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Abstract 

The objective of the research was to develop the web application for research 

database management system of Maejo University-  Phrae Campus.   Microsoft SQL 

SERVER  and  ASP.NET programming language) were applied to design and develop the 

web application based on the System Developing Life Cycles ( SDLC) .  The system 

development resulted in 3 parts of web application that included 1)  the system 

administrators who were responsible for recording research data, 2)  instructors and 

researchers who utilized the research, 3) general users who searched data and reported 

annual research budget.  The results of the satisfaction assessment towards the used 

of the developed system showed that 1) the satisfaction of system administrators was 

at the highest level (mean score = 4.85+0.34) 2) the satisfaction of the instructors and 

researchers were at a high level (mean score =  4. 03±0. 08)  and 3)  the satisfaction of 

students and other users were at the highest level (mean score = 4.26±0.04). Therefore, 

it could be concluded that the web application for research database management 

system of Maejo University-  Phrae Campus could be applied to respond the 

educational service and research affairs needs in searching research and reporting data 

via both computer and smartphones. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคชั่น 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร 

(SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต (ASP.NET) สำหรับสรางเว็บแอปพลิเคชัน 

ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนา

ระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคชั่น 3 สวน ไดแก 1.สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการ

บันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูล

งานวิจัยของตนเอง เชน การนำงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน 3.สวนของผูใชงานทั่วไป เปนการ

คนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจตาม

กลุมของผูใชงานระบบ  3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาที่สังกัดการบริการวิชาการและวิจัย 

จำนวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60 หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและ

นักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.03±0.08 

หมายถึง มาก และกลุมที่ 3 บุคคลทั่วไป ไดแก นักศึกษา บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับ

ความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 หมายถึง มากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนำ

ระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและสามารถแสดงรายงานตามความตองการ

ของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดท้ังคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน 

 

คำสำคัญ: ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย, เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เอส คิว แอล 

เซอรเวอร,  โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต  

 

บทนำ 

 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสังกัดของรัฐบาล ไดถูกกำหนดใหมีพันธกิจสำคัญจำนวน 4 

ดาน ไดแก การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานท่ีเทียบเทากับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสำคัญของงานวิจัย จึงมีนโยบายใหบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสาย

วิชาการทำงานวิจัยโดยการหาทุนจากแหลงเงินภายนอกและใหทุนวิจัยโดยใชเงินงบประมาณภายใน

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติเอง  

 จำนวนงานวิจัยนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มาจนถึงปจจุบัน

มีจำนวนมากกวา 300 งาน ใชการเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอรฟ เอ็กเซล (Microsoft Excel) 

สามารถจัดทำสถิติตาง ๆ ได ตามความสามารถของโปรแกรม ปญหาท่ีพบคือ การรวบรวบจัดทำสถิติ

ตาง ๆ ยังทำไดชา และไมเปนปจจุบัน ไฟลขอมูลอยูท่ีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวเสี่ยงตอการสูญหายของ

ขอมูล และยังขาดการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสำหรับการนำมาวิเคราะห และการตัดสินใจในการ
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จัดสรรทุนวิจัยภายในใหกับบุคลากรใหทั่วถึงรวมถึงเปนแหลงคนควาขอมูลใหกับนักวิจัยหนาใหมใน

การขอสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 ระบบฐานขอมูล เปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทำใหผูใชสามารถใชขอมูล ท่ีเก่ียวของ

ในระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ำซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน มี

ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

 เว็บแอปพลิเคชัน คือการนำเสนอขอมูลในรูปแบบระบบเวิลดไวดเว็บ (world wild web : 

www) โดยใชวิธีการถายทอดขอมูลในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซ (Hyper Text) ไปยังโปรโตคอล 

(Hyper Text Transport Protocol : http) ผูใชงานสามารถเขาถึงไดงาย โดยไมมีขอจำกัดในดาน

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร และในปจจุบันสามารถโตตอบกับผูใชงานไดเปนอยางดี 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ โดยใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยจัดการ จัดเก็บ สืบคนขอมูล 

และสรุปผลรายงานสถิติ เพื่อเปนประโยชนในการดำเนินงานของสวนงานบริการวิชาการและวิจัย 

และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสรางฐานขอมูลโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สำหรับใชในการบันทึกและจัดเก็บ

ขอมูลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ท่ีไดรับจากแหลงทุนภายใน

และแหลงทุนภายนอก ผานเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนไป 

2. เพ่ือใหนักวิจัยและผูสนใจสามารถสืบคนขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

3. เพ่ือจัดทำสถิติขอมูลจำนวนเงินวิจัยท่ีไดแตละปแยกตามสายวิทยาศาสตรและสายสงัคมศาสตร  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สำหรับบันทึกขอมูลงานวิจัย สืบคน

ขอมูล ผานระบบอินเตอรเน็ต 

2. มีรายงานประวัติและสถิติการทำงานวิจัยยอนหลังเพ่ือนำมาประกอบการใหทุนวิจัยดวยแหลงทุน

ภายใน 

3. นักวิจัยจากภายนอกสามารถสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ เพ่ือนำไปเปนแหลงอางอิงได 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษา “การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร    เฉลิมพระเกียรติ” ไดกำหนดขอบเขตของระบบงาน ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหาและขอมูล ไดแก ชื่องานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญ แหลงทุน

วิจัย ประเภทของงานวิจัย รายชื่อผูวิจัยหลัก และผูวิจัยรวม สัดสวนการวิจัย บทคัดยอ 

ไฟลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

2. ดานการทำงาน ประกอบดวย สวนการสืบคนงานวิจัย  สวนการบันทึกขอมูลงานวิจัย 

สวนการบันทึกขอมูลแหลงทุนวิจัย สวนการจัดการผูวิจัย  

3. ดานรายงาน ประกอบดวย รายงานงบประมาณวิจัยแยกตามแหลงทุนภายในและ

ภายนอก รายงานงานวิจยัตามแหลงงบประมาณ 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย เปนการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและคนหาเอกสารที่เกี่ยวของในการประยุกตใชกับการพัฒนา

ระบบดังกลาว โดยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดผลที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังตอไปนี้ 

 วรา วราวิทย. (2546) ไดกลาวถึงการใหบริการของระบบฐานขอมูลวิจัยผานอินเตอรเน็ตทำ

ใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดในวงกวาง ระบบฐานขอมูลงานวิจัยเปนสิ่งสำคัญยิ่งในการสรางความ

แข็งแกรงของเครือขายงานวิจัยและการสรางสรรคงานวิจัยใหม ๆ   

จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ. (2562) การพัฒนาระบบโดยใช  

ASP.NET ฐานขอมูล SQL Server ไดเว็บแอปพลิเคชันประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 1) สวนแสดงผล

หนาเว็บไซตหลัก (Front End) และสวนการจัดการขอมูลสำหรับผูดูแลระบบ (Back End) 

   ฐานขอมูลคือกลุมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและถูกนำมาเก็บไวในท่ีเดียวกันอยางเปนระบบ             

เพ่ือนำไปใชในวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยกลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมข้ึนไป 

 ความหมายของระบบฐานขอมูล นันทนี  แขวงโสภา (2548 : 19 - 22)  ขอมูล (data)  คือ 

ขอเท็จจริง  (real  facts)  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือแสดงลักษณะของบุคคล  สิ่งของ  สถานที่  หรือ

เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนไดทั ้งตัวเลข (numeric)  เชน  ราคา  ปริมาณ  จำนวนเงิน  สวนสูง  

น้ำหนัก  ระยะทาง  รหัสวิชา  เกรดเฉลี่ย  หรือขอเท็จจริงท่ีไมใชตัวเลข  (non-numeric)    

 สุรสิทธิ์  คิวประสพศักดิ์ (2546 : 285 - 287)  ไดอธิบายความหมายของระบบฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีมีโครงสรางแบบเชิงสัมพันธ (relational structure)  ซ่ึงเปนโครงสราง

ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นภายหลังทั้งสองแบบที่กลาวมาขางตน  โครงสรางแบบนี้จะทำใหผูใชมองเห็น
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ขอมูลถูกเก็บในลักษณะของเทเบิลแบบสองมิติซึ่งประกอบดวยแถวและคอลัมน  โดยไมตองสนใจวา

ขอมูลจะถูกเก็บจริงในลักษณะใด  และสามารถกำหนดความสัมพันธระหวางเทเบิลได  ความสัมพันธ

ระหวางขอมูลจะเปนไดท้ังแบบ 1:1,1:N  และ  M:N 

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC) หรือ 

วงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน (อังกฤษ: application development life-cycle) เปนกระบวนการ

วางแผน สราง ทดสอบ และปรับใชระบบสารสนเทศ หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สามารถนำมาใชไดในสวนประกอบฮารดแวรและซอฟตแวร โดยระบบนั้นอาจเปนฮารดแวรอยางเดียว 

ซอฟตแวรอยางเดียว หรือมีท้ังสองอยางก็ได 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนและสัมภาษณผูใชงาน  เปนกระบวนการเริ่มตนหรือกระบวนการ

ระยะแรกซ่ึงเริ่มตนดวยการสำรวจความตองการของผูใชและนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห  

1. สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน การกรอกเอกสารขอมูลงานวิจัย การ

คนหารายชื่องานวิจัย การจัดเก็บเอกสารประเภทตาง ๆ เก่ียวกับงานวิจัย 

 2. ศึกษาจากขอมูลการจัดเก็บเอกสารที่ใชอยูในระบบปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการ

ดำเนินการจัดทำระบบใหม 

 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการตอจากการวางแผนและสอบสัมภาษณผูท่ี

เกี่ยวของกับระบบซึ่งกระบวนการในระยะนี้ เปนการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม เพ่ือ

ทำความเขาใจกับประเด็นความสำคัญของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและนำความตองการเหลานั้นมา

ศึกษาและวิเคราะหเพื่อหาทางแกไขปญหาดังกลาวหรือเพื่อการขยายการปรับปรุงระบบเดิมหรือ

เปลี่ยนแปลงระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนมาจัดทำใหเปนระบบและวิเคราะห หาความเปนไปได

ในการจัดทำระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1  (Data  Flow  Diagram  Level  1) 

  ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ เม่ือไดผลสรุปจากกระบวนการวิเคราะหแลว กระบวนการ

ระยะตอมาคือการออกแบบฐานขอมูลและสวนติดตอกับผูใชงาน แลวจะถูกนำมาใชในการแกปญหา

หรือตอบสนองความตองการของผูใชงานตามที่ไดทำการวิเคราะหไว ทั้งนี้ไดใชหลักการออกแบบ 

Responsive Web Design เพ่ือใหระบบรองรับการแสดงผลไดในคอมพิวเตอรและในโทรศัพทสมารท

โฟน 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 

ภาพท่ี 3 การออกแบบโครงสรางเมนูการทำงานของระบบจัดการฐานขอมูล 
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ภาพท่ี 4 การออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร 

 
ภาพท่ี 5 การออกแบบสำหรับโทรศัพท 

สมารทโฟน 

 
ภาพท่ี 6 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยสายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร 

 
ภาพท่ี 7 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย

สายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร 

ภาพท่ี 8 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยตามแหลงทุน 

 
ภาพท่ี 9 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย

ตามแหลงทุน 

 
ภาพท่ี 10 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก 

 
ภาพท่ี 11 การออกแบบรายงานจำนวน

งานวิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาและติดตั้ง ผูวิจัยไดพัฒนาระบบโดยใชภาษา  ASP.NET  และระบบ

ฐานขอมูล SQL SERVER มีกระบวนการสราง ทดสอบ และการติดตั้งระบบ โดยนำขอมูลท่ีอยูท้ังหมด 
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มาบันทึกลงในฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดทดสอบการใชงาน และปรับปรุง

ระบบใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน  

 
ภาพท่ี 12 หนาระบบฐานขอมูลวิจัย  

 
ภาพท่ี 13 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ 

 
ภาพท่ี 14 หนาจอรายงานงบประมาณวิจัย 

 
ภาพท่ี 15 หนาจอรายงานจำนวนวิจัย 

 
ภาพท่ี 16 หนาจอเพ่ิมขอมูล 

 
ภาพท่ี 17 หนาจอคนหาและแกไข 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอนักวิจัย 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอแหลงทุนวิจัย   
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 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย เปนการตรวจสอบเพื่อให

เครื่องมือท่ีใช      มีประสิทธิภาพมากกวาระบบปจจุบันเพราะการทำงานโดยใชระบบคอมพิวเตอรมา

ชวยในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งขอมูลตาง ๆ จะมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูลที่ไดออกแบบและยังชวยใน

เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บ สามารถเรียกดูขอมูลขึ้นมาใชงานได

ตามความตองการของผูใชไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือในการวิจัยไดแบงกลุมผูใชออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  1. กลุมผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาท่ีงานวิจัย จำนวน 5 คน 

  2. กลุมอาจารยและนักวิจัย จำนวน 50 คน 

  3. กลุมบุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา และบุคคลภายนอก จำนวน 50 คน 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เปนการใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ในการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต Average (    )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard 

Deviation ( S.D ) ดังนี้ 

  6.1 การสรางแบบประเมินผานทางระบบออนไลนโดยใช Google From โดยแบง

เกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก  

ตารางท่ี 1 ระดับเกณฑการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

1 นอยท่ีสุด 

2 นอย 

3 ปานกลาง 

4 มาก 

5 มากท่ีสุด 

  6.2 กำหนดชวงคะแนนของความพึงพอใจเครื่องมือในการวิจัย โดยการใชสูตร

คำนวณ ดังนี้ 

ชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

      จำนวนอันตรภาคชั้น 

            = 5-1/5 

               = 0.80 
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  ดังนั้น  ชวงคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

   ชวงคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง  นอย 

   ชวงคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

   ชวงคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง  มาก 

   ชวงคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

 

คาเฉลี่ยเลขคณิต  

�̅�𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

 

    �̅�𝑥 แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละกลุมประชากร 

𝑥𝑥𝑖𝑖 แทน คาของขอมูลแตละกลุมประชากร 

    𝑁𝑁 แทน จำนวนประชากร 

 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑆𝑆.𝐷𝐷. =  ��
𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥
𝑁𝑁

 

    S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    𝑥𝑥𝑖𝑖 แทน คาของขอมูลแตละกลุมประชากร 

    �̅�𝑥 แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละกลุมประชากร 

    𝑁𝑁 แทน จำนวนประชากร 

 

   ขั้นตอนที่ 7 การบำรุงรักษา เปนกระบวนการที่ใชในการดูแลการทำงานของระบบใหมให

ราบรื่น และมีประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ ท้ังนี้ในการใชงานระบบใหมเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง องคกร

จำเปนที่จะตองไดรับ     คำรองหรือขอมูลจากผูใชงานระบบวาระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีขอบกพรองใน

สวนใดบาง ซึ่งคำรองหรือขอมูลจากผูใชงานระบบควรจะมีการระบุถึงปญหาหรือขอบกพรองอยาง

ชัดเจน รวมไปถึงระบุเหตุผลและความจำเปนท่ีตองการใหมีการปรับปรุงระบบ 

 

ผลการศึกษา 

จากการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัย

แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดสรางเว็บไซตในสวนของผู ใชงานทั ่วไป และผูดูแลระบบ พบวา 
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ระบบงานใหมสามารถคนหาขอมูลงานวิจัยไดรวดเร็วกวาระบบเดิม และสามารถทำงานผานเว็บแอป

พลิเคชันทั้งในระบบคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน สามารถสรางรายงาน การคนหาตามชนิด

แหลงทุนตามปงบประมาณ และรายงานผลการคนหาตามความตองการของงานบริการวิชาการและ

วิจัย ทำใหบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สามารถคนหางานวิจัยยอนหลังได 

 ผูจัดทำระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ไดทำการประเมินผลการทำงานของระบบ เพ่ือ

ชวยใหผูจัดทำทราบถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดหลังจากท่ีนำระบบมาทดลองใชงาน โดยเลียนแบบระบบ

การจัดการฐานขอมูลงานวิจัยท่ีใชงานจริงของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยผูจัดทำ

ไดทำการประเมิน ออกเปน 3 สวน คือ    1) ผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาท่ีสังกัดงานบริการวิชาการ 

และวิจัย 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารยและนักวิจัย    3) บุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา และ

บุคคลภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้   

 

1.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผู ดูแลระบบ จากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย 

จำนวน 5 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผูดูแลระบบ 

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การออกแบบระบบไดครบถวนตาม

ความตองการ 

3 2    4.60 0.55 

2.ข้ันตอนการทำงานเขาใจงาย 3 2    4.60 0.55 

3.การใชงานระบบทำไดงาย 2 3    4.40 0.55 

4.ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล 2 3    4.40 0.55 

5.ความเร็วในการประมวลผลขอมูล 2 2 1   4.20 0.55 

6.มีระบบชวยเหลือและปองกันความ

ผิดพลาดของผูใชงาน 

3 2    4.60 0.84 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 2 3    4.40 0.55 

8.รายงานผลไดถูกตอง 1 3 1   4.00 0.55 

9.ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได 2 2 1   4.20 0.71 

10.คูมือการทำงานของระบบ 3 2    4.60 0.84 

รวม      4.38 0.60 
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จากตารางประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับผูดแูลระบบ  ผลการประเมิน

ความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ระดับคะแนน 4.21 ข้ึนไปไดแก การออกแบบระบบไดครบถวนตามความตองการ ข้ันตอนการทำงาน

เขาใจงาย การใชงานระบบทำไดงาย ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล มีระบบชวยเหลือและปองกัน

ความผิดพลาดของผูใชงาน รายงานผลไดตามความตองการ รายงานผลไดถูกตอง และคูมือการทำงาน

ของระบบ ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 3.41-4.20 ไดแก ความเร็วในการประมวลผลขอมูล และ

ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได 

 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับอาจารยและนักวิจัย จากการใชงานระบบฐานขอมูล

วิจยั จำนวน 50 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ผลความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับเจาหนาท่ีและบุคลากร   

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 32 7 7 4  4.34 1.00 

2.ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน

ขอมูล 

21 18 3 8  4.04 1.07 

3.ขอมูลครอบคลุมตามความตองการ 10 25 7 8  3.74 0.96 

4.เมนูการใชงานงาย 18 21 7 4  4.06 0.91 

5.ความเร็วในการแสดงผลขอมูล 21 18 7 4  4.12 0.94 

6.ความทันสมัย และเปนปจจบุัน 17 22 3 8  3.96 1.03 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 21 14 7 8  4.00 1.11 

8.ความถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ 13 26 7 4  3.96 0.86 

9.ปริมาณขอมูลมีเพียงพอกับความ

ตองการ 

17 18 7 8  3.88 1.06 

10.ขอมูลมีประโยชนตอการนำไปใชงาน 28 11 7 4  4.30 0.99 

รวม      4.03 0.08 
 

จากตารางประเมินความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับเจาหนาที่และบุคลากร  

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  0.08 โดยการเขาถึง

ระบบทำไดงายและรวดเร็ว มีระดับความพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
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1.00 สวนขอมูลครอบคลุมตามความตองการ มีระดับความพอใจต่ำที่สุด คาเฉลี่ย 3.74 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 0.96 

 

3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับบุคคลทั่วไป จากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย 

จำนวน 50 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 ผลความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับบุคคลท่ัวไป 

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 19 23 8   4.22 0.71 

2.ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน

ขอมูล 

34 7 9   4.50 0.79 

3.ขอมูลครอบคลุมตามความตองการ 24 16 7 3  4.24 0.87 

4.เมนูการใชงานงาย 20 20 10   4.24 0.74 

5.ความเร็วในการแสดงผลขอมูล 13 25 11 1  4.00 0.76 

6.ความทันสมัย และเปนปจจบุัน 20 21 9   4.20 0.78 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 22 16 12   4.27 0.81 

8.ความถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ 25 16 9   4.34 0.80 

9.ปริมาณขอมูลมีเพียงพอกับความ

ตองการ 

17 21 12   4.14 0.79 

10.ขอมูลมีประโยชนตอการนำไปใชงาน 29 14 7   4.42 0.78 

รวม      4.26 0.04 
 

จากตารางประเมินความพึงพอใจสำหรับบุคคลทั่วไปจากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย ผล

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  0.04 โดยความสะดวก

ในการเรียกดูและสืบคนขอมูล มีระดับความพอใจมากท่ีสุดคาเฉลี่ย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

0.79 สวนความเร็วในการแสดงผลขอมูล มีระดับความพอใจต่ำที่สุด คาเฉลี่ย 4.00 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 0.76 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติโดยใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ในการจัดเก็บและสวนของการ

บันทึกขอมูลงานวิจัยในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไดจัดเก็บขอมูลงานวิจัยตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ถึง ป 

2563 จำนวน 359  เรคคอรด นักวิจัยทั้งหมด 91 เรคคอรด แหลงทุนวิจัย 29 เรคคอรด  สามารถ

สืบคนขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชันไดทั ้งในอุปกรณคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน  

และสามารถสรุปรายงานเพื่อเปนสารสนเทศสำหรับหนวยงานที่ดูแลดานงานวิจัยนำไปใชประโยชน

ตามความตองการในการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล 

เซอรเวอร (SQL SERVER) เปนระบบจัดการฐานขอมูล และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต เปน

ระบบสวนติดตอกับผูใชงานผานเว็บบราวเซอร โดยสรุปผลไดดังนี้  1) ผูดูแลระบบ มีระดับความพึง

พอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60 หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและนักวิจัย มีระดับความพึงพอใจใน

ระบบเฉลี่ย 4.03±0.08 หมายถึง มาก 3) บุคคลท่ัวไป มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 

หมายถึง มากท่ีสุด  ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนำระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถ

สืบคนงานวิจัยไดและสามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใช

งานไดท้ังคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน 

 

ขอเสนอแนะจากผูใชงาน 

หนา Home page ควรแสดงงานวิจัยที่ไดรับทุนในปปจจุบัน ควรเพิ่มขาวประกาศงานวิจัย 

รวมถึงโครงสรางองคกร และควรเพ่ิมธีมเว็บไซตใหนาสนใจ และ ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร

ทราบวามีระบบฐานขอมูลงานวิจัย ควรเพ่ิมไฟลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหครบทุกงานวิจัย 

 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ 

 ในการนำเขาขอมูลจากระบบเดิมที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล Excel อาจจะมีความผิดพลาดของ

ขอมูลบางสวน ผูดูแลระบบจำเปนตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ในสวนของขอมูลการนำงานวิจัยไปใช

ประโยชนยังขาดขอมูลสวนนี้อยูซ่ึงจำเปนตองนำไปประกอบสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานผลวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาว ิทยาล ัยแม โจ-แพร   เฉล ิมพระเก ียรติ Web Application Development of Research 

Database Management System Maejo University - Phrae Campus ไดสำเร็จลุลวง โดยไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบรายไดประจำป 2562 เพื ่อใชในการดำเนินงานของบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนบุคลากรหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลการ

จัดทำงานวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา และกำลังใจ  

ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ ที่ไดใหคำปรึกษาในดานตาง ๆ และอำนวยความสะดวกในเรื่องขอมูลงานวิจัยเพื่อใชพัฒนา

ระบบ  ตลอดจนใหความเมตตาเสมอมา 

สุดทายนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาบทความชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทั้งนักศึกษา

และประชาชนตามสมควร 
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