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Abstract 

The Research about Model of Information System for teaching management 
for teacher in Higher Education institute. The objectives of this research were: 1) to 
design the model of Information System for teaching management for teacher in 
Higher Education institute.  2) to evaluate the model of Information System for 
teaching management for teacher in Higher Education institute. The sample groups 
were 5  experts in Management, 5  experts in Information and technology. The 
research tool was questionnaire the Model of Information System for teaching 
management for teacher in Higher Education institute. Comprises four main 
components, namely Document study, The systems development life cycle and 
Report. The data was analyzed by using arithmetic mean and standard deviation.  
The assessment system of information system using Black Box Testing technique. The 
overall evaluation result Information System, Shows the overall rating mean of 4.73 
suggesting that Model of Information System for teaching  management for teacher in 
Higher Education institute. The model of Information System for teaching  
management  for teacher to support sustainable   Information system development. 
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บทคัดย่อ 
 บทควำมวิจัย เรื่อง แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  2) เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 5 
คน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด จ ำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัย คือ แบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบหลัก 
กำรศึกษำเอกสำร วงจรกำรพัฒนำระบบ และรำยงำน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนวิธีด ำเนินกำรวิจัย   กำรประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ กำรประเมิน
ระบบสำรสนเทศใช้วิธี Black Box Testing ผลกำรประเมินของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ภำพรวม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73  สรุปว่ำ สำมำรถน ำแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศได้ 
 
ค ำส ำคัญ : แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ, กำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
บทน ำ 
          ในปัจจุบันกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำนในสถำบันอุดมศึกษำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำนเนื่องจำกมีนักศึกษำและจ ำนวนอำจำรย์มำกขึ้น จึงท ำให้ภำระ
กำรสอนมำกขึ้นกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จะเป็นกำรจัดกำรในรูปแบบ
เอกสำร แฟ้ม กำรติดตำมข้อมูล บำงครั้งจ ำนวนข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมขึ้นทุกวันอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำร
น ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนข้อมูล จะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ใช้
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล และช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแม่นย ำ รวดเร็ว ขจัดควำมผิดพลำดซึ่งอำจเกิดขึ้น นอกจำกนี้ระบบสำรสนเทศใน
หน่วยงำนเพ่ือช่วยจัดกำรเรื่องต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสมเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรองค์กร ท ำให้หน่วยงำน 
องค์กรต่ำงๆ  จ ำเป็นต้องจัดกำรระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนและพัฒนำบุคลำกรให้รู้จักใช้ระบบ
สำรสนเทศในกำรปฎิบัติงำนส ำหรับเก็บข้อมูลและน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำง
แม่นย ำและรวดเร็วตำมจุดมุ่งหมำย โดยมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนซึ่ งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็น
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สถำบันอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนในกำรบริหำรกำรจัดกำรได้ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเทคโนโลยี
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรในองค์กรเพ่ือน ำไปสู่ผลส ำเร็จ หำกให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรือ
บุคลำกรในองค์กรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะเพียงพอที่จะน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคกำรศึกษำ จึงต้องกำรผู้มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำคัญที่สุด คือ กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร
ขององค์กร (นภวรรณ คณำนุรักษ์, 2551) ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหำร จึงต้องวำงแผนด ำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกร ให้เป็นผู้มีควำมรู้ เพ่ือน ำควำมรู้มำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถำบันศึกษำที่วำงไว้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้มีควำมสนใจท ำแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำรข้อมูล ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
      1. เพ่ื อออกจ ำลองระบบสำรสน เทศเพ่ื อกำรจัดกำร งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ  
           2. เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำยู่ในระดับมำก  

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. ประชำกร 
                ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญกำรบริหำรจัดกำร 5 คน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 5 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 คน ประเมินควำมคิดเห็นของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ            
                ตัวแปรต้น คือ แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
                ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
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 2. เครื่องมือ 
        แบบสอบถำมแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 
         กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องของแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
          2. ก ำหนดแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
           3. ออกแบบ และสร้ำงแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์
ในสถำบันอุดมศึกษำ 
           4. น ำแบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญเพ่ือพิจำรณำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(พินันทำ ฉัตรวัฒนำ และพัลลภ พิริยะสุยะวงศ์, 2558) 
           5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 

       5.1 องค์ประกอบหลัก 
    5.2 กำรศึกษำเอกสำร 
         5.3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 
   5.4 รำยงำน 
  

       3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
            รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นน ำไปใช้ ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 5 คนและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชำญ
ทั้งหมด 10 คนโดยประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบหลัก กำรศึกษำเอกสำร  
ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ รำยงำนเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
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       4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
            วิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.)  ดังนี้ 
                     1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนน
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของ
แบบจ ำลอง ได้แก่ ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก กำรศึกษำเอกสำร องค์ประกอบทฤษฎีวงจร
กำรพัฒนำระบบ รำยงำน (Artaphon Chansamut  and Pallop Piriyasurawong) ดังนี้ 
 

มำกที่สุด  ให้คะแนน    5  คะแนน 
          มำก    ให้คะแนน          4         คะแนน 

ปำนกลำง ให้คะแนน   3  คะแนน 
น้อย ให้คะแนน   2  คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 

 
                       2. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00  หมำยถึง   เหมำะสมระดับมำกที่สุด 
   ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50  หมำยถึง   เหมำะสมระดับมำก 
   ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50  หมำยถึง   เหมำะสมระดับปำนกลำง 
    ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50  หมำยถึง   เหมำะสมระดับน้อย 
      ค่ำเฉลี่ย 0.00-1.50  หมำยถึง   เหมำะสมระดับน้อยที่สุด 
 

ผลกำรวิจัย 
        ผลกำรวิจัยออกแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 
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              + 
 
 
 
                                               
          
                                                                                                                           
     

ภำพที่ 1 แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน 
                     สถำบันอุดมศึกษำ    Y 
 
           กำรวิเครำะห์  ศึกษำเอกสำร กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ แล้วท ำกำร
ออกแบบ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ใช้ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development 
Life Cycle :SDLC ) จะได้ ระบบสำรสน เทศเพ่ื อกำรจั ดกำร งำนสอนส ำห รับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ  สำมำรถประมวลผลจัดเก็บข้อมูล  รำยงำนประเมินผลได้ทันเวลำ และสำมำรถ
ตอบสนองควำมน่ำเชื่อถือได้ตลอดเวลำ (อรรถพล จันทร์สมุด และนรินทร บุญพรำหมณ์ , 2552 ; 
Sudarat Srima and Panita Wannapiroon, 2013 ; Srima  Sudarat , Panita Wannapiroon 
and Prachyanun Nilsook, 2014) 
  
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรจัดกำร 
           

วงจรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 

System Development Life Cycle (SDLC) 
- กำรก ำหนดปัญหำ 
- กำรวิเครำะห์ 
- กำรออกแบบ 
- กำรพัฒนำ 
- กำรทดสอบ 
- กำรใช้งำนจริง 
- กำรบ ำรุงรักษำและกำรพัมนำต่อยอด 

- รำยงำน 

กำรพัฒนำ
สำรสนเทศ 
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แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  
     สำมำรถ แสดงในตำรำงท่ี 1-5 ดังนี้ 
               
ตำรำงท่ี 1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 

1 กำรศึกษำเอกสำร 4.5 0.52 มำกที่สุด 

2 วงจรพัฒนำระบบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 

3 รำยงำน 4.8 0.42 มำกที่สุด 

 ผลรวม 4.70 0.45 มำกที่สุด 

 
          จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักอยู่ ในระดับดีมำกที่สุดใน
ภำพรวม ( X =  4.70, S.D =0.45 ) เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ วงจรพัฒนำระบบ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ X =  4.80 , S.D =0.42 อยู่ในระดับดมีำกที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 2 กำรศึกษำเอกสำร 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 

1 กำรบริกำรจัดกำร 4.7 0.48 มำกที่สุด 

2 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 4.8 0.42 มำกที่สุด 

  ผลรวม 4.75 0.45 มำกที่สุด 
 

           จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ กำรศึกษำเอกสำรอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.75, S.D =0.45) 

เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ กำรบริหำรกำรจัดกำร ( X =  4.7, S.D =0.48) และกำร

พัฒนำระบบสำรสนเทศ ( X =  4.8, S.D =0.42) มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับดีมำกที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
X  S.D ระดับควำม

เหมำะสม 
1 ก ำหนดปัญหำ 4.9 0.31 มำกที่สุด 

2 กำรวิเครำะห์ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
3 กำรออกแบบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
4 กำรพัฒนำ 4.7 0.48 มำกที่สุด 
5 กำรทดสอบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 

6 กำรใช้งำนจริง 4.6 0.51 มำกที่สุด 

7 กำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบ
ต่อ 

4.7 0.45 มำกที่สุด 

 ผลรวม 4.75 0.43 มำกที่สุด 

        
         จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบอยู่ในระดับดีมำกที่สุด (=  4.75, S.D 

=0.43) เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ ก ำหนดปัญหำ ( X =  4.90, S.D =0.31)กำร

วิเครำะห์ กำรออกแบบ กำรพัฒนำ ( X =  4.80, S.D =0.42 )อยู่ในระดับดีมำก กำรพัฒนำ กำร
บ ำรุงรักษำ ( X =  4.70, S.D =0.48, S.D =0.45) อยู่ในระดับดีมำก และกำรใช้งำนจริง ( X =  
4.60, S.D =0.51) อยู่ในระดับดีมำกที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 4 กำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
X  S.D ระดับควำม

เหมำะสม 
1 รำยงำน 4.8 0.42 ระดับมำกท่ีสุด 

 ผลรวม 4.8 0.42 ระดับมำกที่สุด 
 
      จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำกำรใช้ระบบสำรสนเทศอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.80, S.D =0.42)  
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ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำน 
              สอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 

1 องค์ประกอบหลัก 4.65 0.47 มำกที่สุด 

2 กำรศึกษำเอกสำร 4.75 0.45 มำกที่สุด 

3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 4.75 0.43 มำกที่สุด 

4 รำยงำน 4.8 0.42 ระดับมำก 

 ผลรวม 4.73 0.44 มำกที่สุด 

 
            ตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำระบบอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.73, S.D 

=0.44) แม้ว่ำในกำรศึกษำเอกสำร ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ องค์ประกอบหลัก และรำยงำน จะมี 
( X =  4.75 , X =  4.67 X = 4.65, X = 4.80 ) ตำมล ำดับสรุปว่ำประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศได้  

 
สรุปผลกำรวิจัย 
     ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอธิบำยได้ ดังนี้   
         1. ผลกำรทดสอบด้ำนควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 
 2. กำรศึกษำเอกสำรของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.8 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 
0.45 
 3. ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.43 
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 4. กำรใช้ระบบสำรสนเทศของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.42 
          สรุปผลภำพรวมขององค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.44สรุปว่ำ สำมำรถน ำแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำน
สอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศได้ 
 
กำรอภิปรำยผล 
          ผลกำรวิจัย พบว่ำ แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำอยู่ระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนมีกำร
ประเมินควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ  ที่ได้พัฒนำแบบจ ำลอง และจำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับ (Srima, Sudarat and Panita Wannapiroon ,2013 ; Srima Sudarat , 
Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook, 2014 ) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของแบบจ ำลอง
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับโรงเรียน
ต้นแบบที่มีกำรปฏิบัติ เป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัด
และประเมินผลระบบสำรสนเทศ กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำแบบจ ำลองระบบกำร
จัดกำรข้อมูลคุณภำพรวม (TQMIS) ให้กับโรงเรียนต้นแบบเรื่อง Best Practice และ 2) ประเมิน
รูปแบบดังกล่ำว กระบวนกำรพัฒนำระบบข้อมูลผู้บริหำรใช้วิธีกำรพัฒนำวงจรชีวิตของระบบ (SDLC) 
ได้แก่ 1) กำรรับรู้ปัญหำ 2) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 3) กำรวิเครำะห์ 4) กำรออกแบบ 5) กำร
ก่อสร้ำง 6) และ 7) กำรบ ำรุงรักษำสำมำรถพัมนำระบบและใช้งำนได้จริงในสถำบันอุดมศึกษำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

     1. ควรสร้ ำงระบบระบบสำรสน เทศ เพ่ื อกำรจั ดกำร งำนสอนส ำห รับ อำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำแบบจ ำลอง 

     2. ควรศึกษำงำนวิจัยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจั ดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือให้แบบจ ำลองมีประสิทธิภำพ 
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