
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
           

104 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ�และการค�นคว�าอิสระ: กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี 
 
ดาราพร  มาตขาว และ ปCทมาพร  เย็นบํารุง 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร0 สาขาวิชาศิลปศาสตร0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 
บทคัดย.อ 
      การศึกษาค2นคว2าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และ
การค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนครอบคลุมข2อมูลตFางๆ อาทิ ข2อมูลผู2ใช2ระบบ 
ข2อมูลนักศึกษา ข2อมูลคณะ ข2อมูลสาขา ข2อมูลไฟล0ผลงานดั้งเดิม ข2อมูลผลการตรวจรูปแบบของเจ2าหน2าท่ี และข2อมูลการแก2ไข
รูปแบบของนักศึกษา 
      การศึกษาค2นคว2าอิสระน้ีเปtนการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช2หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เริ่มจากการศึกษาความเปtนไปได2ของระบบ โดยการสัมภาษณ0ผู2เก่ียวข2องจํานวนท้ังสิ้น 9 คน ประกอบด2วย 
ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เจ2าหน2าท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 5 คน จากน้ันวิเคราะห0ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช2โปรแกรม AppServ เวอร0ชัน 2.5.10 โปรแกรม jQuery เวอร0ชัน 2.1.4 โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Cascading Style Sheets (CSS) ภายใต2ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 หลังจากน้ันได2
ให2ผู2เก่ียวข2องจํานวนท้ังสิ้น 20 คน ประกอบด2วย รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
เจ2าหน2าท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 15 คน ทดลองใช2และประเมินความพึงพอใจท่ีมีตFอระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
      ผลการศึกษาทําให2ได2ระบบสารสนเทศท่ีสามารถบันทึก แก2ไข ค2นหา และแสดงผลข2อมูลเพ่ือติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได2อยFางสะดวกและมีประสิทธิภาพ จากการประเมินของ
ผู2ใช2พบวFามีความพึงพอใจในด2านการนําข2อมูลเข2าสูFระบบ การรายงานผล และภาพรวมของระบบในระดับมาก สFวนการค2นหา
ข2อมูลมีความพึงพอใจอยูFในระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การตรวจรูปแบบ, รูปแบบวิทยานิพนธ0, รูปแบบการค2นคว2าอิสระ 
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Abstract 
      The purpose of this study was to develop an information system for tracking format checks of 
theses and independent studies at Thepsatri Rajabhat University. The information system covered various 
categories of data such as system user, student, faculty, major, original thesis files, results of format 
checks by staff, and student revisions. 
      This study was research and development. The system development life cycle methodology was 
used, starting with a preliminary study conducted by interviewing 9 people, both staff and students, 
namely the Director of the Office of Graduate Studies, 3 staff members of this office and 5 graduate 
students who are graduating in the first semester of the 2015 academic year. The analysis, design and 
development of the new system were carried out accordingly. AppServ 2.5.10, jQuery 2.1.4, Adobe 
Dreamweaver CS6 and Cascading Style Sheets (CSS) under Microsoft Windows 7 operating system were 
used as research tools. The evaluation of the system was then performed by 20 people, both staff and 
students, namely the Vice Rector for Academic Affairs, the Director of the Office of Graduate Studies, 3 
staff members of this office and 15 graduate students who are graduating in the first semester of the 2015 
academic year. 
      The study showed that the information system allowed users to conveniently and efficiently store, 
update, retrieve and display data for tracking format checks of theses and independent studies at 
Thepsatri Rajabhat University. The evaluation by the users revealed that most users were satisfied with 
the system at a high level in 3 aspects, i.e., inputting, reporting, and the overall system. However, the 
searching aspect was found to be at the highest level of user satisfaction. 

 
Keywords: Information System Development, Format Checks, Thesis Format, Independent Study Format. 
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1. บทนํา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat 
University) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มีภารกิจหลักในการเปtนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท2องถ่ินท่ีเสริมสร2างพลังปCญญาของแผFนดิน ฟ� นฟูพลัง
การเรียนรู2 เชิดชูภูมิปCญญาท2องถ่ิน สร2างสรรค0ศิลปะวิทยา 
เพ่ือความเจริญก2าวหน2าอยFางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สFวนรFวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช2ประโยชน0จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอยFางสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค0ให2การศึกษา สFงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให2บริการทางวิชาการแกFสังคม 
ปรับปรุ งถF ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทํ า นุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสFงเสริมวิทยฐานะครู ปCจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ได2 จัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
ตFางๆ เพ่ือตอบสนองความต2องการของท2องถ่ิน [1] 
     ปCจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป¡ดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ได2แกF หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร0ศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยได2จัดให2มีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเปtนหนFวยกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เปtน
หนFวยงานกลางในการประสานงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา [1] 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป¡ดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตFางๆ มีผลงานของผู2สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในรูปแบบวิทยานิพนธ0และ
การค2นคว2าอิสระมาระดับหน่ึง ข้ันตอนการดําเนินการทาง
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เริ่มจากการขออนุมัติ
หัวข2อท่ีศึกษา แตFงตั้ งอาจารย0 ท่ีปรึกษา ให2 คําปรึกษา 
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ จนกระท่ัง
อนุมัติวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ การดําเนินการตาม
ข้ันตอนอยูF ในความรับผิดชอบของคณะผู2 รับผิดชอบ
สาขา วิชา น้ันๆ  หลั งจาก น้ันสํ า นักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีหน2าท่ีตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการ
ค2นคว2าอิสระ จะดําเนินการในข้ันตอนการตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาท่ีได2รับการ
อนุมัติจากทางคณะ ซ่ึงเปtนข้ันตอนสุดท2ายของกระบวนการ
อนุมัติวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ [2] 
     งานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ
ของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี มีงานการตรวจรูปแบบโดยประมาณจํานวน 
60 ครั้งตFอเดือน เจ2าหน2าท่ีในสFวนงานบริการและงานตรวจ
รูปแบบมี จํ านวน 3  คน กระบวนการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระในปCจจุบันพบปCญหาตFางๆ 
ท้ั ง ในด2 านการ เ ก็บส ถิติ  ร าย งานการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระท่ีผFานมา การเก็บหลักฐาน
การปฏิบัติงานด2วยหนังสือทะเบียนรับ-สFงเพียงอยFางเดียว ไมF
มีการสํารองข2อมูลในรูปแบบอ่ืน การบันทึกข2อมูลขอตรวจ
รูปแบบในหนังสือทะเบียนรับ-สFงมีความซํ้าซ2อน การค2นหา
ข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2า
อิสระกระทําได2ยาก ทําให2นักศึกษาไมFได2รับความสะดวกใน
การค2นหาข2อมูลประวัติของตน นักศึกษามีชFองทางการรับ
ผลงานไปแก2 ไขเพียงชFองทางเดียว คือ เดินทางมาท่ี
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ซ่ึงทําให2เสียเวลามาก 
(หากนักศึกษาอยูFไกล) และอาจต2องมาหลายครั้ง  
     จากปCญหาดังกลFาว ผู2ศึกษาจึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข2ามาชFวยในข้ันตอนงานการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เพ่ือชFวยให2ผู2บริหาร
ติดตามงานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2า
อิสระได2อยFางสะดวกด2วยสถิติและรายงาน เจ2าหน2า ท่ี
สามารถปฏิบัติงานได2อยFางรวดเร็ว ลดความซํ้าซ2อนของ
ข้ันตอนการบันทึกข2อมูล ลดการใช2กระดาษ เก็บหลักฐาน
การปฏิบัติงานในรูปอิเล็กทรอนิกส0 มีการสํารองข2อมูล และ
สามารถค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาแตFละรายได2สะดวก 
สําหรับนักศึกษาจะได2รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถติดตามผล
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของ
ตนเองได2อยFางสะดวกผFานหน2าเว็บไซต0ของมหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาไมFจําเปtนต2องเดินทางมายังสํานักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาในชFวงเวลาแก2ไขรูปแบบผลงาน 
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2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
     เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ระดับการเข�าถึงระบบสารสนเทศ แบFงระดับการเข2าถึง
และจัดการฐานข2อมูลในระบบสารสนเทศออกเปtนระดับ
ตFางๆ ตามสิทธิของกลุFมผู2ใช2ระบบ ได2แกF 1) ผู2ดูแลระบบ 2) 
ผู2บริหาร 3) เจ2าหน2าท่ี และ 4) นักศึกษา 
3.2 ระบบย.อย (Module) ประกอบด2วย 1) ระบบการ
จัดการผู2ใช2งานระบบ 2) ระบบการเข2าสูFระบบ 3) ระบบการ
บันทึก ค2นหา และแก2ไขข2อมูล และ 4) ระบบการรายงาน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
     การศึกษาค2นคว2า อิสระ น้ี เปtนการวิ จัย เ ชิงพัฒนา 
ประเภทการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงมี 7 ข้ันตอน ได2แกF 
ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดปCญหา และการศึกษาความเปtนไป
ได2 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห0ระบบ ข้ันตอนท่ี 3 การ
ออกแบบระบบ ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ ข้ันตอนท่ี 5 
การประเมินระบบ ข้ันตอนท่ี 6 การติดตั้งและใช2งาน และ
ข้ันตอนท่ี 7 การบํารุงรักษาระบบ ในการศึกษาน้ีดําเนินการ
ตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบตั้งแตFข้ันตอนท่ี 1 ถึง
ข้ันตอนท่ี 5 สําหรับข้ันตอนท่ี 6-7 ไมFได2มีการดําเนินการ
เน่ืองจากเปtนการศึกษาค2นคว2าอิสระ และระยะเวลาศึกษาท่ี
จํากัด 
 

5. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
5.1 ประชากร ท้ังหมด 80 คน ได2แกF รองอธิการบดีฝ�าย
วิชาการ จํานวน 1 คน ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงาน
บัณ ฑิต ศึ กษา  จํ านวน  1  คน  เ จ2 าหน2 า ท่ี สํ า นั ก งาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 75 คน 
 

5.2 กลุ.มตัวอย.าง จําแนกเปtน  
5.2.1 กลุ.มผู�ให�สัมภาษณ�เพ่ือศึกษาสภาพปWจจุบันและ
ความต�องการระบบสารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 9 คน ได2แกF 
ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 
คน เจ2าหน2าท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 
คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 5 คน 
5 .2 .2  กลุ. ม ผู� ประ เมินความ พึงพอใจ ท่ีมี ต. อระบบ
สารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 20 คน ได2แกF รองอธิการบดีฝ�าย
วิชาการ จํานวน 1 คน ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงาน
บัณ ฑิต ศึ กษา  จํ านวน  1  คน  เ จ2 าหน2 า ท่ี สํ า นั ก งาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 15 คน 
 

6. เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือศึกษาสภาพ
ปCจจุบันและความต2องการระบบสารสนเทศ ได2แกF แบบ
สัมภาษณ0สําหรับผู2บรหิาร เจ2าหน2าท่ี และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
6.2 เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีดังน้ี 
6.2.1 ฮาร�ดแวร� ได2แกF เครื่องคอมพิวเตอร0สFวนบุคคล มี
คุณสมบัติ 1) หนFวยประมวลผลกลาง Intel (R) Core (TM) 
i3-2130 CPU 3.40 GHz 2) หนFวยความจําหลัก (RAM) 
ขนาด 4 GB และ 3) ฮาร0ดดิสก0ความจุ 500 GB  
6.2.2 ซอฟต�แวร� ได2แกF 1) โปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ 
Microsoft Windows 7 2) ชุดโปรแกรมติดตั้งเซิร0ฟเวอร0
และดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 AppServ 2.5.10 3) โปรแกรมเว็บ
เซิร0ฟเวอร0 Apache Web Server 2.2.8 4) โปรแกรมชFวย
ในการเขียนภาษาพีเอชพี PHP Script Language 5.2.6 5) 
โปรแกรมดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 MySQL Database Server 
5.0.51b 6) โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต0 jQuery 2.1.4 
7) โปรแกรมจัดการฐานข2อมูล php Myadmin Database 
Manager 2.10.3 8) โปรแกรมสร2างและปรับแตFงเว็บไซต0 
Adobe Dreamweaver CS6 และ 9) โปรแกรมกําหนดการ
แสดงผลของสิ่งตFางๆ บนเว็บไซต0 Cascading Style 
Sheets (CSS) 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
           

108 

6.2.3 เคร่ืองมือในการประเมินระบบสารสนเทศ ได2แกF 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู2ใช2ท่ีมีตFอระบบสารสนเทศ
สําหรับผู2บริหาร เจ2าหน2าท่ี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

7. การกําหนดปWญหาและการศึกษาความเปcนไปได� 
 ในข้ันตอนน้ี ผู2 วิ จัยได2ศึกษาสภาพปCจจุบัน กําหนด
ขอบเขตของปCญหา และศึกษาความเปtนไปได2 โดยศึกษาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2 า อิสระ และสัมภาษณ0ผู2 เ ก่ี ยวข2อง มี
รายละเอียดดังตFอไปน้ี 
7.1 การกําหนดปWญหา งานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระในปCจจุบัน สรุปปCญหาได2ดังน้ี 
7.1.1 ปWญหาเกี่ยวกับผู�บริหาร ไมFมีการเก็บสถิติ รายงาน 
หรือหลักฐานการปฏิบัติงานท่ีผFานมาของเจ2าหน2าท่ีท่ีทํางาน
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เพ่ือให2
ผู2บริหารได2ใช2ประโยชน0ในการติดตามงานดังกลFาว 
7.1.2 ปWญหาเกี่ยวกับเจ�าหน�าท่ี ได2แกF การบันทึกข2อมูลขอ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระลงในหนังสือ
ทะเบียนรับ-สFงมีความซํ้าซ2อน อาจบันทึกหลายครั้งสําหรับ
นักศึกษารายเดียวกัน (ถ2ามีการแก2ไข) การเก็บหลักฐาน
เอกสารการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ 
เก็บด2วยหนังสือทะเบียนรับ-สFงเพียงอยFางเดียว ไมFมีการ
สําเนาหรือสํารองข2อมูลในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงมีโอกาสท่ีข2อมูลจะ
สูญหาย และการค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาแตFละราย
กระทําได2ยาก 
7.1.3 ปWญหาเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได2แกF 
นักศึกษาไมFได2รับความสะดวกในการค2นหาข2อมูลประวัติการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ และมี
ชFองทางการรับผลงานไปแก2ไขเพียงชFองทางเดียว คือ 
เดินทางมาท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ซ่ึงทําให2
เสียเวลามาก และอาจต2องมาหลายครั้ง 

7.2 การศึกษาความเปcนไปได� ผู2 วิจัยได2ศึกษาท้ังความ
เปtนไปได2ทางเทคนิค และการใช2งานระบบสารสนเทศ สรุป
ได2ดังน้ี 
7.2.1 ความเปcนไปได�ทางเทคนิค สํานักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษามีความพร2อมด2านเทคโนโลยี ได2แกF เครื่อง
คอมพิวเตอร0แมFขFายและลูกขFาย เครือขFายอินเทอร0เน็ตและ
อินทราเน็ต รวมท้ังมีความพร2อมด2านบุคลากรในการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
7.2.2 ความเปcนไปได�ในการใช�งาน ระบบสารสนเทศน้ีมี
ประโยชน0ตFอผู2บริหารในการติดตามงานการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระด2วยสถิติและรายงาน 
เจ2าหน2าท่ีสามารถปฏิบัติงานได2อยFางรวดเร็ว ลดความ
ซํ้าซ2อนของข้ันตอนการบันทึกข2อมูล เก็บหลักฐานในรูป
อิเล็กทรอนิกส0 มีการสํารองข2อมูล ลดการใช2กระดาษ และ
ค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบได2สะดวก และ
นักศึกษาได2รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถติดตามผลการตรวจ
รูปแบบของตนเองผFานทางเว็บไซต0ได2 
 

8. การวิเคราะห�ระบบ 
    การวิเคราะห0ระบบแบFงออกเปtน 2 ข้ันตอน คือ  
8.1 การวิเคราะห�กระบวนการตรวจรูปแบบผลงานใน
ปWจจุบัน  
8.2 การวิเคราะห�กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ ผลท่ีได2จากการวิเคราะห0กระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ได2แกF การวิเคราะห0ระดับการเข2าถึง
และจัดการฐานข2อมูลในระบบ การวิเคราะห0แผนภาพ
กระแสข2อมูล (Data Flow Diagram) ซ่ึงเปtนแผนภาพแสดง
กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ และการไหลเวียน
ของข2อมูลในระบบงาน (ดังแสดงตามภาพท่ี 1) การสร2าง
แบบจําลองข2อมูลอี-อาร0 (E-R Model) ซ่ึงเปtนโครงสร2าง
ข2อมูลในระดับแนวคิดท่ีแสดงความสัมพันธ0ของเอนทิตีตFางๆ 
และการวิเคราะห0ระดับการเข2าถึงและจัดการฐานข2อมูลใน 
ระบบสารสนเทศ
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ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม 
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ 

 

 

8.2.1 การวิเคราะห�ระดับการเข�าถึงและจัดการฐานข�อมูล
ในระบบสารสนเทศ แบFงเปtน 4 กลุFม ดังน้ี 
1) ผู�ดูแลระบบ ทําหน2าท่ีตั้งคFาและปรับปรุงสิทธิการใช2
ระบบในฐานข2อมูล แก2ไขปCญหาทางเทคนิคตFางๆ ดูแลการ
ทํางานของระบบให2สามารถทํางานได2อยFางถูกต2อง รวมไปถึง
การเพ่ิมเติม ปรับปรุง แจ2งขFาวสารข2อมูลการประชุมและ
ประกาศตFางๆ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
2) ผู�บริหาร สามารถเข2าถึงรายงานการตรวจรูปแบบท่ี
สําเร็จ รายงานงานของเจ2าหน2าท่ี และรายงานผลงานท่ี
เผยแพรF 
3) เจ�าหน�าท่ี สามารถเข2าถึงงานจัดการผู2ใช2งานระบบ งาน
จัดการข2อมูลคณะ/สาขา งานจัดการข2อมูลนักศึกษา งานคํา
ร2องขอตรวจรูปแบบผลงาน งานตรวจรูปแบบผลงานใหมF 
งานรูปแบบผลงานท่ีกําลังตรวจ งานตรวจรูปแบบผลงานท่ี
สําเร็จ รวมไปถึงการเพ่ิมเติม ปรับปรุง แจ2งขFาวสารข2อมูล

การประชุม และประกาศตFางๆ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
4) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมาขอตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เข2าใช2งานโดยการ
ลงทะเบียนเข2าสูFระบบ สามารเข2าถึงข2อมูลคําร2องขอตรวจ
รูปแบบผลงาน และติดตามงาน 
 

9. การออกแบบระบบ 
    ในข้ันตอนน้ี ผู2วิจัยได2นํารายละเอียดท่ีได2จากข้ันตอนการ
วิเคราะห0ระบบมาดําเนินการออกแบบระบบงานใหมF 
ประกอบด2วย 5 สFวน ได2แกF  
9.1 การออกแบบโปรแกรม ใช2เทคโนโลยี Web-Based 
Application เพ่ือให2สามารถใช2งานระบบรFวมกันผFานทาง
เว็บไซต0  ด2วยโปรแกรมเ ว็บเบราว0 เซอร0  เชFน Google 
Chrome หรือ Internet Explorer 
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9.2 การออกแบบฐานข�อมูล แบFงออกเปtน 3 กลุFม ได2แกF 
ข2อมูลผู2ใช2ระบบ ข2อมูลนักศึกษา และข2อมูลผลงาน (ดังแสดง
ตามภาพท่ี 2) 
 

 
ภาพท่ี 2 ผังโครงสร2างฐานข2อมลูของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0 
และการค2นคว2าอิสระ 

 

9.3 การออกแบบส.วนต.อประสานผู�ใช� ประกอบด2วย 4 
สFวน ได2แกF  
9.3.1 ส.วนต.อประสานผู�ใช�ในหน�าแรกของการเข�าสู.ระบบ 
เปtนหน2าแรกเมื่อผู2ใช2งานได2ทําการติดตFอเข2าสูFระบบโดยผFาน
เว็บเบราว0เซอร0 เพ่ือให2ผู2ใช2กรอกช่ือผู2ใช2และรหัสผFานแล2วจะ
ปรากฏหน2าหลักซ่ึงประกอบด2วยเมนูการใช2งานระบบ 

9.3.2 ส.วนต.อประสานผู�ใช�ในส.วนการจัดการผู�ใช�งาน ผู2มี
สิทธิในการจัดการผู2ใช2งานระบบ ได2แกF ผู2ดูแลระบบทําหน2า
ท่ีตั้งคFาและปรับปรุงสิทธิการใช2งานระบบในฐานข2อมูล
ผู2ใช2งานระบบ และเจ2าหน2าท่ีทําหน2าท่ีเพ่ิม ลบ แก2ไขข2อมูล
ผู2ใช2งานระบบ (ผู2บริหาร เจ2าหน2าท่ี และนักศึกษา) ในงาน
จัดการผู2ใช2งานระบบ 
9.3.3 ส.วนต.อประสานผู� ใช� ในส.วนการค�นหาข�อมูล 
ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสามารถค2นหาข2อมูลได2ตามสิทธิ
ผู2ใช2งาน ผู2บริหารสามารถค2นหาข2อมูลสถิติและรายงาน โดย
อาจค2นหาจากวัน เดือน ป! หรือจากคณะและสาขา (ดัง
ตัวอยFางท่ีแสดงตามภาพท่ี 3) สFวนเจ2าหน2าท่ีสามารถค2นหา
ข2อมูลนักศึกษาได2 โดยอาจค2นหาจากช่ือนักศึกษา หรือรหัส
นักศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การค2นหารายงานผลงานท่ีเผยแพรF โดยค2นหาตาม
วัน เดือน ป! หรือเลือกค2นหาตามคณะและสาขา 

 

9.3.4 ส.วนต.อประสานผู�ใช�ในส.วนรายงาน ผู2บริหารและ
เจ2าหน2าท่ีดูผลจากการค2นหาข2อมูล ผู2บริหารสามารถดู
รายงานงานการตรวจรูปแบบผลงานท่ีสําเร็จ งานของ
เจ2าหน2าท่ี และผลงานท่ีเผยแพรF (ดังตัวอยFางท่ีแสดงตาม
ภาพท่ี 4) ในสFวนของเจ2าหน2าท่ีสามารถดูงานการตรวจ
รูปแบบผลงานท่ีสําเร็จ (เฉพาะตนเอง) โดยเลือกดูผลการค2น
ท้ังหมด หรือแยกดูเปtนรายการตามต2องการ 
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ภาพท่ี 4 สFวนตFอประสานผู2ใช2ในสFวนรายงาน งานการตรวจรูปแบบผลงานท่ีสําเร็จสําหรับผู2บริหาร  
โดยเลือกดผูลการค2นท้ังหมดหรือแยกดูเปtนรายการ 

 
 

9.4 การออกแบบรูปแบบการบันทึกข�อมูล โดยมีเครื่องมือ
ชFวยในการบันทึกข2อมูลเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลด
ความผิดพลาดในการบันทึกข2อมูล อาทิ การบันทึกข2อมูลวัน 
เดือน ป! ท่ีมีการเลือกจากปฏิทินอัตโนมัติ การบันทึกข2อมูล
คณะและสาขา ซ่ึงมีการจัดเตรียมข2อมูลในระบบไว2ลFวงหน2า 
เพ่ือให2ผู2ใช2งานเลือกตัวเลือกจากดรอปดาวน0เมนู (drop-
down menu)  
9.5 การออกแบบรูปแบบการแสดงผล ให2สามารถดูผFาน
หน2าจอและสFงออกในรูปแบบไมโครซอฟท0เอ็กซ0เซล (MS 
Excel) ไมโครซอฟท0เวิร0ด (MS Word) และการสั่งพิมพ0ทาง
เครื่องพิมพ0 (ดังตัวอยFางท่ีแสดงตามภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 รูปแบบการแสดงผลในรปูแบบตFาง ๆ 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงผลการสFงออกในรปูแบบ 
ไมโครซอฟท0เอ็กซ0เซล (MS Excel)  แบบรายบุคคล 

 

10. การพัฒนาระบบ 
     ในข้ันตอนน้ี ผู2วิจัยได2ใช2เครื่องคอมพิวเตอร0สFวนบุคคล
ทําหน2าท่ีเปtนเซิร0ฟเวอร0 ท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 7 Edition และมีโปรแกรมท่ีใช2ในการพัฒนา
ระบบตFางๆ ดังน้ี 
10.1 โปรแกรมท่ีใช�ในการพัฒนาระบบ 
 10.1.1 ชุดโปรแกรม AppServ เวอร�ชั่น 2.5.10 ทํา
หน2าท่ีเปtนเว็บเซิร0ฟเวอร0 และเว็บดาตาเบส ซ่ึงประกอบด2วย
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โปรแกรม Apache Web Server เวอร0ช่ัน 2.2.8 PHP 
Script Language เวอร0ช่ัน 5.2.6 MySQL Database เวอร0
ช่ัน 5.0.51b และ phpMyAdmin Database Manager 
เวอร0ช่ัน 2.10.3   
 10.1.2 โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต� jQuery 
เวอร0ช่ัน 2.1.4 คือโปรแกรมท่ีรวบรวมวัตถุและตัวเลือก
ตF า งๆ  ของภาษาจาวา ไว2 ในรู ปแบบของคลั งภาษา 
(JavaScript Library) เพ่ือให2การเขียนและเรียกใช2ภาษาจา
วาสะดวก งFาย และสามารถนําไปใช2ได2โดยไมFต2องเริ่มต2น
เขียนใหมF 
 10.1.3 โปรแกรมตกแต.งเว็บไซต� Adobe Dream 
weaver CS6 คือโปรแกรมสร2างเว็บเพจแบบเสมือนจริง 
สามารถจัดวางข2อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร0ม วิดีโอ รวมถึง
องค0ประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจ  
 10.1.4 โปรแกรมกําหนดการแสดงผลของสิ่งต.างๆ 
บนเว็บไซต� Cascading Style Sheets (CSS) คือ
ชุดคําสั่งสําหรับจัดรูปแบบการแสดงผลท่ีนํามาใช2กับเว็บเพจ 
เพ่ือเสริมคุณสมบัติของ HTML ชFวยให2จัดรูปแบบของเน้ือหา
ตFางๆ บนเว็บเพจได2อยFางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามท่ีได2ออกแบบไว2 
10.2 ภาษาท่ีใช�ในการเขียนโปรแกรม ได2แกF ภาษา PHP 
เพ่ือใช2ในการติดตFอกับฐานข2อมูล MySQL และภาษาจาวา
โดยใช2โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต0 jQuery  
 

11. การประเมินระบบ 
      ผู2วิจัยได2นําระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน ไปสาธิตพร2อม
อธิบายวิธีการใช2ให2แกFกลุFมตัวอยFาง เพ่ือประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตFอระบบสารสนเทศ ผลการประเมินสรุปได2ดังน้ี 
11.1 หัวข�อการนําข�อมูลเข�าสู. ระบบ  ผู2บริหารและ
เจ2าหน2าท่ีสFวนใหญF (ร2อยละ 70.00) มีความพึงพอใจโดยรวม
ตFอระบบในหัวข2อน้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.30) ท้ังน้ี
หัวข2อความงFายและสะดวกในการนําข2อมูลเข2าสูFระบบ มีผล
การประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.60 สFวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสFวนใหญF (ร2อยละ 63.33) มีความพึงพอใจ
โดยรวมตFอระบบในหัวข2อน้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 
4.20) ท้ังน้ีหัวข2อการนําข2อมูลเข2าสูFระบบได2ถูกต2อง ครบถ2วน 
มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.53 

11.2 หัวข�อการค�นหาข�อมูล ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสFวน
ใหญF (ร2อยละ 80.00) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบใน
หัวข2อน้ีอยูFในระดับมากท่ีสุด (คFาเฉลี่ย = 4.80) ท้ังน้ีทุก
หัวข2อยFอยของหัวข2อการค2นหาข2อมูล ได2แกF ผลลัพธ0ท่ีได2ตรง
ตFอความต2องการของผู2ใช2 ความถูกต2องของผลลัพธ0ท่ีได2จาก
การค2นหา ความงFายและสะดวกในการค2นหาข2อมูล และ
ความรวดเร็วในการค2นหาข2อมูลท่ีต2องการ มีผลการประเมิน
คFาเฉลี่ยสูงสุดเทFากัน คือ 4.80 
11.3 หัวข�อการรายงานผล ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสFวน
ใหญF (ร2อยละ 60) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบในหัวข2อ
น้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.10) ท้ังน้ีหัวข2อรายงานท่ีได2
ตรงตามความต2องการของผู2ใช2 มีผลการประเมินคFาเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.60 
11.4 หัวข�อภาพรวมของระบบ ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสFวน
ใหญF (ร2อยละ 70.00) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบใน
หัวข2อน้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.20) ท้ังน้ี 5 หัวข2อ 
ได2แกF ความครอบคลุมของเน้ือหาในการใช2งานระบบ ความ
เหมาะสมในการจัดหมวดหมูFของเน้ือหา ความงFายและ
สะดวกในการใช2งานระบบ ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
ของระบบ และประโยชน0ท่ีได2รับจากการทํางานโดยรวมของ
ระบบ มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุดเทFากัน คือ 4.40 สFวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสFวนใหญF (ร2อยละ 51.66) มี
ความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 
4.28) ท้ังน้ีหัวข2อประโยชน0ท่ีได2รับจากการทํางานโดยรวม
ของระบบ มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.73 
 

12. อภิปรายผลการวิจัย 
     การศึกษาน้ีพบวFาผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีท่ีเก่ียวข2องกับ
งานบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต2องการระบบสารสนเทศเข2า
มาชFวยในการบริหารและการปฏิบัติงานด2านการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ ซ่ึงสอดคล2องกับ
งานวิจัยของสุณิสา ศิลปศร [3] ท่ีกลFาวถึงประโยชน0ท่ีได2จาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการปฏิบัติงาน ได2แกF 
ประโยชน0เรื่องการปฏิบัติงาน การรับสFงข2อมูลขFาวสาร การ
ติดตFอประสานงานระหวFางหนFวยงานภายในและภายนอก มี
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถนําข2อมูลมาใช2เพ่ือประกอบใน
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การวางแผนและกําหนดนโยบาย ทําให2ปฏิบัติงานได2มากข้ึน 
ลดข2อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถใช2อุปกรณ0
บางอยFางรFวมกันได2 นอกจากน้ียังมีปCจจัยในเรื่องความ
ต2องการลดปริมาณกระดาษท่ีต2องใช2สําหรับบันทึกข2อมูลอีก
ด2วย และสอดคล2องกับงานวิจัยของพรพิสิทธ์ิ เลี้ยงอยูF [4] ท่ี
กลFาวถึงระบบสารสนเทศท่ีได2จากการวิจัยวFาสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน ลดความซํ้าซ2อนของ
ข2อมูล ลดการใช2กระดาษ และลดเวลาในการทํางาน 
 

13. ข�อเสนอแนะ 
13.1 ข�อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช� การนํา
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนไปใช2งานน้ัน จําเปtนต2อง
ดําเนินการดังน้ี 
13.1.1 การเตรียมความพร�อมด�านเจ�าหน�าท่ี ควรเตรียม
เจ2าหน2าท่ีให2มีความพร2อมในการใช2ระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึน โดยอบรมวิธีการติดตั้ง วิธีการใช2ระบบ และ
วิธีการสํารองข2อมูล 
13.1.2 การเตรียมความพร�อมด�านนักศึกษา ควรมีการ
อบรมนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช2ระบบ โดยเฉพาะข้ันตอน
การขอตรวจและการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระ 
13.1.3 การติดต้ังระบบสารสนเทศ ในการนําระบบ
สารสนเทศน้ีไปใช2จําเปtนต2องจัดเตรียมความพร2อมท้ังด2าน
ฮาร0ดแวร0 ซอฟต0แวร0 และบุคลากรผู2เช่ียวชาญด2านเทคนิค 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการติดตั้งระบบสารสนเทศท่ีเครื่องเซิร0ฟเวอร0
ของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จําเปtนต2องติดตั้ง
ชุดโปรแกรม AppServ เวอร0ชัน 2.5.10 เพ่ือให2บริการเว็บ
เซิร0ฟเวอร0และดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 รวมท้ังโปรแกรมเว็บ
เบราว0เซอร0 เชFน โปรแกรม Google Chrome หรือ 
โปรแกรม Internet Explorer  
13.1.4 การนําระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาใช�งาน 
ในชFวงแรกท่ีนําระบบมาใช2 เจ2าหน2าท่ีควรทํางานในระบบ
คูFขนาน โดยใช2ระบบสารสนเทศน้ีควบคูFกับการทํางานรูป
แบบเดิมไปด2วยระยะเวลาหน่ึง เพ่ือปYองกันข2อผิดพลาดท่ี
เกิดจากการทํางาน  
13.1.5 การสํารองข�อมูล เจ2าหน2าท่ีควรทําการสํารองข2อมูล
ท่ีจําเปtนอยFางน2อยเดือนละ 2 ครั้ง และสํารองข2อมูลใน
ระบบท้ังหมดอยFางน2อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

13.2 ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต.อไป เน่ืองจากระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนยังมีข2อจํากัดบางประการ หากมี
การศึกษาครั้งตFอไปเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศน้ี ควรมี
การดําเนินการ ดังน้ี 
13.2.1 การรายงาน ควรมีการรายงานในรูปกราฟเพ่ือนํา
ข2อมูลไปใช2ได2หลากหลาย 
13.2.2 การออกแบบเว็บไซต� ควรออกแบบเว็บไซต0ตาม
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต0ท่ีเปtนมาตรฐาน เพ่ือลดอุปสรรค
ในการเข2าถึงและใช2งาน เชFน สีและขนาดของตัวอักษร 
13.2.3 ระบบแจ�งเตือน ควรมีระบบแจ2งเตือนเมื่อเจ2าหน2าท่ี
สFงผลการตรวจรูปแบบให2แกFนักศึกษา หรือนักศึกษาแก2ไข
รูปแบบและสFงผลงานกลับไปท่ีเจ2าหน2าท่ี  
13.2.4 การสํารองข�อมูล ควรพัฒนาข้ันตอนการสํารอง
ข2อมูลให2งFายและสะดวกแกFเจ2าหน2าท่ี โดยอาจพัฒนาในรูป
เมนูก็ได2 
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