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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ การรับรองตามมาตรฐานของ AACSB 
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม สามารถนําขอมูลมาประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจ การออกแบบและพัฒนาระบบใชกรอบแนวคิดตามวิธี SDLC การบริหารโครงการ และการ
จัดการเชิงกลยุทธ การพัฒนาระบบใชภาษา PHP และการจัดการฐานขอมูลใชโปรแกรม MySQL ขอบเขตของการ
พัฒนาระบบแบงออกเปน 4 สวน คือ การจัดการเก่ียวกับผูใชระบบ การจัดการเก่ียวกับการเสนอขออนุมัติจัด
โครงการ การจัดการเก่ียวกับการตรวจสอบการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ และการจัดการเก่ียวกับการสรุปผล
โครงการ จากการพัฒนาระบบ พบวา ระบบสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามความตองการของผูใชงาน สามารถ
แสดงรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธคณะฯ ความเก่ียวของ
ทางสังคม (engagement) นวัตกรรม (innovation) และผลกระทบ (impact) ตามแนวคิดเกณฑ AACSB ผูใชงาน
ระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.78 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก และดานการออกแบบและแสดงผลของระบบ ผูใชงานมีความ
พึงพอใจสูงกวาการทดสอบการใชงานเบ้ืองตน โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87 อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ระบบบสารสนเทศ  การบริหารโครงการ  แผนกลยุทธ  AACSB  
 

Abstract 
The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University aims to develop the 

information system used to support the operations and activities of the faculty according to the 
strategic plan, the accreditation from the Association to Advance Collegiate of Business (AACSB) and 
the Quality Assurance in Education. Furthermore, the administrators are able to use this system to 
follow up on the faculty’s operations and activities and use for further considerations. This research 
is designed and developed using PHP: Hypertext Preprocessor (PHP language). MySQL, an open 
source relational database management system based on Structured Query Language (SQL), is 
used for database management. The System Development Life Cycle (SDLC), project management, 
and strategic management are also used as frameworks for system development. This information 
system developed is divided into 4 parts which are user management, project approval 
management, checking and considering management and project management conclusion. In term 
of efficiency, the satisfactory level gained from the users is high (3.69). Moreover, the design and 
display of this information system reached the highest satisfaction score at 3.87. 
Keywords: information system, project management, strategic plan, AACSB  
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดนโยบายยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
มีมาตรฐานระดับนานาชาติ สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ
สากล โดยมีเปาหมายเพ่ือไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ AACSB (The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนองคกรของสหรัฐอเมริกาท่ีใหการรับรองการจัดการศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการบัญชีท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก (AACSB International, 2016) สงผลใหคณะ
บริหารธุรกิจตองปรับปรุงแผนกลยุทธใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ AACSB เพ่ือใหไดรับการ
รับรองตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดพันธกิจ (Mission Statement) คือ “เรามุงมั่นท่ี
จะผลิตบัณฑิตผูเปยมดวยจิตสํานึกตอสังคม และสรางองคความรูท่ีนําไปปฏิบัติได ตลอดจนเปนผูช้ีนําทางอัน
เปยมดวยคุณธรรมและความเปนเลิศเชิงบริหารตอธุรกิจและสังคม จากพันธกิจดังกลาว ไดนํามากําหนดเปน
คุณคา (Values) 4 ประการ ไดแก (1) บัณฑิตผูเปยมดวยจิตสํานึกตอสังคม (Graduates with Social 
Conscience) (2) องคความรูท่ีนําไปปฏิบัติได (Close-to-Practice Knowledge) (3) การช้ีแนวทางอันเปยม
ดวยคุณธรรมตอธุรกิจและสังคม (Ethical Guidance) และ (4) การช้ีแนวทางสูความเปนเลิศทางการบริหารตอ
ธุรกิจและสังคม (Managerial Excellence) (สิริวุฒิ, 2559) และกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ท่ีสอดคลองกับ 
AACSB’s Collective Vision คือ (1) Co-creator of knowledge: การเปนผูรวมสรางความรูกับศาสตรและศิลป
อ่ืน (2) Catalysts for Innovation: ผูเรงรัดใหเกิดนวัตกรรม (3) Hubs of Lifelong Learning: การสรางอาศรม
ของการเรียนรูตลอดชีพ (4) Enablers of Sustainable Prosperity: การเปนผูเอ้ืออํานวยตอความรุงเรืองอัน
ยั่งยืน และ (5) Leaders of Leadership: การผูนําแหงภาวะผูนํา (AACSB’s Collective Vision, 2016) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปน 2 สวน ไดแก 
Towards AACSB Strategy และ Beyond AACSB Strategy จากน้ันมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการวางแผนปฏิบัติการจะตองประกอบดวยขอมูลโครงการ ซึ่ง
หน่ึงโครงการสามารถตอบสนองไดมากกวาหน่ึงกลยุทธและสามารถอธิบายผลท่ีจะไดรับจากการจัดโครงการใน 
3 ประเด็น ไดแก ความเก่ียวของทางสังคม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และผลกระทบ (Impact) 
ซึ่งการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB ไดกําหนดใหคณะฯ ตองรายงานความสอดคลองใน 3 ประเด็นดังกลาว  

ท่ีผานมาระบบสารสนเทศของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไมมีการจัดเก็บผลการดําเนิน
โครงการ ท่ีสามารถระบุความสอดคลองกับกลยุทธและตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธคณะฯ และยังขาดระบบ
สารสนเทศ  ที่สนับสนุนการบริหาร การกํากับติดตามการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณโครงการ
อยางเหมาะสม ไมสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนในปตอไป และขอมูลจากการ
สัมภาษณบุคลากร (สิงหาคม, 2558) พบปญหามากท่ีสุด คือ ระบบเดิมใชงานยากทําใหเกิดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน เน่ืองจากรูปแบบการกรอกยุงยากและการแสดงผลเวลาพิมพเอกสารไมสามารถจัดรูปแบบตามท่ีตองการ
ได จึงทําใหผูใชตองทําในโปรแกรม Microsoft Word ดวย รวมท้ังไมสามารถแสดงขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการตามเง่ือนไขท่ีตองการได ทําใหในการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวบงช้ีแผนกลยุทธคณะฯ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตองใชเวลานานในการรวบรวมขอมูล และตองสอบถามขอมูลสรุปโครงการเพ่ิมเติม
จากผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบกับนโยบายของคณะฯ ที่มุงเขาสูระบบการรับรองตามมาตรฐานของ 
AACSB ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธและการจัดโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับพันธกิจ 
วิสัยทัศน และกลยุทธ รวมท้ังสามารถอธิบายความเก่ียวของทางสังคม นวัตกรรม และผลกระทบ ซึ่งระบบ
เดิมไมสามารถแสดงความสอดคลองได  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสวนของการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ และการรับรองตามมาตรฐานของ AACSB 
พัฒนาข้ึนเพ่ือนํามาใชทดแทนระบบเดิมโดยใหความสําคัญในการวิเคราะหความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน 
กลยุทธของคณะฯ และการแสดงรายละเอียดความเก่ียวของทางสังคม นวัตกรรม และผลกระทบ สามารถใช
ขอมูลนําเสนอผูบริหารในสวนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธคณะฯ การรายงานตามเกณฑรับรองตาม
มาตรฐานของ AACSB และรายงานโครงการท่ีเก่ียวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังเปน
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การปรับปรุงข้ันตอนและมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหารโครงการของคณะบริหารธุรกิจใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบโดยวิธีเอสดีแอลซี (SDLC: System Development 
Life Cycle) 7 ข้ันตอนของศรีสมรัก (2550) ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดโครงการ (Project Definition) เปนการกําหนดขอบเขตของโครงการ 
กําหนดภาพของโครงการใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการอะไร องคกรมีความจําเปนจะตองมีระบบงานเขามาชวย
ในการแกไขปญหา หรือการดําเนินงานจริงหรือไม มีวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการใชระบบงานในการแกไขปญหาได
อยางไร วัตถุประสงค หรือเปาหมายของระบบงานคืออะไร เปนการจัดทําภาพของความตองการระบบงานให
ชัดเจนข้ึนกอนจะไปดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาระบบ (System Study) เปนการศึกษาถึงระบบงานท่ีตองการ โดยเริ่มจาก
การศึกษาความเปนไปไดของระบบเพ่ือวิเคราะหถึงโอกาสท่ีระบบจะเกิดข้ึน และประสบความสําเร็จในการนําไป
ปฏิบัติใชและสงผลตามเปาหมายขององคกร  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Information Requirement Analysis) เปน
การวิเคราะหเพ่ือกําหนดสิ่งท่ีรับเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) ของระบบงานใน
ทุกสถานการณท้ังเหตุการณท่ีเกิดเปนปกติประจําและเหตุการณท่ีไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา 

ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบระบบ (System Design) เริ่มดวยการนําความตองการท่ีวิเคราะหไดจาก
ข้ันตอนท่ี 3 มาทบทวนและดําเนินการออกแบบระบบใหมท่ีตองการ  

ขั้นตอนท่ี 5 การสรรหาหรือการพัฒนาระบบ (System Acquisition or Development) จาก
ขอกําหนดของระบบท่ีไดมาจากข้ันตอนท่ี 4 จะใชเปนแนวทางในการพิจารณาวาจะดําเนินการพัฒนาเองภายใน
ตอไป หรือซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป หรือการวาจางผูใหบริการจากแหลงภายนอก ในกรณีท่ีสรางระบบเกิดข้ึนภายใน
องคกรผลจากการออกแบบจะถูกนํามาสรางเปนระบบงาน กิจกรรมท่ีตองกระทําในข้ันตอนน้ีมีหลายกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบควรมีการวางแผนจัดลําดับข้ันตอนการจัดทํากิจกรรมรวมท้ังตารางเวลาในการดําเนินกิจกรรมในแต
ละข้ันใหเรียบรอยกอนเริ่มกิจกรรมแรก โดยเริ่มจาก 1) การลงรหัสเขียนโปรแกรม และทําการทดสอบ เพ่ือใหเกิด
ความมั่นใจวาโปรแกรมสามารถทํางานไดอยางท่ีตองการ และ 2) การจัดทําเอกสารประกอบระบบ 

ขั้นตอนท่ี 6 การทําใหเกิดผล (Implementation) กิจกรรมท่ีกระทําในข้ันตอนน้ีประกอบดวยการ
ฝกอบรม การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบมีความสนใจกระตือรือรนในการใชระบบ เปนการเตรียม
ความพรอมทางดานบุคลากรในการใชระบบ 

ขั้นตอนท่ี 7 การบํารุงรักษา (Maintenance) ระบบงานภายหลังการติดตั้งและเปลี่ยนระบบแลวจะถูก
นําไปปฏิบัติงานในองคกร ควรจะไดมีการประเมินผลการทํางานท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ วาได
ดําเนินไปตามขอกําหนดท่ีไดจัดทําไวหรือไม ขอมูลยอนกลับจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง
กับสิ่งท่ีคาดหมายหรือเปาหมายจะถูกรวบรวมเปนขอมูลไวสําหรับการปรับปรุงระบบงานตอไปในอนาคต 

นอกจากน้ี ยังไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบโดยเทคนิค Agile Methodology ท่ีมีแนวคิดหลัก คือ 
1) การทํางานเปนทีมและมีการสื่อสารกันในทีมอยางตอเน่ือง 2) ผิดพลาดไดและตองแกใหไดโดยเร็ว พรอม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยูเสมอ 3) คอยๆ พัฒนาไปทีละนิด โดยมีการสงมอบงานและปรับปรุงใหทันสมัย 
(update) อยางตอเน่ือง ไมรอใหเกิดเปนโครงการใหญแลวสงทีเดียว และ 4) ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน ให
ความสําคัญกับคุณคา (value) ใหมากท่ีสุด อางอิงจากบทความ “แนวคิดการทํางานของบริษัทยุคใหมแบบ 
Agile” (Coraline Team, 2018) โดยจุดเดนของการพัฒนาระบบตามแนวคิด Agile ไดแก 1) ใชสําหรับงานท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลงบอยและลดงบประมาณลง 2) ประหยัดเวลาในการทํางานของนักพัฒนา 3) เปนโมเดลท่ีเหมาะ
สําหรับการออกแบบความตองการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของผูใชงาน 4) ความเปลี่ยนแปลงน้ันๆ กระทบตองาน
นอยท่ีสุด 5) เหมาะสําหรับโครงการท่ีมีขนาดเล็ก และ 6) มีผูตัดสินใจเพียงคนเดียวเพ่ือใหงานดําเนินไดอยางรวดเร็ว และ
จุดดอย ไดแก 1) ไมเหมาะกับงานท่ีมีขนาดใหญ 2) ไมเนนการออกแบบ และการจัดทําเอกสาร และ 3) ผูมีอํานาจ 
หรือนักพัฒนาอาวุโสจะเปนคนตัดสินใจเพียงคนเดียว อาจจะสรางความไมพอใจข้ึนในทีมได อางอิงจากบทความ
วิชาการ “การเปรียบเทียบแบบจําลองกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร” (วรรณฤดี และวุฒิพงษ, 2560) 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

การรับรองตามมาตรฐานของ AACSB  และการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม และสามารถนําขอมูลมา

ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยน้ีใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบโดยวิธี SDLC 7 ข้ันตอนของศรีสมรัก (2550) แนวคิด

ระบบรับรองมาตรฐาน AACSB แนวคิดการบริหารโครงการของวิสูตร (2555) ขอบเขตของการวิจัยจะเปนการ
พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหารโครงการตามวงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle) ในชวงท่ี 1 การกําหนด
โครงการ (Defining the Project) จะเปนชวงการเริ่มโครงการท่ีจะตองมีการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติจัดโครงการ และชวงท่ี 4 การปดโครงการ (Closing) ซึ่งภายหลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้นแลว 
จะตองมีการสรุปผลโครงการ และแนวคิดเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ของ
ภักดี (2555) ในสวนการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy implementation) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
ภาษาพีเอชพี (PHP) ใชเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ และโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ใชจัดการ
ฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนวิธีการศึกษาตามกรอบแนวคดิในการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ (ภาพท่ี 1) ดังน้ี 

1. กําหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ วัตถุประสงค และเปาหมาย โดยการสัมภาษณผูบริหารท่ี
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธของคณะฯ และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอบเขตและความตองการท่ีชัดเจน 

2. ศึกษาระบบเดิมและรวบรวมความตองการของระบบใหม โดยสัมภาษณ ประชุมรวมกับผูปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของ ศึกษาระบบของหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เอกสารเก่ียวกับแผนกลยุทธคณะฯ เกณฑ
มาตรฐาน AACSB หนังสืออางอิงเก่ียวกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. วิเคราะหความตองการสารสนเทศเพ่ือกําหนดแนวทางระบบท่ีตองการพัฒนาโดยการศึกษาจาก
หลักการบริหารโครงการ  

4. ออกแบบระบบและสรางฐานขอมูลตามความตองการสารสนเทศ 
5. พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาระบบข้ึนเอง เริ่มจากการเขียนโปรแกรม ทําการทดสอบ โดยใหผูท่ี

เก่ียวของทดลองใชงาน เพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาด และจัดทําคูมือการใชงานระบบ 
6. ทําใหเกิดผล โดยทําการฝกอบรมการใชงานระบบใหแกผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการเขียนโครงการ 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชงานระบบได 
7. บํารุงรักษา โดยปรับปรุงแกไขจากขอผิดพลาดท่ีพบจากการใชงาน และประเมินผลการใชงานระบบ

โดยใชแบบสอบถามทําการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ผลการวิจัย 
การกําหนดโครงการ (Project Definition) จากการศึกษาปญหาระบบเดิมท่ีมีอยูและกําหนดขอบเขต

ของการพัฒนาระบบเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาระบบงานเดิมและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ของคณะฯ ระบบการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน AACSB และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสัมภาษณ
ผูบริหาร ไดแก รองคณบดีท่ีรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธคณะฯ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวของ  ทําใหไดทราบถึงปญหา คือ ระบบ PDCA (ระบบเดิม) ไมมีการจัดเก็บผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถ
ระบุความสอดคลองกับแผนกลยุทธคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอมูลจากสัมภาษณบุคลากรของแตละ
หนวยงานท่ีใชงานระบบเดิม พบปญหามากท่ีสุด คือ ระบบเดิมใชงานยากทําใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน 
เน่ืองจากรูปแบบการกรอกยุงยากและการแสดงผลเวลาพิมพจากระบบไมสามารถจัดรูปแบบตามท่ีตองการได จึง
ทําใหตองทําในโปรแกรม Microsoft Word ดวย ทําใหผูรับผิดชอบโครงการของบางหนวยงานไมไดเขาไปกรอก
ขอมูลในระบบใหครบถวนท้ังในสวนการเสนอโครงการและการสรุปผลโครงการ นอกจากน้ี ระบบเดิมไมสามารถ
แสดงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามเง่ือนไขท่ีตองการได ทําใหในการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวบงช้ี
แผนกลยุทธคณะฯ และการประกันคุณภาพการศึกษาตองใชเวลานานในการรวบรวมขอมูล และตองสอบถาม
ขอมูลสรุปโครงการเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบโครงการ รวมท้ังระบบเดิมยังขาดสวนการแสดงความสอดคลอง 
 การศึกษาระบบ (System Study) ไดทําการศึกษาระบบงานใหมท่ีตองการ โดยศึกษาความเปนไป
ไดของระบบ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงและสงผลตามเปาหมายของคณะฯ และศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
แผนกลยุทธคณะฯ ระบบการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ AACSB และแนวคิดการบริหารโครงการ รวมท้ังศึกษา
ระบบของหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Requirement Analysis) ไดทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ ศึกษาระบบของหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และนํามาวิเคราะหโดยเริ่มจากการวิเคราะห
องคกร วิเคราะหระบบงานเดมิ และระบบงานใหมท่ีตองการ ซึ่งจากการวิเคราะหปญหาของระบบงานเดิม (ภาพท่ี 2A)  
ทําใหไดแนวทางการพัฒนาระบบใหม (ภาพท่ี 2B) ท่ีตอบสนองความตองการของผูใชงาน โดยการจัดการขอมูล
ท้ังหมดจะอยูในรูปแบบของฐานขอมูล เพ่ือแกไขปญหาของแนวปฏิบัติหรือข้ันตอนการทํางานท่ีไมชัดเจน เน่ืองจาก
เดิมไมมีการกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการและตรวจสอบอยางชัดเจน รวมท้ังกระบวนการทํางานมี
ความซ้ําซอนและลาชาในสวนของการจัดทําเอกสารเสนอขออนุมัติจัดโครงการและสวนการสรุปผลโครงการ  

กระบวนการทํางานของระบบใหม ผูรับผิดชอบโครงการจะเสนอขออนุมัติจัดโครงการโดยบันทึกขอมูล
ตามแบบเสนอโครงการในระบบ หลังจากน้ันจะตองผานการตรวจสอบและใหความเหน็ในระบบจากงานนโยบาย
และแผน หากไมมีการแกไข ผูรับผิดชอบโครงการจึงจะทําการพิมพแบบเสนอโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดโครงการ และสัญญายืมเงินจากระบบ และสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน เพ่ือใหหัวหนางาน
นโยบายและแผนพิจารณาใหความเห็นและลงนาม และทําการเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ” ซึ่ง
ผูรับผิดชอบโครงการจะไมสามารถแกไขขอมูลโครงการในระบบได หลังจากน้ันเจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน
จะสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานการเงิน เพ่ือเสนอใหคณบดีพิจารณาอนุมัติจัดโครงการ ภายหลังจากคณบดีอนุมัติ
แลว เจาหนาท่ีงานการเงินจะทําการเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ”  

เมื่อดําเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น ผูรับผิดชอบโครงการจะตองบันทึกขอมูลตามแบบสรุปผลโครงการ
ในระบบ โดยสามารถแนบไฟลเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลโครงการไดเพ่ิมเติมในระบบ และทําการพิมพแบบ
สรุปผลโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินตามคาใชจายจริงท่ีใชในการจัดโครงการ และสงเอกสารให
เจาหนาท่ีงานการเงินเพ่ือเสนอใหคณบดีพิจารณาอนุมัติเบิกเงิน 

จะเห็นวากระบวนการทํางานของระบบใหมมีข้ันตอนท่ีเพ่ิมจากระบบเดิม คือ มีหนวยงานท่ีมากํากับ
ดูแลและตรวจสอบ ไดแก งานนโยบายและแผน และงานการเงินฯ ทําใหมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการตรวจสอบ
ความสอดคลองและการใชงบประมาณท่ีถูกตอง เพ่ือใหจัดโครงการท่ีตอบสนองตอพันธกิจ กลยุทธคณะฯ 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และเกณฑการรับรองมาตรฐาน AACSB สามารถนําขอมูลไปใชสนับสนุนดานการ
วางแผนกลยุทธ การจัดสรรงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB 
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การออกแบบระบบ (System Design) จากการศึกษาระบบงานเดิมเพ่ือนํามาวิเคราะหและออกแบบ
ระบบใหมโดยใชแผนผงับริบท (Context Diagram) ดังภาพท่ี 3 โดยมีผูท่ีเก่ียวของกับระบบ จํานวน 4 สวน ไดแก 
ผูดูแลระบบ ผูรับผิดชอบโครงการ เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน และเจาหนาท่ีงานการเงิน และแผนผังกระแส
ขอมูล (Data Flow Diagram) ดังภาพท่ี 4 เพ่ือแสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบจํานวน 7 กระบวนการ 
การไหลของขอมูล และขอมูลท่ีจัดเก็บในแฟมขอมูล ภายหลังจากการวิเคราะหแผนผังกระแสขอมูลตาม
กระบวนการตางๆ ไดนํามาสรางฐานขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเพ่ือนําไปใชงานตามหลักการ
ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และออกแบบหนาจอโดยแสดงผลการทํางานในรูปแบบของเว็บเพจและออกแบบ
สวนการแสดงรายงาน ไดแก รายงานสรุปโครงการตามความสอดคลองตางๆ สวนการคนหาขอมูลตามเง่ือนไข 
และแบบฟอรมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

 

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการทํางาน (Work Flow Diagram), A ระบบเดมิ; B ระบบใหม 

A: ระบบเดิม 

B: ระบบใหม 
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ภาพท่ี 3 Context Diagram ระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
ภาพท่ี 4 Data Flow Diagram Level 1 ระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การพัฒนาระบบ (System Development) ไดทําการพัฒนาระบบโดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) 
เขียนโปรแกรม และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) จัดการฐานขอมูล และทําการทดสอบระบบเพ่ือให
มั่นใจวาระบบสามารถทํางานไดอยางท่ีตองการกอนนําไปใหผูใชงานทดสอบ โดยแสดงตัวอยางระบบ ดังภาพท่ี 
5 ถึง 11 ซึ่งการพัฒนาระบบแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 การจัดการเก่ียวกับผูใชงานระบบ ไดแก ผูดูแลระบบซึ่งจะเปนผูกําหนดสิทธิผูใชงานในระบบ
และสามารถปรับปรุงขอมูลผูใชงานในฐานขอมูล ผูรับผิดชอบโครงการซึ่งกําหนดใหอาจารยและเจาหนาท่ีทุกคน
สามารถเขาไปใชงานระบบและสามารถดูรายงานตางๆ ได เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผนสามารถปรับปรุง
ความเห็นในการตรวจสอบงบประมาณ และปรับปรุงสถานะโครงการ และเจาหนาท่ีงานการเงินสามารถปรับปรุง
สถานะโครงการ 

สวนท่ี 2 การจัดการเก่ียวกับขอมูลเสนอขออนุมัติโครงการ โดยกําหนดใหผูดูแลระบบสามารถ
ปรับปรุงขอมูลความสอดคลองในหัวขอตางๆ และขอมูลแหลงงบประมาณ 

สวนท่ี 3 การจัดการเก่ียวกับการตรวจสอบการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ภายหลังจากผูรับผิดชอบ
โครงการกรอกขอมูลแบบเสนอโครงการในระบบ เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน จะตรวจสอบงบประมาณท่ี
เสนอขออนุมัติและความถูกตองของงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ และใหความเห็นในระบบวามีขอแกไขหรือไม 
หากไมมีขอแกไข ผูรับผิดชอบโครงการสามารถดาํเนินการพิมพแบบฟอรมเสนอโครงการและบันทึกขอความ
ขออนุมัติจัดโครงการจากระบบและสงท่ีงานนโยบายและแผน เพ่ือใหความเห็นและทําการเปลี่ยนสถานะ
โครงการในระบบเปน “อนุมัติ” ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการจะไมสามารถแกไขขอมูลโครงการในระบบได หลังจาก
น้ันงานนโยบายและแผน จะสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานการเงิน เพ่ือตรวจสอบและเสนอผานรองคณบดีฝาย
บริหารและเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติจัดโครงการ โดยภายหลังจากไดรับอนุมัติ เจาหนาท่ีงานการเงิน จะดําเนินการ
เปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ” เพ่ือใหสอดคลองกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะฯ เน่ืองจาก
ภายหลังจากท่ีคณบดลีงนามอนุมัติจัดโครงการ แฟมเอกสารจะสงกลับไปท่ีเจาหนาท่ีงานการเงิน เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับการจายเช็คเงินยืมเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการตอไป ซึ่งภายหลังจากท่ี
เจาหนาท่ีงานการเงินเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ” ผูรับผิดชอบโครงการจึงจะสามารถเขาไป
กรอกสวนสรุปผลโครงการได 

สวนท่ี 4 การจัดการเก่ียวกับการสรุปผลโครงการ ภายหลังจากจัดโครงการเสร็จสิ้น (ปดโครงการ) โดย
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลแบบสรุปผลโครงการในระบบใหครบถวน หากปดโครงการแลวระบบ
จะแสดงรายละเอียดความสําเร็จของโครงการและงบประมาณท่ีใชจริง และสวนแสดงรายงานความสอดคลอง
กับคุณคา วิสัยทัศน กลยุทธคณะฯ ความเก่ียวของทางสังคม นวัตกรรม ผลกระทบ และรายงานตามการคนหา
เง่ือนไขตางๆ  

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางหนาจอหลักสวนเสนอโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ งบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ 

ความเห็นงานนโยบายและแผน และสถานะโครงการ สามารถดูแบบเสนอโครงการไดโดยคลิกเมาสท่ี
ช่ือโครงการ และสามารถเลือกคนหาตามปงบประมาณ หนวยงาน และสถานะโครงการ 
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ภาพท่ี 6 ตัวอยางหนาจอ สวนแบบเสนอโครงการ โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองกรอกรายละเอียดให
ครบถวน และใหงานนโยบายและแผน ตรวจสอบและใหความเห็นในระบบ หากไมมีการแกไขจึงจะ
สามารถพิมพเอกสารจากระบบได 

   

 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางหนาจอหลัก สวนสรุปผลโครงการ โดยโครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น (ปดโครงการ) จะแสดง
รายละเอียดวันท่ีจดัจริง ความสําเร็จโครงการ งบประมาณท่ีใชจริงและคงเหลือ สามารถดูแบบ
สรุปผลโครงการโดยคลิกเมาสท่ีช่ือโครงการ 

 

 

ภาพท่ี 8 ตัวอยางหนาจอ สวนแบบสรุปผลโครงการ โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองกรอกขอมูลเมื่อจัดโครงการ
เสร็จสิ้น (ปดโครงการ) 
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ภาพท่ี 9 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานความสอดคลองกับพันธกิจ กลยุทธคณะฯ และความเก่ียวของทาง
สังคม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และผลกระทบ (Impact) โดยผูบริหารหรือ
หนวยงานตางๆ สามารถเรียกแสดงรายงานตามเง่ือนไข เพ่ือนําขอมูลไปใชในดานการวางแผนกลยุทธ
ของคณะฯ และสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB 

 

 
ภาพท่ี 10 ตัวอยางหนาจอแสดงตารางสรุปจํานวนโครงการของแตละหนวยงานและความสอดคลองกับพันธกิจ

และกลยุทธคณะฯ 
 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานการคนหาตามเง่ือนไขความสอดคลองตางๆ 
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การทําใหเกิดผล (Implementation) การทดสอบระบบไดขออนุมัตินําระบบติดตั้งในเซิฟเวอรของ
คณะฯ เพ่ือทดสอบการใชงานระบบกอนนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง และมีการจัดประชุมประกอบดวย
รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนางาน หัวหนาหนวยและเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานรวมจํานวน 39 คน เพ่ือ
ช้ีแจงแนวปฏิบัติ อบรมการใชงานระบบและทําการทดสอบการใชงานระบบเบ้ืองตน และไดใหผูใชงานทําการ
ประเมินผลการใชงานระบบเบ้ืองตนโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบในสวนของการออกแบบ
และการแสดงผล ซึ่งพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.82 อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 1) จากน้ันได
ทําการปรับปรุงระบบจากขอเสนอแนะของผูใชงานและแกไขขอผิดพลาดท่ีพบจากการทดสอบเพ่ือใหระบบมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

การบํารุงรักษา (Maintenance) ภายหลังจากปรับปรุงแกไขระบบตามขอเสนอแนะและ
ขอผิดพลาดท่ีพบ ไดมีการนําระบบไปใชงานจริง โดยไดแจงแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติจัดโครงการและ
สรุปผลโครงการใหทุกหนวยงานภายในคณะฯ เพ่ือใหเสนอขออนุมัติจัดโครงการและสรุปผลโครงการผานระบบ 
ภายหลังจากน้ันไดสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีของแตละหนวยงานเฉพาะผูท่ีไดใชงานระบบจริง จํานวน 18 คน เพ่ือ
รับฟงขอเสนอแนะและใหทําการประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบ 
โดยมาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ ไดแก “มากท่ีสุด” คะแนนเทากับ 5 “มาก” คะแนนเทากับ 4 “ปานกลาง” 
คะแนนเทากับ 3 “นอย” คะแนนเทากับ 2 และ “นอยท่ีสุด” คะแนนเทากับ 1 และใชเกณฑการแปล
ความหมาย ไดแก คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มาก คะแนน 2.61-3.40 
หมายถึง ปานกลาง คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง นอย และคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด ผลประเมิน
พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.78 อยูในระดับมาก  ความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของการ
ใชงานระบบผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก และดานการออกแบบและแสดงผลของระบบ 
ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงกวาการทดสอบการใชงานเบ้ืองตน โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87 อยูในระดับมาก 
(ตารางท่ี 2)  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานในการทดสอบระบบเบ้ืองตน ในสวนของการ
ออกแบบและแสดงผล 

ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 
ดานการออกแบบและแสดงผล   
1.1 ใชงานงาย 3.69 มาก 
1.2 การออกแบบหนาจอ 4.00 มาก 
1.3 สวนกรอกขอมูลเสนอโครงการ 3.91 มาก 
1.4 สวนกรอกขอมูลสรุปผลโครงการ 3.86 มาก 
1.5 สวนปรับปรุง (เพิ่ม/แกไข/ลบ) และคนหาทําไดงายและสะดวก 3.63 มาก 

รวมดานการออกแบบและแสดงผล 3.82 มาก 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานภายหลังจากนําระบบไปใชงานจริง 
ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 

ดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ   
1. สวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 3.95 มาก 
2. การตรวจสอบงบประมาณและใหความคิดเห็นของงานนโยบายและแผนและการเปล่ียนสถานะอนุมัติ

โครงการโดยงานการเงินฯ 
3.54 มาก 

3. สวนการสรุปผลโครงการ 3.54 มาก 
4. สวนการคนหา/การเรียกดูรายงานตามเง่ือนไขตางๆ  3.55 มาก 
5. ชวยลดขั้นตอนการทํางานจากระบบเดิม/ประหยัดเวลา 3.45 มาก 
6. การพิมพเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดไดจากระบบ (แบบเสนอโครงการ/สรุปผลโครงการ/บันทึกขอความ/

สัญญายืมเงิน) 
3.93 มาก 

7.  ชวยลดปริมาณกระดาษ 3.83 มาก 
รวมดานประสิทธภิาพของการใชงานระบบ 3.69 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 

ดานการออกแบบและแสดงผล   
1. ใชงานงาย 3.90 มาก 
2. การออกแบบหนาจอระบบ 3.91 มาก 
3. หนาจอสวนกรอกแบบฟอรมเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 3.86 มาก 
4. หนาจอสวนการอานความเห็นของงานนโยบายและแผน 4.18 มาก 
5. หนาจอสวนการใหความเห็นของเจาหนาที่งานนโยบายและแผน 3.96 มาก 
6. หนาจอสวนการเปล่ียนสถานะโครงการของเจาหนาที่งานการเงิน 3.83 มาก 
7. หนาจอสวนกรอกแบบฟอรมสรุปผลโครงการ 3.83 มาก 
8. การจัดวางเมนูสวน เพิ่ม/แกไข ขอมลู 3.62 มาก 
9. ขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร 3.73 มาก 

รวมดานการออกแบบและแสดงผล 3.87 มาก 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามกรอบ
แนวคิดการพัฒนาระบบโดยวิธี SDLC การบริหารโครงการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ทําใหไดระบบใหมท่ี
ตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะฯ การรับรอง
ตามมาตรฐาน AACSB และการประกันคุณภาพการศึกษา และผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ สามารถนําขอมูลมาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ และไดมาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การบริหารโครงการของคณะฯ 

ระบบใหมท่ีพัฒนาในสวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการสามารถจัดทําแบบเสนอ
โครงการ และพิมพแบบเสนอโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการ และสัญญายืมเงินไดจากระบบใหม 
สามารถลดข้ันตอนและทําใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน ไมตองจัดทําเอกสารใน Microsoft Word แบบเดิม 
อีกท้ังในสวนของการเสนอขออนุมัติจัดโครงการไดกําหนดใหระบุความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธ
ของคณะฯ รวมท้ังตองระบุตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีใชวัดผลความสําเร็จของโครงการ และกําหนดใหเจาหนาท่ี
งานนโยบายและแผนตรวจสอบและใหความเห็นการเสนอของบประมาณเพ่ือใหใชงบประมาณถูกตองตามหมวด
งบประมาณท่ีจัดสรร โดยเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบ และกําหนดใหเจาหนาท่ีงานการเงินเปนผูเปลี่ยนสถานะ
โครงการในระบบภายหลังจากท่ีคณบดีอนุมัติโครงการ ในสวนของการสรุปผลโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ
สามารถจัดทําแบบสรุปผลโครงการ และพิมพแบบสรุปโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินตามคาใชจาย
จริงท่ีใชในการจัดโครงการ และรายงานผลความสําเร็จของโครงการวาบรรลุหรือไมบรรลุวัตถุประสงค และผลการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดท่ีระบุไวในโครงการ ซึ่งจะทําใหการบริหารโครงการของคณะฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลจากการประเมินผูใชงานภายหลังท่ีไดนําระบบไปใชงานจริง ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพ
ของการใชงาน และดานการออกแบบและแสดงผลของระบบอยูในระดับมาก 

ในสวนของผู บริหารสามารถติดตามโครงการได โดยในสวนการเสนอโครงการสามารถดู
รายละเอียดโครงการและสถานะโครงการได และในสวนของสรุปผลโครงการ สามารถติดตามความสําเร็จ
ของโครงการและดูรายละเอียดสรุปผลโครงการได รวมท้ังสามารถเรียกดูรายงานสรุปความสอดคลองกับ
พันธกิจ กลยุทธคณะฯ และความเกี่ยวของทางสังคม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และ
ผลกระทบ (Impact) ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานดานการวางแผนกลยุทธคณะฯ และเกณฑ
การรับรองมาตรฐานของ AACSB โดยผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบจากการ
สัมภาษณผู บริหาร ไดแก รองคณบดีฝายบริหารที่ร ับผิดชอบดานการวางแผนกลยุทธ การเงินและ
งบประมาณของคณะฯ พบวา ระบบสามารถชวยติดตามผลการดาํเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังในสวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการและสรุปผลโครงการ สามารถเรียดดูโครงการท่ีตอบสนองตอพันธกิจ 
กลยุทธของคณะฯ สามารถนําขอมูลไปประกอบการวางแผนกลยุทธคณะฯ และการจัดสรรและควบคุม
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งบประมาณใหหนวยงาน รวมท้ังสามารถใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB แตอยางไร
ก็ตาม ระบบยังมีสวนอ่ืนๆ ท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน เชน การแสดงรายงานในรูปแบบแผนภูมิ 
ตารางแสดงคาสถิติ เปนตน เพ่ือใหผูบริหารเห็นภาพรวมและเขาใจงาย รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงขอมูลกับ
ระบบอ่ืนในคณะฯ เพ่ือชวยลดความซ้ําซอนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน (กองภู, 2561) 

จากการศึกษาครั้งน้ี ระบบใหมท่ีพัฒนาโดยใชวิธี SDLC น้ันมีความเหมาะสมเน่ืองจากเปนระบบท่ีเนน
การออกแบบเพ่ือชวยแกไขปญหากระบวนการทํางานแบบเดิมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
ผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบและตัดสินใจเพ่ือรวมกําหนดเปนมาตรฐานปฏิบัติงานของ
คณะฯ จึงตองมีการวางแผนและออกแบบระบบท่ีดี แตอยางไรก็ตามยังมีวิธีการพัฒนาระบบโดยใชเทคนิคอ่ืน 
ไดแก Agile Methodology ซึ่งมีขอดี คือ สามารถพัฒนา ทดสอบและแกไขไปพรอมกันโดยท่ีไมตองรอใหระบบ
พัฒนาจนแลวเสร็จถึงใหผูใชทดสอบ จะทําใหกระบวนการพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการ
ของคนในองคกรมากท่ีสุด โดยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบตอไปในอนาคต 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ี 

1. ควรปรับปรุงระบบใหสามารถแสดงผลในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เชน ในรูปแบบแผนภูมิ แสดงคาสถิติ
ตางๆ ได และสามารถดาวนโหลดแบบเสนอโครงการ สรุปผลโครงการ และควรแสดงรายงานในรูปแบบไฟลอ่ืน
ได เชน Word, Excel เปนตน 

2. ควรปรับปรุงระบบใหสามารถพิมพหรือปรับปรุงแกไขขอความไดหลายรูปแบบ เชน การจัดยอหนา 
ตัวอักษรหนา เอียง การขีดเสนใต เปนตน  

3. ควรปรับปรุงสวนการเลือกงบประมาณ เพ่ือไมใหผูใชงานเกิดความสับสน เน่ืองจากหมวด
งบประมาณมีหลายหัวขอ  

4. ควรมีการอบรมการใชงานระบบเมื่อมีการปรับปรุงระบบ เพ่ือใหผูใชมีความเขาใจและใชงานระบบ 
ไดอยางถูกตอง ปองกันความผิดพลาดจากการกรอกขอมูลและเอกสารผิดพลาดเมื่อเสนอไปถึงงานนโยบายและแผน 
และงานการเงินของคณะฯ 

5. ควรพัฒนาระบบตอไปใหสามารถเช่ือมโยงกับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
เชน เช่ือมโยงกับฐานขอมูลงบประมาณ ระบบคําสั่งแตงตั้งออนไลนของคณะฯ เน่ืองจากบางโครงการมี
การแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการ จะทําใหผูใชสามารถทําคําสั่งแตงตั้งในระบบพรอมกันได 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ ทําใหไดระบบสําหรับคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีสามารถนําไปใชงานจริง โดยไดทําการทดสอบโดยผูท่ีไดใชงานจริง 
จํานวน 18 คน พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.78 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจในดาน
ประสิทธิภาพของการใชงานระบบผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก และดานการออกแบบ
และแสดงผลของระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงกวาการทดสอบการใชงานเบ้ืองตน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.87 อยูในระดบัมาก และผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบจากการสัมภาษณผูบริหาร ระบบท่ี
พัฒนาสามารถชวยติดตามผลการดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย สามารถ
นํามาใชสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ การรับรองตามมาตรฐานของ AACSB และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดานการวางแผนกลยุทธและ
การจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังไดมาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารโครงการของคณะฯ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีใหการสนับสนุนทุน    
ในการทําวิจัย และใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนใหการสนับสนุนและกําหนดเปนแนวปฏิบัติของคณะฯ 
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย รวมท้ังบุคลากรของหนวยงาน
และภาควิชาท่ีใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ ทําให
งานวิจัยเกิดคุณคาและมีประโยชนตอคณะฯ 
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