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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแกปญหาขององคกรที่ตองรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ หนวยงานซ่ึง 
ขอมูลอยูในรูปของเอกสารเปนสวนใหญ สงผลใหสืบคน และนําไปใชงานตอทําไดยาก ในการพัฒนาระบบน้ี มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 3) 
ตรวจสอบระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 4) ทดสอบระบบ และประเมินความพึงพอใจผูใชงาน 5) การประเมินผลและสรุปผล ในการ
ทดสอบระบบจะใชขอมูลที่ไดจากดําเนินการจริงป 2557 โดยระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี ไดใหผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพระบบ
จํานวน 3 ทาน และผูใชงานประเมินความพึงพอใจระบบจํานวน 5 ทาน โดยผลการวิจัย พบวาผูใชงานจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจอยูในระดับ “ดี” จากคาเฉล่ีย ( x ) เทากับ 4.01 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เทากับ 0.64 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบติดตาม, คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
Abstract 

 
This research aims to develop The Development of the Performance Commitment Operation 

Follow-up System Case Study: Research and Development Institute Nakhon Pathom Rajabhat University. 
to solve the organization problem for collect data from multiple agencies. The collected data usually 
are in the form of hard copy, thus, it is difficult manage. There are five phases of this research: 1) studies 
in related theories and works, 2) system analysis, design and implementation, 3) assessment the system 
performance by the expert 4) system test and evaluation of the satisfaction by the users and 5) 
evaluation and conclusion. The data used to test in this research are real performance commitment 
operation data in 2014. Three specialists assess the system performance and five users from Research 
and Development institute, Nakhon Pathom Rajabhat University test and evaluate of the satisfaction of 
the system. The result shows that the level of the users satisfaction is “good” level from the result of 
the average ( x ) is 4.01 with 0.64 of SD. 
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1. บทนํา 
 

 ปจจุบันคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557) เปนไปตามเจตนารมณในการพัฒนา
ระบบราชการ ตามนัยของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ
มาตรา 12 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซ่ึงตองการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรม วิธีการ และกระบวนการบริหารราชการแผนดิน ใหมุงเนนถึงผลสัมฤทธ์ิ โดยการวางมาตรการในการกํากับดูแล 
ควบคุมที่เหมาะสม อาศัยวิธีการจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบตอผลงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหนวยงานกลางที่ขับเคล่ือนภารกิจงานดานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลัก คือการวิจัย และบริการวิชาการ ซ่ึงจะตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน โดย
มีการรวบรวมขอมูลภายในหลากหลายหนวยงานดวยกัน เชน หนวยบริหารจัดการงบประมาณวิจัยเงินรายได และกองทุนเพื่อ
การวิจัย หนวยบริหารจัดการงบประมาณวิจัยเงินแผนดิน และเงินภายนอก หนวยบริหารจัดการงานประชุมวิชาการและการ
ตีพิมพเผยแพร หนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา หนวยบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และหนวยบริหารจัดการโครงการพระราชดําริ และนโยบายมหาวิทยาลัย เปนตน 
 ปญหาทีสํ่าคัญประการหน่ึง คือ การรวมรวบขอมูลหลากหลายหนวยงาน โดยขอมูลอยูรูปของเอกสารเปนสวนใหญ 
สงผลใหการสืบคน และนําไปใชงานตอทําไดยาก ดังน้ันงานวิจัยน้ี จะเปนการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 เพื่อพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. ขอบเขตของระบบ 
 

 3.1 ระบบสามารถทํางานดวยเว็บเบราวเซอร Google Chrome ไดเทาน้ัน และจอภาพควรความละเอียดไมนอย
กวา 1024 x 768 pixel 
 3.2 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหาขอมูลที่เก่ียวของกับคํารับรองการปฏิบัติราชการกรณีศึกษา: สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได และแสดงรายงานผลตัวชี้วัดตามปพุทธศักราชได 
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ธนภัทร เจิมขวัญ (2558) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและประเมิน
คุณภาพระบบสารสนเทศ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยใหผูใชงานรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาระบบไดใช ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การ
วิเคราะห 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช และ 5) การประเมินผล เม่ือพัฒนาระบบเสร็จแลว จึงนําไป
ประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ ดีมาก ( x  = 4.40) และ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 12 ทาน มีผลความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับ ดี ( x  = 4.18) 
 นิติพงษ วิระกา และทิพวิมล ชมพูคา (2558) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการส่ือสารและศึกษา พัฒนาโดยใชแบบวงจรชีวิตของการพัฒนา
ซอฟตแวร (SDLC) จากน้ันนําระบบที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใชงานกับกลุมตัวอยาง และประเมินความพึงพอใจของผูใชงานของ
บุคลากรดานระบบงานประกันคุณภาพจํานวน 50 คน พบวา มีคาเฉล่ีย 4.73 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 จึงสรุปไดวา
ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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 พรพรรณ โพธ์ิศรีแกว และทิพยา จินตโกวิท (2558) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบวิเคราะหเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการรายงานผลการดําเนินงานอยางมีคุณภาพสําหรับ
ประจําป โดยตองมีการแนบไฟลเอกสาร เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบผลการดําเนินงาน ซ่ึงระบบเดิมยังขาดความสามารถใน
การวิเคราะหและจัดเก็บเอกสารใหสอดคลองกับตัวบงชี้แบบอัตโนมัติ งานวิจัยน้ีไดใชอัลกอรึทึม J48 ในการสรางโมเดล
สําหรับการจัดหมวดหมูของเอกสาร จากน้ันนําระบบไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 จากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมผูใชงาน พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.14 สรุปไดวาผลการประเมินความพึงพอใจของทั้งสองกลุมอยูในระดับ ดี 
 เชฎฐพร ปติพล และจันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ (2557) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตาม ตรวจสอบ และ
ดําเนินการ ในการตรวจประกันคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยบุคลากร ผูบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบระดับ
คุณภาพสถานศึกษา ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และขอมูลตรงตามตัวบงชีท้ี่กําหนดไวไดอยางสะดวก และเปนปจจุบัน 
ทั้งน้ีระบบมีการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีความพึงพอใจในระดับดี คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.43 และ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานจํานวน 30 คน มีผลการประเมินจากผูใชงานอยูในระดับดี คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.32 
 ภูมินทร ฮงมา และคณะ (2557) ไดตีพิมพบทความในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 6 เรื่อง ระบบจัดการการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อพัฒนา
ระบบจัดการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูล สามารถคนหาได รวดเร็ว
ลดภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน และเพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูลในการเลือก
สถานศึกษาตอไป ซ่ึงการพัฒนาระบบน้ีใชวงจรการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีผูใชงาน (กลุมตัวอยาง) คือ นักศึกษา เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ จํานวน 30 คน จากน้ันพัฒนาระบบขึ้นดวยภาษาพีเอชพี และใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
จากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางและประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน พบวาระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไข และคนหา
ขอมูลในฐานขอมูล จัดการขอมูลสมาชิก และสามารถจัดพิมพเอกสารที่เก่ียวของไดตามวัตถุประสงคที่วางไว และมีผลประเมินความ
พึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับดี (x  = 3.82 และ SD = 0.58) 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย สําหรับพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 วิธีดําเนินการวิจัยสําหรับพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
 

1. ศึกษาทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. พัฒนาระบบติดตามการดําเนินการฯ 

เริ่มตน 

5. การประเมินผล และสรุปผล 

จบการทํางาน 

3. ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

ไมผาน / 
ปรับปรุง 

ผาน 

4. ประเมินความพึงพอใจ
ผูใชงาน 5 คน 

ผาน 

4. ทดสอบระบบ และ 
 

A 
 

A 
 

ไมผาน / 
ปรับปรุง 
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 5.1 การออกแบบฐานขอมูล 
 ผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูลทั้งหมดจํานวน 16 ตาราง โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่1 และไดออกแบบความสัมพันธ
ระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) ดังรูปภาพที่ 2 
 

ตารางที่ 1 สรุปตารางฐานขอมูลทั้งหมดของระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย 

1 ตาราง detail2_1 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.1 (ชื่องานวิจัย ชุมชน ผูวิจัย และคณะ) 
2 ตาราง detail2_2 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.2 (ชื่องานวิจัย ผูวิจัย งบประมาณ และหนวยงานที่นําไปใช) 
3 ตาราง detail2_3 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.3 (ผลการดําเนินงาน 3 รายการ) 
4 ตาราง detail2_4 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.4 (ชื่อชุมชน กิจกรรมที่ดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ) 
5 ตาราง detail4_4 ขอมูลตัวชี้วัด 4.4 (ชื่องานวิจัย ผูวิจัย งบประมาณ งานประจํา และการนําไปใชประโยชน) 
6 ตาราง faculty ขอมูลคณะ (ลําดับ ชื่อคณะ) 
7 ตาราง indicator ขอมูลตัวชี้วัด (เก็บคอลัมนตัวชี้วัดแตละป) 
8 ตาราง nstrategy ขอมูลยุทธศาสตร (ชื่อยุทธศาสตร) 
9 ตาราง units ขอมูลหนวย (ชื่อหนวยแตละตัวชี้วัด) 
10 ตาราง regulators ขอมูลรหัส member กับรหัส regulators 
11 ตาราง storage ขอมูลรหัส member กับรหัส storage 
12 ตาราง indeicator_ev ขอมูลรหัส Indicator รหัส evidence และรหัส number 
13 ตาราง member ขอมูลสมาชิก (ผูดูแลระบบ และผูใชงานทั่วไป) 
14 ตาราง division ขอมูลหนวยงานของสมาชิก 
15 ตาราง status ขอมูลสถานะ (ผูดูแลระบบ และผูใชงานทั่วไป) 
16 ตาราง evidence ขอมูลหลักฐาน (ชื่อหลักฐาน ไฟลแนบ รหัสผูใสหลักฐาน) 

 

 5.2 การออกแบบแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
 ผูวิจัยอธิบายโดยสรุปไดวา ผูดูแลระบบสามารถจัดขอมูลยุทธศาสตร ขอมูลตัวชี้วัดขอมูลหนวยวัด ขอมูลนํ้าหนัก 
ขอมูลผูกํากับดูแล ขอมูลผูจัดเก็บขอมูล ขอมูลคําอธิบาย ขอมูลสูตรการคํานวณ ขอมูลรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเกณฑ
การใหคะแนน ขอมูลแหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลผลการดําเนินงาน ขอมูลการคํานวณคะแนน ขอมูลหลักฐาน
อางอิง รายงานผลขอมูลขอมูลผูใชงาน และขอมูลหนวยงาน ผูใชงานทั่วไปสามารถจัดการขอมูลหลักฐาน ผลการดําเนินงาน 
และรายงานผลขอมูล โดยดําเนินการผานระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังรูปภาพที่ 3 
 5.3 การออกแบบแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
 ผูวิจัยอธิบายโดยสรุปไดวา ผูใชงาน และผูดูแล สามารถบริหารจัดการระบบไดมี 3 สวน คือ 1) การจัดการขอมูล
ผูใชงาน 2) การจัดการขอมูลระบบ และ 3) การรายงานผล ดังรูปภาพที่ 4 
 5.4 การออกแบบสวนติดตอประสานงานของระบบ โดยผูวิจัยขออธิบายเมนูหลักจํานวน 8 เมนูหลัก ดังน้ี 
 1) เมนูเขาสูระบบ สามารถตรวจสอบรหัสผูใช และรหัสผาน และเมนูตามสิทธ์ิผูใชงานทั่วไป หรือผูดูแลระบบ 
 2) เมนูสืบรายงานตัวช้ีวัดรายป โดยสามารถเลือกเปล่ียนปตัวชี้วัดได ตั้งแตป 2557 จนถึงป 2561 
 3) เมนูแผนภูมิสรุปคะแนนตัวช้ีวัดรายป โดยจะสรางกราฟแทงแตละปที่เลือกขึ้นมา 
 4) เมนูแกไขขอมูลสวนตัว โดยสามารถแกไขขอมูลทั่วไป และรหัสผานของผูใชงานของตนเองได 
 5) เมนูจัดการผูใชงาน (สําหรับผูดูแลระบบ) โดยสามารถเพิ่ม และลบผูใชงานทั่วไปได 
 6) จัดการหนวยงาน (สําหรับผูดูแลระบบ) โดยสามารถเพิ่ม ลบ แกไข และคนหาหนวยงานได 
 7) การจัดการฐานขอมูล ประกอบดวยเมนูยอย 4 เมนู ไดแก ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด สังกัด และหลักฐานตัวชี้วัด 
 8) เมนูออกจากระบบ สามารถออกจากระบบได 
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detail2_1

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR

Name_research VARCHAR
Community VARCHAR
Researcher VARCHAR
Id_faculty VARCHAR

detail2_2

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR
Name_research VARCHAR
Researcher VARCHAR
Budget INT
Agencies_Apply VARCHAR

detail2_3

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR

Weighted_Sum FLOAT
Teacher_Sum FLOAT
Multiplier FLOAT

detail2_4

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR
Community VARCHAR
Project VARCHAR
Responsible VARCHAR

detail4_4

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR

Research_Name VARCHAR
Researcher VARCHAR
Budget INT
Development VARCHAR
Utilization VARCHAR

division

Constraints

Id_division VARCHAR
Name_division VARCHAR

evidence

Constraints

Id_evidence INT
Name_evidence VARCHAR
File_evidence VARCHAR
Note TEXT
Id_member SMALLINT
Years VARCHAR

faculty

Constraints

Id_faculty VARCHAR

faculty VARCHAR

indeicator_ev

Constraints

Id_Indicator VARCHAR
Id_evidence VARCHAR
Id_number VARCHAR

indicator

Id_Indicator INT
Indicator VARCHAR
Id_Strategy VARCHAR
Id_Units VARCHAR
Target VARCHAR
Weight VARCHAR
Id_regulators1 VARCHAR
Id_regulators2 VARCHAR
Id_storage1 VARCHAR
Id_storage2 VARCHAR
Explanation TEXT
Detail_data TEXT
Resources TEXT
Result_tb VARCHAR
Bescribe TEXT
Score1 FLOAT
Score2 FLOAT
Score3 FLOAT
Score4 FLOAT
Score5 FLOAT
Indicator_2 VARCHAR
Result_Value FLOAT
Score_Value FLOAT
Weight_Value FLOAT
Score_Weight FLOAT
Years VARCHAR
Log_data TEXT

member

Constraints

Id_member SMALLINT
Name VARCHAR
Lastname VARCHAR
Id_user VARCHAR
Password VARCHAR
Position VARCHAR
Phone VARCHAR
Email VARCHAR
Id_division VARCHAR
Id_status VARCHAR

nstrategy

Constraints

Id_Strategy VARCHAR
Name_Strategy VARCHAR
Year_Strategy VARCHAR

regulators

Constraints

Id_regulators VARCHAR
Id_member VARCHAR

status

Constraints

Id_status VARCHAR
Name_status VARCHAR

storage

Constraints

Id_storage VARCHAR
Id_member VARCHAR

units

Constraints

Id_Units VARCHAR

Name_Units VARCHAR

 
 

รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
 

ผูดูแลระบบ

ข้อมูลยุทธศาสตร์

ระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0

ผูใชงาน

ท่ัวไป

ข้อมูลตัวชี วัด
ข้อมูลหน่วยวัด
ข้อมูลนํ าหนัก

ข้อมูลผู ้ กํากับดูแล

ข้อมูลผู ้จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลคําอธิบาย

ข้อมูลสูตรการคํานวณ

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลพื นฐาน
ข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลแหล่งข้อมูลฯ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน

ข้อมูลการคํานวณคะแนน
ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมูล

ข้อมูลผลการดําเนินงาน

ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมูล

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลหนวยงาน

 
รูปภาพที่ 3 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
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ผูดูแลระบบ

การรายงานผล

3

การจัดการฐานขอมูล

ของระบบ

2

การจัดการฐานขอมูล

ผูใชงาน

1
ขอมูลผูใชงาน1

ข้อมูลยุทธศาสตร์

ข้อมูลตวัชีวดั

ข้อมูลหน่วยวัด

ข้อมูลนํ าหนัก

ข้อมูลผู ้กํากับดูแล

ข้อมูลผู ้จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลคําอธิบาย
ข้อมูลสูตรการคํานวณ

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลพืนฐาน

ข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลแหล่งข้อมูลฯ

ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ข้อมูลการคํานวณคะแนน

ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมูล

ขอมูลผูใชงาน

หน่วยงาน2
หน่วยงาน

สถานะ3
สถานะ

ข้อมูลหน่วยงาน

ผูใชงาน

ข้อมูลยุทธศาสตร์

ข้อมูลตัวชี วัด
ข้อมูลหน่วยวัด
ข้อมูลนํ าหนัก

ข้อมูลผู ้ กํากับดูแล
ข้อมูลผู ้จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลผลการดําเนินงาน

ข้อมูลผู ้ ใช้งาน

ข้อมูลคําอธิบาย

ข้อมูลสูตรการคํานวณ
ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลพื นฐาน
ข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลแหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลตัวชี วัด5

ขอมูลยุทธศาสตร4

ข้อมูลผลการดําเนินงาน6

ข้อมูลหลักฐาน7

รหัส ช่ือยุทธศาสตร

ช่ือตัวช้ีวัด / รหัสยุทธศาสตร

รหัส รายละเอียดตัวชี วัด
รหัส ชือหลักฐาน ชือไฟล์

ข้อมูลการคํานวณคะแนน
ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมูล

 
 

รูปภาพที่ 4 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
 
6. ผลการทดสอบ 
 

 6.1 เทคนิคการทดสอบ (Testing Techniques) ผูวิจัยไดใชวิธีการแบบแบล็กบ็อกซ (Black Box Testing) (ธารา
รัตน พวงสุวรรณ, 2557) ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น (ภาพที ่5) โดยไดแบงขั้นตอน การทดสอบระบบออกเปน 2 ตอนดังน้ี 
 1) การทดสอบโดยผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
 2) การทดสอบโดยผูใชงาน ผูวิจัยนําระบบที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญนํามาใหผูใชงาน ไดแก เจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมจํานวน 5 ทาน 
  5.2 การวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบ ผูวิจัยไดใชสูตรคํานวณคาเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
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รูปภาพที่ 5 ระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

 
 การกําหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยประกอบดวยมาตรอันดับ (Rating 
Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert, 1932) ดังตารางที่ 2 จากน้ันนํา
ขอมูลมาวิเคราะหผล และสรุปผลทั้งหมดโดยใชเกณฑดังกลาว ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน 
ระดับเกณฑการใหคะแนน 

ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับดีมาก 
ดี 3.51 – 4.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับดี 

พอใช 2.51 – 3.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับพอใช 
ปรับปรุง 1.51 – 2.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับปรับปรุง 

ไมเหมาะสม 1.00 – 1.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับไมเหมาะสม 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 
ขอคําถามประเมินความพึงพอใจของผูใชงานรายดาน x  SD 

1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ 4.27 0.46 
2. ดานการออกแบบหนาจอ 3.65 0.75 
3. ดานการทดสอบการใชงาน 4.10 0.32 

ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานทั้งหมด 4.01 0.64 
 

 จากตารางที ่3 ผูวิจัยสามารถอธิบาย โดยสรุปไดวาผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบ อันดับแรก คือ ดานความสามารถ
ในการทํางานของระบบ ( x  = 4.27, SD = 0.46) อันดับรองลงมา คือ ดานการทดสอบการใชงาน ( x  = 4.10, SD = 0.32) 
และอันดับสุดทาย คือ ดานการออกแบบหนาจอ ( x  = 3.65, SD = 0.75) 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดวยภาษาพีเอชพี รวมกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล มีวิธีการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 3) ตรวจสอบระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 4) 
ทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจผูใชงาน 5) การประเมินผลและสรุปผล ในการทดสอบระบบไดใชขอมูลที่ไดจาก
ดําเนินการจริงป 2557 โดยระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี ไดใหผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพระบบจํานวน 3 ทาน มีคาเฉล่ีย ( x ) 
เทากับ 4.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.45 จากน้ันนําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงระบบ และนําไปทดสอบใช
งานกับผูใชงานจํานวน 5 ทาน จากผลการประเมินดังกลาว ผูวิจัยสามารถสรุปผลความพึงพอใจของผูใชงานทั้งหมดไดวามีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “ดี” คาเฉล่ีย ( x ) เทากับ 4.01 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.64 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบครั้งตอไป ไดแก 1) การปรับขนาดตัวอักษร และสีของระบบตามความตองการ
ของผูใชงาน 2) การสงออก (Export) ขอมูลในลักษณะของไฟล Word และ 3) ควรใหสามารถดําเนินการคํานวณคะแนนได
ตามตัวชี้วัด 
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