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1. ชื่อผลงาน   

 1.1 ช่ือภาษาไทย “การพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย” 

 1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ “The Development of Research Database” 

2. ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและพฒันา กลุม่ภารกจิพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ปีท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562 

4. ค าส าคัญ :  ฐานข้อมูลงานวิจัย, บริหารงาน, ระยะเวลา, จริยธรรมการวิจัย 

5. เป้าหมาย: 

 5.1 เพื่อก ากับดูแลระยะเวลาของกระบวนการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   

 5.2 เพื่อให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบและติดตามกระบวนการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยได้ 

6. ปัญหาและสาเหตุ           

 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ บริการจัดการและสนับสนุนด าเนินการวิจัยตาม

มาตรฐานและร่วมพัฒนางานวิจัย/เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลงานวิชาการ

นั้น ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินพัฒนางานคุณภาพของงานอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งร่วม

น าเสนอในเวทีพัฒนาคุณภาพของสถาบันราชานุกูลในเรื่องของ “การจัดท าระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อการ

บริหารงาน” เนื่องจากข้อมูลสถิติย้อนหลังจ านวน 3 ปี (พ.ศ 2560 - 2562) ของงานวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาคือ 

43, 21 และ 13 เรื่อง ตามล าดับ ซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิจัย การจัดเก็บข้อมูล ถูก

จัดเก็บผ่านเอกสารกระดาษหรือโปรแกรม Microsoft excel ซึ่งมีข้อจ ากัด เช่น สืบค้นหาข้อมูลได้ยาก การลง

ข้อมูลซ้ าซ้อนในแต่ละส่วนของข้อมูล การลงข้อมูลต้องปรับรูปแบบใหม่หลายครั้ง เพื่อให้เพียงพอกับจ านวนหรือ

รายละเอียดของเนื้อหา เป็นต้น 

ปัจจุบันการจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลก าลังเป็นที่นิยม เกือบทุกหน่วยงานที่มีการใช้ระบบ

สารสนเทศและจัดท าข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูล เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแบบข้อมูลจะท าให้มี

แฟ้มข้อมูลเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกิดความซับซ้อนของข้อมูลก่อให้เกิดปัญหามากมาย1 ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความ

ซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเช่ือถือได้ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลข้ึน2 ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ใช้ฐานข้อมูล

ส าหรับการแก้ไข เช่น ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดท า

เว็บไซด์ Google site เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักวิจัย ซึ่งในเว็บไซด์ประกอบไป

ด้วยแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัย การติดตามสถานะของโครงการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
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พิจารณาจริยธรรม3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลงานวิจัย นักวิจัย การอบรมความรู้ด้านการ

วิจัย ข้อมูลผู้ทรวงคุณวุฒิ และอื่นๆ4    

 ในปี 2561 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ได้น าฐานข้อมูลงานวิจัยมาใช้เพื่อปฏิบัติซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ แต่ยังพบปัญหาบางประการที่เกิดข้ึนคือนักวิจัยไม่สามารถติดตามกระบวนการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุบคุลากรที่ปฏิบตัิงานมีจ านวนจ ากัด บุคลากรติดภารกิจ และการเข้าถึงข้อมูลการ

ติดตามจ ากัดสิทธ์ิให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อนักวิจัยต้องการสอบถามต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

ปัญหาเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบท าให้นักวิจัยไม่สามารถทราบเวลาที่ชัดเจนในการวางแผนเข้าเก็บข้อมูลงานวิจัย

หลังผ่านการรับรองโครงการหรือความคืบหน้าของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จึงเป็นที่มาของการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2562 “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย” เพื่อก ากับดูแล ระยะเวลาของ

กระบวนการยื่นพิจารณาจริยธรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน สามารถบริหารระยะเวลา

ของโครงการวิจัยที่พิจารณาจริยธรรมงานวิจัยได้เป็นไปตามที่ก าหนด นักวิจัยสามารถติดตามการพิจารณา

จริยธรรมงานวิจัยได้ สามารถด าเนินกระบวนการวิจัยเป็นตามตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้  โดยด าเนินการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย ในส่วนของการแสดงผลประวัติการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย เพื่อแสดงถึงข้ันตอน

การด าเนินงานของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

เอกสารอ้างอิง            
1. ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทบวงมหาวิทยาลัย. 2551 [เข้าถึงเมื่อ 25 
เมษายน 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://sot.swu.ac.th/CP342/lesson 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล. 2544 [เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562]. 
เข้าถึงได้จาก: http://www3.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html 
3. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. เว็บไซด์ฐานข้อมูลงานวิจัย. 
2562  
[เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/view/researchvajira 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ฐานข้อมูลงานวิจัย. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 
2562]. เข้าถึงได้จาก: http://ird.stou.ac.th/Researchlib 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/researchvajira
http://ird.stou.ac.th/Researchlib


กลุม่งานวิจยัและพฒันา รางวัลดีมาก CQI ปี 2562 
 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

 7.1 ก่อนแก้ไขปัญหา 
 กระบวนการ/ข้ันตอนการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์สถาบันราชานุกูล จ านวน 11 ข้ันตอน  
     นักวิจัยส่งหนังสือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
     และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 
     เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
 
     เจ้าหน้าที่ส านักงานสง่แบบเสนอโครงการให้กับประธานคณะกรรมการ
     พิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล เลือกประเภท 
     ของการพิจารณาจริยธรรมและมอบคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     พิจารณาโครงการวิจัยน้ันๆ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดเตรียมเอกสารและส่งเอกสารให้กบั 
 คณะกรรมการฯที่ถูกคัดเลอืกพจิารณาจริยธรรมงานวิจัย 

 
     คณะกรรมการฯพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     เจ้าหน้าที่ส านักงานสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
 
     จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้กับนักวิจัย 
 
     นักวิจัยแก้ไขแบบเสนอโครงการและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม 
     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
     ตรวจสอบเอกสารและส่งงานวิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว 
     ให้กับคณะกรรมการฯ 
 
     แจ้งผลการพิจารณาให้กับนักวิจัย 
 
     ด าเนินการจัดท าใบรับรองโครงการวิจัย ลงนามโดยผู้อ านวยการและ 
     ประธานคณะกรรมการฯ และลงตราประทบรับรองเอกสารที่ผ่าน 
     จริยธรรมงานวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 

ขั้นตอนท่ี 7 

ขั้นตอนท่ี 8 

ขั้นตอนท่ี 9 

ขั้นตอนท่ี 11 

ขั้นตอนท่ี 10 
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 7.2 การแก้ไขปัญหา 
  ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นักวิจัยต้องการติดตามการพิจารณาจริยธรรม
งานวิจัย 

ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรมีจ านวนจ ากัดหรือติด
ภารกิจไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน 
ปัจจัยด้านวิธีการ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัยเดิมไม่มีการ
ระบุประวัติของการพิจารณาจริยธรรมที่นักวิจัยสามารถ
เข้าถึงได ้

  
 7.2.1 ด าเนินการปรับแก้ไขโดยคลอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

 7.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรสถาบันราชานุกูล จ านวน 10 คน 

 7.2.3 เกณฑ์การคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิจัยที่ด าเนินการยื่นจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ต่อส านักงาน 
 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล  

 7.2.4 ระยะเวลาที่ด าเนินการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ตารางที่ 2 แผนการด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย  
กิจกรรม มี.ค 62 เม.ย 62 พ.ค 62 มิ.ย 62 ก.ค 62 

1. ประชุมเพื่อพฒันาฐานข้อมูลงานวิจัย      
2. ออกแบบรายงานที่ต้องการ      
3. พัฒนาปรบัปรุงฐานข้อมูล      
4. ปรับปรงุฐานข้อมลูให้เหมาะตรงกับความต้องการ      
5. ลงข้อมลูในฐานข้อมลู      
6. สรุปและประเมินผลฐานข้อมูล      

 7.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน คือ ฐานข้อมูล การวางแผนฐานข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่
 มีอยูเ่ก็บรวบรวมตั้งแต่ป ี2560 โดยค านึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดของข้อมูลและสามารถจัดเกบ็ข้อมูล
 ได้อย่างเป็นระบบ เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสะดวกของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ โดยพัฒนาฐานข้อมูล
 โดยนักพัฒนาโปรแกรม หลังจากได้(ร่าง)ของฐานข้อมูลงานวิจัยแล้วให้ผู้ใช้บริการทดลองการใช้ฐานข้อมูล 
 เพื่อให้ตรงกับความต้องการของทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ  

 7.2.6 ข้ันตอนการแก้ไข 
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ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข
ปัญหา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

นักวิจัยต้องการ
ติดตามการ
พิจารณา

จริยธรรมงานวิจัย 

พัฒนา
ฐานข้อมูล

งานวิจัยในส่วน
ของประวัติการ

พิจารณา
จริยธรรมฯ 

1 มีนาคม – 
31 กรกฎาคม 

2562 

1. ก ากับดูแลระยะเวลาของ
กระบวนการยื่นพจิารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
2. นักวิจัยสามารถตรวจสอบ
และติดตามกระบวนการ
พิจารณาจริยธรรมงานวิจัยได้ 

1. นักวิจัยที่รบั
บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจตอ่ระบบ
การบริหารงานของ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
2. ร้อยละ 70 ของ
งานวิจัยถูกรบัรอง
โครงการวิจัยเป็นไป
ตามเวลาทีก่ าหนด 
(ยกเว้นโครงการที่
แจ้งยกเลิก)  

 
7.3 ผลการแก้ไขปัญหา 
 7.3.1 การเพิ่มประวัติการพิจารณาจริยธรรมการงานวิจัย 
  

 
 

รูปภาพที่ 1 ฐานข้อมูลงานวิจัยในส่วนของประวัติการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของโครงการที่วิจัยที่ถูกรบัรองโครงการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ปี พ.ศ . 2560 - 2561 
  
 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยในส่วนของประวัติการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย ท าให้ร้อยละของโครงการวิจัยที่ถูกรับรองนั้นเพิ่มขี้น เจ้าหน้าที่ส านักงานสามารถใช้ตรวจสอบ ควบคุมและ
ติดตามการท างานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมไปถึงนักวิจัยสามารถติดตามการพิจารณาจริยธรรม  
เพื่อวางแผนการด าเนินงานวิจัย และลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน 
 
8. ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 
 การเข้าถึงข้อมูลจริยธรรมงานวิจัยหัวหน้าโครงการเท่ านั้นที่ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  
หากคณะวิจัยต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวต้องประสานงานผ่านหัวหน้าโครงการหรือสอบถามมาทางเจ้าหน้าที่
ส านักงาน รวมไปถึงการมีบุคลากรจ านวนจ ากัดในการปฏิบัติงาน 
 
9. บทเรียนท่ีได้รับ 

การให้บริการ: การน าความต้องการของผู้ใช้งานเป็นต้นแบบของการพัฒนางาน ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน 
 ระบบงาน: การวางหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถก ากับ ติดตามการด าเนินงานได้ 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน:  สามารถจัดการข้อมูลวิจัยอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 
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10. ปัจจัยความส าเร็จ 
 10.1 การจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเดิมที่มีรายละเอียดครบถ้วน  
 10.2 การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการส่งอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการ
วิจัยในคน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 10.3 ตัวช้ีวัดที่ 8.6 จ านวนฐานข้อมูลด้านการบริหารและด้านวิชาการของสถาบันที่มีประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ 2561 
 
11. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 11.1 แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์: ฐานข้อมูลงานวิจัยเป็นฐานข้อมูลที่จัดท าข้ึนเพื่อจัดการงาน
ข้อมูลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดของฐานข้อมูลงานวิจัยจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย เพื่อสามารถจัดเก็บข้อมูลให้มีระบบ สามารถสืบค้นได้อย่าง มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 
 11.2 ค าแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการน าผลงานไปใช้: ฐานข้อมูลที่จัดท าข้ึนเป็นฐานข้อมูลที่ต้องเช่ือมต่อกับ
ระบบอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึง ดังนั้นหากคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ไม่ได้เช่ือมต่ออินเตอร์จะไม่
สามารถเข้าใช้งานได้  
 
12. การติดต่อกับทีมงาน 
 นายชินดนัย ไชยเสนา 
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  
 4737 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 researchrajanukul@gmail.com 
 
13. คณะท างาน 
 13.1 นางจินตนา ปรัชญาสันติ หัวหน้าทีม 
 13.2 นางสาวจันทนี มุ่งเขตกลาง สมาชิก 
 13.3 นางทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ สมาชิก 
 13.4 นายชินดนัย ไชยเสนา สมาชิก 
 13.5 นางสาวศิริกันยา เทพขุน สมาชิก 
 
 

  
 
 

 


