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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ออกแบบ พัฒนา และประเมินหาประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศรับ-ประเมินบทความเพ่ือลงในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ในลักษณะของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ระดับผู้ให้บริการ 
จ านวน 3 คน และระดับผู้ขอรับบริการ จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินคุณภาพระบบส าหรับผู้บริหาร แบบประเมินคุณภาพ
ระบบส าหรับผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด าเนินการพัฒนาระบบ
ตามแนวคิดทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ใช้หลักการพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้  1) การศึกษา
ความเป็นไปได้ 2) การวิเคราะห์  3) การออกแบบ 4) การพัฒนา 5) การปรับเปลี่ยน และ 6) การ
บ ารุงรักษา ภาษาส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ คือ ภาษา PHP และ Java Script ระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ซอฟท์แวร์ ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่า  
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศรับ-ประเมินบทความเพ่ือลงในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน 
ได้แก ่ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ รองลงมาคือ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
ด้านความถูกต้องในการท างาน/การประมวลผลของระบบ และด้านประสิทธิภาพและความสามารถของ
ระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  
 2. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ประเมินบทความเพ่ือลงในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้ง่าย รองลงมามีความพึงพอใจ             
อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลและการรายงานได้อย่างถูกต้อง 
และความเหมาะสมของการเชื่อมโยงหน้าเมนูต่าง ๆ ในระบบ ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้
งานระบบ และมีระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งาน    
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Abstract 
 
 This was an applied research for developing information system that aimed to 
study, design, develop and evaluate the efficiency of the information system for 
receiving - evaluating articles publishing in NRRU Community Research Journal.  
 In order to facilitate the data collection, the samples were selected by 
purposive sampling method and divided into 3 groups: 5 of executives or experts, 3 of 
service providers, and 15 of service users. 
 The instruments of the study comprised of sets of questionnaire: the system’s 
quality assessment for executives, and experts and the satisfaction of the users. The 
system was developed in accordance with System Development Life Cycle (SDLC) that 
aimed to fix problems and response to the need of the users. There were 6 research 
processes: 1) studying the possibility, 2) analyzing, 3) designing, 4) developing, 5) 
adjusting and 6) maintaining. Computer Programming Language used in the web 
application were PHP and JavaScript and Database Management System. 
 The findings were: 
 1. Overall, the development of the information system was at the good level.  
All aspects, including Security, Facilitation and ease, Correctness/System processing and 
Efficiency and capability of the system that response to the need of the users, 
respectively, were at the good level. 
 2. Overall, the satisfaction of the users was at the fair level. The aspects of 
Efficiency and capability of the system that response to the need of the users and 
Simplicity were at the good level. The aspects of System processing and correctness, 
Appropriateness of menu linkages, Facilitation and speed, and Security were at the fair 
level. 
 


