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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร  
[  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ามี*) และการทดลองนำเสนอ
ผลงาน) 
[√ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide และการทดลองนำเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [√] หน่วยงานด้านการศึกษา   

[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องนำเสนอ “Nursing Research Stystem: ระบบและวิธีปฏิบัติในการจัดทำเนียบผลงานวิจัยและวิชาการในคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด    [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล    [√]  6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู ่เลขที่ 99 อาคารปิยชาติ 1 ชั้น 10 หมู่ที่ 18  
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 7385 
เว็บไซต์ https://nurse.tu.ac.th/  เบอร์มือถือ 095-5055088  อีเมล์ venus@nurse.tu.ac.th 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) นำเทคโนโลยีพ้ืนฐานมาใช้พัฒนาระบบและแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและวิชาการ 
2) อำนวจความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการสืบค้นผลงานวิจัยและวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) หน่วยงานมีข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถนำไปวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยในปัจจุบันและแนวโน้มการ

ส่งเสริมการวิจัยในอนาคต 
 

ประสิทธิผล (ตอ้งวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมผลงานวิจัยและวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์  ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100 
2. เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เช่น website, 
Facebook. 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสืบค้นงานวิจัยและวิชาการบนระบบ Nursing Research Stystem สูงกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
   [√] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
           [√] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 

https://nurse.tu.ac.th/
mailto:venus@nurse.tu.ac.th
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : Nursing Research Stystem: ระบบและวิธีปฏิบั ติ ในการจัดทำเนี ยบผลงานวิจั ยและวิชาการใน               
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

งานวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์สำหรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างองค์รู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข, และแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก เพ่ือขานรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคณะ
พยาบาลศาสตร์จึงได้กำหนดนโยบายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางการวิจัยผ่านค่านิยมของคณะ (NURSE-TU) และ
เป้าหมายในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ด้านสุขภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาวมาโดยตลอด 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่ง
สร้างพยาบาลเพ่ืออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล  ผ่านค่านิยมของคณะ NURSE-TU ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้
ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสร้างผลงานที่
แตกต่าง โดดเด่น และชัดเจน (U-Uniqueness และ T-Teamwork) และได้ถูกบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ผลงานของคณาจารย์ในคณะทั้งในระยะสั้งและระยะยาวอีกด้วย 

หน่วยวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการและบริหาร
ผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายด้านการวิจัยของคณะ จากการรวบรวมข้อมูลในช่วง 2550-2564  และปีที่ผ่านมา
คณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น แต่กลับพบว่าข้อมูลยังมีความกระจัดกระจายเนื่องจากขาดแนวปฏิบัติและ
ระบบในการรวบรวมจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และนักวิจัยผ่านโปรแกรม Excel และ 
webpage ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคต่อการนำเสนอข้อมูลเพ่ือใช้เชิงบริหารงานวิจัยตามนโยบายของคณะ และลด
ความสามารถในการเข้าถึงหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ 

แนวปฏิบัติ “Nursing Research Stystem” หรือระบบการจัดการงานวิจัยทางการพยาบาลจึงได้ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือพัฒนากระบวนงานอันเป็นวิธีปฏิบัติในการรวบรวมระบบสารสนเทศทางและข้อมูลด้านงานวิจัยที่ครบถ้วน  เพ่ือ
สร้างโอกาสในการเผยแพร่และการเข้าถึงผลงาน  และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะไม่ว่าจะ
เป็นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป  ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านการบริหารงานตามนโยบายของคณะเนื่องจาก
สามารถทำให้เห็นสถานการณ์ด้านการวิจัยในปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข และทิศทางในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชน
ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล 
 
ค่านิยม (VALUE) เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม   สัมพันธ์เป็น
ทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

  
พันธกิจหลักขององค์กร (MISSION STATEMENT)  
บริหารงานด้วยการวางเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
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ขั้นตอนในการออกแบบ พัฒนา และนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ผู้ศึกษาได้นำวงจรเดมิ่ง (PDCA) วงจรบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา ได้แก่  
ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) และขั้นการปรับปรุงแก้ไข 
(Act)  ใช้วงจรการพัฒนาระบบงาน             

 
 ระบบ Nursing Research Stystem ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้วงจรเดมิ่ง (PDCA) ที่มีมาตรฐานและ
ครอบคลุม 4 ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้มีการมองเห็นปัญหา วางแผนแก้ไข ประเมินผลการนำไปใช้อย่างเป็นระบบโดยมี
การดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA กระบวนการ วางแผนและกำหนดแนวทางแก้ไข 
1. การวางแผน (Plan)  
   ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการจัดเก็บข้อมูล 
การนำข้อมูลไปใช้จากผู้วิจัย 
และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บข้อมูลผลงาน
ด้ านวิจั ยของอาจารย์ และ
นักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
โดยรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขั้นใน
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยพบ
ปัญหาดังนี้ 
   1. อาจารย์และนักวิจัยไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ของตนเองได้ ทำให้เมื่อส่งข้อมูลมาหากมีการ
บันทึกข้อมูลผิดพลาดจะต้องรอจนกว่าเจ้าของ
ผลงานตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ และแจ้งมาที่
งานวิจัยจึงจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจัดทำหน้าเว็บไซต์และเผยแพร่ไปแล้ว 
   2. ความล่าช้าในการ Update ข้อมูลจาก
งานวิจัยที่จะต้องให้ผู้ที่สามารถจัดทำข้อมูลบน 
website ได้เป็นผู้ดำเนินการ และต้องใช้เวลาใน
การฝึกอบรมให้บุคลากรทุกคนของงานวิจัย
สามารถดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ได้ ซึ่งไม่ใช่งาน
โดยตรงของบุคลากรด้านนี้ 
   3. การจัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่สามารถ
จัดพิมพ์รายงานให้พอดีกับหน้ากระดาษและ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ ได้  เพราะต้อง copy 
ข้อมูลจากหน้าเว็บมาจัดเรียงอีกครั้งจึงสามารถ
ใช้ได ้
   4. ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลในภาพรวมของ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดได้ เนื่องจากการ
นำเสนอเป็นในรูปแบบของ webpage แบ่งเป็น
ข้อมูลผลงานของแต่ละคน เมื่อต้องการสืบค้นคำ
เฉพาะภาพรวมของทุกคนจึงไม่สามารถทำได้
เพราะไม่ใช่การจัดทำในรูปแบบของฐานข้อมูล 
 
 

   1. ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยการศึกษาข้อมูลเดิมที่ต้อง
จัดเก็บทั้งหมด และหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลที่
เชื่ อม โยงกันและสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
   2. จัดเก็บข้อมูลทุกส่วนเข้า
ระบบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
อาจารย์และนักวิจั ยสามารถ
ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซต์ของงานวิจัยได้ 
   3. ออกแบบการรายงานข้อมูล
รายบุคคลให้สามารถจัดพิมพ์เป็น
รายบุคคลได ้
   4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดทำระบบ
ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ เช่น 
การสืบค้นจากคำที่มีในชื่อของ
โครงการวิจัย เป็นต้น 
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วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA กระบวนการ วางแผนและกำหนดแนวทางแก้ไข 
2. การนำแผนไปปฏิบัติ (Do) 
สร้างและแสวงหาความรู้การ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

1. การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลแต่ละด้าน โดย
จัดทำเป็นตารางข้อมูลที่ต้องจัดเก็บแต่ละด้าน 
2. การออกแบบการเชื่อมโยงการนำเข้าข้อมูลใน
ระบบ ในแต่ละส่วนโดยให้อาจารย์ และนักวิจัย
สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ด้วย 
3. ออกแบบรายงานข้อมูลที่ต้องการเพ่ือใช้ใน
การออกแบบโปรแกรมระบบ 

 

3. การติดตามและตรวจสอบ
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทำงาน (Check) 
 

1. ทดสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ 
2. ทดสอบการรายงานผลข้อมูล 
3. ทดสอบการสืบค้นข้อมูล 
   ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ พิจารณาการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบและเสนอ
แนวทางแก้ไขระบบฯ ก่อนนำไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 

4. การปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 

    มีการแบ่ งปันแลกเปลี่ ยนและเรียนรู้กับ
คณะกรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ และนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง นอกจากนี้ ยังได้มีการ
แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันในงานวิจัยและสำนักงาน
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งผลสำเร็จจาก
การทดสอบการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ผลงานด้านวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พบว่า  
   1. อาจารย์และนักวิจัยสามารถดำเนินการด้วย
ตนเองโดยเมื่อบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว ฝ่ายวิจัย
ควรตรวจสอบอีกครั้งก่อนการนำข้อมูลขึ้นใน
ระบบออนไลน์  
   2. การระบุให้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ
อีกครั้งก่อนการเผยแพร่ข้อมูล 
   3. อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
   4. สามารถรายงานข้อมูลได ้
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอโดยการเปรียบเทียบ ระบบการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผลงานด้านวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบเดิมและการจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานระบบ
ข้อมูล Online 

รายละเอียด/ประเด็นที่นำมาปรับปรุง 
การจัดเก็บข้อมลูด้วย webpage 

(แบบเดิม) 
การจัดเก็บข้อมลูด้วยระบบ ฐานข้อมูล Online 

(แบบใหม่) 
1. การ Update ข้อมูลผลงาน
เ พ่ื อ แ ส ด ง ผ ล ข้ อ มู ล  แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย วิ จั ย เ ป็ น
ผู้ดำเนินการ 

อาจารย์  นั กวิจั ยและเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายวิจั ย
สามารถดำเนินการบันทึกขอมูลในระบบได้ 
 
 

2. การต้องใช้ความรู้ในการจัดทำ 
website การนำเสนอข้อมูลใน
ระบบ 

จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถ
ใน ก า ร จั ด ท ำ เว็ บ ไซ ต์  ห รื อ
เจ้ า ห น้ า ที่ ด้ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการจัดทำข้อมูลลง
ในหน้าเว็บ 

เนื่องจากเป็นระบบที่เข้าถึงง่ายมีการใช้งาน
เหมือนโปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้ไม่จำเป็นต้อง
เป็นผู้มีความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ 
หรือเจ้าหน้าที่ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะ 
 

3. การใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
ข้อมูลผลงาน  และการสืบค้น
ข้อมูล 

เนื่องจากการบันทึกข้อมูลผลงาน
ในหน้าเว็บเพจจะดำเนินการด้วย
การสร้างหน้าผลงานของอาจารย์
และนักวิจัยเป็นหน้าๆ การสืบค้น
ข้อมูลผลงานโดยรวมไม่สามารถ
ทำได้ จะทำได้เพียงเข้าไปในหน้า 
webpage ของเจ้าของผลงานนั้น 
ๆ และค้นหาข้อมูล ซึ่ งต้องใช้
ระยะเวลาในการค้นหา และ
สิ้นเปลืองระยะเวลามาก 
 
 

เนื่องจากการจัดเก็บข้อเป็นการจัดเก็บข้อมูล
ด้ ว ย ร ะบ บ ฐ าน ข้ อ มู ล  ท ำ ให้ ส าม า ร ถ
ประมวลผลข้อมูลโดยรวมและสืบค้นข้อมูล
ทั้งหมดพร้อมกันได้ เช่น การค้นหาคำที่มีใน
ชื่อโครงการวิจัย และการค้นหาตามประเภท
ผลงาน ได้ทันที  ประหยัดเวลา และได้รับ
ข้อมูลรวดเร็ว 

4. การรายงานผลข้อมูล  หรือ 
export ข้อมูลผลงาน 

การรายงานข้อมูลสืบค้นได้เพียง
เป็นรายบุคคลจะแบ่งเป็นหน้าๆ 
ของเจ้าของผลงาน การนำข้อมูล
ไปใช้จะต้องจัดพิมพ์ผ่านหน้ า
เว็บ ไซต์  ห รือ  copy ข้อมู ล ไป
จัดเรียงให้เหมาะสมในโปรแกรม
การจัดการเอกสารอีกครั้ ง ไม่
สามารถ export ข้อมูลเป็น file 
pdf ได ้
 
 
 
 
 

การรายงานข้อมูล สามารถสืบค้นจากผู้วิจัย 
และเรียกพิมพ์รายงานหรือ export  file เป็น 
pdf ได ้ 
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รายละเอียด/ประเด็นที่นำมาปรับปรุง 
การจัดเก็บข้อมลูด้วย webpage 

(แบบเดิม) 
การจัดเก็บข้อมลูด้วยระบบ ฐานข้อมูล Online 

(แบบใหม่) 
5. การจัดเก็บข้อมูล เป็นการ update ข้อมูลเหมือน

การพิมพ์เอกสาร โดยจัดทำข้อมูล
ผ ล งาน บ น ห น้ า เว็ บ เพ จข อ ง
เจ้าของผลงานแต่ละหน้า ไม่มี
ระบบฐานข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล 

6. การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เป็นการจัดทำข้อมูลลงในหน้าเว็บ 
ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลแบบทั่วไป 

มีการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

7. การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

การบันทึกข้อมูลลงบนหน้าเว็บ 
จั ดท ำโดย เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายวิ จั ย
เท่านั้น เมื่ออาจารย์และนักวิจัย
ส่งข้อมูลมาเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้
บันทึกข้อมูลตามที่จัดส่งทำให้
ผู้ วิ จั ย ไม่ ส าม ารถจั ด ท ำห รื อ
ตรวจสอบข้อมูลของตนเองก่อน
เผยแพร่ได้  

การบันทึกข้อมูลสามารถจัดทำโดยอาจารย์
และนักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย กรณีที่
อาจารย์และนักวิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูล ฝ่าย
วิจัยจะทำการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลก่อน
จึงจะแสดงผลข้อมูลในระบบและเผยแพร่บน
สื่อออนไลน์ และกรณีที่เจ้าหน้าที่วิจัยเป็นผู้
บันทึกข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าสู่
ระบบเพ่ือปรับแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ 

8. การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลมีเพียงเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิจัยเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้  
username และ Password ของ
ผู้จัดทำเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยซึ่ง
ส ามารถควบคุ ม เว็บ ไซต์ ของ
งานวิจัยทั้ งหมด จึงไม่สามารถ
เผ ย แ พ ร่ ให้ บุ ค ค ล อ่ื น เข้ า ไป
ดำเนินการได ้

มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยอาจารย์
และนักวิจัย สามารถเข้าถึงข้อมูลและปรับแก้
ไขเฉพาะในส่วนของตน เองเท่ านั้ น  และ
ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลได้ แต่ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
ทำหน้าที่ เป็น admin ของระบบเพ่ือจัดทำ
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล 
 

9. การใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน
สำหรับจัดทำข้อมูล 

ต้องมีโปรแกรมการจัดทำเว็บไซต์
โดยเฉพาะจึงสามารถดำเนินการ
ได ้

เนื่องจากระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บผลงาน
ด้านวิจัยนี้ เป็นการสร้าง Application ในการ
จัดการระบบฐานข้อมูลออนไลน์ จึงไม่ต้องใช้
โปรแกรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ผู้ใช้งานสามารถเปิด
ระบบออนไลน์และใช้งานได้ทันที 
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     แนวทางและวิธีปรับปรุงงานและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผลงานด้านวิจัย ของอาจารย์และนักวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลงานด้าน
วิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 

     การเปลี่ยนแปลงแบบขนาน ผู้ศึกษาเลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบขนาน ซึ่งมีข้อดีคือ      มีความ
ปลอดภัยสูง สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์การใช้งานจากระบบเดิมและระบบใหม่ โดยจะทำการพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลแบบใหม่และยังคงใช้การจัดเก็บข้อมูลเดิมควบคู่กันไป จนกว่าจะดำเนินการแบบใหม่แล้วเสร็จ 

 

     
 

การพัฒนาตามช่วงระยะเวลา 
 

รูปแบบการรวมรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลผลงานด้านวิจัยที่ผ่าน
มาถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2559 การจัดเก็บข้อมูลผลงานด้วย Microsoft 
Excel 

ปี พ.ศ. 2560 รูปแบบการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผลงานด้านวจิัยใน
รูปแบบของ webpage เผยแพร่ขอ้มูลผลงานของอาจารย์และ
นักวิจัยบนเว็บไซต์ของงานวิจัย  และพัฒนาการจัดเก็บในรูปแบบ
ระบบฐานข้อมลูออนไลน ์
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ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ “Nursing Research Stystem: ระบบและวิธีปฏิบตัิในการจัดทำเนียบผลงานวิจัยและวิชาการใน                    

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” Link : http://research.nurse.tu.ac.th/ทำเนียบ/ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบระบบ 
 ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดของคณะที่สามารถเผยแพร่ได้ 
 ขั้นที่ 2 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบของระบบออนไลน์ 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สรุปผล           

http://research.nurse.tu.ac.th/ทำเนียบ/
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ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัดของคณะท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 
สำหรับการรวบรวมข้อมูลผลงานด้านวิจัยที่ต้องจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนี้  ได้นำข้อมูลมาจากการรายงานผลข้อมูลตามองค์ประกอบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ที่สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ รายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นที่ 2 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบของระบบออนไลน์  
- การออกแบบการพัฒนาระบบ แผนผัง Flowchart การทำงานของระบบ 

 
   
เร่ิมต้น 

อาจารยแ์ละนกัวิจยั เจา้หนา้ท่ีงานวิจยั ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

Login เขา้ระบบ 

เพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผลงานตนเอง 

สืบคน้ขอ้มูล 

สร้าง/แกไ้ขขอ้มูล 

ขอ้มูลผลงานวิจยั/ต ารา ขอ้มูลการตีพิมพร์ะดบัชาติ/นานาชาติ ขอ้มูลการจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอ้มูลรางวลั ขอ้มูลการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

การแสดงผลขอ้มูลบนจอภาพ การรายงานผลดว้ยการพิมพ ์

จบ 

ตรวจสอบสิทธ์ิ 
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จากที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบแผนผัง Flowchart การทำงานของระบบ อธิบายได้ดังนี้  
ผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัย เจ้าหน้าที่งานวิจัย และผู้ใช้งานทั่วไปโดยแต่ละ

ส่วนจะมีสิทธิ์การใช้งานระบบดังนี้ 
1. อาจารย์และนักวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลทุกด้านในระบบ ได้แก่ การเรียกดูข้อมูลจากชื่ออาจารย์และ

นักวิจัย ซึ่งจะแสดงข้อมูลผลงานทั้งหมดของอาจารย์และนักวิจั ยท่านนั้น ๆ และสามารถค้นหาข้อมูลจากคำ หรือ
ข้อความที่ต้องการ โดยระบบจะประมวลผลค้นหาคำที่ระบุจากรายชื่อผลงานทุกด้าน ของอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน
ในระบบมาแสดงผลในหน้าจอ เช่น ค้นหาคำว่า “สุขภาพ” หากมีการจดสิทธิบัตรผลงานที่มีคำว่า “สุขภาพ” และมีการ
ทำวิจัยในชื่อโครงการวิจัยมีคำว่า “สุขภาพ” ข้อมูลการจดสิทธิบัตร และข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมดที่มีข้อมูลตรงกันกับ
คำว่า “สุขภาพ” จะแสดงผลในหน้าจอ ทำให้ทราบว่าเป็นผลงานของอาจารย์และนักวิจัยท่านใด ดำเนินโครงการนี้เมื่อ
ปี ค.ศ. ใด เป็นต้น โดยอาจารย์และนักวิจัยสามารถ Export File ผลงานตามรายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยในรูปแบบ
ของไฟล์เอกสาร Pdf File ซึ่งจัดรูปแบบหน้ากระดาษ A4 ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าวได้ 

สำหรับการเข้าถึงข้อมูลตนเองของอาจารย์และนักวิจัย ทำได้โดยขอรับ Username และ Password ของ
ตนเองจากฝ่ายวิจัย โดยเบื้องต้น Username คืออีเมล์ของอาจารย์และนักวิจัย Password คือ 0000 สำหรับการใช้งาน
ครั้งแรก โดยอาจารย์และนักวิจัยสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ทำงานของฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

การเข้าใช้งานระบบของอาจารย์และนักวิจัย เมื่อทำการ Login โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับ
แล้ว ระบบจะประมวลผลตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน หาก Username และ Password ถูกต้องระบบจะอนุมัติให้
อาจารย์และนักวิจัยเข้าถึงข้อมูลของตนเอง โดยจะสามารถดำเนินการเพ่ิม/แก้ไขข้อมูลของตนเองในระบบได้ ได้แก่ 
ข้อมูลผลงานวิจัย/ตำรา ข้อมูลการตีพิมพ์บทความระดับชาติ และนานาชาติ ข้อมูลรางวัลที่ได้รับ ข้อมูลการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยเมื่อดำเนินการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลแล้ว จะเห็น
ข้อมูลในหน้าระบบที่แก้ไข แต่ข้อมูลดังกล่าวจะยังไม่แสดงผลงานในหน้าระบบออนไลน์เผยแพร่ โดยระบบจะแจ้งเตือน
มาที่ Admin ของฝ่ายวิจัยเพ่ือทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงผลในระบบที่เผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย Admin สามารถสืบค้นข้อมูลทุกด้านในระบบ ได้แก่ การเรียกดูข้อมูลจากชื่ออาจารย์และ
นักวิจัย ซึ่งจะแสดงข้อมูลผลงานทั้งหมดของอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้น ๆ และสามารถค้นหาข้อมูลจากคำ หรือ
ข้อความที่ต้องการ โดยระบบจะประมวลผลค้นหาคำที่ระบุจากรายชื่อผลงานทุกด้าน ของอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน
ในระบบมาแสดงผลในหน้าจอ เช่น ค้นหาคำว่า “สุขภาพ” หากมีการจดสิทธิบัตรผลงานที่มีคำว่า “สุขภาพ” และมีการ
ทำวิจัยในชื่อโครงการวิจัยมีคำว่า “สุขภาพ” ข้อมูลการจดสิทธิบัตร และ 

ข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมดที่มีข้อมูลตรงกันกับคำว่า “สุขภาพ” จะแสดงผลในหน้าจอ ทำให้ทราบว่าเป็น
ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยท่านใด ดำเนินโครงการนี้เมื่อปี ค.ศ. ใด เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยสามารถ Export 
File ผลงานตามรายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Pdf File ซึ่งจัดรูปแบบหน้ากระดาษ A4 ไว้
เรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าวได้ 

สำหรับการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยหรือ Admin โดยการระบุ Username และ Password ของ
ตนเองเพ่ือเข้าสู่ระบบ เมื่อทำการ Login โดยใช้ Username และ Password แล้ว ระบบจะประมวลผลตรวจสอบสิทธิ์
การใช้งาน หาก Username และ Password ถูกต้องระบบจะอนุมัติเข้าสู่ระบบ โดยจะสามารถดำเนินการเพ่ิม/แก้ไข
ข้อมูลของอาจารย์และนักวิจัยทุกคนในระบบได้ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของอาจารย์และนักวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย/ตำรา 
ข้อมูลการตีพิมพ์บทความระดับชาติ และนานาชาติ ข้อมูลรางวัลที่ได้รับ ข้อมูลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูล
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยเมื่อดำเนินการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผลในระบบและ
เผยแพร่ออนไลน์ทันที โดยอาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองเพ่ือไปแก้ไขข้อมูลผลงานด้านวิจัยที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิจัยเป็นผู้บันทึกได้ 
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3. ผู้ใช้งานทั่วไป  สามารถสืบค้นข้อมูลทุกด้านในระบบ ได้แก่ การเรียกดูข้อมูลจากชื่ออาจารย์และนักวิจัย ซึ่ง
จะแสดงข้อมูลผลงานทั้งหมดของอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้น ๆ และสามารถค้นหาข้อมูลจากคำ หรือข้อความที่
ต้องการ โดยระบบจะประมวลผลค้นหาคำที่ระบุจากรายชื่อผลงานทุกด้าน ของอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านในระบบมา
แสดงผลในหน้าจอ เช่น ค้นหาคำว่า “สุขภาพ” หากมีการจดสิทธิบัตรผลงานที่มีคำว่า “สุขภาพ” และมีการทำวิจัยใน
ชื่อโครงการวิจัยมีคำว่า “สุขภาพ” ข้อมูลการจดสิทธิบัตร และข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมดที่มีข้อมูลตรงกันกับคำว่า 
“สุขภาพ” จะแสดงผลในหน้าจอ ทำให้ทราบว่าเป็นผลงานของอาจารย์และนักวิจัยท่านใด ดำเนินโครงการนี้เมื่อปี ค.ศ. 
ใด เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยสามารถ Export File ผลงานตามรายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยในรูปแบบของไฟล์
เอกสาร Pdf File ซึ่งจัดรูปแบบหน้ากระดาษ A4 ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าวได้ 
 
“Nursing Research Stystem: ระบบและวิธีปฏิบัติในการจัดทำเนียบผลงานวิจัยและวิชาการในคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
 
การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ 
 ในกรณีที่มีข้อมูลอาจารย์หรือนักวิจัยใหม่ ฝ่ายวิจัยจะ
เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียน และใส่ข้อมูลเริ่มต้นของอาจารย์
และนักวิจัย โดยในส่วนนี้อาจารย์และนักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลของตนเองได้ จะต้องแจ้งมาที่ฝ่ายวิจัยเท่านั้น รายละเอียด
ข้อมูลดังนี ้
1. คำนำหน้าช่ือ 
2. ช่ือภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 
3. ช่ือภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ 
4. กลุ่มสาขาวิชา 
5. อีเมล์ 
6. ความชำนาญ (ภาษาไทย)  ความชำนาญ (ภาษาอังกฤษ)  
   *ถ้ามี 
7. ภาพถ่ายของเจ้าของผลงาน 
 
 

         เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย (Admin) ดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้
ใหม่แล้ว อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของตนเองได้ 
โดยใช้อีเมล์เป็น Username และ 0000 เป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้
ระบบครั้งแรก และสามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ผ่านหน้า
ระบบ 

 
การเข้าใช้งานระบบของอาจารย์และนักวิจัยในการแก้ไข/เพ่ิมเติม
ข้อมูลของตนเอง 
 เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของระบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ผลงานด้านวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีเมนูให้ผู้ใช้งานสามารถใส่ ช่ือผู้ใช้ และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน  
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับเมนูการใช้งานหลัก คือ

ข้อมูลส่วนตัว คู่มือการใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน และออกจาก
ระบบ กรณีที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก ช่ือผู้ใช้คืออีเมล์ที่
แจ้งกับฝ่ายวิจัย และรหัสผ่านคือ 0000 ผู้ใช้งานสามารถเลือก
เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อแก้ไขได้ โดยเลือกที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน โดย
ระบุรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ  กรณีเปลี่ยน
รหัสผ่านแล้วจำรหัสผ่านไม่ได้สามารถแจ้งมาที่ฝ่ายวิจัยเพื่อ 
Reset รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

 

 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพ่ือเพ่ิมเติมและแก้ไขข้อมูลของตนเอง 

 อาจารย์และนักวิจัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของตนเองเพื่อ
เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลได้ที่ 
เมนูข้อมูลส่วนตัว 
ข้อมูลที่อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ได้แก่ 
1. ผลงานด้านวิจัย/วิชาการ 
   1.1 ผลงานวิจัย/ตำรา 
   
   1.2 บทความวิจัย/วิชาการ
ระดับนานาชาติ 
   1.3 บทความวิจัย/วิชาการ

ระดับชาติ  
2. รางวัลที่ได้รับ 
3. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
4. หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ 

การเพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูล 
1. ผลงานด้านวิจัย/วิชาการ 
   1.1 ผลงานวิจัย /ตำรา  การเพิ่ ม เติมหรือแก้ ไขข้อมู ล
ผลงานวิจัย/ตำรา สามารถระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ปี ค.ศ. 
2. ช่ือโครงการวิจัย/ตำรา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. แหล่งทุน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

1.2 บทความวิจัย/วิชาการระดับนานาชาติ การเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการ สามารถระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ปี ค.ศ. 
2. ช่ือบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. ลิงค์เว็บจะใส่ Link ไปยังฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยตีพิมพ์บทความ ในหน้า
ของผู้วิจัย เช่น ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น 
4. แหล่งทุน/แหล่งเผยแพร่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
1.3 บทความวิจัย/วิชาการระดับชาติ การเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการ สามารถระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ปี ค.ศ. 
2. ช่ือบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. ลิงค์เว็บจะใส่ Link ไปยังฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยตีพิมพ์บทความ 
ในหน้าของผู้วิจัย  เช่น ฐานข้อมูล TCI เป็นต้น 
4. แหล่งทุน/แหล่งเผยแพร่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 
 

 

 

ช่ือ - นามสกุล 

E-mail 

ช่ือ - นามสกุล 

E-mail 
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2.รางวัลที่ได้รับ การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลรางวัล สามารถ
ระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ปี ค.ศ. 
2. ช่ือรางวัลที่ได้รับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. ช่ือผลงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
4. ช่ืองาน/โครงการที่มอบรางวัล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5. ประเทศท่ีจัดงาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 

3. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร สามารถระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ปี ค.ศ. 
2. เลขท่ีคำขอ 
3. เลขท่ีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
4. ช่ือผลงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5. ประเภทที่ยื่นขอ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
6. หน่วยงานท่ียื่นคำขอจดทะเบียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

4. หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ การเพิ่มเติม
หรือแก้ ไขข้ อ มูลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์   
สามารถระบุข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ปี ค.ศ. 
2. วันเดือนปีที่นำมาใช้ประโยชน์ 
3. ชื่อผลงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
4. ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ 
5. หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น หนังสือรับรอง
การนำไปใช้ประโยชน์  หรือการเผยแพร่ผลงานทางสื่อ
ต่าง ๆ 

 

ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูลจากระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป
สามารถจัดพิมพ์ข้อมูลผลงานของเจ้ าของผลงาน หรือ 
Export File เป็น Pdf File จัดเก็บข้อมูลไว้ได ้
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ผลการวิเคราะห์ 
 จากการดำเนินการศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลงาน
ด้านวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ตามวิธีการศึกษาในบทที่ 3 สามารถ
นำเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 4.1 บทวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผลงานด้านวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 จากที่ผู้ศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและบันทึกข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย  ผู้ ศึกษาได้พบปัญหา
และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน จึงได้นำข้อมูลที่พบมาวิเคราะห์และหาสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยผู้ศึกษาได้
แบ่งปัญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึนออกเป็น 4 ด้าน (ดังแผนภาพที่ 1) ประกอบด้วย 

1. บุคลากร 
2. การจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม 
3. ด้านเทคโนโลยี 
4. ด้านงบประมาณ 

 

 การนำทฤษฎีก้างปลา หรือแผนผังสาเหตุและผลมาใช้เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของปัญหาจากการรวบรวม
ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 
ปัญ

หา
 

งบประมาณ 

ไม่มีความชำนาญในการทำเว็บไซต์ 

อาจารย์และนักวิจัยไม่สามารถบันทึกข้อมูลของตนเองได้ 

ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

สิ้นเปลืองงบประมาณ 
การสำรวจข้อมูลและจัดส่งด้วยเอกสาร 

ไม่มีฐานข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดความ 

รวมเร็วในการเก็บข้อมูล 
 
 
 

เทคโนโลย ี

การจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม 

บุคลากร 

      ไม่สามารถพิมพ์รายงานและจัด 

รูปแบบของรายงานได้ 

ไม่มีระบบฐานข้อมูล 

ไม่มีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนแสดงผลในหน้าเว็บ 

ไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 

ขาดงบประมาณประสนับสนุนที่เพียงพอ
ในการจัดทำระบบ 



 

  17 

ภาพรวมการวิเคราะห์ปัญหา และการเสนอแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นปัญหา ปัญหาท่ีพบ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย/ผลที่ต้องการ 

1. บุคลากร 1.อาจารย์และนักวิจัยไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ของตนเองได้  เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็น
การจัดเก็บข้อมูลบนหน้าเว็บเพจของฝ่ายวิจัย 
ทำให้ผู้ดำเนินการ update ข้อมูลได้ จะเป็น
เพียงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัยเท่านั้น ซึ่งต้องมี 
username และ password ในการบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย 
2. เจ้าหน้าที่มีข้อจำกัดด้านทักษะในการจัดทำ
เว็บไซต์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ือให้
สามารถดำเนินการได้ จึงขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ดำเนินการ update ข้อมูลดังกล่าว หรือต้อง
รอให้เจ้าหน้าที่  ที่สามารถดำเนินการได้เป็น
ผู้จัดทำจึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน 
3. การสืบค้นข้อมูลผลงานด้ านวิจัย  ไม่
สามารถสืบค้นในภาพรวมของอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมดได้ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูล
ด้วยหน้ าเว็บ เพจไม่มี ระบบฐานข้อมูลที่
สามารถประมวลผลและค้นหาข้อมูลโดยรวม
ได้  เมื่ อต้ อ งการสื บ ค้ นผลงานที่ มี ความ
เฉพาะเจาะจง ต้องเปิดในแต่ละหน้าและ
ค้นหาทำให้ สิ้ น เปลื องระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

1. ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่
อาจารย์และนักวิจัยสามารถบันทึกข้อมูล
ของตนเองได้  เพ่ือประหยัดเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูล และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็วขึ้น 
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลและฟอร์มการ
บันทึกข้อมูลง่าย เข้าถึงได้สะดวก ทำให้
ประหยัดเวลาในการศึกษาวิธีการดำเนินการ 
และสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ เช่น การสืบค้น
ข้อมูลจากคำที่ขึ้นในชื่อโครงการวิจัย หรือ
การสืบค้นข้อมูลจากประเภทผลงานเป็นต้น 

1 . อาจารย์ และนั ก วิ จั ย
สามารถบันทึกข้อมูลผลงาน
ของตนเองลงในระบบได้ 
2. เจ้าหน้าที่ของงานวิจัย
สามารถใช้ระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
การใช้งานระบบ 
2. ข้อมูลผลงานด้านวิจัยของ
อาจารย์ และนั ก วิ จั ย มี ค วาม
ถูกต้องและสามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ประเด็นปัญหา ปัญหาท่ีพบ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย/ผลที่ต้องการ 

2. ระบบการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ก่ อ น ก า ร
พัฒนา 

1.ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ เนื่องจากการ
จัดทำข้อมูลผลงานด้วยเว็บเพจ ไม่ใช่ระบบ
ฐานข้อมูล การค้นหาข้อมูลจะทำได้เฉพาะใน
หน้าข้อมูลที่เปิดไว้เท่านั้น 
2. ไม่สามารถพิมพ์รายงานและจัดรูปแบบของ
รายงานได้ทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้นำข้อมูลไป
ใช้ 
3. ไม่มีการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ 
4. ไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 
5. ไม่มีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนแสดงผลใน
หน้าเว็บ 
 

1. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
ระบบออนไลน์ โดยมีการสร้างฐานข้อมูล
และสามารถสืบคืนข้อมูลได้  
2. เมื่ อพัฒนาให้มีการจัดทำระบบการ
จัดเก็บข้อมูลแล้ว ออกแบบให้มีการรายงาน
ผลข้อมูลของอาจารย์และนักวิจัย โดย
สามารถ Export File เป็น Pdf File และ
สามารถจัดพิมพ์ข้อมูลในหน้า A4 ได ้
3. นำระบบฐานข้อมูลมาใช้ ทำให้สามารถ 
Backup ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้  และสืบค้น
ข้อมูลได ้
4. นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนางานให้
ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น  
5. ออกแบบให้ ระบบการบันทึกข้อมูล 
จะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งจาก Admin 
ก่อน กรณีที่ เจ้าของผลงานเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ จะมีการแจ้งเตือนมาที่ 
Admin เพ่ือตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนที่
จะทำการอนุมัติให้ข้อมูลแสดงผลในระบบ
และเผยแพร่ออนไลน์ 

1. ร้อยละ 90 ของข้อมูล
ผลงานด้านวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยได้รับการจัดเก็บ
และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ 

1 . มี ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อมู ล
ผลงานด้านวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีฐานข้อมูลที่ทันสามัยและ
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน 
3. มีผู้ ใช้งานระบบและเรียกดู
ข้อมูลในระบบเพ่ิมข้ึน 

3. ด้านเทคโนโลยี 1. จากเดิมที่ฝ่ายวิจัยเป็นผู้จัดทำข้อมูลผลงาน
ด้านวิจัยแสดงผลบน webpage พบว่าทาง
คณะฯ ไม่มี Software รองรับในการจัดทำ
เว็บ ผู้จัดทำจะต้องจัดหามาเอง เนื่องจากเป็น
โปรแกรมเฉพาะ 

1. เปลี่ยนแปลงการจัดทำข้อมูลเป็นระบบ
ใช้งานบนเว็บไซต์ ไม่ต้องมีโปรแกรมรองรับ
ทำให้สะดวกกับผู้บันทึกข้อมูล และไม่ต้อง
ยุ่งยากในการใช้ software เฉพาะ ซึ่งต้อง
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 

1. ผู้ ใช้ งานระบบมีความ
เข้าใจและสามารถใช้งาน
ร ะ บ บ ไ ด้  ไ ม่ ต้ อ ง มี  
software เ ฉ พ า ะ เ พ่ื อ
ปรับปรุงข้อมูล 

1. มีระบบที่เข้าถึงข้อมูลและใช้
งานง่าย 



 

  19 

ประเด็นปัญหา ปัญหาท่ีพบ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย/ผลที่ต้องการ 

4. ด้านงบประมาณ 1. การสำรวจข้อมูลผลงานของอาจารย์และ
นักวิจัยจะต้องดำเนินการโดยเวียนบันทึก
เอกสารการขอสำรวจข้อมูล และเมื่อเจ้าของ
ผลงานต้องการ update ข้อมูลจะส่งเอกสาร
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดกลับคืนมาที่งานวิจัย 
เพ่ือจัดทำข้อมูล ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำเอกสารในการจัดส่งข้อมูล 
2. ขาดงบประมาณประมาณสนับสนุนที่
เพียงพอในการจัดทำระบบ 

1. แจ้งเวียนสำรวจข้อมูลผ่านอีเมล์ และแจ้ง
ให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถบันทึกข้อมูล
ใน ระบ บ ด้ ว ย ต น เอ ง  ห าก ไม่ ส ะด วก
ดำเนินการสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่ฝ่าย
วิจัยเพื่อดำเนิน 
2 . การแบ่ งช่ วงการพัฒ นาระบบตาม
งบประมาณท่ีได้รับ  

1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
ข้ อ มู ล ล ด ล ง  ไม่ ต้ อ งส่ ง
แบบฟอร์มให้เจ้าของผลงาน
กรอกข้ อ มู ล ส่ งคื น ม าที่
งานวิจัย 
2 . ล ดการ ใช้ ท รั พ ยาก ร
กระดาษในกระบวนการเก็บ
ข้อมูล 

1 . ข้อมูลผลงานด้านวิจัยของ
อาจารย์ และนั ก วิ จั ย มี ค วาม
ถูกต้องและสามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 


