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บทคัดย่อ 
 การวจิยัในครั% งนี% มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ดและศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ที�มีต่อระบบที�พฒันาขึ%น การพฒันาระบบในครั% งนี% ดําเนินการตาม
ทฤษฎีวฏัจกัรการพฒันาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) ของครรชิต มาลยัวงศ์ (2541:71-
76) ใชแ้ผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagrams) ในการอธิบายการไหลของขอ้มูลในระบบ ใช้
แบบจาํลองความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Entity-Relationship Model) ในการออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด
แสดงถึงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในฐานขอ้มูล ใชโ้ปรแกรม Visual Web Developer 2005 ในการพฒันาส่วนติดตอ่
กบัผูใ้ชง้าน (User Interface) และใชโ้ปรแกรม SQL Server 2005 ในการจดัการฐานขอ้มูล ระบบทาํงานภายใต้
ระบบปฏิบติัการ Windows Server 2003  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี%  
 1.  ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ สามารถนาํไปใชใ้นการจดัเก็บ
ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูลและจดัทาํรายงานไดถู้กตอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 2.  การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชที้�มีตอ่ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอด็ พบวา่ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นความสะดวกรวดเร็วมีความเหมาะสมมากที�สุด รองลงมา คือ ดา้นความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล  และดา้นความสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของผูใ้ช ้ ตามลาํดบั 
 

บทนํา 
 ฝ่ายแผนและงบประมาณ  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
เป็นหน่วยงานที�มีหนา้ที�ในการเสนอนโยบาย หลกัเกณฑ ์แนวปฏิบติั  และดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัทาํแผน  การ
จัดทํางบประมาณและอตัรากาํลงั  การติดตามและประเมินผล  การวางแผนและพฒันา การประกันคุณภาพ
การศึกษา  การบริหารจดัการภาครัฐ  ตลอดจนการจดัทาํขอ้มูลสถิติและสารสนเทศเพื�อการพฒันาและรายงาน
เผยแพร่แก่ผูส้นใจทั%งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  ดว้ยภารกิจที�เพิ�มขึ%นเนื�องจากโครงสร้างของมหาวิทยาลยัมี
การขยายตวั ประกอบกบัเทคโนโลยีสารสนเทศมีใชง้านทุกหน่วยงาน แต่มหาวิทยาลยัยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
งานแผนและงบประมาณ ทาํใหก้ารสืบคน้สารสนเทศมีความล่าชา้เพราะตอ้งใชบุ้คลากรในการกลั�นกรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํสาํคัญ :  ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ, ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร 

Keywords : plan and budget information system, management information system 
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สารสนเทศจากเอกสาร  ดังนั% นเพื�อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดและการสืบค้น
สารสนเทศงานแผนและงบประมาณสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งมากยิ�งขึ%นจึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ควรจะพฒันาระบบ
สารสนเทศงานแผนและงบประมาณ เพื�อใหก้ารปฏิบติังานของฝ่ายแผนและงบประมาณมีความคล่องตวัมากยิ�งขึ%น  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ประชากร 
  ประชากร ได้แก่  อาจารยแ์ละบุคลากร ฝ่ายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
จาํนวน  5   คน 
 2.   ขั@นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ 
  2.1  การพฒันาระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ เริ�มตน้จากการศึกษาระบบงานปัจจุบนั
ของฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานและรวบรวม
ตวัอยา่งเอกสารและรายงานปัจจุบนั นาํมาศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบงานใหม่ 
  2.2  ออกแบบระบบ  โดยใช ้Data Flow Diagrams  เป็นเครื�องมือในการทาํความเขา้ใจการไหลของ
ขอ้มูลที�ไหลเขา้สู่ระบบ ไหลไปประมวลผล ไหลออกจากระบบ  กระบวนการหรือขั%นตอนต่างๆ และผลลพัธ์ที�ได้
จากระบบอยา่งกวา้ง ๆ  และใชเ้ครื�องมือ Entity Relationship Model  ในการออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด 
โดยแสดงถึงความสมัพนัธ์และรายละเอียดของตารางต่าง ๆ  
  2.3  พฒันาระบบ    
  2.4  นาํระบบไปใหป้ระชากรทดลองใชง้าน จาํนวน 30 วนั (ในเบื%องตน้ใชว้ธีิการจดัอบรมการใช้
งานระบบใหก้บัประชากร) ในระหวา่งการทดลองใชง้านนั%นทาํการรวบรวมขอ้เสนอแนะทุก ๆ 5 วนั จาํนวน  6  
ครั% ง เพื�อนาํขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานของระบบใหมี้ความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ 
  2.5  นาํระบบไปติดตั%งใชง้านจริง 
  2.6  เริ�มเขา้สู่ระบบใหม่แบบขนาน 
 3.  เครืDองมอื 
  3.1  ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณที�พฒันาขึ%น 
  3.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชที้�มีตอ่ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  
   แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชที้�มีต่อระบบ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความสะดวก
รวดเร็ว  ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล และดา้นความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้(จีราภรณ์ รักษาแกว้ 
2539 : 60) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี%  
   ตอนที�  1  ประเมินความพึงพอใจตอ่การใชง้านระบบ  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย และมีความเหมาะอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
   ตอนที�  2   ขอ้เสนอแนะอื�นๆ มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Question) ให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในส่วนที�อยูน่อกเหนือจากคาํถามที�มีในแบบสอบถาม ตอนที�  1 
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- ขอ้มูลการตดัยอด 
 

 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.1  ติดตอ่ขอรับหนงัสือขอเชิญผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเครื�องมือ  จากฝ่ายธุรการ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัร้อยเอด็ 
  4.2  หลงัจากดาํเนินการตามขอ้  2.4  เสร็จสิ%นแลว้จึงขอความอนุเคราะห์ประชากรแสดงความ
คิดเห็นตอ่การใชง้านระบบดว้ยวธีิการตอบแบบสอบถาม 
  4.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปใหก้บัประชากรดว้ยตนเองและรับกลบัมา
ดว้ยตนเอง  
 

 5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลที�รวบรวมมาทั%งหมด โดยคาํนวณค่าเฉลี�ย (X ) (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 
183)   คา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) (รววีรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 204)  และร้อยละ ศึกษาความคิดเห็นทั%ง 3  
ดา้น รวมทั%งขอ้เสนอแนะ แลว้นาํเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบของตาราง 
 

ผลการวจัิย 
 1.  ผลการวเิคราะห์ระบบ 

  1.1  แผนภาพ Context Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที�  1  แผนภาพ  Context  Diagram  ของระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ 
 

- รายงาน   

เจา้หนา้ที� 

ผูใ้ชบ้ริการ 

- ขอ้มูลประเภทงบประมาณ 
- ขอ้มูลแผนงาน 
- ขอ้มูลผลผลิต 
- ขอ้มูลประเภทงบยอ่ย 
- ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ 
- ขอ้มูลขอบเขตการใช ้งปม. 
- ขอ้มูลการจดัสรร งปม. 
- ขอ้มูลการตดัยอด งปม. 
- ขอ้มลูโอนเปลี�ยน งปม. 
- ขอ้มูลยนืยนัการตดัยอด 
- ขอ้มูลแกไ้ขการตดัยอด 
- ขอ้มูลยกเลิกการตดัยอด 

- รายงาน 

ฝ่ายการเงิน 

- รายงาน   

-  ขอ้มูลการตดัยอด                                                                                         
P0 

ระบบสารสนเทศงาน 
แผนและงบประมาณ 
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  จากภาพที�  1  ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  ประกอบไปด้วยสภาพแวดลอ้มที�มี
ความสัมพนัธ์กนั  ไดแ้ก่  เจา้หน้าที�ประจาํฝ่ายแผนและงบประมาณ  เจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน  และผูใ้ชบ้ริการ ซึ� ง
ผูใ้ช้บริการ ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที� มีส่วนเกี�ยวข้องกับระบบ และข้อมูลต่าง ๆ ที� มี
ความสมัพนัธ์กบัระบบ  
  1.2  Entity Relationship Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2  Entity Relationship Model ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ 

หน่วยงาน 
รหสัหน่วยงาน 
ชื�อหน่วยงานไทย 
ชื�อหน่วยงานองักฤษ 
หวัหนา้หน่วยงาน 
 

คาํนาํหนา้ชื�อ 
 

รหสั 
คาํนาํหนา้ชื�อ 
 

ผูใ้ชบ้ริการ (Teacher) 
 

รหสัหน่วยงาน 
ชื�อผูใ้ช ้(login) 
รหสัคาํนาํหนา้ 
ชื�อ - สกุล 
สถานภาพ 
รหสัผา่น 

แผนงาน 
 

รหสัแผนงาน 
ชื�อแผนงาน 

ผลผลิต 
 

รหสัผลผลิต 
ชื�อผลผลิต 

ประเภท งปม 
 

รหสัประเภท งปม 
รายละเอียด 

ขอบเขตการใช ้งปม 
 

รหสัขอบเขต 
รายละเอียด 

กลุ่มยอ่ย 
 

รหสักลุ่มยอ่ย 
รายละเอียด 

ปรับโอน งปม  
 

รหสัโครงการโอน 
รหสัโครงการรับโอน 
จาํนวนเงิน 
วนัที�โอน 
ผูบ้นัทึก 
ปี งปม 
หมายเหตุ 

ตดัยอด งปม 
 

ปี งปม 
ผูบ้นัทึก 
ประเภท งปม 
เลขที�อา้งอิง 
รหสัโครงการ 
วนัที�ตดัยอด(แผน) 
วนัที�ตดัยอด(หน่วยงาน) 
เจา้ของโครงการ 
รายละเอียด 
เงินเดือน 
คา่ตอบแทน 
คา่ใชส้อย 
คา่วสัดุ 
คา่ครุภณัฑ ์
วนัที�ตดัยอด(การเงิน) 
จาํนวนเงินตดัยอด(การเงิน) 
คงเหลือ(แผน) 
คงเหลือ(การเงิน) 
จาํนวนเงินตดัยอด(แผน) 
ตรวจสอบสถานะ 
อนุมติั (แผน) 
อนุมติั (การเงิน) 
หมายเหตุ 
ผูข้ออนุมติั 

การจดัสรร งปม  
 

ปี งปม 
เจา้ของโครงการ 
รหสัโครงการ 
ชื�อโครงการ 
งปม ที�ไดรั้บ 
ตดัยอด(แผน) 
ตดัยอด(การเงิน) 
คงเหลือ(แผน) 
คงเหลือ(การเงิน) 
รหสัขอบเขต 
รหสัประเภทยอ่ย 
รหสัประเภท งปม 
รหสัแผนงาน 
รหสัผลผลิต 
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  จากภาพที�  2  ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  ประกอบไปดว้ยตารางจาํนวน  11 ตาราง 
เชื�อมความสมัพนัธ์โดยใชส้ญัลกัษณ์ 1 และ N ซึ� งมีความหมายวา่ 1 ต่อ กลุ่ม นั�นคือตารางที�มีสัญลกัษณ์ 1 จาํนวน 
1 เรคอร์ด สามารถเลือกเรคอร์ดของตารางที�สญัลกัษณ์  N  ไดห้ลายเรคอร์ด เป็นตน้ 
 2.  ผลการวจิยั 
  ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  เป็นระบบที�ทาํงานบนระบบปฏิบติัการวินโดว ์โดยใช้
โปรแกรม Visual Web Developer 2005 ในการพฒันาส่วนที�ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2005  ในส่วนของการจดัการฐานขอ้มูล มีองคป์ระกอบตา่ง ๆ ดงันี%  
  2.1  ระบบรักษาความปลอดภยั 
   เนื�องจากระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  เป็นระบบที�ไดพ้ฒันาขึ%นมาสาํหรับใชง้าน
แบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตทั%งเจา้หน้าที�ประจาํฝ่ายแผนและงบประมาณ  คณาจารยแ์ละบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง  
ดงันั%นจึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบตวัตนและตรวจสอบสิทธิ| ผูใ้ชง้านดว้ยวา่มีสิทธิ| ในการเขา้ใชง้านระบบหรือไม่
อยา่งไร  โดยทาํการตรวจสอบจากชื�อผูใ้ชง้านและรหสัผา่น  ดงัภาพที�  3 

 
 

ภาพที� 3 การตรวจสอบสิทธิ| การเขา้ใชง้านระบบ 
 

   จากภาพที�  3  ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการเขา้ใชง้านระบบจะตอ้งกรอกชื�อผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นให้ถูกตอ้ง 
ซึ�งชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นนั%นผูใ้ชง้านจะตอ้งติดตอ่ผูดู้แลระบบ 
  2.2  เมนูการใชง้านระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ 
   เมนูการใชง้านระบบมีสองรูปแบบคือ  เมนูสําหรับเจา้หนา้ที�ประจาํฝ่ายแผนและงบประมาณ    
(ถา้ลอ็กอินโดยใชชื้�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในกลุ่มของเจา้หนา้ที�ประจาํฝ่าย) และเมนูสาํหรับคณาจารยแ์ละบุคลากรที�
เกี�ยวขอ้ง (ถา้ลอ็กอินโดยใชชื้�อผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของคณาจารยแ์ละบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งที�ผูดู้แลระบบอนุญาต) ดงั
ภาพที� 4  ถึงภาพที�  8 

 
ภาพที�  4  เมนูหลกัสาํหรับคณาจารยแ์ละบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 
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  จากภาพที�  4  เป็นเมนูหลกัสาํหรับคณาจารยแ์ละบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง  มี  3 เมนูยอ่ยไดแ้ก่   
   1)  ตดัยอด  ใชส้าํหรับใหห้น่วยงานตดัยอดเองผา่นระบบ ก่อนส่งใบตดัยอดไปยงัฝ่ายแผนและ
งบประมาณเพื�อดาํเนินการตามขั%นตอนตอ่ไป 
   2)  ตรวจสอบงบประมาณ  ใชส้ําหรับตรวจสอบยอดงบประมาณเบิกจ่าย / คงเหลือในแต่ละ
โครงการที�อยูใ่นความรับผิดชอบ และ   
   3)  รายงานการตัดยอด  สําหรับรายงานรายละเอียดการตดัยอดของโครงการที�อยู่ในความ
รับผิดชอบของผูเ้ขา้ใชง้านระบบ  ดงัภาพที�  5  ถึงภาพที�  7 
 

 
 

ภาพที�  5  ตวัอยา่งหนา้จอสาํหรับตดัยอด 
 

 
 

ภาพที�  6  ตวัอยา่งหนา้จอตรวจสอบงบประมาณ 

 
ภาพที�  7  ตวัอยา่งหนา้จอรายงานการตดัยอดงบประมาณ 
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ภาพที�  8  เมนูหลกัสาํหรับเจา้หนา้ที�ประจาํฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 

  จากภาพที�  8  เป็นเมนูหลกัสาํหรับเจา้หนา้ที�ประจาํฝ่ายแผนและงบประมาณ ซึ� งมีรายละเอียดการ
ใชง้านดงันี%  
   1)  เมนู  “บันทึกการจัดสรร งปม.”  หลังจากที�งบประมาณประจาํปีผ่านสภามหาวิทยาลัย 
เจา้หนา้ที�ฝ่ายแผนและงบประมาณจะดาํเนินกรอกรายละเอียดโครงการทั%งหมดเขา้สู่ระบบ 
   2)  เมนู  “ตดัยอด (ฝ่ายแผน)”  ใชส้าํหรับการตดัยอดบางโครงการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3)  เมนู  “ตดัยอด(การเงิน)”  ใชส้าํหรับตดัยอดที�ฝ่ายการเงิน สาํหรับใบตดัยอดที�จะดาํเนินการ
เบิกจ่ายเงิน 
   4)  เมนู  “แกไ้ขการตดัยอด”  ในกรณีที�หน่วยงานตา่ง ๆ ตดัยอดผา่นระบบออนไลน์แลว้มีความ
ประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอียดการตดัยอด  ฝ่ายแผนและงบประมาณสามารถดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
   5)  เมนู  “ยกเลิกการตัดยอด”  ใช้ในกรณีที�ใบตัดยอดใดไม่ผ่านการอนุมัติ ฝ่ายแผนและ
งบประมาณสามารถยกเลิกใบตดัยอดนั%นเพื�อคืนเงินที�ตดัยอดไปแลว้ 
   6)  เมนู  “รายงานการตัดยอด”  รายงานการตัดยอดทั% งหมดในมหาวิทยาลยั  จําแนกตาม
ประเภทของงบประมาณ 
   7)  เมนู  “ตรวจสอบงบประมาณ”  ใชส้าํหรับตรวจสอบ การเบิกจ่าย  และงบประมาณคงเหลือ
ในแตล่ะโครงการ จาํแนกตามประเภทของงบประมาณ 
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   8)  เมนู  “รายละเอียดการใชจ่้าย งปม.”  ใชส้าํหรับรายงานรายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณ 
จาํแนกตามประเภทของการเบิกจ่าย เช่น  เงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ และค่าครุภัณฑ์ที� ดิน
สิ�งก่อสร้าง   
   9)  เมนู  “ยนืยนัการตดัยอด”  ใชใ้นกรณีที�หน่วยงานตา่ง  ๆ ตดัยอดเองผา่นระบบ ฝ่ายแผนและ
งบประมาณจะตรวจสอบรายละเอียดการตดัยอดถา้ทุกอยา่งถูกตอ้งก็อนุมติัการตดัยอด 
   10)  เมนู  “สรุปงบเบิกจ่าย / คงเหลือ”  ใชส้าํหรับรายงานงบคงเหลือ  งบเบิกจ่าย จาํแนกตามงบ
บุคลากร งบดาํเนินงาน งบรายจ่ายอื�น งบอุดหนุน และงบลงทุน 
   11)  เมนู  “โอนเปลี�ยนงบประมาณ”  ใชส้ําหรับโอนงบประมาณจากโครงการหนึ� งไปยงัอีก
โครงการหนึ�งเพื�อแกปั้ญหาบางอยา่ง 
   12)  เมนู  “รายงานการโอน งปม.”  ใชส้าํหรับรายงานขอ้มูลการโอนเปลี�ยนงบประมาณ 
 

 3.  ความพงึพอใจของผู้ใช้ทีDมต่ีอระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ 
 

ตาราง  1   คา่เฉลี�ย  ร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความเหมาะสม และลาํดบัที� ความพึงพอใจของผูใ้ชที้�มี 
                 ตอ่การใชง้านระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  โดยภาพรวม 
 

รายการ 
N=5 

ระดบัความเหมาะสม ลาํดบัทีD 
X  ร้อยละ S.D. 

1. ดา้นความสะดวกรวดเร็ว 4.48 89.6 0.23 มาก 1 
2. ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล 4.40 88.0 0.35 มาก 2 
3. ดา้นความสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.30 86.0 0.14 มาก 3 

รวม 4.39 87.8 0.16 มาก - 
 

  จากตารางที�  1 พบวา่ระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก  มีคา่เฉลี�ยเท่ากบั 4.39 
  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยดา้นที�มีคา่เฉลี�ยสูงสุด 
มีคา่เฉลี�ยเท่ากบั  4.48  ไดแ้ก่  ดา้นความสะดวกรวดเร็ว รองลงมามีค่าเฉลี�ยเท่ากบั  4.40  ไดแ้ก่ ดา้นความสมบูรณ์
ของขอ้มูล ส่วนดา้นความสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของผูใ้ช ้มีคา่เฉลี�ยตํ�าสุดเท่ากบั  4.30 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที�มีต่อระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยดา้นความสะดวกรวดเร็วมีความเหมาะสมมากที�สุด รองลงมาคือดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล  และดา้น
ความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูใ้ชต้ามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที�ตอ้งเอาไว ้และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกุสุมาวดี พลเรืองทอง  (2548 : บทคดัยอ่ )  ที�ไดท้าํการศึกษาเรื�อง การพฒันาระบบสารสนเทศงาน
แผนงาน โรงเรียนนามนพิทยาคม อาํเภอนามน จังหวดักาฬสินธ์ุ  ที�สรุปว่า การพฒันาระบบสารสนเทศงาน
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แผนงาน โรงเรียนนามนพิทยาคม ทาํให้สามารถเรียกใชข้อ้มูลจากระบบสารสนเทศงานแผนงาน ได้สะดวก
รวดเร็ว   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1  ควรจะพฒันาระบบสารสนเทศทุกระบบภายในมหาวทิยาลยัใหส้ามารถใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนั เพื�อลด
ความซํ% าซอ้นของขอ้มูลและสะดวกตอ่การดูแล การบริหารจดัการ และการสาํรองฐานขอ้มูล 
 2  ฐานขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ  ( User Account )  ควรใชร่้วมกนัทั%งระบบ เพื�อความสะดวกต่อการใชง้าน
ของผูใ้ช ้ ( Single sign on) 
 3  การพฒันาระบบสารสนเทศในปัจจุบนัควรจะพฒันาเป็น  Web Application  ทั% งหมดเพื�อความ
สะดวกตอ่การใชง้าน  คือผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กที�ทุกเวลาโดยใชเ้ครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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