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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อประเมินระบบบูรณาการสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 24 คน และเจาหนาที่จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา คำนวณหาคาเฉลี่ย และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการดำเนิน
งาน แตเปนการพัฒนาแบบเอกเทศ สงผลใหเกิดปญหาในการเรียกใชรายงานสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยดวยการสรางคลังขอมูล สรางการเช่ือมตอ
ระหวางคลังขอมูลกับฐานขอมูลแตละสวนงาน ขอมูลที่จัดเก็บในคลังขอมูลไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากขอมูลการ
ปฏิบัติงานประจำวันของแตละสวนงาน เพื่อนำมาสรางรายงานสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และทำงานบนเครือขาย  

  จากผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยชวยใหผูบริหารเรียกใช
รายงานสารสนเทศตามเงื่อนไขที่ตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผลการประเมินความพึงพอใจและการยอมรับระบบ
พบวา อยูที่ระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 

Abstract 
  The objectives of this research were to study the context of an information system for 
University’s Administrators of Ubon Ratchathani Rajabhat University, to develop an integrated  
information system for University’s Administrators and to evaluate the developed system. The sample of 
the study included 24 administrator members and 7 officials at the Office of Ubon Ratchathani Rajabhat 
University. The research instruments were sets of interviews and questionnaires. Data were analyzed by 
content analysis, mean and standard deviation.  
  The study revealed that the information technology has been used in the department of  
Ubon Ratchathani Rajabhat University, but the development is independent, are there is a problem in 
report retrieval for university administrators. This study has developed an integrated system of 
information for university administrators by creating a data warehouse and establishing a connection 
between the data warehouse for each database. Data are stored in the data warehouse through data 
filtering of each daily segment in order to create a report for information which is accurate, and running 
on network. 
  The research results revealed that integrated information system for university administrators  
allows users to run a report according to the desired information quickly and easily. The evaluation 
of satisfaction and acception is at a high level, a value of average is 4.40 and standard division is 0.55. 
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1. บทนำ 

 ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใน 

การเรียนการสอนและการดำเนินงานของแตละ 

สวนงาน อาทิ ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระบบ 

งานการเงิน ระบบงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง  

และระบบงานหลักสูตรการเรียน เปนตน แตการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวไดรับการพัฒนา 

อยางเปนเอกเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมไดเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน การสรางระบบ 

สารสนเทศเกิดข้ึนตามความพรอมของสวนงาน  

จึงเปนการสรางระบบฐานขอมูลและสรางโปรแกรม 

ปฏิบัติการขึ้นเฉพาะสวนเทาที่จำเปนใชงาน การ 

พัฒนาระบบสารสนเทศมีการแยกพัฒนาแตละ 

สวนงานกอใหเกิดแหลงสารสนเทศขึ้นหลายแหลง 

ภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เปนการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำงานของ 

เจาหนา ท่ีปฏิบัติการและการพัฒนาระบบไม 

สนับสนุนสำหรับการเรียกคนรายงานของผูบริหาร 

โดยตรง ซ่ึงสงผลถึงการเรียกใชสารสนเทศของ 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย นั้นคือ ในการบริหาร 

งานของผูบริหารมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการ 

เรียกขอขอมูลผลการดำเนินงานจากสวนงานที่

สนใจ โดยการจัดทำรายงานสรุป นำเสนอจาก 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสวนงาน ตามที่ผูบริหาร 

รองขอ เพ่ือนำมาใชในการตัดสินใจบริหารงาน  

หรือติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายใน 

มหาวิทยาลัย เมื่อขอมูลหรือสารสนเทศกระจาย 

อยูตามแหลงปฏิบัติการหลายแหลง จึงกอใหเกิด 

ปญหาข้ึน อาทิ ตองใชเวลาในการรอรายงาน 

ที่ตองการ รูปแบบรายงานอาจไมตรงกับความ 

ตองการ การนำเสนอสารสนเทศอาจไมถูกตอง 

ตรงกัน ในบางครั้งความตองการสารสนเทศของ 

ผูบริหารอาจเกิดข้ึนทันทีทันใด และใชสารสนเทศ 

ที่มาจากหลายสวนงานในมหาวิทยาลัย  

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในออกแบบระบบบูรณา- 

การสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย โดย 

ใชกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ผานเครือขายการสือ่สารขอมลูภายในมหาวิทยาลยั 

เพ่ือเขาถึงขอมูลแตละสวนงานที่ไดจัดทำเปนฐาน

ขอมูลและจัดเก็บในแตละสวนงานการออกแบบ

ระบบบูรณาการสารสนเทศจะมุงเนนให เปน

ประโยชนสำหรับผูบริหารในการไดรับสารสนเทศ

โดยงาย สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความ

ตองการสำหรับการบริหารงานของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

2. วิธีการศึกษา 
 1. สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี  

คณบดี ผูอำนวยการสำนัก และผูอำนวยการ 

สถาบัน รวม 24 คน เพื่อศึกษาการเรียกใชสาร- 

สนเทศของผูบริหารและปญหาท่ีเกิดขึ้นในประเด็น  

ลักษณะการรองขอสารสนเทศ รูปแบบและ 

ลักษณะของสารสนเทศ และระยะเวลาในการ 

ไดรับสารสนเทศ 

 2. ศึกษาการดำเนินงานในปจจุบันของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขั้นตอนนี้ 

เปนการศึกษาสารสนเทศตามยุทธศาสตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได แก  

สารสนเทศหลักสูตรและแผนการเรียน สารสนเทศ 

ประวัตินักศึกษา สารสนเทศการลงทะเบียนของ 

นักศึกษา สารสนเทศบุคลากร สารสนเทศ 

การวิจัย สารสนเทศการใหบริการทางวิชาการ 
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และสารสน เทศการทำนุ บ ำ รุ ง ศิ ลปะและ

วัฒนธรรม ดำเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ 

เจ าหนาที่ ที่ เกี่ ยวของของแตละสวนงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจงดวยแบบสัมภาษณในประเด็น

ของการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และ

การนำเสนอสารสนเทศตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 3. ออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนการออกแบบ 

เพื่อนำเสนอสารสนเทศเพื่อผูบริหารสามารถนำไป 

ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารมหาวิทยาลัย  

โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลจากสวนงานตาง ๆ 

เพื่อเรียกคนขอมูลสำหรับสรางรายงานสารสนเทศ 

ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 4. พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยดวยการเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษา PHP สรางคลัง 

ขอมูลระบบและเชื่อมโยงระหวางคลังขอมูลกับ

ฐานขอมูลแตละสวนงาน เพื่อประโยชนในการ

เรียกคนขอมูลจากคลังขอมูล และพัฒนาระบบให

ทำงานไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 5. ประเมินประสิทธิภาพของระบบตามหลัก 

การวิศวกรรมซอฟตแวรโดยผูทรงคุณวุฒิดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบใหสมบูรณ  

จากนั้นทดลองใชระบบโดยผูบริหารมหาวิทยาลัย  

และทำการประเมินการยอมรับระบบ  

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษาการเรียกใชสารสนเทศของ 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 จากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย  

ผลการศึกษามีดังนี้  

 3.1.1 ผูบริหารมีการเรียกใชสารสนเทศเพื่อ 

บริหารงาน โดยลักษณะของการเรียกใชสาร- 

สนเทศท่ีตองการมีหลายลักษณะ เชน การทำ 

บันทึกขอความเพ่ือขอขอมูล การประสานเจา- 

หนาที่ในสวนงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพท ตลอด 

จนการประสานเจาหนาที่จากสวนงานที่ตองการ 

ดวยตัวผูบริหารเอง จึงอาจเกิดความไมสะดวก 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยภาพจำลองการเรียก 

ใชสารสนเทศของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดังแสดง 

ในรูปที่ 1 

รูปท่ี 1 ภาพจำลองการเรียกใชสารสนเทศของ 

 ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 3.1.2 รูปแบบสารสนเทศที่ผูบริหารตองการ 

สวนใหญเปนการสรุปยอดรวมของขอมูล และการ 

จำแนกประเภทขอมูลตามที่ผูบริหารตองการ และ 

จากสภาพการดำเนินงานในปจจุบันมีการจัดเก็บ 

ขอมูลแบบเอกเทศ และขาดระบบสนับสนุนการ 

เรียกคนขอมูลโดยตรงของผูบริหารมหาวิทยาลัย  

สงผลใหรายงานสารสนเทศท่ีสวนงานนำเสนอ 

ผูบริหารไมเปนมาตรฐาน สารสนเทศท่ีไมตรงตาม 

ตองการและไมทันตอการใชงานของผูบริหาร 

มหาวิทยาลัย 

 3.1.3 ระยะเวลาในการเรียกคนสารสนเทศ 

ที่ผูบริหารตองการอาจไมแนนอน ขึ้นอยูกับความ
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ซับซอนของรายงาน และวิธีการดำเนินงานใน 

ปจจุบันเปนการจัดทำรายงานจากแฟมเอกสาร  

และ/หรือจัดทำสรุปรายงานสำหรับเจาหนาที ่

ปฏิบัติการจากระบบคอมพิวเตอร 

3.2 ผลศึกษาการดำเนินงาน 

 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 

ปฏิบัติงานของสวนงานที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ 

แบงได เปน 2 กลุม ไดแก กลุมประยุกต ใช 

เทคโนโลยีดานฐานขอมูล และกลุมปฏิบัติงานดวย 

ระบบเอกสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 3.2.1 กลุมประยุกตใชเทคโนโลยีดานฐาน 

ขอมูล ประกอบดวย สารสนเทศหลักสูตรและ 

แผนการเรียน สารสนเทศประวัตินักศึกษา และ 

สารสนเทศการลงทะเบียนเรียน รายละเอียดมี 

ดังนี้ 

 1) สารสนเทศหลักสูตรและแผนการเรียน  

เปนความรับผิดชอบของสวนงานหลักสูตรและ 

แผนการเรียน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดม ี

การจัดเก็บขอมูลงานหลักสูตรและแผนการเรียน  

ดวยฐานขอมูล Microsoft SQL Server มีการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนเจาหนาที่ปฏิบัติ 

การในงานหลักสูตรและแผนการเรียน เพื่อจัดการ 

ขอมูล และสรางรายงานสำหรับการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ 

 2) สารสนเทศประวัตินักศึกษา เปนความ 

รับผิดชอบของสวนงานทะเบียนนักศึกษา มีการ 

จัดเก็บขอมูลงานทะเบียนนักศึกษา ดวยฐาน 

ขอมูล Microsoft SQL Server มีการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนเจาหนาที่ปฏิบัติการใน 

การจัดเก็บประวัตินักศึกษา มีการสืบคนขอมูล  

และการสรางรายงานสำหรับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 

 3) สารสนเทศการลงทะเบียนเรียน เปน 

ความรับผิดชอบของสวนงานทะเบียนนักศึกษา มี 

การจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

ดวยฐานขอมูล Microsoft SQL Server มีการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจองรายวิชา 

จากนักศึกษา สนับสนุนการปฏิบัติการของ 

เจาหนาที่ และจัดเก็บขอมูลการชำระเงินคา 

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา มีการสืบคนขอมูล 

และสรางรายงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่งานทะเบียนนักศึกษาและเจาหนาที่ 

งานคลัง 

 3.2.2 กลุมปฏิบัติงานดวยระบบเอกสาร ม ี

การประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือปฏิบัติงาน 

ทั่วไป ไดแก สารสนเทศโครงการวิจัย สารสนเทศ 

บุคลากร สารสนเทศการใหบริการทางวิชาการ  

และสารสนเทศการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) สารสนเทศการวิจัย เปนความรับผิดชอบ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย สาร- 

สนเทศ โครงการวิจัย ทุนวิจัย ผลงานวิจัย  

ผลการติดตามการวิจัย ตลอดจนยอดจำนวนการ

ทำวิจัยของศูนยตนทุน ปจจุบันมีการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทั่วไป เชน Microsoft Word, Microsoft 

Excel และมีเว็บไซตแนะนำสำนักวิจัยและพัฒนา 

แตยังไมมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือระบบ

ฐานขอมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติการของเจาหนาที่  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยระบบเอกสาร 

 2) สารสนเทศบุคลากร เปนความรับผิดชอบ 

ของสวนงานการเจาหนาที่ มีการจัดเก็บขอมูล 

ในระบบสารสนเทศคณาจารย บุคลากร ทำการ 

บันทึกการปฏิบัติการบุคลากร ภาระงานสอน 
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ภาระงานอ่ืน ๆ การฝกอบรม การรับเชิญเปน 

วิทยากรทั้งภายในและภายนอก โดยบุคลากรเปน 

ผูบันทึกเพ่ือรองรับการประเมินการปฏิบัติงานของ 

ตน สวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดประยุกต 

ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป เชน Microsoft  

Word, Microsoft Excel ในการจัดทำรายงาน 

และปฏิบัติงานดวยระบบเอกสาร  

 3) สารสนเทศการใหบริการทางวิชาการ  

เปนความรับผิดชอบของสำนักบริการวิชาการ 

ชุมชน มีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดการดำเนิน 

งานในแตละโครงการเพื่อบริการวิชาการ ปจจุบัน 

มีการประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป เชน  

Microsoft Word, Microsoft Excel และมี 

เว็บไซตแนะนำสำนักบริการวิชาการชุมชน แตยัง 

ไมมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือระบบฐาน 

ขอมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยระบบเอกสาร 

 4) สารสนเทศการทำนุบำรุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม เปนความรับผิดชอบของสำนักศิลปะ 

และวัฒนธรรม มีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียด 

การดำเนินงานในแตละโครงการเพื่อทำนุบำรุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม ปจจุบันมีการประยุกตใช 

โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป เชน Microsoft Word,  

Microsoft Excel มีเว็บไซตแนะนำสำนักศิลปะ 

และวัฒนธรรม แตยังไมมีการพัฒนาระบบสาร-

สนเทศหรือระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติ

การของเจาหนาที่ เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยระบบ

เอกสาร 

3.3  ผลการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น 

 ปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันมีดังนี ้

 3.3.1 ไมสะดวกในการเรียกใชสารสนเทศ  

เนื่องจากผูบริหารตองติดตอประสานกับเจาหนาที่

เทานั้นจึงจะไดรับสารสนเทศที่ตองการ  

 3.3.2 ใชเวลาในการรอคอยรับรายงานสาร- 

สนเทศ เน่ืองจากแตละสวนงานมีการจัดเก็บ 

ขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานประจำวันของงานที ่

ตนเองรับผิดชอบหลายรูปแบบ เชน ใชโปรแกรม

ฐานขอมูล โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมตาราง 

ทำการ และมีการจัดเก็บดวยเอกสาร จึงสงผลให 

เกิดความยุงยากในการจัดทำรายงานสำหรับ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

 3.3.3 ไมสามารถไดรับสารสนเทศไดทันที 

ที่ตองการ เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลที่จำเปนตอง

ใชในการบริหารมหาวิทยาลัยถูกจัดเก็บไวที่สวน

งานแตละสวนภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงปจจุบันการ 

พัฒนาฐานขอมูลยังไมครบท้ังหมดทุกสวนงาน  

การไดรับสารสนเทศของผูบริหารจึงตองมีการรอง 

ขอผานเจาหนาที่ สงผลใหผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ไมสามารถไดรับสารสนเทศท่ีตองการไดทันที 

ที่ตองการได 

 3.3.4 มีขอจำกัดดานเวลาในการเรียกใช 

สารสนเทศ เน่ืองจากการจัดทำรายงานตองอาศัย 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในแตละสวนงาน ดังนั้น  

การเรียกใชสารสนเทศของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

จึงสามารถทำไดเฉพาะในชวงเวลาทำการของ 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานในมหาวิทยาลัยเทานั้น  

 3.3.5 มีขอจำกัดดานสถานที่ในการเรียกใช 

สารสนเทศ เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บในแตละ 

สวนงานภายในมหาวิทยาลัย เจาหนาที่จัดทำ 

รายงานสารสนเทศตองจัดทำรายงาน ณ ที่ทำการ 

ของสวนงานเทานั้นเพื่อเสนอตอผูบริหาร จึงเปน 

อุปสรรคในการไดรับรายงานสารสนเทศ 
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 3.3.6 รูปแบบสารสนเทศไมเปนมาตรฐาน 

เดียวกัน เนื่องจากขอมูลที่นำมาสรางสารสนเทศ 

เพื่อนำเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนขอมูลที่ได 

จากการปฏิบัติงานในแตละวันของเจาหนาที่  

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใชในสวนงาน 

สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

และยังไมสนับสนุนการสรางสารสนเทศสำหรับ 

ผูบริหารโดยตรง การจัดทำรายงานสารสนเทศขึ้น 

อยูกับเจาหนาที่ผูไดรับคำสั่งใหจัดทำรายงาน ดังนั้น 

จึงสงผลถึงมาตรฐานของรูปแบบการนำเสนอ 

สารสนเทศ 

 3.3.7 สารสนเทศไมถูกตองตรงกัน ในบาง 

ครั้งรายงานสารสนเทศที่ผูบริหารรองขอจำเปน 

ตองใชขอมูลหลายขอมูลและจากหลายสวนงาน  

ขอมูลเดียวกันซ่ึงมาจากแหลงขอมูลตางกัน 

ไมถูกตองตรงกัน 

 3.3.8 สารสนเทศขาดความครบถวนตามที่ 

ผูบริหารตองการ เนื่องจากความตองการรายงาน 

สารสนเทศของผูบริหารมหาวิทยาลัยตองใชขอมูล 

หลายขอมูลซึ่งจัดเก็บอยูในสวนงานอื่น จึงสงผล 

ใหเจาหนาท่ีสวนงานที่จัดทำรายงานขาดราย 

ละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสารสนเทศใหครบถวน  

เนื่องจากการจัดทำรายงานที่คลองตัวจะเปนการ 

จัดทำรายงานในเฉพาะสารสนเทศท่ีสวนงานรับ 

ผิดชอบเทานั้น ทำใหผูบริหารมหาวิทยาลัยตอง

รองขอขอมูลจากสวนงานอื่นเพิ่มเติมจึงจะไดรับ

สารสนเทศที่ครบถวนตามที่ตองการได 

3.4 ผลการศึกษาความตองการพัฒนาระบบ 

 จากการสัมภาษณผูบริหารถึงความตองการ 

พัฒนาร ะบบสารสน เทศสำหรั บผู บ ริ ห า ร 

มหาวิทยาลัย สรุปไดดังตอไปนี้ 

 3.4.1 มีระบบที่สามารถอำนวยความสะดวก 

ในการเรียกใชสารสนเทศ โดยไมจำเปนตอง 

ประสานงานดวยตนเองกับเจาหนาที่แตละสวนงาน 

แตเปนการเรียกใชสารสนเทศไดดวยตนเองผาน 

เครือขาย 

 3.4.2 มี ระบบที่ สามารถสร างรายงาน 

สารสนเทศไดทันทีที่ตองการไมตองรอเจาหนาที่ 

จัดทำรายงานสารสนเทศ เน่ืองจากสารสนเทศ 

มีสวนสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

ผูบริหารจึงควรไดรับรายงานสารสนเทศที่

ตองการไดอยางรวดเร็ว 

 3.4.3 ไมมีขอจำกัดดานเวลาในการเรียกใช 

สารสนเทศ ผูบริหารตองการใหมีระบบสารสนเทศ 

ที่สามารถสรางรายงานสารสนเทศไดทุกเวลา 

ตามท่ีตองการ ไมจำกัดเฉพาะวันทำการของ 

มหาวิทยาลัยเทานั้น  

 3.4.4 ไมมีขอจำกัดดานสถานที่ในการเรียก 

ใชสารสนเทศ แมวาขอมูลถูกจัดเก็บในสวน 

งานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย แตผูบริหาร

มหาวิทยาลัยสามารถเรียกใชสารสนเทศไดจาก 

ทุกที่และไดรับรายงานสารสนเทศไดโดยไมมี 

ขอจำกัดดานสถานที่ ณ ปจจุบันของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 3.4.5 ระบบสามารถสรางรายงานสารสนเทศ 

ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือผูบริหารสามารถนำ 

ไปใชในการบริหารงานไดงายและสะดวก 

 3.4.6 ระบบสามารถสรางรายงานสารสนเทศ 

ที่ถูกตองและครบถวน แมวาขอมูลจะกระจายอยู 

ตามสวนงานตาง ๆ แตระบบสารสนเทศที่พัฒนา 

ควรสามารถสรางรายงานสารสนเทศไดอยาง 

ถูกตองและครบถวน เพ่ือประสิทธิภาพในการนำ 

ไปใชในการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
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 3.4.7 ระบบสามารถสรางรายงานไดตาม 

เงื่อนไขท่ีตองการ ซ่ึงผูบริหารอาจมีความตองการ 

รายงานสารสนเทศดวยเงื่อนไขในแบบตาง ๆ  

ระบบสารสนเทศควรมีคุณสมบัติที่ผูบริหาร 

สามารถทำการกำหนดเง่ือนไขในการสราง 

รายงานสารสนเทศได 

 จากการศึกษาความตองการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยสรุปไดวา  

ผูบริหารตองการระบบสารสนเทศที่อำนวย 

ความสะดวกในการเรียกใชสารสนเทศ ไมมีขอ 

จำกัดทั้งดานสถานที่และเวลาในการเรียกใช และ 

ตองการระบบท่ีสามารถสรางรายงานสารสนเทศ 

ที่มีคุณภาพ เพื่อการนำไปใช ในการบริหาร 

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

3.5 ผลการออกแบบระบบ  

 3.5.1 การออกแบบการเชื่อมตอเครือขาย 

 ผูวิจัยไดออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยประยุกตใช 

เครือขายภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมตอกับฐาน 

ขอมูลในแตละสวนงานดังรูปที่ 2 

 จากรูปที่ 2 ไดออกแบบใหคลังขอมูล  

EMIS (Executives MIS Warehouse) มีการ 

เชื่อมตอกับฐานขอมูลแตละสวนงาน เน่ืองจาก 

ขอมูลที่ เกิดขึ้นในแตละวัน เปนขอมูลพ้ืนฐาน 

ท่ีสำคัญในการสรางรายงานสารสนเทศสำหรับ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น การออกแบบระบบ 

จึงยังคงฐานขอมูลในสวนงานที่ไดมีการพัฒนา 

และใชงานแลวไวดังเดิม สำหรับสวนงานอื่นได 

ออกแบบและจัดทำฐานขอมูลเพ่ือเปนกรณีศึกษา 

ในการเรียกคนขอมูลเพ่ือความสมบูรณของงาน 

วิจัย สารสนเทศที่เกี่ยวของมีทั้งสิ้น 7 สารสนเทศ  

กำหนดใชเครื่องแมขาย 4 เคร่ือง เพื่อจัดเก็บ 

สารสนเทศตามกลุ มงานที่ สอดคลองกัน มี 

รายละเอียดดังนี้ 

 1) สารสนเทศหลักสูตรและแผนการเรียน  

สารสนเทศประวัตินักศึกษา และสารสนเทศการ 

ลงทะเบียนเรียน จัดเก็บในเคร่ืองแมขายงาน 

ทะเบียนนักศึกษา เคร่ืองแมขายนี้มีการจัดเก็บ 

ขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft SQL Server  

จะทำการเช่ือมโยงและคัดกรองขอมูลเฉพาะที่ 

ตองการมาจากเครื่องแมขายงานทะเบียนนักศึกษา 

มาสูคลังขอมูล EMIS เพื่อรองรับการเรียกคน 

สารสนเทศของผูบริหารตอไป 

 2) สารสนเทศบุคลากร ในการวิจัยนี้ ได 

สรางเคร่ืองแมขายงานบุคลากรขึ้นเพ่ือเปนกรณี 

ศึกษาในการจัดเก็บขอมูลของบุคลากร จัดทำฐาน 

ขอมูลบุคลากรดวยโปรแกรม MySQL จะทำการ 

เชื่อมโยงและคัดกรองขอมูลมาจากเครื่องแมขาย 

งานบุคลากรมาสูคลังขอมูล EMIS เพื่อรองรับ 

การเรียกคนสารสนเทศของผูบริหารตอไป รูปที่ 2 แบบจำลองการเชื่อมตอฐานขอมูลแตละ 

 สวนงานกับคลังขอมูล EMIS  
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 3) สารสนเทศการ ใหบริ การวิ ชาการ  

และสารสนเทศการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดจัดทำเครื่องแมขายงานบริการ 

วิชาการ และสารสนเทศการทำนุบำรุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมเปนกรณีศึกษาในการจัดเก็บขอมูล 

โครงการของการใหบริการวิชาการ การทำนุบำรุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำฐานขอมูลโครงการ 

ดวยโปรแกรม MySQL จะทำการเช่ือมโยงและ 

คัดกรองขอมูลมาจากเครื่องแมขายงานบริการ 

วิชาการ และสารสนเทศการทำนุบำรุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมมาสูคลังขอมูล EMIS เพ่ือรองรับการ 

เรียกคนสารสนเทศของผูบริหารตอไป 

 4) สารสนเทศโครงการวิจัย ในงานวิจัยนี้ 

สรางเคร่ืองแมขายงานวิจัยขึ้นเปนกรณีศึกษาเพ่ือ 

จัดเก็บขอมูลโครงการวิจัย ทุนวิจัย การทำวิจัย 

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดเก็บขอมูลดวย 

โปรแกรม Microsoft Access ทำการเช่ือมโยง 

และคัดกรองขอมูลมาจากเครื่องแมขายงานวิจัย 

มาสูคลังขอมูล EMIS เพื่อรองรับการเรียกคน 

สารสนเทศของผูบริหารตอไป 

รูปที่ 3 แบบจำลองการจัดการขอมูลและการเรียกใชสารสนเทศของระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหาร 

 มหาวิทยาลัย 

 3.5.2 การออกแบบกระบวนการจัดการ

ขอมูล 

 จากรูปที่ 3 กระบวนการจัดการขอมูลใน 

คลังขอมูล EMIS มีดังนี้ 

 1) สรางคลังขอมูล EMIS ในเครื่องแมขาย 

ระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บขอมูลจากแตละสวนงาน  

โดยออกแบบใหสามารถรองรับขอมูลทุกขอมูลที่ 

เกี่ยวของสำหรับนำมาสรางเปนรายงานสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือประสิทธิภาพ 

ในการสืบคนขอมูลจัดทำรายงานเสนอผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และเปน 

มาตรฐานเดียวกัน และไมกระทบตอกิจกรรมการ 

ปฏิบัติงานของสวนงาน  



111RMUTP Research Journal, Vol. 6, No. 1, March 2012 

 2) สรางการเชื่อมตอเพื่อการจัดการคลัง 

ขอมูล EMIS ซ่ึงเปนการนำขอมูลจากสวนงาน 

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนำมาเปนขอมูลพื้นฐาน 

สำหรับสรางสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น ระบบจึงตองเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูล 

ของสวนงานที่มีฐานขอมูลใชงาน ซึ่ งมีการ

ประยุกตใชฐานขอมูลแตกตางกัน ไดแก ฐาน 

ขอมูล Microsoft SQL Server ใช Microsoft  

SQL Server ODBC ฐานขอมูล MySQL ใช  

MySQL Connector ODBC และฐานขอมูล  

Microsoft Access ใช ODBC Microsoft  

Access  

รูปที่ 4 ภาพจำลองการกลั่นกรองขอมูลในระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 3) สรางกำหนดเวลาการปรับปรุงคลัง

ขอมูล EMIS ในการปรับปรุงขอมูลของคลัง

ขอมูล EMIS ไดออกแบบใหมีการทำงานแบบ

อัตโนมัติ เพื่อลดภาระของผูดูแลระบบ โดย 

สามารถกำหนดตารางวันและเวลาในการเรียก 

ค นข อมู ลจากฐานข อมู ลแต ล ะส วนงาน ได  

(Scheduler) ในการเรียกคนขอมูลใชภาษา SQL  

(Structure Query Language) ดำเนินการ 

จัดการขอมูลกอนการจัดเก็บในคลังขอมูล EMIS  

ดังรูปที่ 4 การออกแบบเพ่ือดำเนินงานใน 

ลักษณะดังกลาวนี้ทำใหระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับการปรับปรุง 

ขอมูลในคลังขอมูล EMIS ตามชวงเวลาท่ีกำหนด  

ชวยใหรายงานสารสนเทศสำหรับผูบริหารมีความ 

เปนปจจุบันอยูเสมอ การเรียกคนขอมูลเพ่ือนำมา 

จัดเก็บในคลังขอมูล EMIS มีขั้นตอนการดำเนิน 

บริการวิชาการ 
และทำนุบำรุงศิลปะฯ 
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รูปที่ 5 ผังการเรียกคนขอมูลและจัดเก็บขอมูล 

รูปที่ 6 ภาพรวมของกระบวนการเขาใชระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย 

งานดังแสดงในรูปที่ 5 โดยระบบจะดำเนินการ 

เรียกคนขอมูลจากฐานขอมูลที่ถูกจัดเก็บในแตละ 

สวนงานเพื่อทำการปรับปรุงขอมูลในคลังขอมูล  

EMIS ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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รูปที่ 7 ผังการออกแบบสวนประสานผูใช 
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 3.5.3 การออกแบบกระบวนการเขาใช

ระบบ 

 กระบวนการเขาใชระบบสารสนเทศสำหรับ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 กระบวนการ 

ดังแสดงในรูปที่ 6 ดังนี้ 

 กระบวนการที่ 1 ตรวจสอบสิทธิการใชระบบ 

ผูดูแลระบบจะกำหนดบัญชีผูใชพรอมกำหนดสิทธิ 

หรือระดับในการเขาใชขอมูลจากคลังขอมูล ผูใชที่ 

มีสิทธิเขาใชระบบงานตองมีรายช่ือในบัญชีผูใช 

และตองระบุรหัสผานที่ถูกตอง หากระบุชื่อผูใช 

และรหัสผานไมถูกตองจะไมสามารถเขาใชระบบ 

ได เวนแตไดรับสิทธิเงื่อนไขยกเวนรหัสผาน  

 กระบวนการที่ 2 เรียกคนและนำเสนอ 

สารสนเทศ เมื่อผูใชเขาสูระบบแลวจะสามารถ 

ดำเนินการเรียกคนสารสนเทศไดตามเง่ือนไข 

ที่ตองการ 

 3.5.4 การออกแบบสวนประสานผูใช 

 ระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยไดออกแบบใหทำงานในรูปแบบของ 

เว็บเพจ ผูบริหารจะเขาสูระบบไดโดยการใชชื่อ 

บัญชีผูใชงานและรหัสผานของตน การนำเสนอ 

รายงานสารสนเทศไดออกแบบใหผูบริหารสามารถ 

ระบุเง่ือนไขท่ีตองการสำหรับการเรียกคนขอมูล 

รายงาน ผังรายการหลักสวนประสานผูใชดังแสดง 

ในรูปที่ 7 

 3.5.5 ก ารออกแบบการรั กษาความ

ปลอดภัย 

 การออกแบบการรักษาความปลอดภัยของ 

ระบบ มีดังตอไปนี้ 

 1) เนื่องจากระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนการนำเสนอ 

สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การกำหนด 

ผูใชงานจึงกำหนดเฉพาะผูบริหารมหาวิทยาลัย

เทานั้น ผูบริหารทุกคนจะไดรับชื่อบัญชีผูใชและ

รหัสผานเพื่อเขาใชระบบ ซึ่งผูใชสามารถเปลี่ยน

รหัสผานไดภายหลัง  

 2) กรณีผูใชลืมรหัสผาน กำหนดใหผูดูแล 

ระบบสามารถอนุญาตการเขาสูระบบโดยไมตรวจ 

สอบรหัสผานเปนกรณีเฉพาะ และจะกลับสูการ 

ตรวจสอบรหัสผานทันทีที่ผูใชเขาสูระบบพรอมกับ 

จะใหผูใชกำหนดรหัสผานใหม 

 3) การเชื่อมตอระหวางฐานขอมูลของสวน 

งานอื่นกับระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยทำการเชื่อมตอผานระดับ 

ผูใชทั่วไปกับฐานขอมูลแตละสวนงาน ซึ่งไดรับ 

สิทธิการอานขอมูลจากฐานขอมูลเทานั้น เพื่อ 

ความปลอดภัยของขอมูลในฐานขอมูล ขอมูลที่จัด 

เก็บในแตละสวนงานจะไมถูกลบหรือมีการปรับปรุง 

ขอมูล กิจกรรมการดำเนินงานของสวนงาน 

สามารถดำเนินตอไปไดเปนปกติ  

3.6 ผลการพัฒนาระบบ  

 ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมระบบบูรณาการ 

สารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย โดย 

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษา PHP ใชฐาน 

ขอมูล MySQL เพื่อจัดทำคลังขอมูล EMIS  

สามารถใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

สามารถสืบคนสารสนเทศไดตามท่ีผูบริหาร 

ตองการ มีรูปแบบรายงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

สารสนเทศท่ีนำเสนอถูกตองและเปนปจจุบัน  

ตัวอยางของผลการพัฒนาระบบ ดังแสดงใน 

รูปที่ 8, 9 และ 10 
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รูปที่ 8 จอภาพการเขาสูการใชงานระบบ 

รูปที่ 9 จอภาพการเลือกสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขการเรียกคนรายงาน 
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 จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

บูรณาการสารสนเทศสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย 

โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ระบบพัฒนาไดตรงตาม 

ความตองการของผูใช มีการทำงานไดถูกตอง งาย 

ตอการใชงาน และมีระบบรักษาความปลอดภัย 

ของขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

3.7 ผลการประเมินการยอมรับระบบ 

 จากการนำเสนอและทดลองใชระบบโดย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยแลวไดทำการประเมินการ 

ยอมรับระบบ มีผลการประเมินการยอมรับดังนี้ 

รูปที่ 10 จอภาพรายงานสารสนเทศที่เรียกคน 
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 ผลการประเมินการยอมรับระบบโดยรวม 

อยูในระดับมาก โดยรายการประเมินที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับมากที่สุด คือ การนำระบบบูรณา-

การสารสนเทศมาใชเพิ่มเติมจะชวยเอื้อประโยชน 

ตอการปฏิบัติงานของทานมากขึ้น และทานคิด 

วาควรมีการนำระบบบูรณาการสารสนเทศมา 

ประยุกตใชในมหาวิทยาลัย ประเด็นการประเมิน 

การยอมรับที่ ไดรับคา เฉลี่ยรองลงมาและม ี

คาเฉลี่ยเทากันมี 3 ประเด็น คือ ระบบบูรณาการ 

สารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศไดอยาง 

รวดเร็วทันตอการใชงาน ระบบบูรณาการ 

สารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศไดสะดวก 

กวารูปแบบเดิม และสารสนเทศที่ทานไดรับจาก 

ระบบบูรณาการสารสนเทศชวยสนับสนุนการ 

ทำงานของทานได มีการยอมรับในระดับมาก  

สวนการประเมินการยอมรับในประเด็นที่วาระบบ 

บูรณาการสารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศ 

ที่ถูกตองเชื่อถือได และทานคิดวาระบบบูรณาการ 

สารสนเทศสามารถชวยในการปฏิบัติงานของทาน 

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดรับการยอมรับในระดับ 

มาก และรายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ระบบบูรณาการสารสนเทศชวยใหทานไดรับ 

สารสนเทศท่ีตรงตามความตองการเพ่ือใชในการ 

บริหารงาน โดยทุกรายการที่ทำการประเมินมีคา 

การกระจายที่แตกตางกัน 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับระบบ 

   
ประเด็นการประเมินการยอมรับ

 χ S.D. ระดับ 

      การยอมรับ 

 1. ระบบบูรณาการสารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว  4.47 0.51 มาก 

  ทันตอการใชงาน 

 2. ระบบบูรณาการสารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศที่ถูกตอง เชื่อถือได 4.29 0.47 มาก 

 3. ระบบบูรณาการสารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศที่ตรงตาม 4.06 0.24 มาก 

  ความตองการเพ่ือใชในการบริหารงาน 

 4. ระบบบูรณาการสารสนเทศชวยใหทานไดรับสารสนเทศไดสะดวกกวา 4.47 0.62 มาก 

  รูปแบบเดิม 

 5. สารสนเทศที่ทานไดรับจากระบบบูรณาการสารสนเทศชวยสนับสนุน 4.47 0.62 มาก 

  การทำงานของทานได  

 6. ทานคิดวาการนำระบบบูรณาการสารสนเทศมาใชเพิ่มเติมจะชวยเอื้อ 4.65 0.49 มากที่สุด 

  ประโยชนตอการปฏิบัติงานของทานมากขึ้น 

 7. ทานคิดวาระบบบูรณาการสารสนเทศสามารถชวยในการปฏิบัติงาน 4.18 0.64 มาก 

  ของทานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได 

 8. ทานคิดวาควรมีการนำระบบบูรณาการสารสนเทศมาประยุกต  4.59 0.51 มากที่สุด 

  ใชในมหาวิทยาลัย 

  คาเฉลี่ย  4.40 0.55 มาก 
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4. สรุป 
4.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานีไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

เครือขายเขามาประยุกตใชเพื่อชวยในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาที่บางสวนงานเพ่ือประสิทธิภาพ 

ของการทำงานและการบริการ สอดคลองกับงาน 

วิจัยของสำราญ ทองแพง (2548) กลาววา การ 

ประยุกตใชเทคโนโลยีจะสามารถชวยในการปฏิบัติ 

งานใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน แตจากการศึกษาสวนงานที่มีการพัฒนา

ฐานขอมูลในการดำเนินงาน พบวา เปนการ

พัฒนาระบบอยางเอกเทศ ซึ่งสงผลใหเกิดปญหา

ในการเรียกใชสารสนเทศของผูบริหาร ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของอรจิรา ไชยชเนตรตี 

(2549) ไดสรุปวาขอมูลขององคกรที่รวบรวมไว

อยางกระจัดกระจายไมเปนระบบทำใหระบบตอง

เสียเวลามากในการรวบรวมขอมูลและคนหา

ขอมูลเพ่ือใชงาน สงผลถึงการดำเนินงานของ

ระบบได ซึ่งอารยา วงศหงสกุล (2541) ไดสรุปวา 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศควรมีการวางแผน

ที่ดีเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  

 จากการออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยการสรางคลัง

ขอมูล EMIS ท่ีสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

แตละสวนงานได เพื่อประโยชนสำหรับการกรอง 

ขอมูลและการเรียกคนสำหรับสรางรายงาน 

สารสนเทศ ดังนั้น คลังขอมูล EMIS จึงมีขอมูล 

พื้นฐานท่ีผานการแยกแยะ การคัดกรองขอมูลมา 

เก็บไวในคลังขอมูล จะทำใหการสรางรายงาน 

สารสนเทศท่ีนำเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช 

ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได สอดคลอง 

กับเศรษฐพงษ มะลิสุวรรณ (2553) กลาววา  

ขอมูลระดับฐานที่เกิดจากการปฏิบัติงานแบบวัน 

ตอวัน หลังจากผานกระบวนการแยกแยะ วิเคราะห 

สรุปเมื่อนำไปเก็บไวในคลังขอมูล ถือวาขอมูลนั้นมี 

ประโยชนในเชิงกลยุทธที่สามารถชวยใหผูบริหาร 

ระดับกลางและระดับสูงสามารถนำมาใชเพ่ือการ 

วางกลยุทธในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ Agrawal (2005)  

ไดสรุปวา คลังขอมูลเปนฐานขอมูลขนาดใหญ 

ที่เก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายเพ่ือใชในการ

สนับสนุนการทำงาน สามารถลดเวลาในการเรียก

คนขอมูลเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการ

บริหารงานได 

 จากการพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศ 

สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสามารถ 

เรียกคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ระบบใชงานงาย  

และเน่ืองจากไดพัฒนาระบบใหสามารถทำงานได 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูบริหารจึงสามารถ 

เรียกคนรายงานสารสนเทศไดอยางสะดวกและ 

ทันตอการใชงาน เปนประโยชนตอการบริหารงาน 

ของผูบริหารมหาวิทยาลัย สอดคลองกับอรจิรา 

ไชยเนตรตี (2549) ไดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการโครงการบนเว็บ ระบบที่พัฒนา 

สามารถทำงานผานเครือขายอินเทอรเน็ตได สง 

ผลใหการดำเนินงานโครงการทำไดงายและ 

สะดวกข้ึน และสอดคลองกับจิราภรณ ชมยิ้ม  

(2546) ไดทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบระบบสาร- 

สนเทศสำหรับผูบริหารระดับสูงบนเว็บของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยทำการวิเคราะห 

และพัฒนาตนแบบระบบท่ีผูใชสามารถเรียกดู 

ขอมูลของมหาวิทยาลัยและวินิจฉัยตัดสินใจ 

สั่งการไดทันทีไมวาจะอยูที่ใดก็ตามผานเครือขาย 



119RMUTP Research Journal, Vol. 6, No. 1, March 2012 

อินเทอรเน็ต ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

บริหารมหาวิทยาลัยได 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยนี้เปนการนำเสนอสารสนเทศ 

ที่คัดกรองจากเฉพาะขอมูลที่จำเปนเบื้องตนตอ

การบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย มี

การนำเสนอแยกตามสารสนเทศท่ีกำหนด ดังนั้น

เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น ระบบควรมีการนำเสนอสารสนเทศแบบ 

ไขวจากหลายแหลงสารสนเทศ และควรจัดใหมี 

การลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับผูบริหาร 

กับระบบเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของการใช 

ระบบตอไป 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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