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Abstract 

 

The aim of this study was to develop the research database system. The satisfaction of using research 
database system was also investigated. This study facilitates teachers and staffs at Faculty of Management Science, 
Rajabhat Rajanagarindra University in research database system, management of research data systematically, 
modern and current data. Also, they can browse the data quickly and accurately. 
 The procedure of the development of research database system consisted of relevant information review, 
system analysis, system design, system development, system installation and system testing. Research Database 
System development was done by using PHP language and MySQL database management which work through 
Internet network. 
 An analysis of satisfaction with the use of developed research database system have 5 levels of satisfaction 
which are very satisfied, satisfied, neutral, dissatisfied and very dissatisfied. Thirty teachers and staffs working at 
Faculty of Management Science, Rajabhat Rajanagarindra University participated in this study. They were chosen by 
simple random sampling. Hypothesis of this study was there was the high level of satisfaction of users in using 
research database system. The result revealed that the average mean of users’ satisfaction was 4.09. It was in the 
high level. Therefore, the hypothesis of this study was accepted. 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ
เพ่ือหาความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูลงานวิจัย  ทําใหอาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร สามารถบริหารจัดการขอมูลงานวิจัยไดอยางเปนระบบ ทันสมัยและเปนปจจุบัน อีกท้ังเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตองและแมนยํา  

การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยในครั้งน้ี  เริ่มจากการศึกษาขอมูล  วิเคราะหระบบ  ออกแบบระบบ  พัฒนาระบบ  ติดตั้ง
ระบบและทดสอบระบบ  การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยใชโปรแกรมภาษา PHP และจัดการระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรม MySQL 
ซึ่งทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ตและใชงานไดจริง 

 
 
การวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลงานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ อาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช



นครินทร ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน กําหนดสมมติฐาน คือ ระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูลงานวิจัยอยู
ในระดับมาก  ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวามีคาความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.09 อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

 

คําสําคัญ : ระบบฐานขอมูล  และงานวิจัย  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ฐานขอมูลเปนชุดของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันท่ีถูก
นํามาจัดเก็บไวดวยกัน เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเหลาน้ันรวมกันได
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของฐานขอมูลอยาง
งายๆ และเก่ียวของกับชีวิตประจําวันไดแก สมุดโทรศัพท ซึ่งเปน
การจัดเก็บรวบรวมรายช่ือ และเบอรโทรศัพทของผูท่ีเราตองการ
ติดตอดวย หรือการจัดเก็บขอมูลคาใชจายภายในครอบครัว           
เปนตน การจัดเก็บขอมูลจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อมีวิธีการ
จัดการขอมูลท่ีดี กลาวคือ วิธีการจัดเก็บ และสืบคนขอมูลตอง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เชน มีการจัดเก็บรายช่ือ
แบงตามตัวอักษร เปนตน โดยท่ัวไปเมื่อขอมูลมีขนาดใหญข้ึน การ
สรางฐานขอมูลมักจะกระทําโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวย
เพ่ือใหสามารถจัดเก็บและใชขอมูลเหลาน้ีรวมกัน ตลอดจน
สามารถคนคืนไดอยางรวดเร็ว (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2546) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการ
ศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม
วิทยฐานะคร ู (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต             
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ปจจุบันอาจารยมี 45 คน และบุคลากร 9 คน คณะวิทยาการ
จัดการพยายามพัฒนาตนเองใหเปนท่ียอมรับแกสังคมและเปนท่ี
พ่ึงพอของทองถ่ิน  หน่ึงในการใหเปนท่ียอมรับแกสังคมและเปนท่ี
พ่ึงพอของทอง ถ่ิน คือ งานวิจัยของอาจารยและบุคลากร                    
ซึ่งผลงานวิจัยของคณะฯ เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน                
ซึ่ งคณะฯ ไม ได มีการจัด เ ก็บผลงาน วิจัยอย าง เปนระบบ                   
เมื่ออาจารยและบุคลากรทําวิจัยเสร็จสมบูรณแลวจะสงเลมวิจัย
ฉบับสมบูรณแกสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 4 เลม  ทําใหไมมี
ผลงานวิจัยเก็บไวท่ีคณะฯ สวนสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเก็บเลม

วิจัยฉบับสมบูรณไวในตูเอกสาร สงผลทําใหคนหาขอมูลยาก              
ใชเวลานานในการคนหา  เปลืองงบประมาณในการจัดซื้อตู
เอกสาร  เสียพ้ืนท่ีในการวางตูเอกสาร เปนตน ดังน้ันผูวิจัยจึงนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยจัดเก็บขอมูลผลงานวิจัยของ
อาจารยและบุคลากร โดยพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 
Application) จัดเก็บขอมูลลงในระบบฐานขอมูล  โดยใชงานผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ผูใชสามารถเรียกดูขอมูลไดงาย มีความ
รวดเร็ว  ถูกตองและแมนยําในการรายงานขอมูล  อีกท้ังขอมูล          
ท่ีจัดเก็บมีความเช่ือถือและทันสมัย  ซึ่งเปนวิธีท่ีสามารถแกปญหา
ขางตนได   ผู วิจัย เห็นควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย             
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2.  เ พ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูล

งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
อยูในระดับมาก 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปน

อาจารยและเจาหนาท่ีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร จํานวน 53 คน   

 
 

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา เปน

อาจารยและเจาหนาท่ีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน 



2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความพึงพอใจของผู ใชงานท่ีมีตอระบบฐานข อม ูล

ง านว ิจ ัย  คณะว ิทย าก า รจ ัด กา ร  มหา ว ิทย าล ัย ร าชภ ัฏ          
ราชนครินทร 

3. เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีประกอบดวย

ขอมูลนักวิจัย ขอมูลผลงานวิจัย  ขอมูลการเผยแพรงานวิจัย  
ขอมูลแหลงทุน  ขอมูลแหลงเผยแพร  ขอมูลหนวยงาน 
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
1. ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบจัดเก็บขอมูลตางๆ 

ท่ีมีความสัมพันธกันเขาดวยกัน เพ่ือใหงายในการเรียกขอมูล  
2. งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารยและ

เจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เชน ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย แหลงทุน สาขาวิชา งบประมาณ เปนตน 
 

ประโยชนท่ีไดรับและหนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใช 
1.  คณะวิทยาการจัดการมีระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
2.  คณะวิทยาการจัดการสามารถเผยแพรขอมูล

งานวิจัย 
3.  ขอมูลงานวิจัยมีความถูกตองและเปนปจจุบัน 
4.  ผูใชสามารถสืบคนขอมูลงานวิจัยไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตองและแมนยํา 
หน วย งาน ท่ี นํ าผลการ วิจั ย ไป ใช ป ระ โยชน  คื อ          

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่ องมือ ท่ี ใช ในการวิจัย เรื่ อง  การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร ไดแก  

1.   การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1  ภาษา PHP Version 5.1.6 เปนโปรแกรมภาษา
สําหรับการชุดคําสั่ง เชน การแสดงผล  การติดตอฐานขอมูล           
เปนตน 

1.2  MySQL Version 5.02a เปนโปรแกรม
ฐานขอมูล ทําหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูล 

1.3  Apache Version 2.23 เปนโปรแกรมสําหรับ
จําลองใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานเปนเซิรฟเวอร 

1.4  phpMyAdmin Version 2.9 เปนโปรแกรมใน
การจัดการฐานขอมูล MySQL  

2.  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใช ท่ีมีตอ
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏราชนครินทร โดยนําแบบประเมินไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

ข้ันตอนการวิจัย 
 การดําเนินการทดลองในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการท่ีพัฒนาข้ึนนําไปใชกับ
อาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร จํานวน 30 คน ซึ่งมีการดําเนินงานดังน้ี 

1. ผูวิจัยทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหอาจารย
และเจาหนาท่ี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร ใหเขาใชระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการพรอมท้ังประเมินความพึงพอใจ โดยประสานงานกับ
เจาหนาท่ีวิจัยของคณะ 

2. เจาหนาท่ีวิจัยดําเนินการใหยูอารแอล  ช่ือผูใชและ
รหัสผานแกอาจารยและเจาหน า ท่ีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

3. อาจารยและเจาหนา ท่ีเขาใชระบบฐานขอมูล
งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ  พรอมท้ังประเมินความพึงพอใจ
จากการใชระบบดังกลาว 

4. เจาหนาท่ีวิจัยรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ 
5. ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช

สถิติจํานวนและรอยละ  
ก า ร ห า ค า ร อ ย ล ะ  (Percentage) (บุ ญ ช ม               

ศรีสะอาด, 2545)  

   สูตร  P    =     
n

F 100×
  

 เมื่อ P  แทน  รอยละ 
  F  แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลคาใหเปนรอยละ 
  N  แทน  จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

2. วิเคราะหความพึงพอใจ โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณติ 

(�̅�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 



ตารางท่ี 1  แสดงคาจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
13 
17 

 
43.3 
56.7 

อาย ุ
       30 - 39 ป 
       40 – 49 ป 

ตั้งแต 50 ป ข้ึนไป 

 
15 
11 
4 

 
50.0 
36.7 
13.3 

ประเภท 
ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 
8 

16 
6 

 
26.7 
53.3 
20.0 

สังกัด 
บัญชี 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 
การตลาด 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
การทองเท่ียวและการโรงแรม 
การจัดการ 
นิเทศศาสตร 
MBA 
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

 
1 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
6 

 
3.3 

13.3 
13.3 
10.0 
10.0 
6.7 
6.7 

10.0 
6.7 

20.0 
 

จากตารางพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย 13 คน         
คิดเปนรอยละ 43.3 เพศหญิง 18 คน คิดเปนรอยละ 56.7 อายุ
30-39 ป มี 15 คน คิดเปนรอยละ 50.0  อายุ 40-49 ป มี 11 คน 
คิดเปนรอยละ 36.7 และอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป มี 4 คน คิดเปน          
รอยละ 13.3 ประเภทขาราชการมี 8 คน คิดเปนรอยละ 26.7 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 16 คน คิดเปนรอยละ 53.3 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.0  
สัง กัดสาขาวิชาบัญชี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3 .30  
คอมพิวเตอร ธุร กิจ จํานวน 4 คน คิด เปนรอยละ 13 .40           
การบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.30  
การตลาด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00  การทองเท่ียวและ 
การโรงแรม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70  การจัดการ 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70  นิเทศศาสตร จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 10.00  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน  

คิดเปนรอยละ 6.70  สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ จํานวน            
6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลงานวิจัย             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

𝒙� S.D ความหมาย 

1. ขอมูลมีความถูกตอง 4.13 0.64 มาก 
2. ขอมูลมีความนาเช่ือถือ 4.00 0.53 มาก 
3. ขอมูลมีความทันสมัย 3.63 0.92 มาก 
4. เขาถึงเน้ือหาไดงายและ

รวดเร็ว 
4.25 0.46 มาก 

5. การจัดรูปแบบงายตอการใช
งาน 

4.00 0.53 มาก 

6. ขนาดและสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 

4.00 0.53 มาก 

7. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 4.25 0.46 มาก 
8. สีพ้ืนหลังมีความเหมาะสม 4.13 0.64 มาก 
9. ความถูกตองในการเช่ือมโยง

ภายในเว็บไซต 
4.00 0.53 มาก 

10. การแกไขขอมลูสวนตัวทํางาน
ไดถูกตอง 

3.88 0.99 มาก 

11. การแกไขรหัสผานทํางานได
ถูกตอง 

4.25 0.71 มาก 

12. ตําแหนงการแสดงขอมูลมี
ความเหมาะสม 

4.25 0.46 มาก 

13. คนหาขอมูลไดสะดวกและ
แมนยํา 

4.00 0.53 มาก 

14. ความรวดเร็วในการแสดง
ขอมูล 

4.13 0.35 มาก 

15. ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ใชงาน 

4.13 0.35 มาก 

ความพึงพอใจรวม 4.07 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวาขาราชการมีความพึงพอใจตอการ
ใชระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ เฉลี่ยโดยรวม
เทากับ 4.07 ซึ่งอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขาราชการมีความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ เขาถึงเน้ือหา
ไดงายและรวดเร็ว  ตัวอักษรอานงายและชัดเจน  การแกไข
รหัสผานทํางานไดถูกตอง  ตําแหนงการแสดงขอมูลมีความ



เหมาะสม  (𝒙� = 4.25) รองลงมาคือ ขอมูลมีความถูกตอง สีพ้ืน
หลังมีความเหมาะสม ความรวดเร็วในการแสดงขอมูล ภาพรวม

ความพึงพอใจในการใชงาน (𝒙� = 4.13) และ ขอมูลมีความ
นาเช่ือถือ การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน ขนาดและสีตัวอักษร 
มีความเหมาะสม ความถูกตองในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 

คนหาขอมูลไดสะดวกและแมนยํา (𝒙� = 4.00) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล

งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
และเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูล
งานวิจัย  สามารถจัดการขอมูลไดอยางเปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว 
ทันสมัย และงายตอการใชงาน 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทํางานแบบเว็บ           
แอพพลิเคชัน (Web Application) ทํางานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งพัฒนาระบบใชโปรแกรมภาษา PHP และจัดเก็บ
ขอมูลลงในระบบฐานขอมูลดวย MySQL โดยมีการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลดวยช่ือผูใชและและรหัสผาน เมื่อผูใชเขา
ระบบสามารถเรียกดูขอมูลผูวิจัย งานวิจัย การเผยแพร และ   
ดาวนโหลดเอกสารงานวิจัยได กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
อาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร  ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายจํานวน 30 คน โดย
กําหนดสมมติฐาน คือ ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร อยูในระดับมาก  ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา 
มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.07 อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีกําหนดไว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

คณะวิทยาการจัดการ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการสามารถบริหาร
จัดการขอมูลงานวิจัยของคณะไดอยางเปนระบบ ทันสมัยและเปน
ปจจุบัน อีกท้ังเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและ
แมนยํา ปจจัยท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงค คือ 1) นักวิจัยมีความรูใน
การเขียนชุดคําสั่งภาษา PHP เพ่ือติดตอฐานขอมูล MySQL         
2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนดานฮารดแวร (เครื่องเซิรฟเวอร) 
สําหรับไฟลตนฉบับ (Source code) และซอฟตแวรฐานขอมูล 
MySQL ทําใหสามารถใชงานผานอินเทอรเน็ตได  

การประเมินความพึงพอใจพบวามีคาเฉลี่ยท่ี 4.09 อยูใน
ระดับมาก ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของตติวรรธน กิตติวรรธนา (2557) ซึ่งพบวาผูใชมีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.33 อยูในระดับมาก พารุณี  ยิ้มสบาย (2551)           
ซึ่งพบวาผูใชระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 อยูในระดับมาก 
และอารยา นุมน่ิม (2548) ซึ่งพบวาผูใชระบบมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.78 อยูในระดับมาก  ปจจัยท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงค คือ 
1) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยใชงานงายและสะดวก 2) แสดงขอมูล
ไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว  3) การเก็บขอมูลเปนระบบ
ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน  4) การออกแบบและพัฒนาระบบ
ไดตามความตองการของผูใชงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

 1 .  เมื่อบันทึกขอมูลแลวตองทําการสํารองขอมูล 
(Backup Data) เน่ืองจากท่ีผานมาขอมูลท่ีเก็บไวในระบบ
ฐานขอมูลถูกลบท้ังหมด ทําใหตองเสียเวลาปอนขอมูลอีกครั้ง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
 1 .  ระบบสารสนเทศทะเ บียนครุภัณฑ ท่ีผู วิจั ย ได
พัฒนาข้ึนสามารถใชเปนแนวทางใหกับผูท่ีมีความสนใจท่ีศึกษา
และพัฒนาระบบสารสนเทศดานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย หรือองคกร
ตางๆ ตอไป 
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