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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศ
งานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  การวิจัยแบ่งออกเป็น 
2 ระยะคือ การศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้วยการวิจัยเอกสาร 
การเก็บสถิติการเข้าใช้งาน  และการสนทนากลุ่มผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานจ านวน 32 คน   
จากนั้นท าการตรวจสอบและพัฒนาแนวทางฯ ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานจ านวน 37 คน  ประชากรคือผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศงานวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จ านวน 32 คน กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มประชากร  
เครื่องมือที่ใช้คือแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก  สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์ความถ่ี   

ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ระบบสารสนเทศงานวิชาการของคณะครุศาสตร์มีจ านวนผู้เข้าใช้งาน
มากที่สุด  แต่เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการเข้าใช้และการค้นหาข้อมูลทุกหน่วยงาน
โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันมาก  เนื่องจากเนื้อหาภายในไม่สมบรูณ์และไม่เป็นปัจจุบัน   2)  
แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย นั้นควรด าเนินการใน  2 กิจกรรมคือ กิจกรรมหลักประกอบด้วย จ านวนเว็บเพจ จ านวน
ลิงค์ จ านวนแฟ้มข้อมูล จ านวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ  ส่วนกิจกรรม
สนับสนุนประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
เทคโนโลยี การจัดหาทรัพยากร  
 
ค าส าคัญ : การจัดการระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศงานวิชาการ  การจัดล าดับมหาวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 

The research objective of this study was to investigate the current situation 
and guidelines for managing the academic information system of Buriram Rajabhat 
University for the university ranking purpose.  The research was conducted in two 
phases: the current situation of the system operation was studied by researching from: 
documents, the collection of statistics of users’  system access, and a focus group 
discussion of 32 participants. Then, the academic information system was checked and 
developed for university ranking purpose.  In this phase, another focus group was 
organized with 37 experts and people in charge.  The population consisted of 32 
personnel: administrators and people in charge of the system. The sample group was 
the population. The research tool was a focus group interview form. The statistics used 
was frequency analysis.  

The results showed that 1)  the academic information system of Faculty of 
Education had the number of users accessed to the system the most. However, when 
analyzing and comparing between the system access and the information search of 
every section, it was found that there was very different in overall. Since the contents 
inside the system were not completed and they have not been updated. 2)  Guidelines 
for managing the academic information system of Buriram Rajabhat University for the 
university ranking purpose included the organization of two activities should be 
conducted: the main activity consisted of the number of webpages, links, information 
folders, academic articles, references of the articles.  Another activity was support 
activity which consisted of basic structure of the organization, Human Resource 
Management, technology development, and resource acquisition.            
 
Keywords:  information system management, academic information system, university 

ranking 
 
1.  บทน า 
 เมื่อโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น  ส่งผลท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการท างานมากขึ้น  
นับตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่นเดียวกับผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ในประชากรอายุ 6 
ปีขึ้นไป พบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 32.2  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 47.5 และผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ 81.4 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559, หน้า 6)  จะเห็นได้ว่าการใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลมีการแพร่กระจายไปสู่กลุ่มประชากรที่อายุน้อยซึ่งมี
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แนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ต่อไปในอนาคต ส่งผลท าให้องค์การต้องมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนอง
พฤติกรรมของลูกค้า ดังกรณีของบริษัทอาลีบาบาได้พัฒนาให้ลูกค้าสามารถสัมผัสกับการซื้อของ
ออนไลน์ได้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ พสชนันท์ บุญ
ช่วย และณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์ (2558, 58) ที่เห็นว่าผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ต้องมีการพัฒนาโดยการประชาสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ิมมากข้ึน 

 ท่ามกลางกระแสการหลั่งไหลของเทคโนโลยีท าให้เกิดผลกระทบต่อหลายองค์การ
รวมถึงสถาบันทางการศึกษาก็มีการจัดล าดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบสารสนเทศเช่นกัน จากเอกสาร
การจัดอันดับสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556, หน้า 8) ชี้ให้เห็นว่าการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การจัดอันดับการศึกษาในประเทศไทยและการ
จัดอันดับการศึกษาในระดับนานาชาติ  ซึ่งในการจัดล าดับการศึกษาในระดับนานาชาตินั้นมีการจัด
อันดับโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของต่างประเทศ เช่น นิตยสารเอเชียวีก  นิตยสารไทมส์                 
ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์  เว็บโอเมตริกซ์ เป็นต้น  

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดล าดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560  โดยได้รับล าดับที่ 32 รองจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National 
Institute of Development Administration)  เป็นที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่ง
รองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นล าดับที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Webometrics, 2017, p.1)  การได้รับการจัดล าดับดังกล่าวส่งผลท าให้
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปในวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่องค์การอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นการพัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล  จากสถานการณ์
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป อีกทั้งเป็นการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เป็นความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเพ่ือพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ต่อไป   
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย   

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพ่ือรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
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3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะประกอบด้วย  
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิชาการด้วยการวิจัย
เอกสาร การวิเคราะห์ความถี่ของการเข้าใช้งาน และการสนทนากลุ่มผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศงานวิชาจ านวน 32 คน ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 คน (2) ผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 คน  (3) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศจ านวน 2 คน  (4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจ านวน 2 คน (5) ผู้ดูแลเว็บไซต์ จ านวน 26 คน โดยแบ่งการ
สนทนากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1  ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการฯ จ านวน 6 คนและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงานระดับคณะ/ สาขาจ านวน 15 คน รวมเป็น 21 คน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
ผู้บริหาร นักวิชาการฯ จ านวน 6 คน และผู้ดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงาน จ านวน 
11 คนรวมเป็น  17 คน จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการฯ  

2. การตรวจสอบและพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์เพ่ือรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิชาจ านวน 37 คน ประกอบด้วย                         
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 4 คน  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
มหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน  (3) ผู้บริหารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน              
(4) ผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 คน (5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศจ านวน 2 คน (6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศจ านวน 2 คน  (7) ผู้ดูแลเว็บไซต์จ านวน 26 คน โดยแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อย กลุ่มที่ 1  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 คน ผู้บริหาร นักวิชาการฯ จ านวน 6 คนและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงานระดับคณะ/สาขาจ านวน 15 คน รวมเป็น 26 คน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 คน  ผู้บริหาร นักวิชาการฯ จ านวน 6 คน และผู้ดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงาน
ระดับส านัก/หน่วยงาน จ านวน 11 คนรวมเป็น  22 คน จากนั้นผู้วิจัยท าการปรับปรุงแนวทางการ
จัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ตามข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม  
 
4.  ผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยวิเคราะห์ความถี่ของการเข้าใช้งานระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 
พ.ศ. 2560 พบว่าเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์มีจ านวนการเข้าใช้งานและค้นหาข้อมูลมากที่สุด แต่เมื่อ
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการเข้าใช้และการค้นหาข้อมูลทุกหน่วยงานโดยภาพรวมพบว่ามี
ความแตกต่างกันมาก ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สถิติจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

คณะ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 

เข้าใช ้ ค้นหา เข้าใช ้ ค้นหา เข้าใช ้ ค้นหา เข้าใช ้ ค้นหา เข้าใช ้ ค้นหา 
ครุศาสตร์ 86,606 2,097 66,056 2,842 48,592 2,262 16,976 1,837 218,230 9,038 
วิทยาศาสตร์ 14,009 443 6,694 254 3,443 191 1,624 149 25,770 1,037 
วิทยาการจัดการ 6,166 198 4,876 253 5,508 375 3,651 411 20,201 1,237 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7,000 287 4,972 331 5,445 337 3,202 221 20,619 1,176 

มนุษยศาสตร์ 479 15 672 61 884 71 1,232 81 3,267 228 
เทคโนโลยีการเกษตร 4,939 213 7,651 276 6,358 284 15,615 830 34,563 1,603 
บัณฑิตวิทยาลัย 32,291 909 39130 1,484 15,933 669 38,193 1,895 125,547 4,957 

 
จากการสนทนากลุ่มพบว่าสาเหตุเกิดจากเนื้อหาภายในขาดความสมบรูณ์  ความน่าสนใจ 

และความเป็นปัจจุบัน  ซึ่งจากการวิเคราะห์พบจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญ 5 ประการคือ               
(1) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานมีทั้งที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีต่างภาระการท างานค่อนข้างมาก 
จึงท าให้ไม่มีเวลาในการด าเนินงาน (2) ผู้รับผิดชอบบางส่วนไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง จึง
ท าให้ขาดทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมเสริมบางอย่าง  (3) การขาดการส่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือการ
เผยแพร่ ท าให้ข้อมูลไม่มีความเคลื่อนไหว และทันสมัย  (4)  คณาจารย์ บุคลากรบางส่วนยังไม่เห็น
ความส าคัญต่อการเผยแพร่งานวิชาการในรูปแบบออนไลน์  (5) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ท าให้ต้องต้องเรียนรู้และทดลองเพ่ือค้นหาวิธีการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 

2) แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ือรองรับ
การจดัอันดับมหาวิทยาลัยนั้นควรด าเนินการในลักษณะเชิงระบบเป็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดให้
มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งในเชิงเทคนิคและการจัดการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
2 กิจกรรมคือ 
 1. กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 
     1.1  จ านวนเว็บเพจ ด าเนินการโดย  3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย (1) การปรับปรุง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสม  เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  
รองรับทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ  และปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ระดับคณะวิชา สาขาวิชา  ศูนย์  สถาบัน  และส านัก  ให้ครบทุกหน่วยงาน 
ให้มีเนื้อหาครบถ้วนโดยการสร้างแม่แบบเว็บไซต์ให้ (2) การสนับสนุนคณาจารย์ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และจัดให้มีประเมินจ านวนผู้เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
(3) สนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าเว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Website) ภายใต้การก ากับของส านัก
วิทยบริการฯ 
     1.2  จ านวนลิงค์ ด าเนินการโดย 3 แนวทางหลักประกอบด้วย (1) การเรียนรู้เทคนิค
วิธีการท าลิงค์  (2) การสร้างเพจเพ่ือกระจายข่าวสารและท าลิงค์กลับมายังเว็บไซต์  (3) การแลกลิงค์
กับหน่วยงานที่ท าตกลงร่วม โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการหน่วยงานภายนอก   
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 1.3 จ านวนแฟ้มข้อมูล ด าเนินการโดย 3 แนวทางหลักประกอบด้วย (1) การพัฒนา
ฐานข้อมูลวิจัยเพ่ือรองรับงานวิจัยของสถาบันวิจัย ทุกระดับ (2) การเผยแพร่เอกสารต่างๆ เช่น 
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน บทความ ฯลฯ ในรูปแบบของออนไลน์ (3) การสร้างเมนูดาวน์
โหลด เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อสื่อสารด้วยการสร้างเอกสารส าหรับบุคลากรให้สามารถดาวน์
โหลดผ่านเว็บไซต์ได้  
 1.4  จ านวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ด าเนินการโดย  4 
แนวทางหลักประกอบด้วย (1) การเลือกเมทาดาทา (Metadata) ในรูปแบบตามมาตรฐานของ 
Dublin Core  เพ่ือบันทึกข้อมูลที่เป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรมที่ใช้ในการสืบค้นและเรียกดู
ข้อมูลได้ (2) การค้นหาและส่งเสริมความโดดเด่นประเด็นการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (3) การ
ส่งเสริมและการกระตุ้นอาจารย์ท าวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ต่างประเทศ ในวารสารที่มีดัชนีผลกระทบ
การอ้างอิงวารสารสูง (Impact Factor)  (4) การท าความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศท่ีมีฐานการตีพิมพ์วารสารที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารสูง 

2.  กิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย 
2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ ด าเนินการโดย 3 แนวทางหลักประกอบด้วย (1) การ

จัดท านโยบายการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ชัดเจน โดยก าหนดเป็นภาระงานของ
แต่ละหน่วยงาน และมีการระบบการตรวจสอบอย่างชัดเจน (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน
พัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศต่างๆ และการก าหนดการพัฒนาข้อมูลออนไลน์ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินความดีความชอบ (3) ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ควรจัดสอบการสอบกลาง
ภาคในบางวิชาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการโดย 3 แนวทางหลักประกอบด้วย (1) การ 
จัดระบบและกลไกเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ (2) การจัดการอบรมแก่อาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ (3) 
การเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น การจัดประกวด การให้รางวัลส าหรับผู้ที่มีส่วนผลักดัน
การพัฒนาเว็บไซต์ เช่น การเขียนบล็อก การเผยแพร่ผลงานวิชาการ การอ้างอิงผลงานวิชาการ การมี
นวัตกรรม การผลิตข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นต้น 

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี ด าเนินการโดย 6 แนวทางหลักประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์
โครงสร้างเนื้อหาที่จะน าเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ชัดเจน (2) การจัดอบรมเทคนิคการน า
ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ (3) การติดตั้งระบบตรวจสอบการเข้าถึง
ของผู้ใช้ เช่น Google Analytics (4) การน าผลสถิติการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ความนิยม ค าค้น 
ข้อเสนอแนะ แหล่งผู้เข้าชม มาปรับปรุงการด าเนินงาน (5) การติดตั้งระบบป้องกันการจู่โจมเว็บไซต์
จากผู้ไม่หวังดีภายนอก (6) ส านักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์กลางในการจัดหาโปรแกรมเสริม (Plugin) ที่
ถูกลิขสิทธิ์ จัดอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมที่จ าเป็นต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน รวมถึง
การจัดหางบประมาณเพ่ือเตรียมพื้นท่ีหน่วยความจ า (Storage) เพ่ือรองรับการท าเว็บไซต์ส่วนตัว 
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 2.4 การจัดหาทรัพยากร ด าเนินการโดยการให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏบุรีรัมย์จัดท าเอกสารเพ่ิมเตรียมเผยแพร่บนเว็บไซต์ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน เอกสารประกอบการสอน ต ารา สื่อการสอน รายงานประจ าปี เอกสารเผยแพร่ 
กิจกรรมพิเศษ งานวิจัยนักศึกษา รวมถึงการมีมาตรการในการก ากับดูแล 

  
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์พบว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเตรียมความพร้อมในองค์ประกอบส าหรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดยเว็บโอเมตริกซ์ ที่ส าคัญ 2 ประการ ประกอบด้วย 
  1.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์  เครื่องแม่ข่าย  และอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครือข่าย  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากโปรแกรมการเก็บข้อมูลสถิติของเว็บโอเมตริกซ์นั้น  จะท าการส ารวจข้อมูลต่อเนื่องทุกวัน
เพ่ือน ามาท าสถิติ  หากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีปัญหาบ่อยครั้ง
หรือมีปัญหาการเชื่อมต่อท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ จะส่งผลโดยตรงต่อค่า
คะแนน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานและสามารถรองรับการจัดการเนื้อหาที่มีอยู่ได้  มีการ
จัดตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  รวมถึงป้องกันภัย
คุกคาม  ตรวจจับการโจมตี บุกรุกจากสิ่งแปลกปลอม  และท าการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
อย่างสม่ าเสมอ  สอดคล้องกับแนวคิดของวรธานี  เนตรงาม (2551, หน้า 44)  ที่ได้ให้ค าแนะน าว่า
ควรพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ตรวจสอบระบบเครือข่าย และเพ่ิมเติมอุปกรณ์ทาง
เครือข่ายให้เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  1.2 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต์  เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ไม่ได้จบ
การศึกษาในหลักสูตรในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์  ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
นอกจากการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปีแล้ว  การเลือก
เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายอย่าง CMS (Content Management System)  ซึ่งเป็น
เว็บไซต์กึ่งส าเร็จรูป เนื่องจากใช้งานง่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพล  แสนบุญส่ง (2559, หน้า 
122-123)  ที่เห็นว่าควรเลือกเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความยืดหยุ่น  สามารถแก้ไขรูปแบบการ
แสดงผลได้ง่ายโดยที่ผู้ ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมขั้นสูง  จากการ
เปรียบเทียบความนิยมการใช้งาน  Joomla , Word Press และ Durpal โดย Google Trend ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังแล้ว  พบว่า  Joomla มีแนวโน้มการพัฒนาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับ Word Press  ส่วน Drupal นั้น  ยังมีผู้ใช้น้อยมาก  (เอโอซอฟต์, 2560, หน้า 1)  อีกทั้ง Word 
Press ยังเป็น CMS ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เพราะความสามารถด้านการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด
อันดับการค้นหาในต าแหน่งที่ดีที่สุดของ Word Press ทั้งในด้าน Global Google Search  จ านวน 
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Plugins จ านวน Modules หรือ Extension ต่าง ๆ (Deviousmedia, 2017,p. 1) ดังจะเห็นได้ว่า 
Word Press จึงเป็นเครื่องมือการพัฒนาเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเลือกใช้งาน เพราะ
ความสามารถด้านการจัดการ SEO ของ Word Press จะท าให้เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในต าแหน่งที่ดีที่สุด
ของผลการค้นหาผ่าน Search Engine ซึ่งมีผลต่อค่าคะแนนของการจัดอันดับโดยเว็บ                    โอ
เมตริกซ์โดยตรง  
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ เพ่ือรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฎบุรีรัมย์นั้นควรอยู่บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหลัก 2 
กิจกรรมคือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมควรเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกัน
และกันเป็นห่วงโซ่เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย แตกต่างจากการศึกษา
ของณรงค์ศักดิ์ จายางกูร (2557, หน้า 67-69) ที่ให้ความส าคัญต่อตัวชี้วัดเพียงด้านเดียว  
หากแต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kess et al. (2010, p. 63-67) ที่พบว่าห่วงโซ่คุณค่าที่มีระบบ
การด าเนินงานที่ดี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Nath & Angeles (2007, p. 93-112)  ที่พบว่าในการบริหารงานในยุคที่องค์การถูกขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีนั้น  ความส าเร็จขององค์การไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การ หรือการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายข้ันสูงเพียงอย่างเดียว  แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น การพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าภายในองค์การ  

กิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเกณฑ์การจัดล าดับ
มหาวิทยาลัยของเว็บโอเมตริกซ์ ประกอบด้วย จ านวนเว็บเพจ จ านวนลิงค์ จ านวนแฟ้มข้อมูล และ
จ านวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ซึ่งแนวทางการด าเนินงานส่วนใหญ่จะ
เป็นเชิงเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินงานคือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  ทั้งนี้เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วทั้งในด้านเวลาและพ้ืนที่ และสามารถแพร่กระจายข้อมูลออกไปได้กว้างไกลมากขึ้นก่อให้เกิด
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆได้ตลอดเวลา  ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ เพ่ือรองรับการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์นั้นจะเริ่มต้องจากการที่บุคลากรในองค์การต้องมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา และสามารถน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีแบบแผนและ
เป็นระบบ  ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานประสิทธิภาพดีขึ้นสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Opengart (2015, p. 183-195) ที่พบว่าการเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน
การด าเนินงานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  

กิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมด าเนินงานที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากร  ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมหลักนั้นจ าเป็นที่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ และสนับสนุนจากองค์การเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จและลุล่วงได้  ดังนั้นควรมีการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือช่วยในการประสานงานหรือเอ้ืออ านวยเท่าที่ความสามารถจะท า
ได้  การสนับสนุนสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบของการก าหนดมาตรการ การสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
ใหม่ใน การด าเนินงาน ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
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Donnelly et al. (2016, p. 12)  ที่พบว่า การให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า อย่างใกล้ชิดจะช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน ช่วยให้สมาชิกเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการท างาน การประยุกต์ใช้
แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การมีปฏิสัมพันธ์ในการ
ท างาน และเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดี   

 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ควรมองเป็นภาพรวม
ของกิจกรรมทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมหลักประกอบด้วย จ านวนเว็บเพจ 
จ านวนลิงค์ จ านวนแฟ้มข้อมูล จ านวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ  ส่วน
กิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาทรัพยากร 
 
7.  ข้อเสนอแนะ   
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ เพ่ือรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฎบุรีรัมย์นั้นนอกจากจะมีโครงสร้างและเทคโนโลยีทางระบบสารสนเทศแล้ว สิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือการมีข้อมูลงานวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการในการน าเข้าข้อมูล
งานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการเพ่ือรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบุรีรัมย์นั้นเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
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