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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการงานวิจัย ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย งบประมาณ จนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน วางแผน
จากข้อมูลวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบนี้ ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการ
พัฒนาระบบโดยมีการน าขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ จากคู่มือการบริหารงานวิจัยที่พัฒนาโดยฝ่ายงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ที่เช่ือมโยงกัน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อให้
ครอบคลุมข้อก าหนดของ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก 
(AACSB) ในส่วนของ Type of Intellectual Contributions มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อให้การ
ท างานด้านการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยของคณะฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นระบบที่สามารถใช้
ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน และน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนของคณะฯ 
ได้ ตามกระบวนการ PDCA จากการพัฒนาระบบพบว่า ระบบสามารถควบคุมกระบวนการบริหารงานวิจัย
คณะฯ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของฝ่ายงานวิจัยและคณะฯ แต่มีส่วนอื่นที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การขอขยายเวลาวิจัย การยกเลิกงานวิจัย และกระบวนการอื่นๆ ที่ฝ่ายงานวิจัยต้องการ 
ซึ่งจะด าเนินการพัฒนาในคราวต่อไป 
ค าส าคัญ:  ระบบบริหารงานวิจัย, PHP, MySQL, PDCA, AACSB  
 

Abstract 
 The objective of this research is to develop the research information system of 
Faculty of Business Administration, Chiang Mai University for controlling research process, 
tracking progress, controlling budget until the completion of the research process and to 
develop research database system for tracking, auditing, checking, planning from research 
data and search for information for use in research quality assurance of the Faculty of 
Business Administration, Chiang Mai University. The development of this database was made 
by using PHP and MySQL to develop by adopting procedures and forms from research 
manual for administrative work proceeds on developing research faculty. This includes many 
systems are linked together and includes the development of research database system to 
cover the requirements of the AACSB in the type of intellectual contributions to developing 
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a system to work more efficient in management and research database. The system can be 
used to monitor and evaluate the performance of systems used in the planning of the 
delegation according to PDCA process. The development of the system was found. The 
system can control the research process according to the needs of the user. The research 
database can be efficiently managed. To support the mission of the research department 
and the faculty. But there is another part that needs to be further developed to make the 
research process more complete such as the request for the extension of time, cancellation 
of research and other processes. This will continue to develop in the future. 
Keywords: research management system, PHP, MySQL, PDCA, AACSB 

 
บทน า 

จากวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการ 
ที่ดี งานวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันให้คณะบริหารธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายได้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ ระบบการบริหารงานวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนและจัดการ
กระบวนการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 ในปัจจุบันระบบการบริหารงานวิจัยและระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะบริหารธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูล
อยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร แบบฟอร์มรายงานและระบบที่ไม่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงท าให้ประสบกับปัญหา
ในการเช่ือมโยงข้อมูล การจัดการข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการจัดท ารายงานเพื่อการตัดสินใจ ผู้บริหารไม่
สามารถท่ีจะเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทันทีและต้องค้นหาจากเอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและ
การบริหาร ในส่วนของผู้วิจัยก็ประสบปัญหาในการติดตามสถานะงานวิจัยของตนเอง และต้องใช้วิธีการ
โทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อติดตามสถานะงานวิจัยของตนเองกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว และสิ้นเปลืองเวลา รวมถึงไม่มีการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลส่วนตัว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารงานวิจัยและ
ฐานข้อมูลเงินรายได้ ขาดระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการท างาน ท าให้ประสบปัญหาใน
การจัดการ การติดตาม การสืบค้นและการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับส่วนงานภายในคณะฯ  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปใช้ เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงช่วยผู้บริหารของคณะฯ  ให้มี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาและน าองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารงานวิจัยฐานข้อมูลงานวิจัย ดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะฯ เพื่อให้
บุคลากรด้านการวิจัย  ผู้ท าวิจัย รวมถึงหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริหารน าประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบไปใช้ในการบริหารจัดการการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยคณะฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเป้าหมายของคณะฯ และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย  เพื่อการบริหารจัดการงาน การติดตาม

ความก้าวหน้าและการใ ช้งบประมาณ จนกระทั่ ง เสร็ จสิ้ นกระบวนการวิจัยคณะบริหารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ส าหรับตรวจสอบ ประเมินผล วางแผนจากข้อมูลวิจัย และ
สามารถสืบค้นข้อมูลส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้ได้ด าเนินการพัฒนาระบบภายใต้กรอบแนวคิดของ วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (เคนเนท 

และ จีนส์, 2545) โดยมีขอบเขตการพัฒนาระบบซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายช่ือและ
รายละเอียดของระบบงานท้ังหมดที่ได้มาจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน (Users Requirement) ทั้ง
งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใช้ข้อมูลร่วมกัน แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นระบบงานและ
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนวิธีการศึกษาดังนี้ 
ขั้นตอนวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาข้อก าหนดของ AACSB (MBA News Thailand, 2556) และพัฒนาแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้งานระบบเพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และน าข้อมูลไปใช้ ได้แก่ งานวิจัย งานการเงินและหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
5. ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ทดสอบระบบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ 
7. ใช้งานระบบพร้อมกับเขียนรายงานและคู่มือการใช้งานระบบ 
8. จดสิทธิบัตรระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยกับหน่วยงานทรัพย์สินทาง

ปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ภาษา พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์  โดยลิขสิทธิ์อยู่ใน
ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมี
รากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่าง
รวดเร็ว (นิรุธ, 2543) 

2. ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management System) โดยใช้ ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open 
source) แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศ
สวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบท่ีให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ (สงกรานต์, 2544) 

MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากส าหรับฐานข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และนิยมใช้งานร่วมกับ
ภาษาโปรแกรม PHP โดย MySQL มีส่วนติดต่อ (interface)  เพื่อเช่ือมต่อกับภาษาในการพัฒนาอื่นๆ   
เพื่อให้เข้าถึงฟังก์ชันการท างานกับฐานข้อมูล MySQL ได้เช่น ODBC (Open Database Connector) อันเป็น
มาตรฐานกลางที่ก าหนดมาเพื่อให้ใช้เป็นสะพานในการเช่ือมต่อกับโปรแกรมหรือระบบอื่นๆ เช่น MyODBC 
อันเป็นไดรเวอร์เพื่อการเช่ือมต่อในระบบปฏิบัติการวินโดว์, คลาสส่วนเช่ือมต่อส าหรับ Java เพื่อใช้ในการ
ติดต่อกับ MySQL และมี API (Application programming Interface) ต่างๆมีให้เลือกใช้มากมายในการที่
เข้าถึง MySQL โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง 

โดยทั้ง PHP และ MySQL เป็นเครื่องมือท่ีใช้ร่วมกันในการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web 
Application ที่มีฐานข้อมูล (Database) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยภาษา PHP จะเป็นส่วนของ Source code ที่
ใช้ในการพัฒนาระบบที่สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล MySQL ซึ่งท าหน้าที่ในการจัดการโครงสร้างและข้อมูล 
เพื่อจัดการ สืบค้นและแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่ามีข้อมูลที่เก็บซ้ าซ้อนกันอยู่ ข้อมูลเดียวกันมีอยู่ใน 2 ระบบงาน เช่น ข้อมูล

บุคลากร (ผู้วิจัย) จะถูกเก็บทั้งในกลุ่มข้อมูลบุคลากรและกลุ่มข้อมูลวิจัย แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพ
ของระบบงาน ท าให้เกิดปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
การเก็บรักษา 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและหัวหน้าหน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจุบันฐานข้อมูลวิจัยที่จัดเก็บไม่
เป็นระบบและขาดข้อมูลที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
อีกทั้งข้อมูลที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ AACSB เช่น ขาดข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย การแยก
ประเภทงานวิจัย ข้อมูล Impact และ Mission ที่ส าคัญระบบงานปัจจุบันไม่ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
กลยุทธ์ของคณะฯ เพราะระบบในปัจจุบันจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารและแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท า
ให้ยากต่อการจัดการ มีความซ้ าซ้อนและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล และยากต่อการสืบค้น ท าให้ไม่สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ และไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ใน
คณะฯ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูลจากทั้งฝ่ายงานวิจัย ผู้วิจัยและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการใช้
ข้อมูล อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริงพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บในรูปของเอกสารและแฟ้มข้อมูล 
มากกว่าท่ีจะจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล 

จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายที่จะน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนงานด้านการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อ
ติดตามกระบวนการวิจัยและลดเวลาในกระบวนการท างานในส่วนงานต่างๆ ให้น้อยลง สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้ทันทีและมีความเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืนๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะฯ และ
ข้อก าหนดของ AACSB 

การด าเนินงานในฝ่ายงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ โดยเก็บรวบรวมในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเอกสาร การสืบค้น
และการเรียกใช้ข้อมูลจากส่วนงานอ่ืนท าได้ยาก จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันท าให้ทราบว่าข้อมูล
ดังกล่าวจัดเก็บไว้ในลักษณะเดิมโดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลน้อยมากและเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การ
เรียกใช้ข้อมูลไม่ทันต่อความต้องการและไม่ตอบสนองต่อหน่วยงานอื่น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลเองได้ ข้อมูลจึงไม่ทันสมัยมีความคลาดเคลื่อน และไม่ตรงกับ
ความต้องการ การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของระดับปฏิบัติงานและช่วย
สนับสนุนการบริหารและจัดการองค์กรของระดับบริหารจึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการจัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนกลาง และการจัดท ารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย นอกจากต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะฯและความต้องการของผู้บริหารแล้ว ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของระดับปฏิบัติการในองค์กร ซึ่งจากขั้นตอนที่ผ่านมาได้รวบรวมกระบวนการและข้อมูลปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการ และความต้องการของระบบสารสนเทศมาพิจารณา เพื่อให้ครอบคลุม
การปฏิบัติงานจริงของผู้ใช้ และสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ง่ายต่อ
การสืบค้น ไม่ซ้ าซ้อน และเกิดความผิดพลาดน้อยลง อันเนื่องมาจากการเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ รวมทั้งช่วย
ให้มีการใช้ทรัพยากรระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 

จากการวิ เคราะห์ความต้ องการสารสนเทศ สรุปได้ว่าฝ่ายงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความต้องการระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยและจัดการฐานข้อมูลวิจัย ซึ่งใน
ปัจจุบันไม่มีการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรวมทั้งไมม่ีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ดังนั้นจึงต้อง
พัฒนาระบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและกระบวนการในการบริหารงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
ตามแผนผังระบบงานระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 



การพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารงานวจิัยและฐานข้อมูลวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 

14  
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังภาพที่ 1-5 และแสดงตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและ
ฐานข้อมูลวิจัย ดังภาพท่ี 6 ส่วนของผู้วิจัย (ภาพท่ี 7) และในส่วนบันทึกฐานข้อมูลวิจัย (ภาพท่ี 8)  
 

 
ภาพที่ 1 แผนผังระบบงานหลัก (DFD Level 0) ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

ภาพที่ 2 แผนผังระบบงานหลัก (DFD Level 1) ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 3 แผนผังระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย (DFD Level 2) ของระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 4 แผนผังระบบฐานข้อมูลวิจัย (DFD Level 2) ของระบบสารสนเทศการบรหิารงานวิจัยและฐานข้อมูล
วิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ภาพที่ 5 แผนผังระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย (DFD Level 3) ของระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย  ในส่วนของผู้วิจัย  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมลูวิจัย ในส่วนบันทึกฐานข้อมูล

วิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจและประเมินผลการใช้งานระบบ
จากผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินเพื่อประเมินผลด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัยและด้านประสิทธิผลของระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
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การประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 จากผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ดูแลระบบ ของระบบสารสนเทศการ
บริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เช่ียวชาญและผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ พบว่า ด้านความปลอดภัยของระบบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ด้านความพึงพอใจในการใช้ระบบและด้านประสิทธิผลของระบบ อยู่ใน
เกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81-3.98 (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการฐานข้อมูลวิจัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบตามรายการการประเมินเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ดูแลระบบ ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย

และฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เช่ียวชาญและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ   
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลด้านบริหารงานวิจยั 4.13 ดี 
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการฐานข้อมูลวิจยั 3.63 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการบันทึกข้อมูล 4.00 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการน าเข้าข้อมูล 4.00 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการแก้ไขข้อมูล 4.00 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการลบข้อมูล 3.88 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการสืบค้นข้อมูล 3.63 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการประมวลผลข้อมูล 3.75 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกขอ้มูล 3.50 ดี 

รวมด้านประสิทธภิาพการท างานของระบบ 3.83 ด ี
ด้านความพึงพอใจในการใชง้านระบบ   

รูปแบบหน้าจอในภาพรวมของระบบ 4.00 ดี 
ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของสว่นประกอบต่างๆ 3.88 ดี 
ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 3.88 ดี 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 4.00 ดี 
ความง่ายต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 4.00 ดี 
การมีระบบ Auto Login เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.13 ดี 

รวมด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 3.98 ด ี
ด้านความปลอดภยัของระบบ   

การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบข้อมูล 4.25 ดีมาก 
การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 4.38 ดีมาก 
การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.25 ดีมาก 

รวมด้านความปลอดภัยของระบบ 4.29 ดีมาก 
ด้านประสิทธิผลของระบบ   

รูปแบบรายงานและการแสดงสถานะกระบวนการเพื่อติดตามและบริหารงานวจิยั 3.88 ดี 
ฐานข้อมูลวิจยัที่ตรงกับความต้องการ 3.88 ดี 
ฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้กับระบบ SEDONA เพื่อสนับสนุนการรับรองมาตรฐานของ AACSB 3.50 ดี 
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้งานได้จริง/สนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4.00 ดี 

รวมด้านประสิทธิผลของระบบ 3.81 ด ี
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิ จั ยและฐานข้ อมู ลวิ จั ย คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) ใน
การพัฒนา เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์งานและการเช่ือมโยงข้อมูลใน
ส่วนต่างๆ ได้อย่างมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์กร โดยเริ่มจากการโครงสร้างของฝ่ายงานวิจัยเพื่อให้ทราบว่า ภายในฝ่าย
งานวิจัย  ประกอบด้วยล าดับสายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ และท า
การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันว่า มีระบบการท างานเป็นอย่างไร เกิดปัญหาในการท างานอะไรบ้างท าให้ทราบ
ถึงกระบวนการของการท างาน สามารถน ามาวิเคราะห์ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารต่อไป 

2.  การวิเคราะห์ความต้องการระบบ โดยการส ารวจความต้องการภายในองค์กรแยกตามระบบงาน 
ท าให้สามารถระบุข้อมูลที่ใช้อยู่จริง ว่ามีระบบเดิมอยู่หรือเปล่า และมีความต้องการระบบสารสนเทศมาใช้งาน
หรือไม่ วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลขององค์กร ท าให้มีความเข้าใจในภาพรวมมากขึ้นเพียงพอที่จะน าไป
ออกแบบฐานข้อมูล และท าให้สามารถวิเคราะห์การท างานของระบบและกระบวนการต่างๆ ได้ 

3. การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเดิม  ที่ได้
จัดเก็บทั้งรูปแบบกระดาษและไฟล์ข้อมูล ท าให้สามารถได้ข้อมูลที่ใช้จริงในปัจจุบัน และสามารถน าไป
วิเคราะห์การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบและกระบวนการที่จะน าข้อมูลไปแปลงเป็นสารสนเทศท่ีต้องการ 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล โดยน าผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบ 
การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูลและระบบ
สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผลเป็นสารสนเทศต่อไป จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบ วัตถุประสงค์
ที่จะน าสารสนเทศมาใช้ และความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถน าผลการวิเคราะห์ มาออกแบบและพัฒนาระบบ
ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานให้มากขึ้น 

5. การทดสอบระบบ การทดสอบโดยการให้ผู้ใช้ได้ใช้งานระบบพร้อมกับการพัฒนาระบบ ท าให้
ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้งานจริงๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้น มาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้
ตรงกับความต้องการกับผู้ใช้งานมากที่สุด จากกระบวนการศึกษาดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการใน
การศึกษาข้างต้น เป็นวิธีที่สามารถน าเสนอผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ซึ่งผลการศึกษา
ระบบงานปัจจุบัน และความต้องการระบบสารสนเทศ ท าให้สามารถระบุปัญหาของระบบงานปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยนี้ มีกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
หลายกระบวนการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบในส่วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่นกระบวนการยกเลิกงานวิจัย 
กระบวนการการขอขยายระยะเวลาการวิจัยและกระบวนการอื่นๆ ของหน่วยงานวิจัยเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
กระบวนการด้านงานวิจัยให้ครอบคลุมทุกด้านและท าให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาส่วน
ของการแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dash board เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และพัฒนาฐานข้อมูล
วิจัยให้ครอบคลุมข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับนานชาติต่อไปในอนาคต 

การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของคณะฯ ท าให้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ และการให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบตั้งแต่แรก จะท าให้เกิด
การยอมรับ และมีความเข้าใจในระบบมากข้ึน รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบไดต้รงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ 
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จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้

1. ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วางแผนและสืบค้นข้อมูลวิจัยที่จะช่วย
สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้วิจัยและการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนและก าหนด  
กลยุทธ์ด้านการวิจัยของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความเช่ือมโยง สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซึ่งการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ Web Application เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลท าให้
เกิดประโยชน์ในการใช้งานโดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบผ่านทางระบบเครือข่ายภายในองค์กรหรือระบบ 
Internet และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ได้ 

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างการท างานปัจจุบันกับสารสนเทศที่ผู้บริหาร
ต้องการได้ โดยสามารถลดความซ้ าซ้อนในการท างานและการจัดเก็บข้อมูล ระบบสามารถสร้างรายงานข้อมูล
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันต่อเหตุการณ์ 

3. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนเมื่อต้องพัฒนาระบบขึ้นมาทดแทนการท างานที่เคยท า
ตามปกติ และให้ข้อมูลเปรียบเทียบถึงสิ่งที่ท าอยู่ในปัจจุบันกับระบบใหม่ที่ก าลงัพัฒนา จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบ
ในการออกแบบระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบมากที่สุด และมีผลท าให้การใช้งานระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบโดยการใช้ผู้พัฒนาระบบจากภายในองค์กรเองจะสามารถพัฒนาระบบได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดและมีความยึดหยุ่นในการปรับปรุงระบบ รวมถึงความปลอดภัยทางด้าน
ข้อมูลขององค์กร ท่ีมีมากกว่าการ Outsource  

5. การประเมินผลการใช้งานระบบจะช่วยให้การพัฒนาระบบสามารถปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

การบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยให้การปฏิบัติงานด้านงานวิจัยสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ทันเวลาและมีความเช่ือมโยงกันเพื่อแปลงเป็นสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการท างานให้เป็นระบบ
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือมากข้ึน 

การบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกพัฒนา
ระบบงานโดยใช้ ภาษา PHP version 5.2.6 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน ภายใต้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ 2 รูปแบบคือ การแสดงผลทางจอภาพ
และการแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ การออกแบบระบบถูกออกแบบให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดย
การก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามสิทธ์ิและระดับการเข้าใช้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ระบบงาน 

จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม ใช้ระบบการจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารและแฟ้มเอกสาร มีการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส านักงานในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีระบบฐานข้อมูลรวมและขาด
การเช่ือมโยงข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ระบบข้อมูลต่างๆ มีการเช่ือมโยงกัน สามารถค้นหาได้ง่าย และ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศในองค์กรต่อไป 

วิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความ
ต้องการที่จะใช้สารสนเทศในการบริหารและจัดการ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ AACSB และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและกระบวนท างานให้ดียิ่งขึ้น 
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เมื่อท าการทดสอบระบบพบว่า ต้องแก้ไขระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
โดยผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบระบบไปพร้อมกับการพัฒนาระบบ ท าให้ได้ทราบถึงปัญหา และข้อผิดพลาดต่างๆ 
ของโปรแกรมจากผู้ใช้งาน ซึ่งผู้พัฒนาได้แก้ไข และได้ระบบที่สมบูรณ์ขึ้น 

ผลของการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย ปรากฏว่าระบบช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ทันเวลาและมีความเช่ือมโยงกันและแปลงข้อมูลต่างๆ เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการท างานให้เป็นระบบโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือมากข้ึน 
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