และสามารถเรียกดูรายงานจากการจัดการ
ขอมูลได 

กระบวนการ 3 (Process 3) จัดการติดตามวารสาร 
ผูปฏิบัติงาน  สามารถเขาระบบเพ่ือดําเนินการการติดตามวารสาร ไดแก ติดตามการอานจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการเบิกจายใหแกผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการจัดสงเลมวารสาร ติดตามการจัดสง
ใบเสร็จรับเงิน ติดตามผลการตีพิมพบทความ และสามารถเรียกดูรายงานจากการจัดการขอมูลได 

กระบวนการ 4 (Process 4) จัดการรายงาน 
รายงานเปนกระบวนการสําคัญท่ีมีสวนชวยใหผูบริหารตัดสินใจ ซึ่งก็คือ กระบวนการรายงาน  ซึ่ง

การรายงานดังกลาวจะเปนในรูปแบบการนําเสนอรายงานหลากหลายมิติมุมมอง  ตามความตองการของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําใหทราบ
ปญหาติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศววร สามารถเสนอแนวทางแกไข
ปญหาการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการพัฒนาระบบ 
ซึ่งไดผลลัพธดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5 หนาจอการรายงานขอมลูในรูปแบบ (Dashboards)  
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบและประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังน้ี 

1. ระบบสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรได                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
โดยใหบริการผูท่ีเก่ียวของในงาน คือ ผูบริหาร บรรณาธิการ ผูปฏิบัติงาน และการเงิน และตามความตองการของ
ระบบตามท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไวอยางครบถวนซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความถูกตองและ
กระบวนการการทํางานไดทุกข้ันตอน (Recheck) เพ่ือปองกันความผิดพลาดของผูใชระบบแตละระดับ โดยผูดูแล
ระบบ (Admin) สามารถดูแลและจัดการระบบไดสะดวก มีความยืดหยุนสามารถเพ่ิม ลด ปรับปรุง หรือแกไข   
ขอมูลบนเว็บบราวเซอรไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของเทวัญ (2561) เปนระบบท่ีชวยในการบริหารจัดงาน
และติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของฐานขอมูล (Database) ซึ่งชวยใหการจัดเก็บเอกสาร
การจัดสง เอกสาร การคนหา การแกไข ปรับปรุงเอกสาร เปนไปไดโดยสะดวก สอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย 
และคณะ (2557) จากการศึกษา พบวาการพัฒนาระบบสําหรับทํางานดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Stand-alone) 
โดยไมไดทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเนตไมใชแบบเรียลไทม (Real time) ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําระบบท่ี
สามารถตรวจสอบผานอินเทอรเนต แบบเรียลไทม (Real time) ได โดยบรรณาธิการสามารถตรวจสอบและจัดการ
บทความในระบบสง อีเมลแจงเตือน สอดคลองกับงานวิจัยของกมลวัฒน และ กาญจนา (2552) ท่ีนําระบบแจงเตือน
มาชวยการดําเนินงาน ผูเก่ียวของในกรณีท่ีใกลครบวันกําหนดสงบทความพรอมท้ังดูรายงานและสถิติตางๆ ท่ี
เก่ียวของเพ่ือใชประกอบเปนขอมลูในการสนับสนุนการตัดสินใจ (MIS)  

3. ระบบสามารถแกปญหาความยุงยากและลดความซับซอนในการรวบรวมขอมูลดานวารสาร และ
ผลสัมฤทธ์ิของงานซึ่งระบบจะเก็บรวบรวมหลักฐานท่ีตองใชเวลาในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล พรอมท้ัง
นําเสนอหรือรายงานใหผูบริหาร หรือบรรณาธิการทราบ 

4. ทําใหระบบฐานขอมูลมาจัดทําเพ่ือนําเสนอในรูปแบบรายงานเชิงสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารและสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผูท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือทราบปญหาการ
ติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานและเปนแนวทางแกไขปญหาการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทางผู วิจัยไดพัฒนาระบบใหรองรับการแสดงผลของหนาจอในรูปแบบเรซสปอนตซีฟเว็บ 
(Responsive Web) แตก็ไมสามารถแสดงผลบนสมารตโฟนไดครบ ถาหากมีการพัฒนาตอยอดในรูปแบบ 
Mobile Apps ก็จะอํานวยความสะดวกแกผูใชงานระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในทุกระดับ 
ขอเสนอแนะ 

1. การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จาก
ผูเก่ียวของกับระบบ พบวา ควรจัดทําเอกสารการเบิกจาย เชน บันทึกขอความขออนุมัติคาตอบแทน บันทึกขอ
เบิกจายคาตอบแทนใหแกผูทรงคุณวุฒิ ใหมีความสัมพันธกับระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถดึงขอมูล (Mail Merge) เขามาในโปรแกรม Microsoft Word และจัดพิมพ
เอกสารออกมาไดทันที โดยท่ีผูปฏิบัติงานไมตองเสียเวลากรอกขอมูลเขาไปใหม เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

2. ควรจัดทํารายงานแสดงผลและติดตามหลากหลายมิติ และหลากหลายมุมมองการรายงานเสนอ
ตอผูบริหาร เพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดพัฒนาใน

รูปแบบ Responsive Web โดยสามารถรองรับการทํางานไดท้ังเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Personnel 
Computer) คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) และอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Smart Phone) ผาน Web 
Browser อาทิ Internet Explorer, Chrome, Firefox , Safari  

ผลจากการพัฒนาระบบ สามารถชวยบริหารจัดการผูเขียน/สมาชิกวารสาร การติดตามการจัดสง
ใบเสร็จรับเงินคาสมัครสมาชิกวารสาร การติดตามการจัดสงตัวเลมใหกับผูเขียน/สมาชิกวารสาร การติดตาม
การประเมินบทความเบ้ืองตนของกองบรรณาธิการ การติดตามการประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒิ การ
ติดตามการเบิกจายคาตอบแทนใหแกผูทรงคุณวุฒิ และการรายงานประเภทของบทความ ประเภทของสมาชิก 
จํานวนผูเขียน จํานวนผูทรงคุณวุฒิ จํานวนฉบับท่ีตีพิมพ จํานวนบทความท่ีตีพิมพเผยแพร เปนตน ในรูปแบบ 
Dashboards เปนหนากระดานท่ีใชในการสรุปขอมูลแบบ Executive ในมุมมองตางๆ เพ่ือใหสามารถดูได
งายๆ  

ท้ังน้ี มีการกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน และลําดับช้ันการเขาถึงขอมูล โดยมีการลําดับช้ันความลับการเขาถึง
ขอมูลของผูใชแตละระดับ และทําใหการบริหารจัดการขอมูลงายข้ึน เชน การเพ่ิม แกไข ปรับปรุง หรือลบ
ขอมูล ไดสะดวก และมีระบบแจงเตือนความจําผานเมล (Remind) โดย แสดงเตือนงานท่ีคงคาง หรือกําหนด
งานท่ีตองติดตาม  เปนการชวยเหลือตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีแตละทาน (Re Check)  

การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะชวยใหผูบริหาร 
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ การเงิน และผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ชวยใหมีการจัดเก็บขอมูลไมซ้ําซอน เน่ืองจากเปนการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลไดทันที โดยไมตองทํา
รายการซ้ําๆ ในรายการที่มีขอมูลที่ใชขอมูลเดียวกัน อีกทั้งยังมีประโยชนตอการติดตามงานเพื่อลด
ความผิดพลาด อาทิ การเบิกจายซ้ําซอน การผิดพลาดหรือลืมดําเนินการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการเบิกจาย 
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร  
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