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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการท างานด้วยระบบกระแสงานดิจิทัล (Digital 
workflow) ส าหรบัระบบติดตามความกา้วหนา้การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเพชรบุรี และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามการขออนุมตัิโครงการ ประชากรที่ใชใ้นการ
วิจยัไดแ้ก่ พนักงานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนที่ปฏิบัติงานดา้นงบประมาณ โครงการ ของคณะ ส านัก สถาบัน  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า ระบบติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ท างานเป็นไปโดยอตัโนมตัิตามล าดับขัน้ตอน
ของการอนุมัติโครงการ โดยข้อมูลการอนุมัติโครงการจะส่งงานต่อให้กับผู้พิจารณาอนุมัติโครงการถัดไป  
โดยอตัโนมตัิจนพิจารณาอนมุตัิโครงการส าเรจ็ ซึ่งผูพ้ิจารณาอนมุตัิสามารถทราบถึงปรมิาณงาน ตรวจสอบติดตาม
โครงการได ้และผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มจะเห็นขอ้มูลที่ไม่เหมือนกัน โดยจะเห็นเฉพาะขอ้มูลในส่วนที่เก่ียวขอ้งตาม
หน้าที่เท่านั้น ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบจากการผู้ใช้งานระบบอยู่ ในระดับดีมาก  
ซึ่งสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุีได ้ 
 
ค าส าคัญ : ระบบติดตามโครงการ  กระแสงาน  โปรแกรมประยกุต ์ งบประมาณ 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to study the development of a digital workflow system for 

project approval progress tracking of Phetchaburi Rajabhat University and to evaluate the system in 
term of performance and effectiveness for project approval progress tracking. The population of this 
study consisted of 40 support staffs of university officers. The results showed that the digital workflow 
system for project approval progress tracking works automatically according to the project approval 
process. The project approval data are automatically forwarded to the next project reviewers until the 
project is approved.  The project reviewers can know the amount of work, progress tracking of the 
project.  Users only see information related to their functions.  The evaluation results of the system’s 
performance and effectiveness from the users are a very good level. The system can be applied and 
integrated with the digital workflow system to project approval progress tracking for the university 
action plan. 
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บทน า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เพ ช ร บุ รี เ ป็ น

สถาบนัอดุมศกึษาที่มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมภารกิจ   
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยมีเป้าหมายในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจดา้น
วิชาการ ดา้นงานวิจยั และดา้นการบริหารจดัการ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รีนั้ น  หลังจากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ทางคณะ ส านัก สถาบัน จะด าเนินการ
ขออนุมัติโครงการ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เพื่อ

ด าเนินโครงการ เนื่องจากการขออนุมัติ โครงการ 
จะต้องมีผู้พิจารณาหลายหน่วยงาน ซึ่งการติดตาม
โครงการ ทางคณะ ส านกั สถาบนั จะตอ้งคอยโทรศพัท ์
หรือเข้ามาสอบถามกับหน่วยงานผู้พิจารณา เพื่ อ
สอบถามความก้าวหน้าของโครงการ ว่าผ่านการ
พิ จารณ าถึ งขั้นตอนใด  ซึ่ งบางครั้งต้องตามทุก
หน่วยงานท่ีพิจารณา จึงจะพบเอกสาร ในการพิจารณา
ขออนมุตัิโครงการ ทางหน่วยงานผูพ้ิจารณาอนมุตัิ ไม่มี
การเก็บข้อมูลของโครงการ ที่ ผ่านการอนุมัติของ 
ผูพ้ิจารณาแต่ละหน่วยงาน จึงท าใหเ้กิดความยุ่งยาก 
และใชเ้วลานานในการคน้หา ซึ่งอาจเกิดความสับสน
ระหว่างการท างานและการส่ือสารที่อาจเกิดความ
คลาดเคล่ือน หรือกรณีที่เจา้หนา้ที่ที่รบัผิดชอบในการ
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เสนอพิจารณาอนมุตัิไม่ไดม้าปฏิบตัิงานหรือติดราชการ 
ท าใหไ้ม่สามารถตอบไดท้นัตามความตอ้งการ 

จากปัญหาและอุปสรรคขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคิดท า
การพัฒ นาระบบกระแสงานดิ จิทัล เพื่ อติดตาม
ความกา้วหน้าการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยน าหลักการการท างานด้วยระบบ     
กระแสงานดิจิทลัที่สามารถควบคมุกระบวนการท างาน
ไดต้ามล าดบัขัน้ตอน สามารถส่งงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใหผู้้
ใชไ้ดโ้ดยอตัโนมตัิ ผูใ้ชส้ามารถรูป้รมิาณงานของตนได ้
และสามารถตรวจติดตามสถานะของงานได้ว่า
ด า เนินการไปถึ งขั้นตอนใด  (1) ดังนั้น เมื่ อน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตาม
แผนปฏิบตัิราชการแลว้ จะช่วยใหก้ระบวนการรวบรวม 
จดัเก็บ และการประมวลผลของขอ้มลูเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเชื่อมโยงกันได้เป็นระบบ น าไปสู่การ
ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ ถูกต้อง และสามารถเรียกค้นได้
โดยง่ายผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ซึ่งจะช่วยสนบัสนุน
ให้การใชง้านเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาการท างานดว้ยระบบ

กระแสงานดิจิทัล (Digital workflow) ส าหรับระบบ
ติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตาม
แผนป ฏิบั ติ ราชการป ระจ า ปี งบป ระม าณ ของ    
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการติดตามการขออนุมัติโครงการของคณะ ส านัก 
สถาบนั ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชาก รที่ ใช้ ในการศึ กษ าครั้งนี ้  ได้แก่ 

พนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุน ที่ปฏิบตัิงานดา้น
งบประมาณ โครงการ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 คน 

2. ตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยั 

 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ระบบกระแสงานดิจิทัล
เพื่อติดตามความกา้วหนา้การขออนุมัติโครงการตาม
แผนป ฏิบั ติ ราชการป ระจ า ปี งบป ระม าณ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

 2.2 ตั ว แป รต าม  ได้ แ ก่  ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของระบบและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบกระแสงานดิจิทลัเพื่อติดตามความกา้วหนา้การ
ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลู 

1.1 ระบบงานเดิม คือศึกษากระบวนการการ
ท างานของผู้ป ฏิบัติ งานจริงทีละขั้นตอน รวมถึ ง
สอบถามข้อมูลการท างาน ปัญหาจากเจ้าหน้าที่
ผูป้ฏิบตัิงาน 

1.2 ระบบกระแสงาน คือระบบที่ ช่วยให้
กระบวนการท างานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตามล าดับ
ขัน้ตอน โดยระบบกระแสงานสามารถส่งงานต่อใหผู้ท้ี่
เก่ียวข้องในกระบวนการท างาน (Process) ถัดไปได ้
โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดของงาน  
ทั้งสามารถดึงงานในส่วนที่ เก่ียวข้องให้ผู้ ใช้งาน  
เพื่อผู้ใช้งานสามารถท างานในขั้นตอนต่อไปได้ เช่น 
การกรอกขอ้มลูเพิ่มเติม หรือแค่สั่งอนุมตัิ แลว้ส่งต่อไป
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ขัน้ตอนถัดไป สามารถตรวจสอบติดตามการท างานได ้
และผู้ใช้งานแต่ละคนจะเห็น ข้อมูลที่ ไม่เหมือนกัน 
ผู้ใช้งานจะเห็นเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ เก่ียวข้องตาม
บทบาทหนา้ที่เท่านัน้ (1) 

1.3 ระบบ จัด ก ารฐาน ข้อมู ล  (Database 

Management Systems: DBMS) คือซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมที่ใช้ส าหรบัโตต้อบกับผู้ใช้งาน โดย DBMS 
จะเป็นตวักลางในการโตต้อบระหว่างผูใ้ชก้บัฐานขอ้มลู 
ซึ่ งผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับฐานข้อมูลผ่าน DBMS 
โดยตรง หรือผ่านโปรแกรมประยกุตก์็ได ้(2) 

1.4 ว ง จ ร ก า รพั ฒ น า ร ะ บ บ  (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่ งมีการด าเนิน
กิจกรรมเป็นล าดับ 7 ขั้นตอนได้แก่ 1) การก าหนด
ปัญหา 2) การวิเคราะห ์3) การออกแบบ 4) การพฒันา 
5) การทดสอบ 6) การติดตั้งและการใช้งาน 7) การ
บ ารุงรกัษา (3) 

 
 
 

2. การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
2.1 การวิ เคราะห์ระบบ ด า เนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูของระบบงานใหม่ ศึกษาความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านระบบ โดยพบว่าปัญหาของระบบงานเดิม 
คือการตรวจสอบ ติดตามการพิจารณาอนุมตัิโครงการ
ท าไดย้าก เพราะเจา้ของโครงการไม่ทราบว่าโครงการ
ไดร้บัการพิจารณาถึงขัน้ตอนไหน และไดก้ าหนดความ
ตอ้งการของระบบใหม่ คือ ระบบสามารถส่งงานต่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาอนมุตัิโครงการได้
โดยอัตโนมัติ ตามล าดับขั้นตอนและเงื่อนไขที่ก าหนด 
และสามารถตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัได ้

2.2 การออกแบบระบบ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
ผงัการท างานต่าง ๆ ดงันี ้

2.2.1 แ ผ น ภ าพ บ ริบ ท  (Context 
Diagram) แสดงถึงกระบวนการ (Process) และขอ้มลู 
(Data) (4) ที่ เข้าและออกของการพัฒ นาระบบ    
กระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอ
อนุมัติ โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  

 

Figure 1. Context diagram of project tracking system 
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 จากกลุ่มผูใ้ชง้านที่เก่ียวขอ้งต่อระบบ ในระดับ
บนสดุ ซึ่งในระบบนีม้ีกลุ่มผูใ้ชง้านที่เก่ียวขอ้งต่อระบบ 
คือ    1) คณะ ส านัก สถาบัน  2) งานบริหารคลังและ
ทรพัย์สิน 3) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ  
4) กองนโยบายและแผน 5) งานบริหารงานทั่ วไป  
6) ผูดู้แลระบบ โดยแต่ละกลุ่มผูใ้ชง้านทั้ง 6 กลุ่มจะมี
การรับ / ส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ (Process)    
ต่าง ๆ ดงัแสดงใน Figure 1 

2.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่  0  
(Data Flow Diagram Level-0) แสดงถึงการไหลของ
ขอ้มลูทัง้หมดที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยของการท างานใน
ระบบ (4) ซึ่งประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คือ    

1) กระบวนการการจัดการข้อมูลสิทธ์ิการใช้
งาน เป็นส่วนส าหรบัการจดัการขอ้มลูส่วนตวัของกลุ่ม
ผูใ้ชท้ี่อยู่ในระบบ 2) กระบวนการการจัดการขอ้มูลขอ
อนมุตัิโครงการ เป็นส่วนส าหรบัการบนัทึก คน้หา แกไ้ข 
และลบ ขอ้มลูโครงการ รวมทัง้กระบวนการจดัการการ
อนุมัติ โครงการ 3) กระบวนการตรวจสอบสถานะ
โครงการ เป็นส่วนส าหรบัการคน้หาสถานะโครงการว่า
โครงการนั้นด าเนินการถึงขั้นตอนใด 4) กระบวนการ
รายงานสรุปผลการอนมุตัิโครงการ เป็นส่วนส าหรบัการ
รายงานขอ้มลูที่ไดจ้ากระบบ แสดงออกมาเป็นรายงาน
ต่าง ๆ ดงัแสดงใน Figure 2 

 

 
Figure 2. Data flow diagram level-0 of project tracking system 
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 2.2.3 แผนผัง (ER-Diagram) แสดง
ถึงความสมัพนัธข์องขอ้มลู (4) ประกอบดว้ยตาราง 
10 ตาราง ได้แก่ 1) ตาราง year 2) ตาราง type 
budget 3) ตาราง chk_approve_status 4) ตาราง 

user 5)  ต า ร า ง  act_approve 6) ต า ร า ง 
act_comment 7) ตาราง activity 8) ตาราง main 
project 9) ตาราง institute 10) ตาราง strategy 
ดงัแสดงใน Figure 3  

 

 

 
Figure 3. ER-diagram of project tracking system 

 
 การพฒันาระบบกระแสงานดิจิทลัเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้การขออนุมตัิโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ใช้ภาษา 

HTML, PHP, CSS, JavaScript , JQuery ในการ
พัฒนาระบบ และใช้ MySQL ในการบริหารจัดการ
ฐานขอ้มลูของระบบ 
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3. การทดสอบและปรบัปรุงระบบ ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการใหผู้เ้ชี่ยวชาญทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งในรูปแบบของภาษา ล าดบัขัน้ตอนการ
ประมวลผลและทดสอบด้วยข้อมูลแบบต่าง ๆ ว่า
ท างานถูกต้องหรือไม่  จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขระบบ ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

4. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4.1 ระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตาม

ความกา้วหนา้การขออนุมตัิโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

4.2 แบบสอบถามเพื่ อประเมินความ   
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อ
ติดตามความกา้วหนา้การขออนมุตัิโครงการ 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.1 ด า เนิ น ก า ร ให้ ก ลุ่ ม พ นั ก ง า น

มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนที่ ป ฏิบัติ งานด้าน
งบประมาณ โครงการ ของคณะ ส านัก สถาบัน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 40 คน ทดลองใช้งานระบบติดตาม
ความกา้วหนา้การขออนุมตัิโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และท าแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบซึ่งผูใ้ช้สามารถตอบ
แบบสอบถามออนไลนผ่์านระบบ 

5.2 น าผลการประเมินที่ ได้จากแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของผูใ้ชต้่อการใชง้านของระบบ 
มาวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจระบบติดตามความก้าวหน้า
การขออนุมัติ โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาระบบผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร ์ซึ่ง
โปรแกรมที่รองรบัการท างานได้ดีที่สุดคือโปรแกรม 
Google Chrome ผูว้ิจยัใชภ้าษา PHP, HTML, CSS, 
JavaScript, JQuery ในการพัฒนาระบบ และใช ้
MySQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบ 
โดยระบบสารสนเทศนี ้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นระยะทาง เวลา สถานท่ี จึงท าใหผู้ใ้ช้งาน
สามารถเข้ามาบันทึกข้อมูล และค้นหาโครงการได้
สะดวก รวดเร็ว และระบบสารสนเทศนี ้ท  างานเป็นไป
โดยอัตโนมัติ  ตามล าดับขั้นตอนของการอนุมัติ
โครงการ โดยขอ้มูลการอนุมัติโครงการจะส่งงานต่อ
ใหก้บัผูพ้ิจารณาอนุมตัิโครงการถัดไปโดยอตัโนมตัิจน
พิจารณาอนุมัติโครงการส าเร็จ ซึ่งผูพ้ิจารณาอนุมัติ
สามารถทราบถึงปริมาณงาน ตรวจสอบติดตาม
โครงการได ้ระบบสามารถตรวจสอบว่าการพิจารณา
อนุมตัิโครงการควรเป็นอธิการบดี หรือรองอธิการบดี/ 
ผู้ช่ วยอธิการบดี เป็นผู้พิ จารณาอนุมัติ โครงการ 
กล่าวคือหากกิจกรรมใดมีการขออนุมัติโครงการใน
วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท ระบบจะให้ผู้พิจารณา
อนุมัติโครงการสิน้สุดเพียงแค่รองอธิการบดี/ ผู้ช่วย
อธิการบดี หากกิจกรรมใดมีการขออนุมตัิโครงการใน
วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท ระบบจะตรวจสอบใหม้ีการ
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พิจารณาอนมุตัิโครงการถึงอธิการบดีโดยอตัโนมตัิ ท า
ให้ผู้ขออนุมัติ โครงการทราบถึงขั้นตอนของการ
พิจารณาอนุมัติโครงการไดเ้ป็นอย่างดี และผู้ใช้งาน
แต่ละกลุ่มจะเห็นขอ้มลูที่ไม่เหมือนกัน ผูใ้ชง้านแต่ละ
กลุ่มจะเห็นเฉพาะขอ้มลูในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามหนา้ที่
เท่านัน้ รองรบัผูใ้ชง้านจ านวน 6 กลุ่ม ดงันี ้

1.1 หน้าหลัก เป็นหน้าแรกของระบบ
ประกอบด้วย เมนูการเข้าสู่ระบบ เมนูตรวจสอบ
สถานะโครงการ และข่าวประชาสัมพันธ์ ดังแสดงใน 
Figure 4 

 

 

Figure 4. Main page of project tracking system 
 

1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนของการ
จดัการขอ้มลูพืน้ฐานภายในระบบ ไดแ้ก่ เมนกูารเพิ่ม/ 
แก้ไข/ ลบ ผู้ใช้งานระบบ เมนูการเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ 
โครงการหลัก เมนูเพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ กิจกรรม เมนูการ
เพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ โครงการที่ขออนุมัติโครงการ และ
แสดงแถบรายการที่ อนุมัติ โครงการแล้ว ที่ก าลัง
พิจารณา และที่ปรบัแกไ้ข ดงัแสดงใน Figure 5 

 

 

Figure 5. Main page of system administrator 

1.3 ส่วนของคณะ ส านัก สถาบัน ระบบจะ
แสดงเมนูการเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ โครงการที่ขออนุมัติ
โครงการ แสดงรายการท่ีขออนมุตัิโครงการ และแสดง
แถบรายการที่อนุมัติโครงการแลว้ ที่ก าลังพิจารณา 
และที่ปรบัแกไ้ข ดงัแสดงใน Figure 6 

 

 

Figure 6. Main page of institution 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการขออนุมัติ
โครงการ หน่วยงานจะท าการบันทึกข้อมูลรหัส
งบประมาณ ชื่ อกิจกรรม งบประมาณ วันที่ เริ่ม
กิจกรรม วนัท่ีสิน้สดุกิจกรรม และผูร้บัผิดชอบกิจกรรม 
ดงัแสดงใน Figure 7 

 

Figure 7. Project approval information add 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 
ระบบจะแสดงรายละเอียดของโครงการที่เลือกว่ามี
รายละเอียดอะไรบ้าง พร้อมทั้งแสดงสถานะของ
โครงการว่าถึงขัน้ตอนใด เมื่อมีการอนมุตัิโครงการของ
แต่ละขั้นตอน สถานะของโครงการจะเปล่ียนเป็น 
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สีเขียว แต่หากยงัไม่มีการอนุมตัิโครงการจะเป็นสีเทา 
เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าตอนนีโ้ครงการถึงขั้นตอนใด ดัง
แสดงใน Figure 8 
 

 

Figure 8. Project status detail 
 

1.4 ส่วนของงานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
ระบบจะแสดงรายการที่หน่วยงานต่าง ๆ บันทึกการ
ขออนุมัติโครงการเข้ามาในระบบ และแสดงแถบ
รายการที่อนุมตัิโครงการแลว้ ที่ก าลงัพิจารณา และที่
ปรบัแกไ้ข ดงัแสดงใน Figure 9 

 

 

Figure 9. Main page of finance division and 
property management 

 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 
ระบบจะแสดงปุ่ มในการพิจารณาอนุมัติหรือให้
ปรบัปรุงแกไ้ข หากพิจารณาอนมุตัิใหก้ดปุ่ มสีเขียว แต่
ถ้าหากให้ปรับปรุงแก้ไข ให้แสดงข้อคิดเห็นในการ
ป รับ ป รุงแก้ ไข  และกดปุ่ ม สี แด ง  ดั งแสด งใน      
Figure 10 

 

 

 
Figure 10. Project consider of finance division 

and property management 
 

1.5 ส่วนของงานบริหารพัสดุและบริการ
ยานพาหนะ ระบบจะแสดงรายการขออนุมตัิโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากงานบริหารคลังและ
ทรพัยสิ์น และแสดงแถบรายการท่ีอนมุตัิโครงการแลว้ 
ที่ ก าลังพิ จารณ า และที่ ป รับแก้ไข  ดังแสดงใน    
Figure 11 

 

 

Figure 11. Main page of supply administration 
and transportation service 

 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 
ระบบจะแสดงปุ่ มในการพิจารณาอนุมัติหรือให้
ปรบัปรุงแกไ้ข หากพิจารณาอนมุตัิใหก้ดปุ่ มสีเขียว แต่
ถ้าหากให้ปรับปรุงแก้ไข ให้แสดงข้อคิดเห็นในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข และกดปุ่ มสีแดงดงัแสดงใน Figure 12 
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Figure 12. Project consider of supply 
administration and transportation service 

 

1.6 ส่วนของกองนโยบายและแผน ระบบจะ
แสดงรายการขออนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 
และแสดงแถบรายการที่อนุมัติโครงการแลว้ ที่ก าลัง
พิจารณา และที่ปรบัแกไ้ข ดงัแสดงใน Figure 13 

 

 

Figure 13. Main page of division of policy and 
planning 

 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 
ระบบจะแสดงปุ่ มในการพิจารณาอนุมัติหรือให้
ปรบัปรุงแกไ้ข หากพิจารณาอนมุตัิใหก้ดปุ่ มสีเขียว แต่
ถ้าหากให้ปรับปรุงแก้ไข ให้แสดงข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงแก้ไข และกดปุ่ มสีแดง ดังแสดงใน Figure 
14 

 

 

Figure 14. Project consider of Division of Policy 
and Planning 

 

1.7 ส่วนของงานบริหารงานทั่วไป ระบบจะ
แสดงเมนูการขออนุมัติโครงการของรองอธิการบดี/
ผูช้่วยอธิการบดี และอธิการบดี ดงัแสดงใน Figure 15 

 

 

Figure 15. Main page of general management 
 

 เมื่อเขา้สู่หนา้หลัก ระบบจะแสดงรายการขอ
อนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกอง
นโยบายและแผน และแสดงแถบรายการที่อนุมัติ
โครงการแลว้ ที่ก าลังพิจารณา และที่ปรบัแก้ไข ดัง
แสดงใน Figure 16 
 

 

Figure 16. Main page of general management in 
consideration of the vice-president/assistant to 

the president 
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 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 
ระบบจะแสดงปุ่ มในการพิจารณาอนุมัติหรือให้
ปรบัปรุงแกไ้ข หากพิจารณาอนมุตัิใหก้ดปุ่ มสีเขียว แต่
ถ้าหากให้ปรับปรุงแก้ไข ให้แสดงข้อคิดเห็นในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข และกดปุ่ มสีแดง ดงัแสดงใน Figure17 
 

 

Figure 17. Project consider of the vice-
president/ assistant to the president 

 

 เมื่อเขา้สู่หนา้หลกั ระบบจะแสดงรายการขอ
อนุมัติโครงการที่ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรอง
อธิการบดี/ ผูช้่วยอธิการบดี และแสดงแถบรายการที่
อนุมตัิโครงการแลว้ ท่ีก าลงัพิจารณา และที่ปรบัแกไ้ข 
ดงัแสดงใน Figure 18 
 

 

Figure 18. Main page of General management 
in consideration of the president 

 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 
ระบบจะแสดงปุ่ มในการพิจารณาอนุมัติหรือให้
ปรบัปรุงแกไ้ข หากพิจารณาอนมุตัิใหก้ดปุ่ มสีเขียว แต่

ถ้าหากให้ปรับปรุงแก้ไข ให้แสดงข้อคิดเห็นในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข และกดปุ่ มสีแดง ดงัแสดงใน Figure19 
 

 

Figure 19. Project consider of the president 
 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของเครื่องมือจากผูเ้ชี่ยวชาญ โดยไดร้บัการ
ประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ดงั Table 1 
 

Table 1.The results of IOC analysis from experts 

Evaluation list 
Expert 

Total IOC Meaning 
1 2 3 

1. Functional Test 
   Part of  applicant for activity approval 
      1.1  Accuracy in collecting 

information for activity approval 
1 1 1 3 1 Good 

      1.2  Accuracy in edit information for 
activity approval 

1 1 1 1 1 Good 

      1.3  Accuracy in delete information 
for activity approval 

1 1 1 3 1 Good 

      1.4  Accuracy of the results from 
the processing in the system 

1 1 1 3 1 Good 

      1.5 System is checking the 
information and prevent errors 

1 1 1 3 1 Good 

   Part of activity reviewer 
   1.1  Accuracy in collecting 

information for activity approve 
1 1 1 3 1 Good 

   1.2  Accuracy of the results from 
the processing in the system 

1 1 1 3 1 Good 

   1.3  System is checking the 
information. And prevent errors 

1 1 1 3 1 Good 

2. Usability Test       
2.1 Easy to use system 1 1 1 3 1 Good 
2.2 The suitability of using the size of 
the text on the screen 

1 0 1 2 0.67 Good 

2.3 The suitability of using text colors 
and image 

1 0 1 2 0.67 Good 
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Table 1. (cont.) 

Evaluation list 
Expert 

Total IOC Meaning 
1 2 3 

2.4 The suitability of using text Symbol 
or picture to explain 

1 0 1 2 0.67 Good 

2.5 The system screen design is of the 
same standard 

1 1 1 3 3 Good 

2.6 The suitability of user interaction 1 1 1 3 1 Good 
3. Security Test       

3.1 Define of username and 
password to verify access to the 
system 

1 1 1 3 1 Good 

3.2 User authentication of the system 1 1 1 3 1 Good 
3.3 User access control 1 1 1 3 1 Good 

 

 จาก Table 1 พบว่าข้อมูลเก่ียวกับความ
คิดเห็นต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึน้ จากการลง
ความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มีความสอดคลอ้ง 
จากการประเมินประสิทธิภาพค่าดชันีความสอดคลอ้ง
อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  0.50 - 1.00 ซึ่ ง เ ป็ น ค่ า ที่ ต ร ง กั บ
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบ
กระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอ
อนุมัติ โค รงการตามแผนป ฏิบั ติ ราชการ ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้วิจัยได้น าระบบให้
ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบที่พฒันาขึน้ การวิจยัครัง้นีใ้ช้
วิธีการทดสอบประสิทธิผลของระบบดว้ยการศึกษา
ความพึงพอใจกับผูใ้ช้งานระบบจ านวน 40 คน โดย
แยกเป็นผูท้ี่ยื่นขออนุมัติโครงการ จ านวน 35 คน ผูท้ี่
พิจารณาโครงการ จ านวน 5 คน ดงันี ้ 

 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้ที่ยื่นขออนุมัติโครงการ 
พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 เพศหญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 
โดยส่วนใหญ่สังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 16 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.71 รองลงมาคือสถาบันวิจัย

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.43 และน้อยที่ สุดคือคณะครุศาสตร ์   
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
คณ ะม นุ ษ ย ศ าสต ร์แล ะสั งค ม ศ าสต ร์ คณ ะ   
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
พยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ และโรงเรียน
สา ธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี  มี จ านวน
หน่วยงานละ 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.86 ประสบการณ์
ท างานมากที่สดุอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 
ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.14 รองลงมาอยู่
ในช่วงมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 9 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 25.71 และนอ้ยที่สดุไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.86 และผลการวิเคราะหข์้อมูล
ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้ที่ พิจารณา
โครงการ พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 20.00 เพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
80.00 โดยสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 5 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ประสบการณท์ างานมากที่สดุ
อยู่ในช่วงมากกว่า 15 ปี ขึน้ไป จ านวน 3 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี แต่
ไม่เกิน 15 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 และ
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 20.00 

 3.2 ผลการประเมินระบบกระแสงาน
ดิจิทัลเพื่ อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบุ รี  โดยผู้ที่ ยื่ น ขออนุมัติ โค รงการ           
ดงั Table 2 
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Table 2.  The result of the satisfaction study of 
Applicant for activity approval 

Evaluation list x̄  S.D. Meaning 

1. Functional Test 
1.1  Accuracy in collecting 
information for activity 
approval 

4.71 0.46 Very good 

1.2  Accuracy in edit 
information for activity 
approval 

4.69 0.47 Very good 

1.3  Accuracy in delete 
information for activity 
approval 

4.66 0.48 Very good 

1.4  Accuracy of the results 
from the processing in the 
system 

4.60 0.55 Very good 

1.5 System is checking the 
information. And prevent 
errors 

4.54 0.66 Very good 

Total 4.64 0.52 Very good 
2. Usability Test 

2.1 Easy to use system 4.77 0.43 Very good 
2.2 The suitability of using the 
size of the text on the screen 

4.83 0.38 Very good 

2.3 The suitability of using text 
colors and image 

4.83 0.38 Very good 

2.4 The suitability of using text 
Symbol or picture to explain 

4.74 0.51 Very good 

2.5 The system screen design 
is of the same standard 

4.74 0.44 Very good 

2.6 The suitability of user 
interaction 

4.57 0.50 Very good 

Total 4.75 0.44 Very good 
3. Security Test 

3.1 Define of username and 
password to verify access to the 
system 

4.74 0.44 Very good 

3.2 User authentication of the 
system 

4.69 0.47 Very good 

3.3 User access control 4.74 0.44 Very good 
Total 4.72 0.45 Very good 

Summary 4.70 0.47 Very good 

 
 

จาก Table 2 พบว่าการประเมินระบบ ทั้ง 3 
ดา้นมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  

(x̄ =4.70) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) 

เมื่อพิจารณาดา้นที่ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือดา้นการใช้
งานของระบบ  (Usability Test)  โด ยมี ค่ า เฉ ล่ี ย          

(x̄ =4.75) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.44) 

รองลงมาคือด้านการจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภยั (Security Test) มีประสิทธิผลอยู่ในระดบัดี

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ =4.72) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.=0.45) ดา้นที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สดุ คือ
ด้านหน้ าที่ ข อ งระบบ  (Functional Test)  โด ยมี

ค่าเฉล่ีย (x̄ =4.64) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.=0.52)  
ผลการประเมินระบบโดยผูท้ี่พิจารณาโครงการ 

ดงั Table 3 
 

Table 3.  The result of the satisfaction study of 
activity reviewer 

Evaluation list x̄  S.D. Meaning 

1. Functional Test 
1.1  Accuracy in collecting 
information for activity approve 

4.40 0.55 Good 

1.2  Accuracy of the results from 
the processing in the system 

4.40 0.55 Good 

1.3  System is checking the 
information and prevent errors 

4.80 0.45 Very good 

Total 4.53 0.51 Very good 
2. Usability Test 

2.1 Easy to use system 4.80 0.45 Very good 
2.2 The suitability of using the 
size of the text on the screen 

4.80 0.45 Very good 

2.3 The suitability of using text 
colors and image 

4.80 0.45 Very good 

2.4 The suitability of using text 
Symbol or picture to explain 

4.80 0.45 Very good 

2.5 The system screen design 
is of the same standard 

4.60 0.55 Very good 
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Table 3. (cont.) 

Evaluation list x̄  S.D. Meaning 

2.6 The suitability of user 
interaction 

4.80 0.45 Very good 

Total 4.77 0.46 Very good 
3. Security Test    

3. 1 Define of username and 
password to verify access to the 
system 

4.80 0.45 Very good 

3. 2 User authentication of the 
system 

4.80 0.45 Very good 

3.3 User access control 4.80 0.45 Very good 
Total 4.80 0.45 Very good 

Summary 4.72 0.47 Very good 

 

จาก Table 3 พบว่าการประเมินระบบทั้ง 3 
ดา้นมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  

(x̄ =4.72) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) 

เมื่อพิจารณาด้านที่ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือด้านการ
จัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test)   
มีประสิทธิผลอยู่ ในระดับดีมาก โดยมีค่ า เฉ ล่ีย           

(x̄ =4.80) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.45)

รองลงมาคือด้านการใช้งานของระบบ (Usability 
Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย        

(x̄ =4.77) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.46) 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือด้านหน้าที่ของระบบ 
(Functional Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ =4.53) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.=0.51)  
 

การอภปิรายผล 
 ผลการด าเนินงานวิจยัเรื่อง การพัฒนาระบบ
กระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอ
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยขอน าไปสู่การ
อภิปรายผลดงันี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาระบบผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร ์ซึ่ง
โปรแกรมที่รองรบัการท างานได้ดีที่สุดคือโปรแกรม 
Google Chrome จุดเด่นของระบบคือท างานบน
เครือข่าย ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นระยะทาง เวลา สถานท่ี จึงท าใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถเข้ามาบันทึกข้อมูล และค้นหาโครงการได้
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร 
บุญศรี (5) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการบทความวิชาการออนไลน์ กรณีศึกษา บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า
ระบบที่พัฒนาขึน้ผู้ใช้สามารถเปิดหรือเข้าถึงข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานท่ี 
จึงท าให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาและดาวน์โหลด
เอกสารบทความวิชาการ บทความวิจยัไดโ้ดยสะดวก 
ระบบสารสนเทศนีส้ามารถตรวจสอบว่าการพิจารณา
อนุมตัิโครงการควรเป็นอธิการบดี หรือรองอธิการบดี/ 
ผู้ช่ วยอธิการบดี เป็นผู้พิ จารณาอนุมัติ โครงการ 
กล่าวคือหากกิจกรรมใดมีการขออนุมัติโครงการใน
วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท ระบบจะให้ผู้พิจารณา
อนุมัติโครงการสิน้สุดเพียงแค่รองอธิการบดี/ ผู้ช่วย
อธิการบดี หากกิจกรรมใดมีการขออนุมตัิโครงการใน
วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท ระบบจะตรวจสอบใหม้ีการ
พิจารณาอนุมัติโครงการถึงอธิการบดีโดยอัตโนมัติ  
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ท าให้ผู้ขออนุมัติโครงการทราบถึงขั้นตอนของการ
พิจารณาอนุมัติโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้
ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้นี ้มีคุณสมบัติในดา้นต่าง ๆ 
คือ ดา้นการบนัทึกขอ้มลู ในการบนัทึกขอ้มลูผูใ้ชง้าน
ระบบ  ข้อมูล โครงการหลัก  และกิ จกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการนัน้ ผูดู้แลระบบจะเป็นผูน้  าขอ้มูล
เข้าสู่ระบบ ซึ่งหากไม่มีข้อมูลในส่วนนี ้ก่อนจะไม่
สามารถดึงขอ้มูลโครงการ/ กิจกรรม มาบันทึกค าขอ
อนุมตัิโครงการได ้ผูใ้ช้งานกลุ่มคณะ/ส านกั/ สถาบัน 
จะเป็นผู้น าข้อมูลโครงการที่ ต้องการขออนุมัติ
โครงการเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชง้านกลุ่มงานบริหารคลงัและ
ทรพัยสิ์น กลุ่มงานบรหิารพสัดุและบริการยานพาหนะ 
กลุ่มกองนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะ
เป็นผูน้  าขอ้มลูการพิจารณาอนมุตัโิครงการเขา้สู่ระบบ 
ด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ
สามารถเลือกเมนูแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูล
โครงการหลัก ข้อมูลกิจกรรม โดยค้นหาข้อมูลที่
ตอ้งการ ก็จะปรากฏขอ้มูลขึน้มาใหเ้ลือกท ารายการ
แก้ไข กลุ่มคณะ/ ส านัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนู
แกไ้ขขอ้มูลการขออนุมัติโครงการ โดยคน้หาขอ้มูลที่
ตอ้งการ ก็จะปรากฏขอ้มูลขึน้มาใหเ้ลือกท ารายการ
แกไ้ข ดา้นการลบขอ้มลู ในกลุ่มผูดู้แลระบบสามารถ
เลือกเมนูลบขอ้มลูผูใ้ชง้านระบบ ขอ้มลูโครงการหลกั 
ขอ้มลูกิจกรรม โดยคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการ ก็จะปรากฏ
ข้อมูลขึน้มาให้เลือกท ารายการที่จะลบ กลุ่มคณะ/ 
ส านัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูลบข้อมูลการขอ
อนุมัติ โครงการ โดยค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ก็จะ
ปรากฏขอ้มูลขึน้มาให้เลือกท ารายการที่จะลบ ดา้น
การสืบค้นข้อมูล ในการสืบค้นข้อมูลนั้นสามารถ
สืบคน้จากเมนูคน้หา ส าหรบัผูใ้ชง้านในแต่ละกลุ่มจะ

มีเมนูส าหรบัสืบคน้ขอ้มลูหลายดา้นครอบคลมุงานที่
เก่ียวข้องและสิทธิการเขา้ถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ใน
ส่วนของการสืบคน้ขอ้มลูโครงการที่ขออนมุตัิโครงการ
เพื่อตรวจสอบสถานะของโครงการว่าพิจารณาถึง
ขัน้ตอนใด สามารถสืบคน้ไดเ้มื่อเขา้ระบบสารสนเทศ
นี ้ จุด เด่นของการสืบค้นข้อมูลสถานะของการ
พิจารณาโครงการว่าถึ งขั้นตอนใดคือสามารถ
ประมวลผลไดอ้ย่างรวดเรว็ และใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็น
ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา หากมีการพิจารณาอนุมตัิหรือ
ปรับป รุงแก้ไขโครงการ ข้อมูลสถานะของการ
พิจารณาโครงการจะเปล่ียนแปลงอัตโนมัติ ดา้นการ
แสดงขอ้มลู ในการแสดงขอ้มลูนัน้ จะแสดงขอ้มลูเมนู
โครงการที่พิจารณาอนุมัติแลว้ เมนูโครงการที่ก าลัง
พิจารณา และเมนูโครงการที่ปรบัแกไ้ข เหมือนกันทุก
กลุ่มผูใ้ชง้าน แต่รายการที่แสดงออกมาของแต่ละเมนู
จะไม่เหมือนกัน ตามแต่ละสิทธิการเขา้ถึงของแต่ละ
กลุ่ม คุณสมบัติของระบบดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณรงค์ ล ่าดี  (6) ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒ นาระบบติ ดตามความก้าวหน้า งานวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาขึน้นี ้ ผู้ใช้สามารถ
ติดตามขั้นตอนหรือกระบวนการงานวิจัยของตนได ้
เช่น ผลการอนุมัติงบประมาณงานวิจัย การติดตาม
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการท างานวิจยั เป็นตน้ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้บุคลากรที่ท  างานวิจัยสามารถติดตาม
กระบวนการวิจัยของตนได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของศันสนีย์ ทาร่อน (7)  
ศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ ง  ระบบ ติ ด ต าม งาน โค รงก า ร 
กรณี ศึกษา: กลุ่ม เตรียมข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาขึน้นีส้ามารถท างาน
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ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถช่วยในการบันทึก
ความก้าวหน้าของงาน แสดงผลการด าเนินงาน 
รวมถึงรายงานคงเหลือของแต่ละโครงการ ภายใต้
ความรบัผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน ในรูปแบบรอ้ยละ
ของงานที่ ท  าส า เร็จ  เพื่ อ ให้ก ารบริหารจัดการ
ทรัพ ยาก รที่ มี อ ยู่ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระ สิท ธิภาพ          
การพัฒนาระบบที่ผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาขึน้นีไ้ดด้  าเนินการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า รส น เท ศ  ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง                   
เว็บแอปพลิเคชนั (Web Application) ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
เลือกใชฐ้านขอ้มลู MySQL เนื่องจากเป็นฐานขอ้มลูที่
สามารถใชง้านไดฟ้รี และสามารถรองรบัการใชง้านทัง้
ระบ บป ฏิ บั ติ ก า ร  Windows ห รือ  Linux ใช้ เก็ บ
ตารางข้อมูลที่ เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ ผู้ใช้
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูพรอ้มกนัไดห้ลายคน และท างาน
ไดเ้ร็ว คุณสมบตัิของฐานขอ้มลูดงักล่าวสอดคลอ้งกับ
กิตติภูมิ  วรฉัตร (8) กล่าวว่าฐานข้อมูล MySQL มี
คุณสมบัติที่ เป็นระบบการท างานแบบมัลติ เทรด 
(Multi-thread) คือท างานแยกกัน ท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และใช้ได้กับภาษาสคริปต์ได้
หลายภาษา เช่น ASP PHP VB JAVA สามารถรองรบั
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ถึง 60,000 ตาราง รองรับ
ภาษามาตรฐาน  SQL นอกจากนั้นยังใช้ได้กับ
ระบบปฏิบัติการไดห้ลายระบบ เช่น Windows Linux 
Unix และน าหลกัการการท างานดว้ยระบบกระแสงาน 
(Workflow) ที่สามารถควบคุมกระบวนการท างานได้
ตามล าดบัขัน้ตอน สามารถส่งงานที่เก่ียวขอ้งมาใหผู้้
ใชไ้ดโ้ดยอัตโนมัติ ผูใ้ชส้ามารถรูป้ริมาณงานของตน
ได้ และสามารถตรวจติดตามสถานะของงานได้ว่า
ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด คุณสมบัติของหลักการ
ดังกล่าวสอดคลอ้งกับธวัชชัย ศิริกุล (1) ศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาระบบกระแสงานเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการวิจยัพบว่าไดท้ าการออกแบบโครงสรา้งขอ้มลูที่
ใชใ้นการประกอบการวิจัย ไดแ้ก่ส่วนข้อมูลพืน้ฐาน
ของหน่วยงานภาครฐัทัง้หมดมากกว่า 300 หน่วยงาน 
เพื่อเป็นฐานขอ้มลูตัง้ตน้ในระบบ ขอ้มลูส่งการท างาน
ด้าน Workflow ที่ เป็นไปตามล าดับการท างานการ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการ ข้อมูล
ของการน าส่งเรื่องผ่านระบบ ที่ สามารถส่งไฟล์
เอกสาร รูปภาพ หรือไฟลอ์ื่น ไปกบัระบบงานไดท้นัทีที่
ส่งรายการน าส่ง และสามารถดาวน์โหลดเพื่ อดู
เอกสารประกอบการพิจารณาไดผ่้านระบบงาน 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
พบว่าความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึน้ 
จากการลงความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มีความ
สอดคล้อง จากการประเมินประสิทธิภาพค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.50 - 1.00 ซึ่งเป็นค่าที่
ตรงกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 3. ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบ พบว่า
ผูท้ี่ยื่นขออนุมตัิโครงการ มีความคิดเห็นว่าระบบทัง้ 3 
ดา้นมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย    

(x̄ =4.70) และผูท้ี่พิจารณาโครงการ มีความคิดเห็น

ว่าระบบทั้ง 3 ด้านมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ =4.72) ผลการประเมินประสิทธิผล

ของระบบที่พัฒนาขึ ้น จะพบว่าทุกกลุ่มที่ท  าการ
ประเมินมีความเห็นว่าระบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดบั
ดีมาก ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่าระบบที่ผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาขึน้นี ้
ไดด้  าเนินการพฒันาอย่างเป็นระบบตามหลกัการและ
ทฤษฎีของการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยเริ่มตัง้แต่
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การศึกษาสภาพปัญหาซึ่ งพบว่าการขออนุมัติ
โครงการ จะตอ้งมีผูพ้ิจารณาหลายหน่วยงาน ซึ่งการ
ติดตามโครงการ ผูท้ี่ยื่นขออนุมตัิโครงการจะตอ้งคอย
โทรศัพท์ หรือ  เข้ามาสอบถามกับหน่ วยงานผู้
พิจารณา เพื่อสอบถามความก้าวหน้าของโครงการ  
ว่าผ่านการพิจารณาถึงขัน้ตอนใด ซึ่งบางครัง้ตอ้งตาม
ทุกหน่วยงานที่พิจารณา จึงจะพบเอกสารในการ
พิจารณาขออนุมตัิโครงการ ทางหน่วยงานผูพ้ิจารณา
อนุมัติ ไม่มีการเก็บข้อมูลของโครงการ ที่ ผ่านการ
อนุมัติของผู้พิจารณาแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้เกิด
ความยุ่งยาก และใช้เวลานาน ในการคน้หา ซึ่งอาจ
เกิดความสบัสนระหว่างการท างานและการส่ือสารที่
อาจเกิดความคลาดเคล่ือน หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ ที่
รับ ผิดชอบในการเสนอพิจารณาอนุมัติ ไม่ ได้มา
ปฏิบตัิงานหรือติดราชการ ท าใหไ้ม่สามารถตอบไดท้นั
ตามความตอ้งการ ดังนั้นในการออกแบบและพัฒนา
ระบบจึงเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของทั้งผู้ที่ยื่นขออนุมัติโครงการ และผู้ที่
พิจารณาโครงการโดยเฉพาะ จึงท าใหร้ะบบนีส้ามารถ
แก้ปัญหาการติดตามโครงการได้เป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด    
ในดา้นการสืบคน้ขอ้มูลโครงการที่ขออนุมัติโครงการ 
สามารถสืบคน้และแสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูใ้ชง้าน
สามารถสืบคน้และระบบสามารถประมวลผลไดอ้ย่าง
รวดเร็ว มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา   
ทัน ต่ อค วามต้อ งการในการต รวจสอบข้อมู ล 
ประสิทธิผลของระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้นี ้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของไกรทพนธ ์เติมวิทยข์จร และคณะ (9) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่ 1 

ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาขึน้ใชห้ลกัการบูรณา
การขอ้มลูจากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในมหาวิทยาลยั 
ท าใหส้ารสนเทศที่ถูกน าเสนอนั้นมีความถูกตอ้งและ
น่ า เชื่ อ ถื อ  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง               
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (1) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญา
นิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ ผลการวิจยัพบว่าระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึน้มาใหม่สามารถน าไปใช้งานได้จริงและ
ตอบสนองการท างานของผู้ใช้ได้ถูกต้องตามความ
ตอ้งการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษางานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะ
ที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดงันี ้

1. ขั้น ตอนของการบันทึ กการขออนุมั ติ

โครงการ ควรเพิ่มการแนบไฟลเ์อกสารของโครงการที่

ขออนมุตัิโครงการเขา้ไปในระบบ 

2. ขั้นตอนการอนุมัติโครงการของผู้พิจารณา

โครงการ สามารถยกเลิกการอนุมัติโครงการของผู้

พิจารณาได ้

3. ควรพัฒนาระบบให้สามารถแจง้เตือนผู้ขอ

อนุมัติโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ หรือ

โท รศัพท์ โดยอัต โนมัติ  เพื่ อลดขั้น ตอนในการ

ด าเนินการติดตามโดยตรงของเจ้าหน้าที่  และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดตามความก้าวหน้าของการ

อนมุตัิโครงการ 
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4. ควรพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบ บบัญ ชี ส าม มิ ติ  (3D)  ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย           
ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใหข้อ้มูลโครงการ/ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมีความถูกตอ้ง
ตรงกนัและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 
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