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บทคัดย่อ 

                งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื อการจัดการงานบริการวิชาการแก่ สั งคม /ชุมชน  มี
วัตถุประสงค์เพื อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ ซึ งประกอบด้วยการส่ารวจข้อมูล
ความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน /สังคม การ
รับข้อเสนอโครงการ การติดตามผล และรายงานผลการด่าเนิน
โครงการ การจัดท่าท่าเนียบที ปรึกษาและวิทยากร ตลอดจน
การเก็บสารสนเทศจากการจัดการความรู้เรื องเล่าจากการ
บริการวิชาการ (2) เพื อประเมินความถูกต้องของระบบ
สารสนเทศเพื องานบริการวิชาการ ซึ งพัฒนาในรูปแบบ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยภาษาพีเอชพีโดยใช้โค้ดอิกไน
เตอร์เฟรมเวิร์ค  พัฒนาระบบตามหลักวงจรการพัฒนาระบบ
โดย รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม 
พัฒนาระบบงานใหม่ส่าหรับใช้บริหารงานบริการวิชาการ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องกับงานบริการวิชาการ 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง   จ่านวน 70 คน เครื องมือที ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศเพื อการจัดการ
งานบริการวิชาการ (2) แบบสอบถามความถูกต้องในการใช้
สารสนเทศของระบบงาน แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี ยเลขคณิต และส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมส่าเร็จรูป 

       ผลการวิจัย 1) ได้ระบบสารสนเทศจัดการงานบริการ
วิชาการที มีจัดเก็บข้อมูลอย่างเปน็ระบบ สะดวกต่อการติดตาม
โครงการ และการประชาสัมพันธ์  2) ผลการประเมนิความ
ถูกต้องของระบบ โดยผูใ้ช้ระบบงาน ประกอบด้วยผูบ้รหิาร 
ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบงานบริการวิชาการ พบว่า ผล
ประเมนิความถูกต้องของระบบงานอยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.16 (�̅�=4.16) 
 
ค่าส่าคัญ :   ระบบสารสนเทศ, การจัดการงานบริการวิชาการ, 
                    งานบริการวิชาการ  
 
 

 
Abstract 
    The purpose of this research is to study and develop 
Information System Management for Academic Service for 
society and community.  Aims to 1) Develop an information 
system for managing academic services, which contains 
survey form for community and society, project proposed, 
monitoring, reporting project, cultivated variety of advisor 
and lecturer and the collection on knowledge management 
from the Academic Service.  2) To assess the accuracy of the 
Academic Service systems, The system developing on web 
application with Codeigniter PHP Framework, which has 
adopted a system used system development life cycle by 
requirements gathering, problem analysis of the old systems.  
Developing a new system for management Academic 
Service.  The sample was who involve in Academic services.  
70 people were randomly selected by purposive sampling in 
this study.  The instrument used in this study were (1) 
Information Systems Management for Academic Services.  
(2) Questionnaire for the accuracy of the information systems 
in the five-level scale.  Data were analyzed using the 
arithmetic mean and standard deviation with package 
program. 
          Results 1) The Academic Services Management 
Information System has a storage for manage data, follow up 
each project, and use the data for Public Relations.  2)  
system administrator and user to accurate assessment of the 
systems at a good level with an average of 4.16 

 

 Keyword: Information System, Management Academic  
                  Service, Academic  Service  
 
 1. ค าน า 
 1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
             เมื อมองย้อนไปในอดีต ประเทศไทย มีการปรับ
โมเดลเศรษฐกิจหลายครั้งโดยเริ มจาก “โมเดลประเทศไทย 
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1.0”  ที เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0”  ที 
เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที 
เน้นอุตสาหกรรมหนัก ภายใต้ โมเดลประเทศไทย 3.0 นั้นต้อง
เผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ปัจจุบันจึงเป็น
ประเด็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื อก้าว
ข้ าม  “ประ เท ศไท ย 3.0” ไป สู่  “ประ เท ศไท ย  4.0” เพื อ
ปรับเปลี ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยขับเคลื อนด้วยนวัตกรรม
ให้เกิดการเปลี ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส่าคัญ ประกอบด้วย 
1) เปลี ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม”   2) เปลี ยนจากการขับเคลื อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม   3) เปลี ยนจากการเน้นภาคการผลติ
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น [1] 

สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที เป็นแหล่ง
ของวิชาการและองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ งเป็นเครื องมือในการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นก่าลังส่าคัญที จะขับเคลื อนนโยบายของ
รัฐบาลลงสู่สังคมและชุมชนเพื อขับเคลื อนเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ 
เพื อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการบริการ
วิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เพื อช่วยเหลือให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ 

จากเหตุผลประการดังกล่าวการ บริการวิชาการที มี
ประสิทธิภาพจึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลที มีระบบ จึงเป็นที มา
ของการบริห ารจัดการ  ระบบการบริการ วิชาการด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ควบคู่ไปกับการบริการ
วิชาการด้วย เพื อรองรับความต้องการ และช่วยลดปัญหาใน
การจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย จัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบฐานข้อมูล จะช่วยลดความซ่้าซ้อนของข้อมูล เมื อถูก
เรียกใช้งานจากหลายช่องทาง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ผลงาน และความส่าเร็จในการจัดโครงการ ตลอดจน
ได้แบ่งปันความรู้ที เกิดขึ้น ให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทาง
ด้วย    

1.2 ขอบเขตของงานวิจัย 

         ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
       งานบริการวิชาการ ประกอบด้วย โครงการ

บริก าร วิช าการ  รายงานผลการด่ า เนิ น โครงการ  ข่ าว
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวิทยากร แบบฟอร์มงานการบริการ
วิชาการ  และแบบสอบถามความพึงพอใจในของโครงการ
บริการวิชาการ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในครั้งนี้ศึกษาจากประชากร
ทั้งหมด  จ่านวน 70 คน ซึ งเป็นผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องกับงานการ
บริการวิชาการ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารที ใช้ข้อมูลการบริการ
วิชาการในการ ตัดสินใจ จ่านวน 10  คน 2) ผู้ดูแลระบบ 
จ่านวน 2  คน  3) ผู้ ใช้ระบบประกอบด้วย ผู้ รับผิดชอบ
โครงการจ่านวน 18 คน วิทยากรและที ปรึกษาจ่านวน 20 คน 
และผู้รับบริการวิชาการ จ่านวน 20 คน 

       1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       1)   เพื อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อการจัดการ
งานบริการวิชาการ 

       2)   เพื อ ป ระ เมิ น ค วามถู กต้ อ งข องระบ บ
สารสนเทศเพื อการจัดการงานบริการวิชาการ 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึงกิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา  หรือ
เป็นการบริการที จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เข้ามาใช้ บริการ [2] 

การให้บริการวิชาการ หมายถึงการที สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาซึ งอยู่ในฐานะเป็นที พึ งของชุมชนหรือสังคม 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท่าหน้าที มีผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความ
เข้มแข็ง ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการ
บริการที มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการ
น่าความรู้และ ประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โครงการที มีผลต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [3]      

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเอ็มวีซี (Model-View- 
Controller) คือ สถาปัตยกรรมที แบ่งการท่างานของซอฟต์แวร์
เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
และส่วนควบคุมการท่างาน  งานวิจัยนี้ใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรม
เวิร์คเป็นเครื องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาพีเอชพี ซึ งมี
สถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซี [4] 

 

 3. วิธีการด าเนินงาน 

      การด่าเนินงาน แบ่งออกเป็น  2  ระยะ ดังนี้ 
ระยะที  1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื องาน

บริการวิชาการใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
 Life Cycle: SDLC) [5] มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 



 
 

1) การศึ กษ าปั ญ ห าของระบบ งาน เดิ ม  โด ยศึ กษ า
รายละเอียดและวิธีการด่าเนินงาน ทฤษฏีที เกี ยวข้อง รวมถึง
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี ยวข้องกับระบบงานบริการวิชาการ 

  2) วิเคราะห์ระบบ โดยน่าข้อมูลที ได้จากการศึกษา การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์การท่างานจริง จัดล่าดับ
ขั้นตอนการท่างานและสรุปผล และน่ามาสร้างข้อก่าหนด
ความต้องการของระบบงาน เพื อให้ตรงกับความต้องการใช้
งาน ดังนี้ 

- การวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งาน 

แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร             
2) ผู้ดูแลระบบ 3) ผู้ใช้ระบบ ซึ งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผู้ดูแลงานบริการวิชาการ และ ผู้รับบริการจากงาน
บริการวิชาการ เช่น คนในชุมชนที ต้องการรับบริการวิชาการ 
เป็นต้น 

- การวิเคราะห์การท่างานของระบบงานบริการวิชาการ
ดังภาพที  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1: แผนภาพยูสเคสของระบบ 

          
 3) ออกแบบระบบ ประกอบด้วยการออกแบบข้อมูล

เข้าและข้อมูลออก การออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้  แผนภาพที ใช้ในการออกแบบระบบ ได้แก่ 
แผนภาพกิจกรรม  แผนภาพคลาส แผนภาพล่าดับงาน 
แผนภาพการติดตั้งระบบ และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้ อมู ล  แบ่ งการท่ างานออก เป็ น  6 ส่ วน ได้ แก่  1) ข่ าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ (ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั วไป, การจัดการความรู้ :  เรื องเล่าจากการบริการวิชาการ)  2) 
การยื นขอเสนอโครงการ 3) การรายงานความก้าวหน้าในการ
ด่าเนินโครงการ         4) แบบสอบถามความต้องการรับบริการ
วิชาการ  5) แบบฟอร์มที เกี ยวข้องกับการบริการวิชาการ  และ 
6) ท่าเนียบวิทยากรและท่าเนียบที ปรึกษา 
        4) การพัฒนาระบบ พัฒนาระบบตามขั้นตอนที 
ออกแบบโดยใช้เครื องมือ คือ โค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมภาษาพีเอชพี ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์           มายเอสคิวแอล และอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ 

 5) การทดสอบระบบ ผู้พัฒนาระบบทดสอบโดยใช้
ข้อมูลจริงจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื อหาข้อผิดพลาดที 
เกิดขึ้น ปรับแก้ ก่อนน่าไปทดสอบใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง  
       ระยะที  2 ประเมินผลความถูกต้องของระบบ มีขั้นตอน
ดังนี้ 

       1) สร้างแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale)  5 ระดับ  ประเมินความถูกต้อง 3 ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบหน้าจอและการแสดงผล ด้านการท่างานของ
ระบบ  และด้านรูปแบบรายงานส่าหรับผู้บริหาร  

     2)  น่าแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น่าไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติและแปลผลด้วยโปรแกรม
ส่าเร็จรูป 

 

4. ผลการวิจัย 

            ผลที ได้จากการการพัฒนาระบบ มีดังนี้ 
4.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ 

       4.1.1) ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ 
และการจัดการความรู้จากการบริการวิชาการ ดังภาพที  2 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 2: ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ และ 
           การจัดการความรู้จากการบริการวิชาการ 



 
 

4.1.2) โครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วยการเพิ ม
โครงการ การส่งรายงานสรุปและประเมินวิทยากร ดังภาพที  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3: การเพิ มโครงการบริการวิชาการ 

 
4.1.3) รายงานความก้าวหน้าของโครงการบริการ

วิชาการ ดังภาพที  4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 4: รายงานความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการ 

 

4.1.4) แบบฟอร์มด้านการบริการวิชาการ ดังภาพที  5 

 

 
     

ภาพที่ 5: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านการบริการวิชาการ 

4.1.5) ท่าเนียบที ปรึกษาและวิทยากร ดังภาพที  6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6: ท่าเนียบที ปรึกษาและวิทยากร 

 

 4.1.6) แบบสอบถามความต้องการรับบริการวิชาการ ดัง
ภาพที  7             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7: แบบสอบถามเพื อประเมินความต้องการฝึกอบรม 

 
  4.2 ผลการประเมินความถูกต้อง 

              ผลการประเมินความถูกต้องของระบบงาน จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ 
และผู้ใช้ระบบ  มีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
         4.2.1 ผู้บริหาร มีภาพรวมผลประเมินความถูกต้อง
ของระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี ย = 3.98 (�̅�=3.98) โดยมีค่า
ประเมิน สูงสุด เท่ากัน 3 รายการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
4.02 (�̅�=4.02) ได้แก่  การท่างานของระบบ การออกแบบ
หน้าจอและการแสดงผล สิทธิในการใช้งานระบบ ส่วนผล
ประเมินความถูกต้องเกี ยวกับการออกรายงาน อยู่ในระดับดี
เช่นกัน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.85 (�̅�=3.85) 
        4.2.2 ผู้ดูแลระบบ มีภาพรวมผลประเมินความ
ถูกต้องของระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.00 (�̅�= 
4.00) โดยมีค่าประเมินเกี ยวกับการออกรายงานอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.05 (�̅�= 4.05) การท่างานของระบบอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.03 (�̅�= 4.03)   และสิทธิในการใช้
งานระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.98 (�̅�= 3.98) 
เรียงตามล่าดับ 



 
 

                  4.2.3 กลุ่มผู้ใช้ระบบ มีภาพรวมผลประเมินความ
ถูกต้องของระบบอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.51(�̅�= 
4.51) โดยมีค่าประเมินด้านการออกแบบหน้าจอและการ
แสดงผล อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.71(�̅�= 4.71) 
การท่างานของระบบอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี ยเท่ ากับ 
4.51(�̅�= 4.51) การออกรายงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.43 (�̅�= 4.43) เรียงตามล่าดับ    
 
5. บทสรุป  
  จากการท่างานของระบบสารสนเทศ ส่าหรับการ
จัดการงานบริการวิชาการ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ  สามารถติ ดตามโครงการบริการ วิชาการ  และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และผลสรุปโดยการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่าผู้ใช้ระบบทุกระดับ ประเมิน
ค่าความถูกต้องในภาพรวมของระบบอยู่ในระดับดี ซึ งเห็นได้
จากผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นการประเมิน  หาก
พิจารณาในมิติรายการที ประเมิน จะพบว่ามีค่าความถูกต้องใน
ภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดับดีทุกรายการ
เช่นกัน  ซึ งสัมพัน ธ์กันกับผลการประเมินรายกลุ่มของ
ผู้เกี ยวข้องในการใช้ระบบ ซึ งหากเรียงล่าดับจากมากไปน้อย 
ปรากฏว่ารายการประเมินเกี ยวกับ การออกแบบหน้าจอและ
การแสดงผล มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
4.22 (�̅�= 4.22) การท่างานของระบบ มีค่าความถูกต้องอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.19 (�̅�= 4.19  ) สิทธิในการใช้งาน
ระบบมีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.12 
(�̅�= 4.12)  และ การออกรายงานมีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับ
ดี ค่าเฉลี ยเท่ากับ  4.11 (�̅�= 4.11)  เรียงตามล่าดับ  
 
6. อภิปรายผล 

              จากผลการประเมินความถูกต้องของผู้ใช้งานพบว่า   
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  อาจเป็นเพราะระบบ
สารสนเทศมี ส่วนช่วยอ่านวยความสะดวกต่อผู้ ใช้งาน 
สารสนเทศที ดีนั้น ต้องมีความถูกต้องของข้อมูล ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  ช่วยลดความซ่้าซ้อนในการท่างาน 
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
เพชราภรณ์ อาจศิริ [6]  ประภาพร มั นคง, มานิตย์ อาษานอก 
[7] แ ล ะ  Wen-Hsiang Lai and Hsin-Cheng Tsen (2012, น . 
173-182) [8] กล่าวว่า การน่าคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเป็นเครื องมือในการเก็บรวบรวม และ
ประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยความสัมพันธ์ของวงจรการพัฒนา
ระบบนั้น ท่าให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องและสืบค้นได้
ง่าย สามารถที จะน่าสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และส่งผลต่อการบริหารงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

         ควรปรับการแสดงผลที เหมาะสมให้สามารถรองรับบน
อุปกรณ์เคลื อนที ขนาดต่างๆ  (Responsive Web Design) 
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