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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบก ากับติดตามโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบก ากับติดตามโครงการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ระบบก ากับติดตามโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แบบสอบถาม  
ความพึงพอใจ  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบก ากับติดตามโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประกอบด้วย 9 เมนูหลัก ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณ โครงการ เบิกจ่าย รายงานสรุป ค้นหา 
คู่มือใช้งาน ติดต่อสอบถาม และออกจากระบบ  ผู้ใช้งานระบบสามารถดูรายงานผลการด าเนินโครงการได้        
อย่างรวดเร็วจากแผนภูมิ และผลสรุปการด าเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ โดย
แสดงจ านวนโครงการและร้อยละของโครงการทั้งที่ได้ด าเนินการแล้วและยังไม่ได้ด าเนินการเมื่อเทียบกับแผนการจัด
โครงการที่ได้ก าหนดไว้จ าแนกตามช่วงระยะเวลา  คือ รายปี  รายไตรมาส  และรายเดือน และ 2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และสามารถน าไปใช้ในการก ากับติดตามโครงการในองค์กรได้ 
 

ค าส าคัญ: การก ากับติดตามโครงการ, โครงการ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to develop a system for monitoring the projects 
carried out at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, and  2) to 
study user satisfaction towards the system. The target group consisted of 30 suporting staff and 
administrators at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University. The 
research tools comprised the project monitoring system for the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Mahasarakham University; and a user satisfaction questionnaire. The statistics used were 
mean and standard deviation. 

The results revealed that 1) the project monitoring system implemented at the Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University is comprised of 9 main menus: 
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General information, Budget, Project, Disbursement, Summary Report, Search, Manual, Contact 
and Logout. Users can easily find project progress reports together with project summary reports 
in comparison with initial plans which are all demonstrated in charts. Information on the entire 
number of projects including the percentage of both complete and incomplete projects in 
comparison with initial plans are all given in the charts, which are categorized according to time 
dimensions—yearly, trimesterly, monthly,  and 2 ) the overall user satisfaction was at the ‘high’ 
level.  Thus, the system could be approved to be responsive to the users’  needs and 
organizationally practical. 
 

Keywords: Project Monitoring, Project 
 

บทน า 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิต
บัณฑิต  2) ด้านการวิจัย  3) ด้านการบริการวิชาการ และ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  [1] 
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง [2] โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน [3] ทั้งน้ีการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์น้ันจะส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใน
มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหน่ึงภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยในแต่ละปีงบประมาณคณะ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณท่ีสะท้อนถึงพันธกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาสถาบัน  โดยมีโครงการซึ่งเป็นกลุ่มงานหรือกิจกรรมที่เล็กที่สุดของแผนและนโยบาย ท่ีคณะใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและสถาบัน [4] 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการโดยสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย   จากน้ันคณะจะด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานสรุปผลการด าเนินการตามโครงการต่อผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่า ผล  
การด าเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบปัญหาการด าเนิน
โครงการไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เร่งเขียนและเสนอโครงการในเวลาจ ากัด  บางโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการ แต่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทันตามก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีงบประมาณเหลือจ่ายอันเกิดจากโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ  อีกทั้งยังประสบปัญหาข้อมูลของโครงการไม่ได้ถูกรวบรวมไว้แหล่งเดียวกัน   ข้อมูลบางส่วนมี
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากความเร่งรีบในการจัดโครงการและจัดท ารายงานผลการจัดโครงการ   งานแผน และ
งบประมาณต้องเสียเวลาในรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  ท าให้การรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกับผู้บริหาร
ล่าช้า ไม่สามารถก ากับติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด   

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตาม  
การด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
ออกแบบการบันทึกแผนการด าเนินโครงการ  ผลการด าเนินโครงการ  และการรายงานผลการด าเนินโครงการ
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เปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือการติดตามหรือควบคุมโครงการให้ทันตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ซึ่งจะท าให้
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็ว   
การรายงานผลประจ าปีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว  และช่วยให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบก ากับติดตามโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบก ากับติดตามโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 ความหมายของการก ากับติดตามโครงการ 
การติดตามโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดหรือตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ  

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการและการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ในการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ระยะเวลา หรือก าหนดการที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่ [5]  สอดคล้องกับพิสณุ ฟองศรี  [6] ได้ให้ความหมาย 
การติดตามว่า เป็นการตรวจสอบ ก ากับ ควบคุมโครงการเป็นระยะ ๆ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโครงการมา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขการด าเนิน
โครงการได้ทันท่วงที นอกจากน้ี ทัศนียา บริพิศ [7] กล่าวถึง การก าหนดระยะเวลาในการติดตามโครงการซึ่งเป็น
การติดตามการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วน้ันว่า ควรก าหนดตามความเหมาะสมของงานที่ด าเนินการ อาจ
ติดตามต้ังแต่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการก ากับติดตามโครงการ หมายถึง  การติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือทราบสถานภาพหรือสถานการณ์ของ
โครงการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาการด าเนินโครงการได้ทันท่วงท ี

2.2 การพัฒนาระบบ 
จากการศึกษ าการพัฒ นาระบบสารสนเทศ  พบว่า  วงจรการพัฒ นาระบบ (Systems 

Development Life Cycle) เป็นกระบวนที่ใช้ในการพัฒนาระบบต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น ประกอบไปด้วย 6 
ระยะ ได้แก่ การส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation)  การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบทางตรรกะ  
(Logical Design)  การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design)  การท าให้เกิดผล (Implementation)  และ 
การบ ารุงรักษา (Maintenance)  โดยในแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้ [8]  ปัจจุบันภายใต้หลักการของวงจรพัฒนาระบบมีระเบียบวิธีและโมเดลที่
หลากหลายที่ใช้เป็นตัวชี้น าถึงกิจกรรมหลักในการพัฒนาระบบ การตัดสินใจเลือกใช้ระเบียบวิธีและโมเดลใน  
การพัฒนาระบบข้ึนกับความเหมาะสม ปัจจัย และข้อจ ากัดขององค์กรในขณะน้ัน โดยแบบจ าลองน้ าตกที่มี การวน
ซ้ า (Iteration in the Waterfall Model) เป็นรูปแบบหน่ึงที่ยังเป็นที่นิยมใช้ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบจ าลองน้ าตก 
(Waterfall Model) ในรูปแบบเดิม  โดยผนวกคุณสมบัติแบบทวนซ้ าหรือย้อนกลับไปด าเนินการในข้ันตอนก่อน
หน้าได้เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด [9]   

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดวงจิต สนิทกลาง [10] ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานแผนงานและนโยบาย โรงเรียน

มัธยมประดู่วัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สภาพปัจจุบันระบบสารสนเทศงานแผนงานและ
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นโยบายประสบปัญหาด้านระบบการติดตาม ประเมินผล และการรายงานการด าเนินง านตามแผนงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ คือ ไม่มีการรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  เกิดความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ ขาด  
ความต่อเน่ือง ขาดความรวดเร็ว  ความสะดวกสบายในการสืบค้นข้อมูล ส่งผลต่อการรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ  ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ  เมื่อได้ด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) ท าให้ได้ระบบสารสนเทศงาน
แผนงานและนโยบายที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันสืบค้นได้ง่าย 

มาโนชญ์  ตนสิงห์ [11] ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาระบบ คือ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การติดตามโครงการ การอนุมัติโครงการ และลดข้ันตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน เพ่ือ  
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ระบบประกอบไปด้วย ระบบการจัดการการใช้งาน ระบบจัดการข้อมูลโครงการ ระบบ
ติดตามกิจกรรมโครงการ ระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบและระบบรายงานผล ประเมินผลของระบบด้วยแบบสอบถาม
จากผู้ใช้งานระบบ ผลการประเมินทุกด้านพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.22 แสดงว่าระบบ
ใช้งานได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพอสรุปเป็นภาพรวมโดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก  
ปัญหาของการบริหารโครงการ คือ ขาดการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ 
การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ท าให้ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จของโครงการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่องค์กรต้ังไว้  ดังน้ันควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการขององค์กรมาช่วยในการก ากับติดตามการด าเนินโครงการเพ่ือให้องค์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   
ส่วนที่สองคือ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินโครงการ คือ การพัฒนาระบบตาม
ข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL  ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อ
กับผู้ใช้และฐานข้อมูล ทดสอบระบบโดยใช้เทคนิค Black-Box Testing และประเมินความพึงพอใจของระบบจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบก ากับติดตามการด าเนินโครงการ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นผู้บริหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ นักวิชาการเงิน
และบัญชี และเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบสารสนเทศ 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 ระบบก ากับติดตามโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถของระบบ  

2) ด้านหน้าท่ีของระบบ 3) ด้านการใช้งานระบบ และ 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์และพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life 

Cycle) โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบตามหลักการดังกล่าว ประกอบด้วยข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
3.1 วิเคราะห์ความต้องการของระบบโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการในปีงบประมาณที่ผ่าน

มาจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพการท างานจริงจากเอกสารที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน  และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการเพ่ือทราบถึงปัญหาของระบบงานเดิม และความต้องการของระบบงานใหม่    

3.2 ออกแบบระบบ โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Dataflow diagram: DFD) พจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ออกแบบส่วนติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) และออกแบบฐานข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล  

3.3 พัฒนาระบบ โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูลด้วย 
MySQL 

3.4 ทดสอบระบบด้วยวิธีการทดสอบแบบกล่องด า (Black-Box Testing)  และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบด้วยการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item 
Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากน้ันเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.5 ติดต้ังระบบ โดยวิธีการติดต้ังระบบแบบขนาน (Parallel Conversion) 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก ่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ [12] ดังน้ี      
                                    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
  

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาระบบก ากับติดตามโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบ  และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL  

ผลจากการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ได้ระบบสารสนเทศ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 ระบบก ากับติดตามโครงการคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
จากภาพที่ 1 ระบบก ากับติดตามโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกอบด้วย 9 เมนูหลัก ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณ โครงการ เบิกจ่าย รายงานสรุป ค้นหา คู่มือใช้งาน 
ติดต่อสอบถาม และออกจากระบบ  ผู้ใช้งานระบบสามารถดูรายงานผลการด าเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว จาก
แผนภูมิและผลสรุปการด าเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ โดยแสดงจ านวน
โครงการ และร้อยละของโครงการทั้งที่ได้ด าเนินการแล้วและยังไม่ได้ด าเนินการเมื่อเทียบกับแผนการจัดโครงการที่
ได้ก าหนดไว้จ าแนกตามช่วงระยะเวลา  คือ รายปี รายไตรมาส และรายเดือน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถรับทราบ
รายงานได้ทันทีเมื่อใช้งานระบบ เพ่ือก ากับติดตามหรือคุมควบโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใช้ของผู้ใช้ระบบก ากับติดตามโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  จากน้ันน าผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้ วยค่าสถิติ
พ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

รายการ X  SD. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความสามารถของระบบ 4.25 0.52 มาก 
2. ด้านหน้าที่ของระบบ 4.21 0.54 มาก 
3. ด้านการใช้งานระบบ 4.18 0.50 มาก 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.20 0.54 มาก 

โดยรวม 4.21 0.53 มาก 

 
จากตารางที่  1 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ทั้ง 4 ด้าน   พบว่า ด้าน

ความสามารถของระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก ( X = 4.25, SD. = 0.52)  รองลงมา คือ ด้านหน้าที่ของ
ระบบ มีความพึงพอใจระดับมาก ( X = 4.21, SD. = 0.54)  ด้านความปลอดภัยของระบบ มีความพึงพอใจระดับ
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มาก ( X = 4.20, SD. = 0.54)  และด้านการใช้งานระบบ  มีความพึงพอใจระดับมาก ( X = 4.18, SD. = 0.50)  
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาโดยรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก ( X = 4.21, SD. = 0.53)   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ระบบก ากับติดตามโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกอบด้วย

องค์ประกอบ 9 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน  2) งบประมาณ  3) โครงการ  4) เบิกจ่าย  5) รายงานสรุป  6) ค้นหา 
7) คู่มือใช้งาน 8) ติดต่อสอบถาม และ 9) ออกจากระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ระบบน้ีเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บโครงการที่ช่วยให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็วในการรวบรวม
สารสนเทศที่สนับสนุนการก ากับติดตามโครงการของผู้บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน
และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาโนชญ์ ตนสิงห์ [10] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า 
ระบบสารสนเทศที่ได้มีองค์ประกอบหลัก คือ 1) จัดการการใช้งาน  2) จัดการข้อมูลโครงการ 3) การติดตาม
กิจกรรมโครงการ และ 4) ระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบและรายงานผล โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าระบบใช้งานได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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