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ผลงานเล่มนี้ ผู้จัดท าได้สังเคราะห์กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
ในรูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในองค์กรเข้ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ 
ในการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าผลงานสังเคราะห์นี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน 
ในการน ากระบวนการ และระบบสารสนเทศที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของตนเองและ
หน่ วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  หากมีข้ อบกพร่องประการ ใด ผู้ เ ขี ยนขอน้อมรับ  และ 
ขออภัยมา ณ ที่นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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1. หลักการและเหตุผล  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยสนับสนุนทุนและจัดหาแหล่งทุนวิจัยให้แก่
อาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีหลากหลายแหล่งทุน ได้แก่ แหล่งทุนอุดหนุนที่มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
แหล่งงบประมาณทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา แหล่งงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งงบประมาณจากแหล่ง
ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เป็นต้น ซึ่งแหล่งทุน 
แต่ละแหล่ง มีกระบวน และแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนที่แตกต่างกัน  

 การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการเบิกจ่ายส าหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน ส่วนแหล่งเงินทุนภายนอก เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของแหล่งทุนนั้น ๆ ลักษณะการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยแหล่งทุนงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ด าเนินตามขั้นตอน กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยตาม
ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และข้อมูลทั้งหมด จะถูกจัดเก็บอยู่ในลักษณะ file excel และระบบ Cloud 
ของ Microsoft office 365 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นขึ้น คือความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้การตรวจสอบการเบิกจ่ายไม่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากข้อมูลที่มีมากเกินไป ท าให้
การเข้าถึงข้อมูลล่าช้า ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นระบบ และมีข้อมูลที่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามการเบิกจ่ายเงินทุน เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีรูปแบบที่สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ผู้จัดท าจึงด าเนินการสังเคราะห์กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย
เงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา และน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนของสถาบันวิจัยในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการติดตามโครงการด าเนินงาน ติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินของนักวิจัย ตลอดจน
ติดตามรายการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

 2. ผู้ปฏิบัติงานน าระบบไปประยุกต์ใช้ ท าให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสามารถน าเสนอรายงาน เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ 
ได้ทันต่อสถานการณ ์
  

4. นิยามศัพท์  
 ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายโดย
น าระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ 

เงินทุนอุดหนุนการวิจัย หมายความว่า เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตให้เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ในที่นี้หมายถึงแหล่งทุนรายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และแหล่งงบประมาณภายนอก  

  

5. การรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์  

การด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผ่านมา มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดปัญหา คือ พบความซ้ าซ้อนของข้อมูล และมีข้อมูลมากเกินไป ท าให้การตรวจสอบการเบิกจ่ายไม่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลล่าช้า ดังนั้นเพ่ือให้การสังเคราะห์เป็นระบบ เข้าใจง่าย และสามารถพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อไป ผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน โดยน าแนวคิด
การวิ เคราะห์ออกแบบระบบ (System Analysis and Design)  ที่  เกี ยรติพงษ์  อุดมธนะธี ระ  (2562)  
ได้กล่าวไว้ มาอธิบายเพ่ือให้เข้าใจง่าย และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป สรุปข้อมูลการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้   
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            1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)  
            2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
            3. วิเคราะห์ (Analysis) 
            4. ออกแบบ (Design) 
            5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
            6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
            7. บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 

ขั้นที่ 1 : การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition).  

ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกิดจากการบันทึกไฟล์ (file) ไว้หลายที่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย ต้องมีการปรับปรุง (Update) ข้อมูลการเบิกจ่ายอยู่ตลอด  
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และเมื่อข้อมูลเกิดการผิดพลาด ท าให้การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้  
ในขั้นตอนต่อไป เกิดปัญหา รวมทั้งการค้นหาข้อมูล ในการใช้งานข้อมูลการเบิกจ่ายไปยังขั้นตอนอ่ืน  
มีการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นไปได้ยาก ผู้ใช้งานท่านอ่ืนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ต้องผ่านการส่งไฟล์ (share 
file) และการสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายในแต่ละครั้งจึงต้องใช้เวลาในการจัดท า ผู้จัดท าอธิบายขั้นตอน กระบวนการ
เบิกจ่าย และสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอน กระบวนการเบิกจ่าย และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน 

ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ปัญหา ข้อมูล 
1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบปะหน้า 

การน าส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย และแบบเสนอพิจารณาขออนุมัติ  
เฉพาะโครงการที่ได้รับเงินทุนสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

-  - ใบปะหน้ าการน าส่ ง
เ อ ก ส า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
อุดหนุนการวิจัย และแบบ
เสนอพิจารณาขออนุมัติ  
เฉพาะโครงการที่ได้รับ
เ งิ น ทุ น ส ถ า บั น วิ จั ย 
และพัฒนา 

2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลการใช้
เงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- บันทึกข้อมูลซ้ ากัน 
- ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด 
- ค้นหาข้อมูลล่าช้า 

File excel 

3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการ
เบิ ก จ่ า ย เ งิ น  ต าม เ งื่ อ น ไ ขสั ญ ญ า รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

- - บันทึกข้อความขอเบิก 
   เงินทุนวิจัย 
- แบบ กค.02 
- สัญญาการรับทุนฯ 
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ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ปัญหา ข้อมูล 
- ใบส าคัญรับเงิน และ 
  ส าเนาบัตรประชาชน 

4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติและ
จัดเก็บเอสาร 

- คีย์ข้อมูลซ้ ากัน 
- ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด 
- ค้นหาข้อมูลล่าช้า 

File excel 

 

ข้อมูลที่ได้จากการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย และเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้งานไดด้ียิ่งขึ้นไป 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

เมื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ผู้จัดท าจึง 
มีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) จากข้อมูลปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
การรวบรวมข้อมูลการเก็บข้อมูลสารสนเทศในขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  
งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิเคราะห์ จาก file การใช้งานในโปรแกรม excel, บันทึกข้อความใน 
e-office, e-mail และรายงานการเบิกจ่าย ระหว่างปี 2562 – 2564  โดยมีการเก็บข้อมูลเฉลี่ยเป็นรายปี  
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดการใช้งานและปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งานและปัญหา จ านวนครั้งต่อปี(ประมาณการ) 
1 บันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่าย 170 
2 บันทึกข้อมูลซ้ ากัน 6 
3 ค้นหาข้อมูลที่ท าการบันทึก 150 
4 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย และการตรวจสอบซ้ า 120 
5 รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย 12 

 

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดเป็นข้อมูลแบบไฟล์ (file) ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก ในการใช้งาน
ไม่สะดวก ผู้จัดท าจึงเห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีในการในการจัดเก็บเป็นแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(Web Server) เพ่ือให้การจัดระบบจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือเสียค่าใช้จ่ายน้อย และลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) 

 การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมลงฐานข้อมูลการใช้เงินทุน
สถาบันวิจัยฯ จนถึงขั้นตอนบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร โดยดูจากหลักฐานเอกสารใบปะหน้าการน าส่งเอกสาร
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และแบบเสนอพิจารณาขออนุมัติ เฉพาะโครงการที่ได้รับเงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดูหลักฐานเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตามเงินงวดการจ่าย  
มาเปรียบเทียบกับไฟล์ excel น ามาท าเป็น contact diagram เพ่ือแสดงขั้นตอนของการน าเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
และข้ันตอนน าออกข้อมูล โดยสรุปข้อมูล ที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

 1. บันทึกข้อความ e- office  มีรายละเอียดในการน ามาวิเคราะห์ คือ เป็นข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายหลักฐาน 
ในการติดตามงาน 

2. เอกสารการเบิกจ่าย มีรายละเอียดในการน ามาวิเคราะห์  คือ บันทึกข้อความ ขออนุมัติ เบิกเงิน 
ทุนอุดหนุนการวิจัย หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค.02)  ส าเนาสัญญารับทุนวิจัย ส าเนาบัตรประชาชน และ 
ใบส าคัญรับเงิน สามารถน ามาแยกวิเคราะห ์

3. รายงานการเบิกจ่าย มีรายละเอียดในการน ามาวิเคราะห์ คือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับแสดงในขั้นตอนออกแบบ
รายงาน 

4. File excel มีรายละเอียดในการน ามาวิเคราะห์  คือ น ามาเปรียบเทียบกับเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ในระบบเพ่ือน ามาออกแบบเป็นฐานข้อมูล 

 

ขั้นตอนที่4 : การออกแบบ (Design) 

 การออกแบบระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
Contact diagram เป็นหลัก ส่วนการออกแบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน มีแนวคิดมาจากศูนย์สารสนเทศ
(กรุงเทพมหานคร, 2563) ประกอบกับข้อมูล ได้น ามาท าการออกแบบประกอบได้ด้วย ออกแบบ Database และ
ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของ Database นั้นได้ดูจาก file excel เป็นหลัก และแบบเสนอพิจารณาขออนุมัติ 
(ตัวอย่าง อยู่ในส่วนภาคผนวก) มาท าการวิเคราะห์จัดท าในรูปแบบ ER diagram เพ่ีอน าไปใช้กับฐานข้อมูล 
MariaDb ในส่วนของออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน ใช้รูปแบบของ framework bootstrap ที่เป็นทั้งหน้าบ้าน front end  
และหลังบ้าน back end ซ่ึงเป็นการออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลายอุปกรณ์ และสามารถใช้งานได้ดี 

ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) 

จากข้อมูลและแนวคิดที่ได้จากการออกแบบระบบในขั้นตอนที่ 4 น ามาพัฒนาระบบโดยเลือกเครื่องมือใน
การพัฒนา 2 ส่วนคือ server และ client ประกอบด้วยดังนี้ 
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 Server เป็นเครื่อง server ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบปฏิบัติการ Linux centos 7 ภายใน
ประกอบด้วย websever เป็น apache ที่สามารถท างานร่วมกับภาษา php 7.3 ขึ้นไป และมีฐานข้อมูล 
(Database) เป็น MariaDb 

 Client เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบในส่วนของการ Design ที่ออกแบบทั้ง black end และ front end  
ได้ใช้เป็น Bootstrap 3 กับ CSS 3 ในการพัฒนา และในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนค าสั่งคอมพิวเตอร์ได้
เลือกเป็น Visual Studio Code เครื่องมือที่เลือกใช้งานเป็นลักษณะไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source) 

 ในส่วนของการพัฒนาได้น าส่วนของ Design ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาท าการออกแบบ ภาษาท่ีใช้ใน
การพัฒนาคือ php (Hypertext Preprocessor) ซึ่งเป็นภาษาประเภท Script Language ที่ท างานแบบ Server 
Side Script กระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง interpreter  

ขั้นตอนที่ 6 : การปรับเปลี่ยน (Conversation) 

        ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหลังจากได้มีการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นไปแล้ว ได้ท าการทดลองใช้งานระบบ  
โดยปรับเปลี่ยนจากแบบเดิมที่เป็นการเก็บข้อมูลแบบ file excel ย้ายมาเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ด้วยการน า
ข้อมูลที่มีอยู่บันทึกเข้ากับระบบใหม่  

ขั้นตอนที่ 7 : บ ารุงรักษา (Maintenance) 

        การบ ารุงรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว 
ส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 
        1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) 
        2. การด าเนินงานในองค์กรเปลี่ยนไปหรือขั้นตอนการท างานมีการเปลี่ยนแปลง 
           หลังจากใช้งานในการบันทึกข้อมูลและการจัดการระบบได้มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ท างานได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ และในอนาคตจะมีการ update software ให้เป็นปัจจุบัน ตัวอย่างการปรับแก้ เช่น  
ย้ายต าแหน่งข้อมูลการบันทึก ให้อยู่ต าแหน่งที่เหมาะสม และการเพิ่มข้อมูลหมายเหตุของผู้ที่ตรวจเอกสาร 
 

6. การทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนั้นแบ่งออกดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อบังคบั ประกาศ 
2. แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. แนวคิดการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเว็บไซต์ 
4. แนวคิดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
5. แนวคิดการจัดระบบฐานข้อมูล 
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1. พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตปี 2558 -2559 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการบริหารการวิจัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
21 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ออกบังคับไว้ คือ “เงินทุนอุดหนุนการวิจัย” หมายความว่า เงินทุนอุดหนุน
การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางมหาวิทยาลัยให้เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ข้อ 6 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
(4) อนุมัติเงินทุนอุดหนุนการวิจัยตามประเภทและกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย
และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559 อาศัยอ านวจตามความในข้อ 10 และข้อ 14 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัยและงานวิจัย ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาตามรูปแบบที่
ก าหนด ข้อ 4 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามข้อ 4 (3) ให้จ่ายได้ตาม
เอกสารประกาศนี้ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)  

  สรุปได้ว่า การจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย มีการด าเนินการตามข้อบังคับ    
มีหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ  การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัยและงานวิจัย ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาตามรูปแบบที่ก าหนด  
เว้นแต่กรณีได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้เป็นไปตามรูปแบบของแหล่งทุนนั้น  ๆ ตามข้อ 4 
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมี ดังนี้  

(1) การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
(2) การพัฒนางานวิจัยเพื่อฝึกทักษะการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(3) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(4) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
(5) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
(6) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(7) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
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การประเมินโครงการวิจัยหรืองานวิจัย ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยตามข้อ 4(1) หรือ 4(2) ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
จ านวนไม่เกินสามคน 4(3) 4(4) 4(5) 4(6) หรือ 4(7) ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสามคน และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย 

สรุปได้ว่า ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ ในปัจจุบัน ที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการเบิกจ่ายส าหรับนักวิจัย 
ทั้งนี้ การประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ   
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงของแหล่งทุนนั้น ๆ ตามที่ระบุในสัญญา 

 

2. แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

    แนวคิดในการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC) คือ กระบวนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรนั้นจะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงานหลัก ๆ ดังนี้ ด้านการวางแผน (Planning Phase) ด้านการวิเคราะห์ 
(Analysis Phase) ด้านการออกแบบ (Design Phase) ด้านการสร้างและพัฒนา ( Implementation Phase) 
ส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
งานวิจัย ได้น ากระบวนการ SDLC น ามาแก้ปัญหา ประกอบไปด้วยขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน
คือ (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2562) 

1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู้ท างานวิจัยได้เก็บรวบรวมปัญหา
ของระบบ และกฏเกณท์ต่าง ๆ ของงาน ขั้นตอนการท างาน แผนงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมปัจุบันของระบบ 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) คือ ขั้นตอนในการก าหนดปัญหาประกอบด้วย การรับรู้
สภาพปัญหา ค้นหาต้นเหตุของปัญหา ศึกษาโครงสร้างของระบบ และจัดโครงการในการท างาน 

3. วิเคราะห์ (Analysis) จะเป็นการรวบรวมข้อมูล (Requirements) ที่ประกอบด้วยหลัก เช่นการจาก
สัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์จากระบบงานจริง จากในขั้นตอนนี้  ที่จะ ได้คือ  
การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ความต้องการระบบ สามารถสร้างเป็น diagram DFD หรือ ER ได ้

4. ออกแบบ (Design) จากการที่ได้จากการวิเคราะห์ จาก diagram สามารถจ าลองการใช้งานระบบ
โดยสามารถออกแบบเป็น รายงาน หน้าจอ ผังงานระบบ และอ่ืน ๆ ได ้

5. สร้าง หรือพัฒนาระบบ (Construction) ผู้ท างานวิจัย หรือ ผู้ พัฒนาระบบได้ท าการพัฒนา
โปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการท างาน 

6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) การทดสอบการท างานของระบบสามารถปรับการท างานให้
สอดคล้องกับที่วิเคราะห์ระบบ จัดท าการอบรมการใช้งาน หรือ ท าคู่มือการใช้งาน และการน าระบบมาใช้งาน 

7. บ ารุงรักษา (Maintenance) หลังจากที่มีการใช้งาน ระบบควรมีการปรับปรุงระบบให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างปกติ และแก้ข้อบกพร่องในการใช้งาน 
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วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) เป็นขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC  
มีขั้นตอนที่ใช้ศึกษากระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอนประกอบด้วย (กชนิภา  
การประเสริฐ, 2563) 

1. การวางแผน Planning เป็นระยะเริ่มแรกที่จะต้องส ารวจความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือค้นหา
โครงการพัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

2. การวิเคราะห์ Analysis นักวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิมเพ่ือท า 
ความเข้าใจกับปัญหา รวบรวมความต้องการในระบบงานใหม่จากผู้ใช้ แล้วน าสิ่งเหล่านั้นมาศึกษา วิเคราะห์ 

3. การออกแบบ Design ต้องออกแบบระบบสารสนเทศที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

4. การพัฒนาและติดตั้ง Implementation การสร้างระบบทดสอบ และติดตั้งระบบ และจะต้อง
เตรียมผู้ใช้งานของระบบหลังจากท่ีออกแบบแล้ว 

5. การบ ารุงรักษา Maintenance หลังจากการพัฒนาและติดตั้งแล้ว ต้องมีคนคอยดูแล สนับสนุน 
ช่วยเหลือ ผู้ใช้เมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
สรุปได้ว่า จากแนวคิดดังกล่าว ผู้จัดท าจึงน าขั้นตอนการพัฒนาระบบและวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน

ดังกล่าว มาด าเนินการสังเคราะห์กระบวนการ เพ่ือเป็นการประยุกต์การด าเนินงานพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนที่เหมาะสมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
3. แนวคิดการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเว็บไซต์   

   การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเว็บไซต์ คือ การออกแบบส่วนหน้าเว็บไซต์ท าให้ผู้พบเห็น
ประทับใจ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อ่านง่ายสบายตา  
มีเครืองมืออ านวยความสะดวกในการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ด้วยหลายอุปกรณ์ เ ช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
(computer) มือถือ (Mobile) และแท็บเล็ต (tablet) โดยมีปัจจัย ดังต่อไปนี้   

1. ความส าคัญของการออกแบบเว็บไซต์ 
2. การตั้งเป้าหมายของเว็บไซต์ 
3. หน้าตาของเว็บไซต์ต้องตั้งมาตรฐานส าหรับหน้าตาของเว็บไซต์ 
4. ความสามารถในการใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์ ต้องออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับผู้ ใช้ที่

หลากหลาย ในที่นี้หมายถึง คนพิการต่าง ๆ (วิภาวี เทียนทอง, 2559) 
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องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ดี จะต้องมีองค์ประกอบของเว็บไซต์อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย มีความเรียบง่าย 
เข้าใจง่าย มีความสม่ าเสมอ ไม่สับสน สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เนื้อหาต้องดี ครบถ้วน มีความสะดวกใน
การเข้าใช้งาน การออกแบบมีความคงที่ไม่เปลี่ยนไปจากหน้า (พิชญลักษณ์ พิชญกุล, 2563) 

ส่วนประกอบส าคัญบนหน้าเว็บเพจที่ควรจะมีประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนหัว (header)  
ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการใส่ภาพกราฟิกให้ดูสวยงาม สิ่งส าคัญหลัก ๆ เลย ก็คือ โลโก้ ชื่อเว็บไซต์และเมนูหลักที่
สามารถลิ้งค์ไปยังเนื้อหาในหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ส่วนเนื้อหา (body) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และท่ีส าคัญเนื้อหา
ในส่วนนี้ควรจะมีความกระชับ เข้าใจง่าย มีการใช้รูปแบบตัวอักษรแบบเรียบง่ายและเป็นระเบียบ ส่วนท้าย
(Footer) จะเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของผู้จัดท าเว็บไซต์ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเว็บไซต์นั้น ๆ  

การเลือกใช้สีส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะสีสามารถก าหนดอารมณ์ ความรู้สึกและกระตุ้นการรับรู้ทางด้านจิตใจของผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ 
สีแบ่งออกเป็นโทนสี ดังนี้  สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นสีแห่งความอบอุ่น ปลอบโยนและกระตุ้นความสุขได้ดี  
สีโทนเย็น (Cool Colors) ท าให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลิน และโทนสีโทนกลาง (Neutral Colors) ท าให้
รู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ ในการออกแบบควรเลือกตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้น ๆ 

สรุปได้ว่า การออกแบบเว็บไซต์ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  
ควรออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับหลายหลายอุปกรณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อ่านง่ายสบายตา  
และคุมโทนสีเย็น 

4. แนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS)  เป็นระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก ที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใช้งาน ด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ 
องค์กร   การน าข้อมูล ที่ต้องการออกมาใช้ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกน ามาใช้ เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งท าให้เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ต้องค านึงถึง การควบคุมและ
การจัดการ ความถูกต้อง ตลอดจนประสิทธิภาพ และลักษณะของสารสนเทศ และจุดประสงค์การใช้งาน
ประกอบด้วย  สารสนเทศเพ่ือการจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  
สารสนเทศเพ่ือการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง 
สารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุมในขั้นตอนนี้ผู้บริหารระดับล่างจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศ
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน และสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล (พงศกร ทวันเวช,2563) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  Management Information System  โดยที่ M = Management 
(การจัดการ,การบริหาร)  , I = Information (สารสนเทศ), S = System (ระบบ) ซึ่งอธิบายได้ว่า เป็นระบบการ
จัดการที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันจากแหล่งต่ าง ๆ อย่างมีระบบ หน้าที่หลักของระบบ
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สารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือเป็นข้อมูลที่ถูกแปลงเป็นสารสนเทศ ไปใช้ตัดสินใจ ประสานงาน วางแผน ควบคุม 
และปฏิบัติการของหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป ทั้งทางด้านสถิติและการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  แบ่งออกได้
ดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์การมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และ 
ประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของ
ผู้บริหาร (สุภัตรา ทรัพย์อุปการ, 2562) 

สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  
เป็นการรวมรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการเบิกจ่ายที่มีความสัมพันธ์กันมาสกัดจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

5. แนวคิดการจัดระบบฐานข้อมูล 
การจัดระบบฐานข้อมูล (Database Management)  หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบโดย

กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าด้วยกัน อย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็น
ฐานข้อมูลโดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้ง
ข้อมูล ในระบบก็จะถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการก าหนด ระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลขึ้น รูปแบบของการจัดการรวมแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วเก็บ ศูนย์กลางในลักษณะฐานข้อมูล Database  
จึงท าให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมูล Database Management system (DBMS) ซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรม
เฉพาะในการสร้างและบ ารุงรักษา Create and Maintenance ฐานข้อมูลและสามารถที่จะให้ผู้ใช้ประยุกต์ใช้กับ
งานสารสนเทศได้โดยการดึงข้อมูล Retrieve โดยมีโครงสร้าง Data Structure ประกอบด้วย 

- บิท Bit หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กท่ีสุด 
- ไบท์ Byte หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่กิดจากการน าบิทมารวมกันเป็นตัวอักขระ (Character) 
- เขตข้อมูล Field หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปมา

รวมกันแล้วได้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
- ระเบียน Record หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการน าเอาเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูลมา

รวมกัน เพ่ือเกิดเป็นข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- แฟ้มข้อมูล File หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการน าข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็นเรื่อง

เดียวกันมารวมกัน 
- ระบบฐานข้อมูล Database System หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียด

ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกันที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน 
การออกแบบฐานข้อมูล Designing Databases  จะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้าง

ของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการที่โปรแกรมที่เรียกใช้ฐานข้อมูล ดังนั้น เราจึงสามารถแบ่งวิธีการสร้าง
ฐานข้อมูลได้ ดังนี้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Relational Database เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง Table 
หรือเรียกว่า รีเลชั่น Relation มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว row และเป็นคอลัมน์ column การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างตาราง จะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ attribute  ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย Network Database 
ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจะเป็นการรวมระเบียนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูล
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เชิงสัมพันธ์ และฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น Hierarchical Database ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น เป็นโครงสร้างที่
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล ใ นลั กษณะคว ามสั ม พั น ธ์ แบบ พ่ อ - ลู ก  Parent Child Relationship Type : PCR Type  
(ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร, 2563) 

สรุปได้ว่า  การจัดระบบฐานข้อมูล  (Database Management)  ของระบบการจัดเก็บข้อมูล 
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยรูปแบบการจัดเก็บเป็นแบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Relational Database  
เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง Table ด้วยการอาศัยความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ 

7. ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 จากการสังเคราะห์กระบวนการของการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน งบประมาณทุนสถาบันวิจัย จากการรวบรวมข้อมูล 
และทฤษฎีแนวคิดการออกแบบระบบสารสนเทศ ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1.กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดท าได้ค้นพบการท างานของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว โดยเริ่มต้น
จากการวิเคราะห์ระบบการท างานของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ในลักษณะ
ของ Contact diagram  ดังภาพที่ 1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 contact diagram 

 

 

การจัดเก็บข้อมูล
การเบิกจ่ายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ด าเนินงานด้านการเงนิ 
อาจารย์/ผู้รับทุน 

เอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

ข้อมูลการเงิน 

เจ้าหน้าท่ีบัญช ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หลังจากที่ผู้จัดท าได้วิเคราะห์กระบวนการตาม contact diagram ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้แล้ว  
จึงน าเอาสิ่งที่ค้นพบได้จากการวิเคราะห์ระบบมาท าการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ  ER diagram และท า 
การนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ให้สามารถน าไปใช้กับ Database ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ER Diagram การจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

 การ Design UI ใช้การออกแบบของเฟรมเวิร์ค (Framework) ท าเว็บไซต์ที่เรียกว่า Bootstrap เป็น
เครื่องในการออกแบบเว็บไซต์ bootstrap สามารถออกแบบได้ทั้งเป็น Front-end Framework และส่วน Back-
end Framework ซึ่งใน bootstrap มีส่วนประกอบด้วย ชุดค าสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ 
JavaScript เป็นชุดค าสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือก าหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ( User Interface ) การออกแบบระบบประกอบ หน้า login หน้าจัดการผู้ใช้งาน 
ดังรูป 

 

 

 

 

 



14 
 

1. หน้าเข้าใช้งานระบบ เป็นหน้าส าหรับ login เข้าใช้งาน 

 
 

ภาพที่ 3  login เข้าใช้งาน 
 

2. หน้าจัดการผู้ใช้งาน เป็นหน้าส าหรับ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผู้ที่ใช้งานระบบ 

 
ภาพที่ 4 เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ผู้ที่ใช้งานระบบ 
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3. หน้าจัดการประเภทหมวดหมู่เอกสาร หน้าส าหรับแบ่งกลุ่มเอกสาร ที่ใช้ในการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 
 

 
ภาพที่ 5 จัดการประเภทหมวดหมู่เอกสาร 

 
4. หน้าจัดการเอกสาร ส าหรับการ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 จัดการเอกสาร ส าหรับการ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เอกสาร  
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5. เพ่ิมข้อมูล หน้าส าหรับเพ่ิมเอกสารหลักฐาน 
 

 
ภาพที่ 7 ส าหรับเพิ่มเอกสารหลักฐาน 

สรุป การพัฒนาออกแบบระบบจากระบบ File Excel แบบเดิม มาเป็นการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ พบว่า

สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้และดูจากการเปรียบเทียบการวิจารณ์การใช้งานระบบ 
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 การวิจารณ์ 

 จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง พระราชบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับ กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ในระบบเดิม และระบบใหม่โดยน าระบบสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้  
สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบจากระบบเก่า และระบบที่พัฒนาใหม่ได้ ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบการใช้งานของระบบงานเดิม และระบบที่พัฒนาใหม่ 

รายละเอียด ระบบเดิม  
(cloud excel) 

ระบบท่ีพัฒนาใหม่ 
(Web application) 

1. สามารถดูได้จากเครื่องไหนในมหาวิทยาลัยก็ได้   
2. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัย -  
3. ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าหน้าเชื่อถือ -  
4. ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล มีการก าหนดสิทธิ  
    ในการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ 

  

5. การเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้หลากหลายอุปกรณ์ -  
6. ง่ายต่อการใช้งาน -  
7. ค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -  
8. รายงานการเบิกจ่าย   

 

จะเหน็ได้ว่าข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่จัดเก็บใน
รูปแบบ file excel/cloud excel โดยอธิบายสรุปถึงข้อดี และข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี 

1. สามารถดไูดจ้ากเครื่องไหนในมหาวิทยาลัยก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องกลับมาดูท่ีเครื่องหลัก 
2. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัย 
3. ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
4. ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ 
5. การเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้หลากหลายอุปกรณ์ เช่น PC ,Mobile และ tablet 
6. ง่ายต่อการใช้งาน ออกแบบตามหลักของ Web Design 

 

 

 



18 
 

ข้อเสีย  

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 
2. ต้องมีการปรับปรุงระบบอยู่เสมอ 

 

ผลการสังเคราะห์ดังกล่าว ในส่วนของการพัฒนาระบบมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจบ ศรีวงษ์ 
(2560) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า
เมื่อมีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินงานมีการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน มีการชี้แจงขั้นตอน 
ในการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้มารับบริการ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดบรรยากาศของสถานที่ให้บริการ ตลอดจนการ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริการ  

ส่วนด้านการปรับเปลี่ยนลักษณะของไฟล์ Excel มาเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์ สติมั่น (2558) ที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นระบบมีความสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียด
ของงานวิจัยและสร้างสรรค์รวมทั้งไฟล์ข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพในการท างาน และพงศกร ทวันเวช (2563) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารงานวิจัยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใช้รูปแบบการพัฒนาโดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle:SDLC) ในการพัฒนา ช่วยในการวิเคราะห์ระบบโดยตั้งแต่การท าความเข้าใจกับปัญหา  
หาข้อมูล จากผู้ใช้งาน และรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ระบบ ออกแบบและพัฒนาระบบ ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
ในระดับดี โดยดูจากการใช้งานที่สะดวกไม่ซับซ้อน ข้อมูลมีความถูกต้อง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

สรุปผล การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงิ นทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่า มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ลดความซ้ าซ้อน ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย 
ของข้อมูล ในการจัดเก็บข้อมูลอยู่บน Server ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีระบบส ารองข้อมูล (backup) ท าให้
ข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการเสียหาย  

 
 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา   

1. ควรเชื่อมโยงข้อมูลจาก ระบบ R-system Plus ในส่วนของการติดตามจากอาจารย์ผู้ท างานวิจัย  
ในการขอทุนวิจัย  เพ่ือให้ระบบมีข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2. ผู้ดูแลระบบควรอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้รับทุนวิจัยสามารถ ติดตามสถานะการเบิกจ่าย
ไดด้้วยตนเอง 
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ภาคผนวก ก  

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน 
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แบบเสนอพิจารณาขออนุมัติ เฉพาะโครงการที่ได้รับเงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาคผนวก ข  

 

ตัวอย่าง ฐานการใช้เงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา แบบ excel 
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ตัวอย่าง ฐานการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามงวดเงิน 
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ตัวอย่าง ฐานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จาก e-Office 
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ตัวอย่าง รายงานสรุปการด าเนินงานทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

การจัดท าสัญญา 
รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

การเบิกจ่าย งวดที่ 1 ปัญหาการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข 

ท าสัญญาเรียบร้อย เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย 
31 31 24 4 ปัญหาการด าเนินงาน 

     ผู้วิจัยส่งสัญญารับทุนล่าช้า เนื่องจากการรอ
ลายเซ็นท่ีปรึกษางานวิจัย และผู้วิจัยอยู่ศูนย์การศึกษา 
การส่งเอกสารต่าง ๆ จะช้ากว่าในมหาวิทยาลัย จึง
ส่งผลท าให้การเบิกจ่ายล่าช้าออกไป 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ติดตามการเบิกจ่าย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
2. จัดท าตัวอย่างการเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้วิจัยเป็นตัวอย่าง 
โ ด ย ส่ ง เ อ กส า ร ให้ ท า ง  e office แ ล ะ ส ามา รถ 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


