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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมูลงานวิจยั 
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศจัดการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย และ 2) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย แบ่งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน  
5 โมดูล ซึ่งมีกระบวนการท างาน ดังนี้ 1.1) ส่วนของผู้ดูแล ประกอบด้วย โมดูลน าเข้าข้อมูล โมดูลจัดเก็บเอกสาร
งานวิจัย โมดูลตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใจงาน โมดูลตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1.2) ส่วนของสมาชิก 
ประกอบด้วยโมดูลค้นหา/ดาวน์โหลดงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ, งานวิจัย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to 1) develop a management information system of research 
databases of Faculty Information Technology at Phetchaburi Rajabhat University; and 2) to study 
the satisfaction with using the developed system. The sample consisted of 15 purposive teachers 
and student of the Faculty Information Technology at Phetchaburi Rajabhat University. The 
instruments used in this research including of a satisfaction questionnaire, and 2) research 
database management information systems. The statistics used were mean and standard 
deviation. 
  The results showed that the developed research database management information 
systems devided the users contact into 2 parts with 5 modules. The working processes were 1) 
data monitor consisted of input data, storing module, cheking module, review and filing module, 
and 2) user member consisted of searching module, down-loading module. The users satisfaction 
in using the developed system showed at the highest level. 
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บทน า 

 
          การด าเนินงานในปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และการสื่อสารผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเข้ามาประสานการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสและการแข่งขันที่มีมากยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศจึงมี
ความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
รัฐบาลหรือเอกชน เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนการท างานโดยอาศัยกระบวนข้อมูล ขา่วสารที่มีอยู่ กระบวนที่ท าใหเ้กิดสารสนเทศนี้เรียกว่า การ
ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศดว้ยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือคอมพิวเตอร์นี้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้ สารสนเทศที่ต้องการ โดยหมายรวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนกระบวนการในการน าอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น ๆ มาใช้งานเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดง
ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป [1] 
    ด้วยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพันธกิจหลักอยู่ 4 พันธกิจ คือ พันธกิจ
แรกการเรียนการสอน พันธกิจที่สองงานวิจัย พันธกิจที่สามบริการวิชาการ พันธกิจที่สี่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และหนึ่งในพันธกิจหลักนั้นคืองานวิจัย  ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความส าคัญของงานนี้ มาก ดังนั้นจึง
มอบหมายให้นักศึกษาและอาจารย์ท างานวิจัยต่าง ๆ มากมาย เมื่อมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีข้อมูลที่ต้องท า
การจัดเก็บมากมายท าให้การท างานของระบบยากต่อการค้นหา ซึ่งสามารถค้นหาได้ทางเว็บบอร์ดงานวิจัยในเว็บไซต์
ของคณะซึ่งมีแค่ช่ืองานวิจัยและผู้จัดท าเพียงเท่านั้น  และการจัดเก็บข้อมูลยังท าให้งานวิจัยเกิดการศูนย์หาย และ
เนื่องจากงานวิจัยเป็นการเก็บแบบรูปเล่มและไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ การจัดแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)    

จากปัญหาดังกล่าวการจัดท าเว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ การจัดแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
File) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีปริมาณมาก ช่วยท าให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การ
ค้นหาได้สะดวกรวดเร็วและการน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยการท างานวิจัยของนักศึกษา
และคณะอาจารย์ล้วนส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและนักศึกษาคนอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้นมา เพื่อ
อ านวยความสะดวกในเรื่องการเก็บข้อมูล การค้นหาและการน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหา
ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยจัดท าเป็นรูปแบบของ  การจัดแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) นอกจากน้ันยังสามารถท าการจัดเก็บข้อมูลของงานวิจัยในแต่ละเรื่องของนักศึกษา
และอาจารย์มาใช้ในการท าเป็นฐานข้อมูล เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการค้นหาและมีการจัดท าสถิติการท าวิจัยของ
นักศึกษาและคณะอาจารย์ได้ในแต่ปี ซึ่งระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดเก็บงานวิจัยเป็นอย่างมาก 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี          
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อประกอบงานวิจัยดังน้ี 
 2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
          ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยได้มากมาย เช่น ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือระบบผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น ซึ่งระบบสารสนเทศแต่ละ
ชนิดจะมีความแตกต่างกันในการด าเนินงาน และการใช้ฐานข้อมูล จึงต้องได้รบการพัฒนาขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะ 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีลักษณะร่วมกันของการด าเนินงานที่เป็นระบบและต้องอาศัยความ
เข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงาน การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ (System Development) จึงเป็นสิ่งส าคัญ ไม่แต่
เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศแต่มีความจ าเป็นส าหรับสมาชิกอื่นขององค์การที่ต้องเกี่ยวข้องในฐานะ
ผู้ใช้ระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ
สารสนเทศขององค์การให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางครั้งจะเรียกวิธีการด าเนินงานในลักษณะนี้
ว่า “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” เนื่องจากผู้พัฒนาระบบต้องศึกษาและ
วิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ทรัพยากรด าเนินงาน 
และผลลัพธ์ เพื่อท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาระบบมิได้สิ้นสุดที่การออกแบบ 
ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดตั้ง การด าเนินงาน และกระประเมินระบบว่าสามารถด าเนินงานได้ตาม
ต้องการหรือไม่ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต อย่างไรก็ดีจะใช้ทั้ง “การพัฒนาระบบ” และ 
“การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” ในความหมายที่ทดแทนกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานที่ละเอียดอ่อน
เกี่ยวข้องกับบุคลากรและส่วนประกอบขององค์การในหลายด้าน จึงต้องมีแนวทางและแผนด าเนินงานที่เป็นระบบ 
เพื่อที่จะให้ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการและสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้ แต่ถ้าระบบที่
พัฒนาขึ้นมีปัญหาหรือขาดความเหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดผลเสียทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่ธุรกิจ โดยเฉพาะในด้าน
ค่าใช้จ่ายที่สูงและความเชื่อมั่นที่สูญเสียไป 
 2.2 ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น กลุ่มข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงานบริษัท ประกอบด้วย รหัสพนักงาน ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และกลุ่มข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บ
อยู่รวมกันหลาย ๆ กลุ่ม ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในรูปแฟ้มเอกสารหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ 
        2.3 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
         ระบบฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นระบบที่มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล  ค้นหาข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการแล้วน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
ของผู้บริหาร โดยอาศัยโปรแกรมเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล  จากกระบวนการดังกล่าวนี้ 
        จากกระบวนการดังกล่าวนี้ระบบฐานข้อมูลจึงมีองค์ประกอบ  5  ประเภท คือ 
         1)  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
          2)  โปรแกรม (Program หรือ Software) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการสร้างฐานข้อมูล การเรียกใช้
ข้อมูล และ การจัดท ารายงาน เรียกว่า โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: 
DBMS) 
         3)  ข้อมูล (Data)  
         4)  บุคลากร (People ware) คือ ผู้ใช้งาน (User) พนักงานปฏิบัติการ (Operator) นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analyst) ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer) และผู้บริหารฐานข้อมูล 
(Database Administrator: DBA) 
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  5)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เป็นขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
ท างานท่ีถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ จึงควรท าเอกสารที่ระบุขั้นตอนการท างานของหน้าที่ต่าง ๆ ใน
ระบบฐานข้อมูล ท้ังขั้นตอนปกติ และขั้นตอนในสภาวะที่ระบบเกิดปัญหา (Failure) [2] 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้     
 1.1 ศึกษาถึงลักษณะองค์ประกอบของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยจากที่ต่างๆ ที่จะ
น ามาสนับสนุนการท างาน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

1.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยด าเนินการสร้างระบบงานตามรูปแบบของ Object Oriented 
Software Engineering (OOSE) เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการท างานและการออกแบบในส่วนของการ
เก็บข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดการท างานได้ดังรูปที่ 1 

        รูปที่ 1 Use Case Diagram และ Class Diagram ระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

 
            1.3 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ให้สามารถใช้งานได้ง่าย
และเหมาะสมกับผู้ใช้ 
           1.4 สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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2. เคร่ืองมือการวิจัย 
            2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
            2.2 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จ านวน 200 คน และก าหนดกลุ่มทดลองโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
จ านวน 15 คน เพื่อทดสอบและประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบ 
 
4.ตัวแปรที่ศึกษา  
  ตัวแปรอิสระ คือ ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉลี่ยแปลผลโดย [3] 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งผลแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมลูงานวิจัย 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
  
  จากรูปที่ 2 พบว่า เว็บไซต์ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในส่วนของผู้ดูแล ประกอบด้วย โมดูลน าเข้าข้อมูล โมดูลจัดเก็บเอกสารงานวิจัย โมดูล
ตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใจงาน โมดูลตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ส่วนของสมาชิก ประกอบด้วย
โมดูลค้นหา/ดาวน์โหลดงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 

 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.53, SD.=0.50) เมื่อ
พิจารณารายด้าน  พบว่า รายการประเมิน 3 รายการ ให้ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้
งานง่าย ( ̅=4.67, SD.=0.49) ความสม่ าเสมอบนหน้าเว็บไซต์ ( ̅=4.73, SD.=0.46) และความความสมบูรณ์ของ
การแสดงผล ( ̅=4.53, SD.=0.52) และรายการประเมิน 2 รายการ ผู้ประเมินให้ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 
ความสามารถในการสืบค้น ( ̅=4.46, SD.=0.52) และความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล ( ̅=4.27, SD.=0.46) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศ  ̅ SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสามารถในการใช้งานง่าย 4.67 0.49 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล 4.27 0.46 มาก 
3. ความสม่ าเสมอบนหน้าเว็บไซต์ 4.73 0.46 มากที่สุด 
4. ความสมบูรณ์ของการแสดงผล 4.53 0.52 มากที่สุด 
5. ความสามารถในการสืบค้น 4.46 0.52 มาก 

โดยรวม 4.53 0.50 มากที่สุด 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม            ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559   

45 
 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ได้แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์  
โดยมีเป้าหมายหลักที่ส าคัญคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  การออกแบบนี้เน้นให้สามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่งการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้ดีถือเป็น
คุณลักษณะอย่างหนึ่งของระบบซอฟต์แวร์ [4] ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ พบว่าผู้
ประเมินให้การยอมรับในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประเด็นที่ส าคัญที่ได้การ
ยอมรับจากผู้ประเมินในระดับมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการใช้งานง่าย ความสม่ าเสมอบนหน้าเว็บไซต์ และความ
สมบูรณ์ของการแสดงผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ ทาทอง [5] เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รายงานข้อมูลตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลล าพูน พบว่าการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ในด้านความถูกต้องและลักษณะการใช้งานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ผลลัพธ์ของการแสดงผลตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ และการยอมรับจากผู้ประเมินในระดับมาก คือ ความถูกต้องแม่ย าของข้อมูล และความสามารถใน
การสืบค้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศุกรินทร์  วิมุกตายน [6] ที่วิจัยเรื่อง ความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
สืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาโท (ภาค
นอกเวลาราชการ) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ระบบฐานข้อมูลมี
ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้จึงท าให้การสืบค้นประสบความส าเร็จ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ส่วนของการค้นหาควรเพิ่มค าคล้าย และให้มีการรองรับค าค้นแบบมเีงื่อนไขได้ 
2. ควรมีการพัฒนาระบบให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 3-tier เพื่อให้การท างานได้รวดเร็วข้ึน 
3. ระบบงานให้สามารถรองรับการท างานแบบการบริการบนเว็บ (Web Service) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมลู

ร่วมกัน 
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