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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และ  
2) ศึกษาผลการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้  
ในการวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  ได้แก่ อาจารย์ที่มี
ความเช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการขึ้นไป  
ที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน  และ 2) กลุ่มที่ทดลองใช้ศึกษาผลการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และศิษย์เก่าที่สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของ  
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ และ 2) แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านเนื้อหา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านระบบ
สารสนเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านโปรแกรม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านคู่มือการใช้งานระบบโดยรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการยอมรับเทคโนโลยีและน าไปใช้ตามทฤษฎี  
การยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจ าลองแทม (TAM) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, แบบจ าลอง TAM, ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

Abstract 
 The objectives of the research were to 1) develop an information system for research and 
academic services to effective. And 2) Study the user acceptance of technology to use information 
system for research and academic services. 1) The target group studied the information system to 
effective for research and academic services of the faculty was assessed by 9 doctoral graduates and 
specialists in information technology. and 3) The system was acceptance of technology with 30 
participants consisting of university lecturers, officers and students and alumni of the faculty of 
Information technology. The research instruments were the opinions toward the effective of information 
system and the acceptance of the system. The research statistics used were the percentage, mean and 
standard deviation.  
 The research results showed that the information system for research and academic services 
consisted of four major components: 1) The overall opinion of the experts toward to effective the 
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information system for research and academic services of the faculty of content was at the highest level, 
The overall of information system was at a high level, The overall of program was at a highest level and 
the overall of system manual was at the highest level, and 2) The overall acceptance of the respondents 
for the information system of the TAM model was at the highest level.  
Keywords: Acceptance of Technology, TAM Model, Effective of Information System 
  

บทน า 
 ภารกิจการให้บริการวิชาการและการวิจัยนั้น เป็นอีกภารกิจส าคัญของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม รวมทั้งยังเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี แต่ในส่วนของ
ระบบสารสนเทศของคณะนั้น พบว่า การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานกลับไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร  และระบบสารสนเทศบางระบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ และน าระบบไปใช้อย่างต่อเนื่อง [1] ระบบ
สารสนเทศภายในคณะที่มีการพัฒนาไว้ส าหรับให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษายังมีอยู่น้อย เมื่อพิจารณาในแง่
คุณภาพของสารสนเทศโดยรวมในคณะแล้วยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลงานต่างๆ และข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลการ
ตีพิมพ์งานวิชาการทั้งในรูปแบบวารสารหรืองานประชุมวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท่ีจัดท าขึ้นยังขาดแหล่งใน
การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ ท าให้เมื่อต้องการใช้ข้อมูลเหล่านั้นจะยากต่อการค้นหาเพื่อน าข้อมูล
กลับมาใช้ใหม่ หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้รับทราบ ท าให้งานสารสนเทศของคณะไม่ บรรลุ
เป้าหมายที่ควรจะเป็น ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานั้น ต้องได้รับ
การยอมรับในระบบและมีการใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาการยอมรับตามแบบจ าลอง TAM  ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการตัดสินใจที่จะน าสิ่งใหม่ หรือแนวคิดใหม่ไปใช้ปฏิบัติ และคิดเห็นว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิถีทางที่ดีกว่า
และมีประโยชน์กว่า [2] ถือว่าเป็นแนวทางการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ จะสามารถสนับสนุนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการบริหารงานภายในคณะให้บรรลุถึงคุณประโยชน์ของการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่ออาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  จนเกิดคุณลักษณะต่างๆ ครบถ้วนตาม       
ความคาดหวังของคณะ  
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรั บเทคโนโลยี 
ตามแบบจ าลอง TAM เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีการยอมรับเทคโนโลยีและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถติดตามข่าวสารด้านวารสาร ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่โรงเรียนและ
ชุมชนต่อไป   
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อศึกษาผลการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  ขั้นตอนด าเนินการวิจัยตามแนวคิด 7 Step Model ประกอบด้วย 7 ข้ันตอนโดยละเอียด ดังนี ้[3] 
  2.1.1 ศึกษาองค์ความรู้ ให้ระบุแหล่งและวิธีการศึกษาเนื้อหาสาระ อาทิ จากการทบทวนวรรณกรรม การ
สัมภาษณ์ผู้รู้ และการดูงาน (อ่าน ฟัง ดู ตามแนว สุ-จิ-ปุ-ลิ) 
  2.1.2 ส ารวจและประเมินความต้องการ ให้ระบุกลุ่มที่ไปส ารวจและประเมินความต้องการ และประเด็นที่
ต้องการส ารวจและประเมิน 
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  2.1.3 พัฒนากรอบแนวคิดต้นแบบช้ินงาน ให้ระบุหัวข้อกรอบ 
  2.1.4 สอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ให้ระบุวิธีการสอบถามวิธีการ ประเภทและจ านวนผู้เช่ียวชาญ 
   1) ด้วยการส่งแบบสอบถาม เนื่องจากเป็นการส ารวจ ต้องก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยเข้าตารางหรือใช้สูตร 
   2) ด้วยเทคนิคเดลฟาย ต้องท าแบบสอบถามอย่างน้อยสามรอบ กับผู้เช่ียวชาญที่เป็นตัวแทนนักวิชาการและ
ผู้ที่คาดว่าจะใช้นวัตกรรมจ านวน 17 คน แต่ให้ส่งแบบสอบถามเผื่อไว้ 20-25 คน หากเป็นนักวิชาการควรเป็นช านาญการ
พิเศษหรือผู้เช่ียวชาญ เทียบเท่าข้าราชการระดับ 8-9 หรือผู้มีประสบการณ์ในภาคเอกชน 
  2.1.5 พัฒนาร่างต้นแบบช้ินงาน 
    ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยต้องน าข้อมูลจากขั้นบทที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้ ขั้นบทที่ 2 การประเมินความ
ต้องการ และขั้นบทที่ 4 การสอบถามความเห็นผู้เช่ียวชาญตามกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  
  2.1.6 ทดสอบประสิทธิภาพหรือรับรองต้นแบบช้ินงาน ให้อธิบายวิธีการ และเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพ  
เป็นขั้นตอน ตามประเภทของนวัตกรรม  
  2.1.7 ปรับปรุงต้นแบบช้ินงานและเขียนรายงาน เป็นการน าผลการทดสอบประสิทธิภาพมาปรับปรุงต้นแบบ
ช้ินงานและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส าหรับการเผยแพร่ ในรายงานการวิจัย รายละเอียดต้นแบบช้ินงาน จะอยู่ในบทที่ 5 
ตามหัวข้อท่ีได้อธิบายไว้แล้วในข้ันบทที่ 5 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแนวคิด 7 Step Model ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่ 
1) ศึกษาองค์ความรู้ ให้ระบุแหล่งและวิธีการศึกษาเนื้อหา 2) ส ารวจและประเมินความต้องการ 3) ออกแบบและพัฒนา 
กรอบแนวคิดต้นแบบช้ินงาน 4) สอบถามความเห็นผู้เช่ียวชาญ 5) พัฒนาร่างต้นแบบช้ินงาน 6) ทดสอบประสิทธิภาพหรือ
รับรองต้นแบบช้ินงาน และ 7) ปรับปรุงต้นแบบช้ินงานและเขียนรายงาน 
 2.2 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม  
   สุชาดา สุขนิรันดร์ [4] ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือกระบวนการตัดสินใจในการยอมรับ
หรือปฏิเสธนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่บุคคลจะต้องผ่านขั้น หรือ ระยะต่างๆ ตั้งแต่ขั้นแรกที่รู้เรื่อง  
หรือมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในที่สุดถึงขั้นยืนยันการตัดสินใจ 
ที่ท าไปแล้ว 
   คณะกรรมการนักสังคมวิทยาชนบทแห่งสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวความคิดว่า กระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมมี 5 ขั้นตอน ดังนี ้[5]  
    2.2.1 ขั้นการรับรู้ (Awareness Stage) เป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับ หรือการปฏิเสธสิ่ง
ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ที่ตนได้เรียนรู้หรือรับนวัตกรรมนั้น แต่ยังรู้ข่าวสารไม่ครบถ้วน มักเป็นการรู้โดยบังเอิญ ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความอยากรู้ต่อไปอันเนื่องจากมีความต้องการที่จะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ นั้นในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ 
    2.2.2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเริ่มมีความสนใจ และแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติม พฤติกรรมใน
ขั้นนี้เป็นลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่าข้ันแรก ในขั้นนี้ท าให้บุคคลได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น 
บุคลิกภาพและค่านิยมของบุคคล รวมทั้งบรรทัดฐานและประสบการณ์ทางสังคม อาจจะมีผลต่อแหล่งที่บุคคลไปหาข่าวสาร 
และมีผลต่อการตีความข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ ด้วย 
    2.2.3 ขั้นประเมินผล (Evaluations Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลใช้นวัตกรรมนั้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สถานการณ์ข้างหน้าโดยไตร่ตรองว่าจะลองใช้ดีหรือไม่ ด้วยการช่ังน้ าหนัก ระหว่างข้อดีและข้อเสียของนวัตกรรมนั้น ถ้ารู้สึกว่า
ข้อดีมีมากกว่าก็จะตัดสินใจลองใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอื่นๆ ตรงที่ได้ตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยที่บุคคลคิดว่าการ
ใช้นวัตกรรมเป็นการเสี่ยงเพราะไม่แน่ใจในผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นในขั้นไตร่ตรองตัดสินใจนี้จึงต้องการเสริมแรง (Reinforcement) 
เพื่อท าให้แน่ใจยิ่งข้ึนว่าก าลังท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ได้แก่ ข่าวสาร และค าแนะน าจากเพื่อน ตลอดจนการเสริมแรงจากสื่อมวลชน
ต่างๆ ในข้ันนี้จะได้รวมถึงพฤติกรรมด้านความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อความคิดใหม่ๆ นั้น 
    2.2.4 ขั้นทดลองปฏิบัติ (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลนั้นใช้นวัตกรรมนั้นกับสถานการณ์ของตน แต่เป็น
การลองดูกับส่วนน้อยก่อนเพื่อดูว่าได้ผลดีหรือไม่ และประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากพอที่ยอมรับไปปฏิบัติอย่างเต็มที่หรือไม่ จึงเป็น
การทดสอบว่านวัตกรรมนั้นใช้ได้ดีตรงกับที่ต้องการหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลอาจแสวงหาข่าวที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการใช้
นวัตกรรมนั้น ผลของการทดลองปฏิบัตินี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป 
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    2.2.5 ขั้นยอมรับไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ (Adoption Stage) บุคคลผู้ทดลองนั้นตัดสินใจที่ใช้นวัตกรรม
นั้นอย่างเต็มที่ หลังจากท่ีได้พิจารณาไตร่ตรองจากผลที่ได้ทดลองปฏิบัติ 
 ผู้วิจัยได้น าแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี TAM ไปใช้ในการศึกษาการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ระบบ 
เกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้ง าน  
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายต้องมีจ านวน 30 คน ขึ้นไป และมีการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์หลังจากทดลอง 14 วันขึ้นไป 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยการศึกษาและยอมรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง 
 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จักรี  ท ามาน และมานิตย์ อาษานอก [6] ได้ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ 1) โมดูลฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย 2) โมดูลฐานข้อมูล
วารสารวิชาการ 3) โมดูลฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและการจัดโครงการ และ 4) โมดูลการจัดข้อมูลผู้ใช้ โดยผู้เช่ียวชาญ  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ศรีวิไล นิราราช [7] ได้วิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบเพื่อสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์การจัดการสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และศึกษาการ
ยอมรับและน าไปใช้ระบบ พบว่า การยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  วีระพน  ภานุรักษ์, ธรัช อารีราษฎร์, สุขแสง คูกนก และ สายชล จินโจ [8] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้สอบถามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายคือผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 คน ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยรวม และรายด้าน  
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
  ภัทรพงษ์  อักษร, ธรัช อารีราษฎร์ และเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร [9] ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา
องค์ประกอบเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมขององค์ประกอบเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร อยู่ในระดับมาก และ
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 1.2 แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 กลุ่มที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  ได้แก่ อาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการขึ้นไป ที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 9 คน 

2.2 กลุ่มที่ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ 
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และศิษย์เก่า สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 6 ข้ันตอน ดังนี ้

3.1 จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกแบบตามทฤษฎีการสร้างข้อค าถามส าหรับ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ จากนั้นประเมินความเหมาะสมและพิจารณาตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมเป็นรายข้อ ( IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 

3.2 ติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ ในการตอบแบบสอบถาม และจัดท าหนังสือเชิญให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สอบแบบสอบถาม และจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง 

3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ใช้แบบสอบถาม    
ความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณ ะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยทดสอบแบบกล่องด า (Black-box Testing) แบ่งการประเมินระบบออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านระบบสารสนเทศ และด้านโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน จะประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
ใช้งานระบบสารสนเทศด้วย 

3.4 น าแบบสอบถามมารวบรวมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
และแยกความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละค าตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนและ
สรุป 

3.5 ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 5 ข้ันตอน ดังนี ้

   3.5.1 ช้ีแจงรายละเอียดของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเพื่อสร้างการรับรู้  
   3.5.2 สร้างความสนใจ กับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากรแนะน าให้ทราบถึงประโยชน์และความส าคัญของการใช้งาน

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ราชภัฏมหาสารคาม 

   3.5.3 ทดลองปฏิบัติ โดยท าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการการอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
   3.5.4 ประเมินผล ติดตามผลการใช้งานระบบหลังจากทดลองใช้งานระบบ เป็นเวลา 15 วัน เพื่อศึกษาและท าการ

ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีก่อนการฝึกอบรม โดยใช้แบบศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี  
   3.5.5 ข้ันยอมรับไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ โดยการติดการตามการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วัน และ

น าเสนอผู้บริหารในการน าระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการไปใช้งานจริงในคณะต่อไป 
3.6 รวบรวมข้อมูล น าผลไปวิเคราะห์จากความคิดเห็นของการยอมรับและน าไปใช้ของผู้ทดลองใช้งานที่มีต่อระบบ

สารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยข้อมูลจาก
แบบสอบถามอัตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวิธีการของแทม (TAM) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น าไปแปลความหมายข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะ และสรุปผลการวิจัยการวิเคราะหข์้อมูลตอ่ไป 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [10] โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า เห็นด้วย/ยอมรับระดับมากที่สุด   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า เห็นด้วย/ยอมรับระดับมาก   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า เห็นด้วย/ยอมรับระดับปานกลาง   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า เห็นด้วย/ยอมรับระดับน้อย   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า เห็นด้วย/ยอมรับระดับน้อยที่สุด  
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ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 โมดูล ตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบผลการศึกษาองค์ประกอบ [6] แสดงผล 
ดังภาพท่ี 1 

    
 

      
ภาพที่ 1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยัและบริการวิชาการ  

 
 1.2 หลังจากผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นที่เรียบร้อย จากนั้นท าการประเมินระบบสารสนเทศ โดยการการประเมินแบบ  
Black-Box ซึ่งใช้ผู้เช่ียวชาญ 9 คน โดยท าการประเมินระบบสารสนเทศ 3 ด้านๆ ละ 3 คน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านระบบ
สารสนเทศ และด้านโปรแกรม ซึ่งผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน แสดงดังตารางที่ 1-4 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจ าลอง TAM  

เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านเนื้อหา  
                              N=3 

รายการ μ σ ระดับความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหา 
    1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถประยกุต์ใช้กับงานบริการวิชาการได้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสนับสนุนข้อมูลทางด้านงานวิจยัของคณะ 5.00 0.00 มากที่สุด 
    3) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 
    4) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจัดการปัญหาด้านข้อมูลงานวจิัยและบริการวิชาการ 4.33 1.15 มาก 
    5) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีข้อมูลด้านการวจิัยและบริการวิชาการครบถ้วน 4.33 0.58 มาก 
    6) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    7) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับสภาพปจัจุบัน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    8) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีความทันสมัยและเป็นปจัจุบันอยู่เสมอ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    9) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    10) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.63 0.56 มากที่สุด 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 | 23 
 

 จากตารางที่ 1 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านเนื้อหา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.63, σ=0.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจ าลอง TAM  

เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านระบบ
สารสนเทศ 

                                  N=3 
รายการ μ σ ระดับความคิดเห็น 

ด้านระบบสารสนเทศ 
     1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นออกแบบได้สอดคล้องกับระบบงาน 4.67 0.58 มากที่สุด 
     2) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีการประมวลผลอยา่งแม่นย า 4.67 0.58 มากที่สุด 
     3) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้อปุกรณ์และโปรแกรมในการพัฒนาได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

    4) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นออกแบบกราฟิกและตวัอกัษรได้อย่างเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
    5) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นออกแบบขั้นตอนการในการสืบค้นได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

    6) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นออกแบบหน้าระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
    7) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นออกแบบฐานข้อมูลได้อยา่งเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
    8) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นออกแบบระบบได้ทันสมัย เหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบัน 

4.33 0.58 มาก 

    9) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    10) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลและเช่ือมโยงสัมพันธก์ับ
ฐานข้อมูลอื่นได้ 

4.33 0.58 มาก 

โดยรวม 4.44 0.51 มาก 
  

 จากตารางที่ 2 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านระบบสารสนเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (μ =4.44, 
σ=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด  
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจ าลอง TAM  

เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านโปรแกรม 
                              N=3 

รายการ μ σ ระดับความคิดเห็น 
ด้านโปรแกรม 
    1) การใช้งานทั่วไปและการเข้าสู่โปรแกรมใช้งานได้สะดวก 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2) ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
    3) ระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขในระยะยาวตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี 4.67 0.58 มากที่สุด 
    4) ระบบง่ายต่อการเรียนรู้/ผู้ใช้งานไม่เสียเวลาในการเรียนรู้มากเกินไป 4.33 0.58 มาก 
    5) ระบบงานฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจยั สืบค้นได้ง่าย เหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    6) ระบบงานฐานข้อมูลวารสารเข้าถงึได้ง่าย เหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 
    7) ระบบงานฐานข้อมูลโครงการและการฝึกอบรมมีขอ้มูลที่ครบถ้วน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    8) หน้าแรกของระบบมีการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปัจจบุัน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    9) ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.74 0.45 มากที่สุด 
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 จากตาราง 3 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านโปรแกรม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.74, 
σ=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านโปรแกรม อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด และท าการ
ประเมินคู่มือการใช้งานระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน แสดงผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจ าลอง TAM  

เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านคู่มือการใช้งานระบบ 
                              N=9 

รายการ μ σ ระดับความคิดเห็น 
    1) เนื้อหาสาระของคู่มือ ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย 4.67 0.50 มากที่สุด 
    2) คู่มือมีแนวคิดและการน าเสนอที่ชดัเจน 4.56 0.53 มากที่สุด 
    3) มีการแสดงขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ในการใช้งานตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการอย่างเป็นระบบ 

4.67 0.50 มากที่สุด 

    4) มีรายละเอียดชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเบื้องต้น 4.78 0.44 มากที่สุด 
    5) คู่มือออกแบบกราฟกิและตวัอักษรได้อย่างเหมาะสม อา่นง่าย 4.56 0.73 มากที่สุด 
    6) คู่มือการใช้งานส าหรับผู้บริหารมคีวามสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.56 0.53 มากที่สุด 
    7) คู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์มคีวามสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.67 0.50 มากที่สุด 
    8) คู่มือการใช้งานส าหรับบุคลากรมคีวามสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.44 0.53 มาก 
    9) คู่มือการใช้งานส าหรับศิษย์เกา่มคีวามสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.33 0.71 มาก 
  10) คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษามคีวามสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.56 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.54 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านคู่มือการใช้งานระบบ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(μ=4.58, σ=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ด้านคู่มือการใช้งานระบบ อยู่
ในระดับมาก - มากที่สุด  
 
2. ผลการศึกษาผลการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 โดยท าการทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน และเก็บข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยขีองผู้ใช้ระบบ
หลังจากทดลองใช้งานระบบ 15 วัน เพื่อน าผลมาวเิคราะห์และสรุปผล แสดงผลดังตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5  ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตาม

แบบจ าลอง TAM เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
                   N=30 

รายการ μ σ ระดับการยอมรับ 
1. การรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใช้งาน 
    1.1 ระบบสารสนเทศมีข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจยัและการบริการวิชาการของคณะ
ครบถ้วน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

    1.2 ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.50 0.51 มาก 
    1.3 ระบบสารสนเทศมีฟังก์ชั่นการท างานครบถ้วน 4.67 0.48 มากที่สุด 
    1.4 ระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.60 0.50 มากที่สุด 
    1.5 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สามารถตรวจสอบขอ้มูลได้อย่างถกูต้อง 4.63 0.49 มากที่สุด 
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รายการ μ σ ระดับการยอมรับ 
    1.6 ระบบสารสนเทศเป็นแหล่งเผยแพร่ติดต่อประชาสัมพันธ ์ศึกษา สืบค้น
ข้อมูล ส าหรับผู้ใช้งาน 

4.50 0.51 มาก 

   1.7 ระบบสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 4.60 0.50 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.60 0.49 มากที่สุด 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
    2.1 มีคู่มือส าหรับการแนะน าในการใช้งาน 4.77 0.43 มากที่สุด 
    2.2 มีขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  4.60 0.50 มากที่สุด 
    2.3 ระบบสารสนเทศมีความเร็วในการใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูล  4.77 0.43 มากที่สุด 
    2.4 ระบบสารสนเทศใช้การอธบิายด้วยภาพ ตัวอกัษรที่เหมาะสม 4.50 0.51 มาก 
    2.5 มีการจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอที่เหมาะสมท าให้เข้าใจได้ง่าย 4.70 0.47 มากที่สุด 
    2.6 สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต 4.63 0.56 มากที่สุด 
    2.7 ระบบสามารถรองรับการแสดงผลและประมวลผลบนหนา้จอของเครื่องมือ
ชนิดต่างๆ ได้ เช่น คอมพิวเตอร,์ แท็บเลต, สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

4.47 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.50 มากที่สุด 
โดยรวม 4.62 0.50 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 5 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการยอมรับเทคโนโลยีและน าไปใช้ตามทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.62, σ=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า              
มีการยอมรับเทคโนโลยีและน าไปใช้ตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 ด้าน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผู้เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรม และด้านคู่มือการใช้งานระบบ  
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ออกแบบตามองค์ประกอบท่ีผ่านการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างและผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว โดยใช้หลักการในการพัฒนาตามกระบวนการ 7 STEP Model และมีการศึกษาทฤษฎีหลักการในการออกแบบ 
ข้อค าถามที่เหมาะสมกับหลักการประเมินระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย ด้านเนื้อหา ด้านระบบสารสนเทศ และ  
ด้านโปรแกรม  อีกทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ใช้    
การทดสอบประสิทธิภาพแบบกล่องด า ซึ่งเป็นการทดสอบผลการท างานของซอฟแวร์ในแต่ละหน้าที่ตามข้อก าหนดความ
ต้องการเท่านั้น เพื่อดูว่าซอฟแวร์ท างานได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยไม่ต้องค านึงถึงค าสั่งภายในโปรแก รม ท าให้
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญได้เป็นอย่างดี จากนั้นน าผลการประเมินระบบ  
มาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ก่อนน าไปทดลองใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายจริงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพน  
ภานุรักษ์ และคณะ [8] ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรูภู้มปิัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม โดยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายคือผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านแหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยรวมและรายด้าน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับภัทรพงษ์  อักษร และคณะ [9] ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการยอมรับเทคโนโลยีและน าไปใช้ตามทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.62, σ=0.50) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาระบบ
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สารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการตามหลักแนวคิด 7 STEP Model ที่ผ่านการศึกษาองค์ประกอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 9 คน โดยมีการทดลองการใช้งานระบบและมีการเว้นระยะให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้
งานระบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อให้ได้รับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายของการใช้งานระบบให้มากที่สุดก่อน
เก็บผลการยอมรับ ซึ่งเป็นหลักการแนวคิดการยอมรับการใช้งานระบบ (TAM) ประกอบด้วย 1) ขั้นการรับรู้ 2) ขั้นสนใจ 3) 
ขั้นประเมินผล 4) ขั้นทดลองปฏิบัติ และ 5) ขั้นยอมรับไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ ท าให้ระบบผ่านการประเมินการยอมรับระบบ
สารสนเทศจากกลุ่มเป้าหมายตามที่ผู้วิจัยต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับศรีวิไล นิราราช [7] ได้วิจัย การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร พบว่าการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการน าระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามไปใช้ บุคลากร และนักศึกษาในคณะควรมีการส่งผลงานหรือมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูล
น าเข้าสู่ระบบ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับการใช้งานระบบภายในองค์กร   
 2. ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยดูแลการท างานระบบสารสนเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
การท างานของระบบ และควรมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการของคณะคอยตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม สามารถใช้งานได้กับกลุ่มผู้ใช้งานหลายกลุ่ม ผู้ใช้แต่ละกลุ่มต้องศึกษาคู่มือการใช้งานระบบให้ดีก่อนใช้งาน เพราะ
สิทธ์ิในการใช้งานของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน จะช่วยให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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