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This study was aimed to design and develop the effective information system for
graduate students’ thesis and independent study management at Ubon Ratchathani
University. This system could facilitate graduate student and his/her advisor, and will
support the officers at Office of Graduate Studies and the faculties staffs on checking
format of thesis and independent study. The information system was developed
following the principles and theories of design and system analysis and Apache 2.2
was used as a web server for the development. The PHP and the HTML language
were used for data base and user connection while MySQL was used for data base
system management. The result indicated that an old process of works were not able
to facilitate the advisors and faculty staffs to follow the graduate students’ thesis and
independent study editing and format check processes by the Office of Graduate
Studies. Based on the evaluation of the efficiency of developed information systems
by information technology experts and the users, the result revealed that the
evaluation score was 4.33 and 4.36 of 5 (Good level). Therefore, the system was able
to use for Ubon Ratchathani University graduate students’ thesis and independent
study management.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
1.1.1 ควำมเป็นมำ
สำนักงำนบริห ำรบัณฑิตศึกษำ เดิมใช้ชื่องำน เป็นงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ สังกัดกอง
บริกำรกำรศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่งได้เริ่มดำเนินกำรมำตั้งแต่ พ.ศ.
2541 และดูแลกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำร เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกองบริกำรกำรศึกษำ
ทำหน้ ำที่เป็ น หน่ วยงำนกลำงประสำนงำนจัดกำรศึกษำ เผยแพร่ประชำสัม พันธ์ข้อมูล กำรศึกษำ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรผลิตบัณฑิต ดูแลกำกับกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีมำตรฐำน โดย
แต่งตั้งรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิ ชำกำร และผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติงำน
ในปั จ จุ บั น ปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 มี ค ณะที่ เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ 7 คณะ 1 วิ ท ยำลั ย จ ำนวน
37 สำขำวิชำ แยกเป็ นระดับ ปริญญำโท 26 สำขำวิช ำ และปริญ ญำเอก 11 สำขำวิช ำ พ.ศ. 2553
ได้เปลี่ ย นเป็ น โครงกำรจั ดตั้งบั ณ ฑิ ตวิทยำลั ย เมื่ อวัน ที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ.2553 สั งกัดส ำนักงำน
อธิ ก ำรบดี มหำวิ ท ยำลั ย อุ บ ลรำชธำนี เดิ ม งำนบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ ประกอบด้ ว ย 5 งำนย่ อ ย คื อ
1) งำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ 2) งำนมำตรฐำนหลักสูตร 3) งำนพัฒนำส่งเสริมกิจกรรมกำรผลิตบัณฑิต
4) งำนพัฒ นำมำตรฐำนวิท ยำนิ พนธ์ 5) ธุรกำร ปี 2555-ปัจจุบัน ได้เปลี่ ยนเป็น ส ำนั กงำนบริห ำร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ เมื่ อ เดื อ น สิ งหำคม 2555 ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำงกำรปรับ เปลี่ ย นเป็ น
สำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ กำรบริหำรงำนจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น 4 งำนย่อย คือ 1) งำนบริหำร
และบริกำรบัณฑิตศึกษำ 2) งำนวิชำกำร 3) งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและวิทยำนิพนธ์ 4) งำนทะเบียน
นักศึกษำ (มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 2560: เว็บไซต์)
งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและวิทยำนิพนธ์ มีขอบข่ำยและภำระงำนในกำรดูแลกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศระดับบัณฑิตศึกษำ ให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 (กระทรวงศึกษำธิกำร,
2548) และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2558)
ส ำหรั บ หลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกสภำมหำวิ ท ยำลั ยให้ จั ด กำรเรีย นกำรสอน ปี ก ำรศึ ก ษำ 2559
งำนมำตรฐำนวิทยำนิพนธ์ จัดทำคู่มือวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ประสำนงำนและตรวจสอบ
รูปเล่มรำยงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ ตรวจสอบและรวบรวมบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบ
และด ำเนิ น กำรประกำศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรต่ ำ งๆ เช่ น อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ คณะกรรมกำร
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บัณฑิตศึกษำประจำคณะ คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ จัดทำฐำนข้อมูลกรรมกำร
สอบวิท ยำนิ พ นธ์และกำรค้ น คว้ำอิ ส ระ ประชำสั ม พั นธ์กำรนำเสนอผลงำน/กำรสอบวิท ยำนิพ นธ์
ประสำนงำนและจัดทำคู่มือลิขสิทธิ์วิทยำนิพนธ์
1.1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550
หมวดที่ 8 กำรทำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ข้อ 39.1 ในกรณีสอบผ่ำนแต่ต้องมีกำรแก้ไขให้มี
บันทึกประเด็นหรือรำยกำรที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีกำร อธิบำย ชี้แจงให้ผู้เข้ำสอบรับทรำบ ทั้งนี้ผู้เข้ ำ
สอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมกำรสอบ ให้ควำมเห็นชอบภำยใน 60 วัน นับจำกวันสอบ
หำกไม่ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ทั น ตำมกำหนด ดั งกล่ ำวให้ ถื อว่ำผลกำรสอบครั้งนั้ น ไม่ผ่ ำน และให้
คณะกรรมกำรสอบรำยงำนผลขั้นสุดท้ำยต่อ คณบดีและมหำวิทยำลัย และข้อ 42.1 รูปแบบกำรพิมพ์
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด (มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ,
2551) ปรำกฏว่ำมีนักศึกษำบำงรำยไม่สำมำรถแก้ไขได้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งกำรแก้ไขรวมถึง
กำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระและแก้ไขรูปแบบ
ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด (ภำยใน 60 วัน)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้พิจำรณำเห็นว่ำกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมกำรสอบ ให้ควำมเห็นชอบภำยใน 60 วัน นับจำกวันสอบควรแยก
เฉพำะประเด็นควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบ ไม่รวมกำรแก้ไขรูปแบบตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีในครำว ประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อ วัน ที่ 14 กรกฎำคม 2554 และครั้งที่ 9/2557 เมื่อ วันที่ 17 กัน ยำยน 2557 เห็ น ชอบให้ ออก
ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง กำรส่งตรวจรูปเล่มวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระสำหรับ
นั ก ศึ ก ษำระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ พ.ศ. 2557 ประกำศ ณ วั น ที่ 13 ตุ ล ำคม 2557 มหำวิ ท ยำลั ย
อุบลรำชธำนี, 2557) โดยกระบวนส่งตรวจรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบกำหนด ดังนี้
1.1.2.1 เมื่อนักศึกษำสอบผ่ำนแบบมีเงื่อนไขและคณะกรรมกำรสอบรับรองกำรแก้ไข
หรือสอบผ่ำนแบบไม่มีเงื่อนไข นักศึกษำนำรูปเล่มพร้อมเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ส่งที่คณะสังกัด
1.1.2.2 คณะส่งบันทึกส่งตรวจสอบรูปเล่ม พร้อมแนบเล่มงำนวิจัยของนักศึกษำที่จะให้
ตรวจ
1.1.2.3 สำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำตรวจสอบควำมถูกตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัย
กำหนด
1.1.2.4 แจ้งนักศึกษำให้มำรับรูปเล่มไปแก้ไขตำมคู่มือและข้อเสนอแนะ
1.1.2.5 นักศึกษำรับรูปเล่มไปแก้ไข และนำกลับมำส่งที่สำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ
เพื่อตรวจสอบควำมถูกตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยกำหนด
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สำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำกำหนดกำรตรวจรูปแบบแต่ละรอบใช้เวลำไม่เกิน 7 วัน
และนักศึกษำสำมำรถโทรศัพท์มำสอบถำมได้ภำยใน 3 วันทำกำร ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปัญหำในกำร
ติดต่อระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับนักศึกษำ กำรส่งตรวจรูปเล่มสำหรับนักศึกษำที่มีควำมสม่ำเสมอในกำรส่ง
และติดตำมกำรตรวจรูป แบบจะใช้เวลำประมำณ 7 - 15 วัน ซึ่งปัญ หำที่พบคือ นักศึกษำบำงรำย
ไม่สำมำรถแก้ไขรูปเล่มให้ทันตำมกำหนด (ภำยใน 30 วัน) ทำให้ต้องสอบวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระใหม่ ปัจจุบันสำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
จัดรูปแบบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยกำหนด สำหรับนั กศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ จัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง และติด ตำมนักศึกษำให้รับรูปเล่มไปแก้ไข และนักศึกษำรับ
กลับไปแก้ไขแล้วจะติดตำมกำรส่งกลับมำตรวจ โดย
(1) โทรศัพท์ติดตำมนักศึกษำ
(2) ติดต่อผ่ำนคณะต้นสังกัด/อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
(3) ติดต่อผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
1.2 วัตถุประสงค์
พัฒ นำระบบสำรสนเทศที่มีป ระสิ ทธิภ ำพสำหรับ กำรบริห ำรจัดกำรงำนวิทยำนิพ นธ์และกำร
ค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ และสนับสนุนกำร
ทำงำนตรวจรูปเล่มของสำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำและคณะ
1.3 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรงำนวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นระบบช่วยดำเนินงำนในกำรบริหำรจั ดกำรกำรส่งตรวจ
รูปเล่มตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีกำหนด ตั้งแต่กำรส่งผ่ำนจำกคณะสังกัดภำยหลังกำร
รับรองกำรแก้ไขจำกคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระกรณีสอบผ่ำนแบบมีเงื่อนไข
หรือหลั งสอบกรณี ส อบผ่ ำนแบบไม่มีเงื่อนไข กำรแจ้งให้ นักศึกษำรับรูปเล่ มกลั บ ไปแก้ไขรูปแบบ
กำรแจ้ งสถำนะของรูป เล่ ม แจ้งกำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ แจ้งผลกำรพิจำรณำบทคัดย่อจำก
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ และแจ้งกำรอนุมัติให้เข้ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนบริหำร
บัณฑิตศึกษำนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบฯ เมื่อผ่ำนกำรประมวลผลแล้ว จะไหลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง รับส่ง
ข้อมูลกันผ่ำนระบบเครือข่ำย และจัดทำรำยงำนจำกข้อมูลในระบบฯ ตำมกำรใช้งำน
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่สอบวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
ผ่ำนแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่ำนแบบมีเงื่อนไขและแก้ไขแล้วเสร็จตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
สอบ ที่อยู่ระหว่ำงส่งตรวจกับสำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561
1.4.1 ศึกษำระบบกำรดำเนินงำนเดิม
1.4.2 ออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรงำนวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ
อิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
1.4.3 สำมำรถบั น ทึ ก และแสดงผลข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษำที่ ส่ ง ตรวจสอบรู ป เล่ ม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
สำรสนเทศ อำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ คณะ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 กำหนดปั ญ หำ วัต ถุป ระสงค์ และขอบเขตของระบบสำรสนเทศ พิ จ ำรณำว่ ำปั ญ หำ
ที่แท้จ ริงคืออะไร ประโยชน์ ที่ได้รับ เพื่อให้ กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบไม่ซับซ้อน เกินควำม
จำเป็น
1.5.2 ศึกษำเครื่องมือที่จะใช้พัฒนำระบบสำรสนเทศ
1.5.3 ออกแบบฐำนข้อมูลและพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อรองรับฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
1.5.4 ทดสอบและปรับปรุงระบบ ขั้นตอนนี้จะมีกำรทดสอบกำรใช้งำนจริงโดยผู้ใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตำมสิ่งที่คำดว่ำจะได้รับและแก้ไขปัญหำตำมที่ได้ระบุไว้ในตอนต้น
1.5.5 สรุปผลกำรทำงำนของระบบและจัดทำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนระบบ
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสำมำรถทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรตรวจรูปเล่ม
วิทยำนิพนธ์หรือกำรคว้ำอิสระ ซึ่งจะทำให้นักศึกษำสำมำรถรับรูปเล่มกลับไปแก้ไขได้
1.6.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบควำมก้ำวหน้ำ กำรดำเนินงำนแก้ไขวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำและ
ขั้นตอนในกำรตรวจรูปเล่มของสำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ
1.6.3 คณะหรือผู้เกี่ยวข้องสำมำรถวำงแผนกำรรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษามหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ผู้ วิจัยได้ทาการศึกษาหลักการจากทฤษฎีและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบที่สามารถนามาประยุก ต์ใช้กับงานได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ
ดังนี้
2.1 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Thesis and Independent Study)
2.3 ระบบสารสนเทศ (Information System)
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
2.4 ระบบฐานข้อมูล (Database System)
2.6 ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor)
2.7 ภาษา SQL (Structured Query Language)
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยคาว่า วิทยา กับ นิพนธ์ คาว่า วิทยา ในที่นี้ใช้หมายถึง วิชาการ คือ
ความรู้ที่เป็น ศาสตร์ในสาขาใด ๆ ที่มีการศึกษากัน โดยเฉพาะในระดับบัณ ฑิตศึกษา คาว่า นิพนธ์
แปลว่า แต่งหนังสือ คาว่า วิทยานิพนธ์ จึงแปลว่า หนังสือที่แต่งเรื่องทางวิชาการ ใช้เรียกผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความรู้ที่ค้นคว้ามาได้ใหม่ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2552)
2.1.1 คานิยามของวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557)
2.1.1.1 วิทยานิพนธ์ (Thesis) หมายถึง บทนิพนธ์ที่นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก
และระดับปริญญาเอก แบบ 1 (แผนการศึกษาที่เน้นวิจัย) โดยใช้กระบวนการวิจัยตามหลักวิชาในการ
แสดงความคิดริเริ่มในการประมวลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับ
อนุมัติให้ทาวิจัยจนได้ผลครบถ้วนตามกระบวนการ แล้วนามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริญ ญาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต หรือระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ซึ่ งโดย ทั่ ว ไป
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของนักศึกษา โดยมีปริมาณ
คุณภาพ และเนื้อหาสาระสูงกว่าการค้นคว้าอิสระและอื่น ๆ
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2.1.1.2 การค้ น คว้ า อิ ส ระ (Independent Study) หมายถึ ง บทนิ พ นธ์ กรณี ศึ ก ษา
สิ่งประดิษฐ์ หรือการวิเคราะห์พัฒ นาระบบงานที่ใช้วิธีการวิจัย โดยนักศึกษาในระดับ ปริญญาโท
แผน ข และประกาศนียบัตรบัณฑิต ได้ใช้กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าซึ่งมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่มของนักศึกษา และได้เรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจน
เสร็จสมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.1.2 ความสาคัญของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557)
วิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นผลงานทางวิช าการที่แสดงถึง ความรอบรู้ ความ
วิริยะอุตสาหะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประมวลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นการ
ยืนยันในคุณภาพของผลงานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่จะจบเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎี
บัณฑิต
สิ่งสาคัญที่สุดของวิทยานิพนธ์คือ การทาวิจัย ซึ่งรวมถึงกระบวนการ องค์ประกอบและ
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารต่ างๆ ตามวิธี ก ารวิจั ย ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การศึ ก ษาและหลั ก วิ ท ยาศาสตร์
การดาเนิ น การวิจั ย จึงเป็ น การสร้างเสริมความรู้ความสามารถหลายประการให้ แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้นว่า ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ความสามารถในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ความสามารถเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ ความสามารถเชิงการเขียน ความสามารถทั้งหลายที่กล่าวถึงนี้เป็น
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้นการทา
วิทยานิ พ นธ์จึงเป็ น ส่ วนส าคัญ ที่สุดส่ วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสามารถที่พึงประสงค์ทั้งหลาย
เหล่านี้
2.1.3 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ มีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน
คือ ส่วนนา ส่วนเนื้อความ ส่วนอ้างอิง และส่วนเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557) ดังนี้
2.1.3.1 ส่ ว นน า (Frontage) คื อ ส่ ว นที่ บ อกเกี่ ย วกั บ ชื่ อ หั ว ข้ อ วิท ยานิ พ นธ์ ผู้ เขี ย น
อาจารย์ที่ป รึกษา และสถาบัน ที่เป็ นเจ้าของวิทยานิพนธ์นั้น ต่อด้วยหน้าอนุมัติ ซึ่งเป็นหน้า ที่มีชื่อ
กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้า อิ ส ระ ประกอบด้ ว ย ปกนอก ใบรองปก หน้ าปกใน
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ คาอธิบาย
สัญลักษณ์ คาย่อหรือตัวอักษร
2.1.3.2 ส่ ว นเนื้ อ ความ (Text) คือ ส่ ว นน าเสนอเนื้ อหาเป็ น ส่ ว นของเนื้ อหาหลั ก ของ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย บทนา เนื้อเรื่อง และบทสรุป
2.1.3.3 ส่วนอ้างอิง (Reference) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนามาใช้
อ้างอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการแสดงว่าข้อมูลที่ผู้เขียนกล่าวถึงนั้นได้มีการศึกษามา
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ก่อนแล้ว และเป็นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้ผลงานวิทยานิพนธ์มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเป็นการ
ให้เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้ว ประกอบด้วย การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
ซึ่งจะมีอยู่ในส่วนเนื้อเรื่องและการอ้างอิงท้ายเรื่อง ซึ่งจะอยู่ตอนท้ายสุดต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง
2.1.3.4 ส่วนเพิ่มเติม (Supplement) คือ ส่วนที่ประกอบด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการอ่ า นให้ เข้ า ใจเนื้ อ หาของวิ ท ยานิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ประกอบด้ ว ย
ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย
2.2 ระบบสารสนเทศ
พิชัย เหลืองอรุณ (2559) ให้ ความหมายระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง
ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยใน รวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้น
กลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
และศรีส มรัก อิน ทุจัน ทร์ยง (2550: 6-15) กล่ าวว่า เป็นระบบที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล เพื่อนามา
ประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อสร้างสารสนเทศสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
โดยแบ่งองค์ประกอบ ดังนี้ (พิชัย เหลืองอรุณ, 2559; ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2550)
(1) Hardware หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด กระท ากั บ ข้ อ มู ล ทั้ ง ที่ เป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข
(2) Software หมายถึ ง ชุ ด ค าสั่ ง หรื อ เรี ย กให้ เข้ า ง่ า ยว่ า โปรแกรม ที่ ส ามารถสั่ ง การให้
คอมพิ วเตอร์ทางานในลั กษณะที่ต้องการภายใต้ขอบเขตความสามารถที่เครื่องคอมพิ วเตอร์ หรือ
โปรแกรมนั้น ๆ สามารถทาได้ ซอร์ฟแวร์แบ่งออกเป็น ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์
(3) User หมายถึง กลุ่มผู้คนที่ทางานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(4) Data หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี
เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่างผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้
(5) Procedure หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศเมื่อ
ทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น ทางานประสานกัน ส่งผลให้ข้อมูลเกิดการประมวลผลและนาไปใช้ประโยชน์
นั่นก็คือ สารสนเทศนั่นเอง
(6) Network หมายถึง ระบบเครือข่าย ที่ใช้สาหรับเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ทาให้เกิ ดการ
สื่อสารทางไกล
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2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ไพบู ล ย์ เกี ย รติ โ กมล และณั ฏ ฐพั น ธ์ เขจรนั น ทน์ (2551: 30) ให้ ค วามหมายของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ ก รอย่ างมี ห ลั ก เกณฑ์ เพื่ อ น ามาประมวลผลและจั ด รูป แบบให้ ได้ ส ารสนเทศที่ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น การท างาน และการตั ด สิ น ใจในด้ า นต่ า งๆ ของผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประสงค์
ประณีตพลกรัง และคณะ (2541: 12) ให้ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ การเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล การประมวลผล และการสร้ า งสารสนเทศขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใน และ
ส่วนบริหารจัดการว่าเป็นการรวมกลุ่มของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คน ขบวนการ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ โดยระบบสารสนเทศ
เพื่ อการ จัดการจะช่วยให้ ผู้ จัดการมองเห็ นภาพรวมของการปฏิบัติงานขององค์กร ทาให้ สามารถ
ควบคุม จัดการและวางแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
2.4 ระบบฐานข้อมูล
2.4.1 ความหมายของฐานข้อมูล
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556: 1) ให้ความหมายของฐานมูลคือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์กั นและกัน มีการกาจัดความซ้าซ้อนของข้อมูลออก และเก็บข้อมูลไว้
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับวรรณา สกุลณี (2549); สิริชัย ดีเลิศ (2558: 133) ที่กล่าว
ไว้ว่า ฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรอย่างมีระบบ ตามวัตถุประสงค์ในการ
เก็บข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่นการเพิ่มข้อมูล การเรียกดูข้อมูล
การแก้ไข หรือลบข้อมูล
2.4.2 ความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง ชอฟท์แวร์ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลระหว่าง
ผู้ ใช้ แ ละโปรแกรมต่ า งๆ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ ช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ย สะดวก และมี
ประสิทธิภาพ เช่น การสร้างข้อมูล การแก้ไขข้อมูล หรือการเรียกดูข้อมูล เป็นต้น ซึ่งการทางานของ
ระบบจัดการฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ หน่วยประมวลผลคิวรี และผู้จัดการหน่วยเก็บ
ข้อมูล (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2555: 13-24; ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556: 1)
2.4.3 MySQL
MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคาสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ
หรือโปรแกรมอื่ น อย่างบู รณาการ เพื่อให้ ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ ใช้ เช่นทางาน
ร่ว มกับ เครื่ อ งบริ การเว็บ (Web Server) เพื่ อให้ บ ริก ารแก่ ภ าษาสคริป ต์ ที่ ท างานฝั่ งเครื่องบริก าร
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(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทางานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษา
ซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนาไปใช้งานมากที่สุด ความสามารถและการ
ทางานของโปรแกรม MySQL คือ
2.4.3.1 MySQL เป็ น ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (DataBase Management System
(DBMS) มีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสาหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับการทางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ ต้องการ
ใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ทาหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
2.4.3.2 MySQL เป็ น ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล แบบ relational ฐานข้ อ มู ล แบบ
relational จะทาการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียง
ไฟล์เดียว ทาให้ทางานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถ
เชื่อมโยงเข้าหากันทาให้สามารถรวมหรือจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล
2.4.3.3 MySQL แจกจ่ า ยให้ ใ ช้ ง านแบบ Open Source นั่ น คื อ ผู้ ใ ช้ ง าน MySQL
ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการทางานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL
ได้จากอินเทอร์เน็ตและนามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
2.5 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็น การจัดเก็บข้อมู ลในรูปแบบตาราง ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ คือแถว
และคอลั มน์ ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล สามารถประกอบขึ้นจากตาราง ตั้งแต่ 1 ตารางขึ้น ไป และ
1 ตารางประกอบขึ้นจากกลุ่มของข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรียกว่าฟิลด์ และข้อมูลในแต่ละชุด หรือแต่
ละแถวเรียกว่า เรคอร์ด (Record) ในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่า
จะเชื่อมโยงโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556: 2-4)
2.6 ภาษา PHP
PHP ย่ อ มาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่ เดิ ม ย่ อ มาจาก Personal Home Page
Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จาพวก scripting language ภาษาจาพวกนี้คาสั่งต่างๆจะเก็บอยู่
ในไฟล์ ที่เรี ยกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัว แปรชุดคาสั่ ง ตัว อย่างของภาษาสคริป ก็เช่น
JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ คือ PHP ได้รับ
การพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือ
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แก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTMLembedded scripting language นั้ น คื อ ในทุ ก ๆ ครั้งก่ อ นที่ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ซึ่งให้ บ ริก ารเป็ น
Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทาการประมวลผลตามคาสั่งที่มีอยู่ให้
เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้ว่า
PHP เป็นเครื่องมือที่สาคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มี
การโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่ม
ของนั กพั ฒ นาในเชิงเปิ ดเผยรหั ส ต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพั ฒ นาไปอย่าง
รวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น
Linuxหรื อ FreeBSD เป็ น ต้ น ในปั จ จุ บั น PHP สามารถใช้ ร่ ว มกั บ Web Server หลาย ๆ ตั ว บน
ระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น (MINDPHP, 2557)
2.6.1 ลักษณะเด่นของ PHP (MINDPHP, 2557)
2.6.1.1 ใช้ได้ฟรี
2.6.1.2 PHP เป็นโปรแกรมวิ่งข้าง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จากัด
2.6.1.3 PHP วิ่งบนเครื่อง UNIX, Linux, Windows ได้หมด
2.6.1.4 เรียนรู้ง่าย เนื่องจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์
ภาษาง่ายๆ
2.6.1.5 เร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก
2.6.1.6 ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที
2.6.1.7 ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้
2.6.1.8 ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6.1.9 ใช้กับโครงสร้างข้อมูล แบบ Scalar, Array, Associative array
2.6.1.10 ใช้กับการประมวลผลภาพได้
2.6.2 โครงสร้างของภาษา PHP (เลาขวัญ งามประสิทธิ์, 2552)
ภาษา PHP มีลักษณะเป็น embedded script หมายความว่าเราสามารถฝังคาสั่ง PHP
ไว้ในเว็บเพจร่วมกับคาสั่ง (Tag) ของ HTML ได้ และสร้างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .php, .php3 หรือ
.php4 ซึ่งไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็นการนารูปแบบของภาษาต่าง ๆ มารวมกันได้แก่ C, Perl และ
Java ตัวอย่าง เช่น
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html>
<head>
<title>Example 1 </title>
</head>
<body>
<?
echo"Hello World!";
?>
</body>
</html>

จะเห็นได้ว่า บรรทัดที่ 6 - 8 เป็นส่วนของสคริปต์ PHP ซึ่งเริ่มต้นด้วย <? ตามด้วยคาสั่ง
ที่เรีย กฟังก์ชั่น หรือข้อความ และปิ ดท้ายด้วย ?> สาหรับตัวอย่างนี้เป็นสคริปต์ที่แสดงข้อความว่า
"Hello World" โดยใช้ คาสั่ ง echo ซึ่งเป็น คาสั่ งที่ใช้ในการแสดงผลของภาษาสคริปต์ PHP ซึ่งจะ
แสดงผลดังนี้
Hello World!
2.7 ภาษา SQL (Structured Query Language)
SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการ
กับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (open
system) หมายถึงเราสามารถใช้คาสั่ง sql กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คาสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทาให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใด
ก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล
ซึ่ ง โปรแกรม SQL เป็ น โปรแกรมฐานข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งของภาษาที่ เข้ า ใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น มี
ประสิทธิภาพการทางานสูง สามารถทางานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คาสั่งเพียงไม่กี่คาสั่ง โปรแกรม SQL
จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่ง หรืออาจจะเรียกว่า เอสคิวแอล คือ
ภาษาที่ ใช้เขีย นโปรแกรมเพื่ อ จั ดการฐานข้อมู ล และเป็ น ชื่อโปรแกรมฐานข้อมู ล แบ่ งการท างาน
ออกเป็น 4 ประเภท (MINDPHP, 2555) คือ
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(1) Select query ใช้สาหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ
(2) Update query ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูล
(3) Insert query ใช้สาหรับการเพิ่มข้อมูล
(4) Delete query ใช้สาหรับลบข้อมูลออกไป
ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่สนับสนุนการใช้คาสั่ง SQL เช่น Oracle,
DB2, MS-SQL, MS-Access นอกจากนี้ภาษา SQL ถูกนามาใช้เขียนร่วมกับโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น
ภาษา c/C++ , VisualBasic และ Java
2.7.1 ประโยชน์ของภาษา SQL
2.7.1.1 สร้างฐานข้อมูลและ ตาราง
2.7.1.2 สนั บ สนุ น การจั ด การฐานข้ อ มู ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การเพิ่ ม การปรั บ ปรุ ง
และการลบข้อมูล
2.7.1.3 สนับสนุนการเรียกใช้หรือ ค้นหาข้อมูล
2.7.2 ประเภทของคาสั่งภาษา SQL
2.7.2.1 ภาษานิ ยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) เป็นคาสั่งที่ ใช้ในการ
สร้างฐานข้อมูล กาหนดโครงสร้างข้อมูลว่า มี Attribute ใด ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ตาราง และการสร้างดัชนี คาสั่ง CREATE DROP ALTER
2.7.2.2 ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) เป็นคาสั่งที่ใช้ใน
การเรียกใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางคาสั่ง SELECT INSERT UPDATE DELETE
2.7.2.3 ภาษาควบคุ มข้ อมู ล (Data Control Language: DCL) เป็ น ค าสั่ งที่ ใช้ในการ
กาหนดสิทธิการอนุญาต หรือยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล
คาสั่ง GRANT, REVOKE
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) ทาการวิจัยในหัวข้อการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพลิเคชั่น เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสารนิ พ นธ์ โดยแบ่ งผู้ ใช้ เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา โดยรวมปัญหาและวิเคราะห์งานเดิมเพื่อนามาพัฒนาระบบ
ใหม่ พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยการประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดี และความพึงพอในจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน ดังนั้น
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ระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น สามารถนามาใช้งานได้จริงและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ถูกต้องตามความ
ต้องการ
หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์ สติมั่น (2558) ได้ทาการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจั ดการงานวิจั ย และงานสร้ างสรรค์ระดับบัณ ฑิตศึกษา ส าหรับ บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ด การงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส าหรับ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบ ผู้ เชี่ย วชาญด้ านการวิจั ย และกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญพบว่า ภาษา PHP
และระบบจั ดการฐานข้อมูล MySQL มีความเหมาะสมในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ 2) ผลการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบ ที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยระบบสารสนเทศนี้ มี คุ ณ สมบั ติ ในด้ า นต่ า ง ๆ คื อ การน าข้ อ มู ล เข้ า ระบบ การค้ น หาข้ อ มู ล
การสรุป ผลข้อมูล และมีโมดูลส าหรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่ มคือ โมดูลส าหรับบุคคลทั่ว ไป โมดูล ส าหรับ
นักศึกษา โมดูลสาหรับเจ้าหน้าที่ และโมดูลสาหรับผู้ดูแลระบบ หรือ Administrator และ 3) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพทั้ง
4 ด้ า น อยู่ ในระดั บ มาก และผลการประเมิ น โดยกลุ่ ม ผู้ ใช้ ง านทั่ ว ไปพบว่ า ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
เดชา ใจระห้อย (2552) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือผ่าตัดของ
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปทุมธานี ครอบคลุมการทางานใน 3 ส่วนหลัก คือ การจัดเก็บ การค้นหา และ
การรายงาน เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการในการพัฒ นาระบบสารสนเทศใช้หลักการของวงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบโดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปทุมธานี วิเคราะห์ออกแบบและพัฒ นาระบบโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Access 2003 ภายใต้ร ะบบปฏิ บั ติการ Microsoft Windows XP และประเมิน ระบบที่
พั ฒ นาแล้ ว โดยให้ เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งผ่ า ตั ด ที่ ใช้ ร ะบบตอบแบบสอบถาม ผลการวิ จั ย ท าให้ ได้ ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือผ่าตัดที่สามารถจัดเก็บ ปรับปรุงและค้นหาข้อมูลเครื่องมือผ่าตัด
และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบารุงรักษาหรือจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด การจัดเก็บและ
การค้น คืน เครื่องมือผ่าตัด และการตรวจสอบชุดเครื่องมือผ่าตัดที่ห มดระยะปราศจากเชื้อ ผลการ
ประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือผ่าตัด พบว่าผู้ใช้มีความเห็นว่าระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเครื่องมือผ่าตัดมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน
สกาวเดือน ทองมาเอง (2553) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มปลากรณีศึกษา ทองมา
เองฟาร์ม การทางานของโปรแกรมจะเป็นการเก็บข้อมูลปลา และอาหารปลา ในการทาฟาร์ม เพื่อช่วย
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ในการบริหารจัดการ สามารถกาหนดสิทธิการใช้งานได้ว่าบุคคลใด สามารถใช้งานกับระบบนี้ได้บ้าง
เพื่ อ ป้ อ งกั น บุ ค คลภายนอกเข้ ามาใช้ ระบบ โดยบุ ค คลที่ จ ะเข้ ามาใช้ ระบบนี้ ได้ จ ะต้ อ งมี ชื่ อ และ
รหัสผ่าน ซึ่งจะทาให้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น มีรูปแบบและการใช้งานที่ง่าย
และสามารถเรีย กดูข้อ มูล ต่ าง ๆ หรือ ออกรายงานได้ ในการจัดเก็ บข้ อมูล ต่าง ๆ รวมถึงการออก
รายงาน ผ่านทางเครือข่ายอิน ทราเน็ตภายในองค์กรของ ทองมาเอง ฟาร์ม ซึ่งเป็นการสร้างระบบ
เว็บไซต์ขึ้นมารองรับความต้องการในการบริหารจัดการภายใน โดยใช้เป็นที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเลี้ ยงปลา ข้อมูลการจัดการอาหารปลา โดยทาการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การลง
ลูกพันธุ์ปลาจนถึงการจับจาหน่ายปลาเมื่อครบอายุ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งาน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ดี เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ
ไตรรัตน์ ใบศรี (2559) ได้ทาการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล ประชากรในเขต
รับ ผิ ดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี โดย
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิ ดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บ โดยใช้การวิเคราะห์และการออกแบบระบบด้วย
ยูเอ็มแอล (UML) โปรแกรมพั ฒ นาเว็บด้วย อีย เฟรมเวิร์ก (Yii Framework) โปรแกรมฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมบีเอ็มเอส-ฮอสเอกซ์พี พีซียู (BMS-HOSxP_PCU) โดยผู้วิจัยได้นา
ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น เสนอขอความคิ ด เห็ น จากคณะท างานและผู้ ต รวจสอบรายงานของหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แบบประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจด้านการออกแบบติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้ 2) ความพึงพอใจด้านการทางานของระบบ 3) ความพึงพอใจด้านการนาไปใช้งาน
จริงโดยความพึงพอทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก
ศิ ริ พ ร ผิ ว ชา และพิ ม ริ น ทร์ คี ริ น ทร์ (2560) ได้ ท าการวิ จั ย เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการห้องพยาบาลโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยได้พัฒ นา
ระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap ,
jQuery และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL พร้อมได้นาหลักการพัฒ นาระบบแบบ SDLC (System
Development Life Cycle) มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ
และแบบประเมินความพึงพอใจโดยเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทางานในห้องพยาบาล
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาระบบ การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
อยู่ ในเกณฑ์ ดี การศึกษาพบว่า ระบบงานที่ได้พัฒ นาขึ้นสามารถเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทางานของ
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ผู้ดาเนินงานห้องพยาบาลของโรงเรียนให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถสืบค้นข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ งนอกจากนี้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งยั งสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ต่ างๆ เหล่ านี้ ผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ตได้
นภาพร บุ ญ ศรี (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพั ฒ นาระบบบริห ารจัดการบทความวิชาการ
ออนไลน์กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษา พัฒนาและประเมินซอฟต์แวร์
ประยุกต์ด้านการบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน์ โดยซอฟต์แวร์มีความสามารถบริหารจัดการ
บทความสาหรับวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติข องบั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้แ ก่ การรับ บทความ การพิ จารณา
ประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การตอบรับบทความ และเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์
การบริห ารจัดการสมาชิกของวารสาร ทั้งผู้แต่งบทความและผู้ ทรงคุณ วุฒิ และการจัดการเนื้อหา
วารสาร ด าเนิ น การศึ ก ษาโดยใช้ แ นวคิ ด การพั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ ว ยวงจรการพั ฒ นาระบบ
(System Development Life Cycle Method: SDLC) พั ฒ นาเป็ นซอฟต์แวร์ป ระยุกต์บนเว็บ ไซต์
(Web Application) โดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เปิดรหัส (Open Source) ซอฟต์แวร์ระบบบริการ
เว็บ ไซต์ Apache ซอฟต์แวร์ระบบบริห ารจัดการฐานขอมูล MySQL และซอฟต์แวร์ภ าษาสคริป ต์
สาหรับพัฒนาโปรแกรม PHP ระบบที่พัฒ นาขึ้นนี้ สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการทางานต่าง ๆ
ของระบบงานเดิม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสามารถนาระบบที่พัฒ นาขึ้นไปใช้จริงได้ และผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอยู่ในระดับดี

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งวิธีการดาเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้
(1) ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูล
(2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(3) การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
(4) การออกแบบฐานข้อมูล
(5) การพัฒนาและออกแบบระบบ
(6) การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการออกแบบ
ประมวลผล และรายงานผล ดังนี้
3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล ของระบบงานเดิม ได้แก่ การรับ-ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่ส่งตรวจรูปแบบที่สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และศึกษาข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีที่จะนามา ใช้ในการพัฒนาระบบ อันได้แก่ การจัดเก็บฐานข้อมูล และโปรแกรมในการ
พัฒนาระบบ
3.1.2 ศึกษาการพัฒ นาระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) และประยุกต์การสร้าง
โมเดลเพื่อพัฒนาระบบงานด้วยภาษา Unified Modeling Language (UML)
3.1.3 ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการจัดระบบฐานข้อมูล
3.1.4 ศึกษาเครื่องมือแบบต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ดังนี้
3.1.4.1 ใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL
3.1.4.2 ภาษา PHP เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
3.1.4.3 การรายงานผล
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบ
3.2.1 ศึกษาระบบงานเดิม
การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาโดยกาหนด
ต้ อ งแก้ ไขรู ป แบบให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น ภายหลั ง การรั บ รองแก้ ไขจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระกรณี สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หรือภายใน 30 วันนับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ กรณีสอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข การส่งตรวจรูปเล่มสาหรับนักศึกษา
ที่มีความสม่าเสมอในการส่งและติดตามการตรวจรูปแบบจะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วัน ซึ่งปัญหาที่
พบคื อ นั ก ศึ ก ษาบางรายไม่ ส ามารถแก้ ไขให้ ทั น ตามก าหนด (ภายใน 30 วั น ) ท าให้ ต้ อ งสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใหม่ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษากาหนดการตรวจรูปแบบแต่ละ
รอบใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน และนั กศึกษาสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ภ ายใน 3 วันทาการ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะมีปัญหาในการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักศึกษา โดยกระบวนส่งตรวจรูปเล่มเพื่อตรวจ
รูปแบบกาหนด ดังนี้
3.2.1.1 นักศึกษานารูปเล่มพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ส่งที่คณะสังกัดภายหลังได้รับ
การรับรองการแก้ไขคณะกรรมการสอบกรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หรือหลังสอบกรณีสอบผ่านแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
3.2.1.2 คณะส่งบันทึกส่งตรวจสอบรูปเล่ม พร้อมแนบเล่ม งานวิจัยของนักศึกษาที่จะให้
ตรวจ
3.2.1.3 สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด พร้ อ มบั น ทึ ก ส่ งบทคั ด ย่ อ ภาษาและภาษาอั ง กฤษให้ ส านั ก งานวิ เทศสั ม พั น ธ์ ต รวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษา
3.2.1.4 แจ้งนักศึกษารับรูปเล่มไปแก้ไขตามคู่มือและข้อ เสนอแนะหรือเข้ารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์
3.2.1.5 นักศึกษารับรูปเล่มไปแก้ไข และนากลับมาส่งที่สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ดังแสดงในภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 กระบวนส่งตรวจรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบตามที่กาหนด
3.2.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับ บั ณ ฑิตศึกษามหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี เป็นแนวทางในการแก้ปัญ หาโดยน าเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และความสามารถทางด้านเว็บ
แอพพลิ เคชั่ น เป็ น ระบบช่ ว ยด าเนิ น งานในการบริ ห ารจั ด การการส่ งตรวจรูป เล่ ม ตามรู ป แบบที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนด ตั้งแต่การส่งผ่านจากคณะสังกัดภายหลังการรับรองการแก้ไขจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระกรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หรือหลังสอบกรณี
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สอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข การแจ้งให้นักศึกษารับรูปเล่มกลับไปแก้ไขรูปแบบ การแจ้งสถานะของ
รูปเล่ม แจ้งการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ และแจ้งการอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่
สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษานาข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ เมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะไหลไปยังส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รับส่งข้อมูลกันผ่านระบบเครือข่าย และจัดทารายงานจากข้อมูลในระบบฯ ตามการใช้งาน
3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
การออกแบบ Use Case Diagram การวิเคราะห์ระบบงานและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทา
เป็น Use Case Diagram ดังแสดงในภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 Use Case Diagram ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3.3.1 Activity ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
3.3.1.1 Use Case Diagram ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศการบริห ารจั ด การงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประกอบด้วย Use Case และ Actor ใน Use Case ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลการตรวจเล่ ม
งานวิจั ย คือ (1) แจ้ งให้ นั กศึกษารับ รูปเล่ มกลั บ ไปแก้ไขรูปแบบ (2) แจ้งสถานะของรูปเล่ ม และ
(3) การอนุ มั ติ ให้ เข้ า รู ป เล่ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ การจั ด การข้ อ มู ล พื้ น ฐาน การจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ใช้ งาน
การจัดการข้อมูลนักศึกษา และการดูรายงานต่าง ๆ ส่วน Actor ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ดังภาพที่ 3.1
1) เข้าสู่ระบบ
2) จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
3) จัดการข้อมูลพื้นฐาน
4) ดูรายงาน
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(1) Activity เข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 3.3 Activity เข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 3.3 แสดงการเข้าสู่ ระบบของผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้ต้องพิมพ์ชื่อและ
รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ ระบบจะทาการตรวจสอบชื่อ และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ถ้าชื่อและรหัสผ่าน
ถูกต้อง ระบบจะแสดงเมนูการทางาน ตามสิทธิ์การเข้าใช้งาน
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(2) Activity จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ภาพที่ 3.4 Activity จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
จากภาพที่ 3.4 ผู้ใช้ระบบเลือกเมนูจัดการผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงข้อมูล
ผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้ อมูลผู้ใช้งาน เมื่อทาการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ทา
การบันทึกข้อมูลถือเป็นการสิ้นสุดการทางาน
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(3) Activity จัดการข้อมูลการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ภาพที่ 3.5 Activity จัดการข้อมูลการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
จากภาพที่ 3.5 ผู้ใช้ระบบเริ่มเลือกเมนูจัดการการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่อยู่ระหว่างตรวจรูปเล่ม วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสามารถจัดการข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เมื่อทาการ
จั ด การข้ อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ใ ช้ ร ะบบท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า ของการตรวจรู ป เล่ ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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(4) Activity ดูรายงาน

ภาพที่ 3.6 Activity ดูรายงาน
จากภาพที่ 3.6 ผู้ใช้ระบบเลือกเมนูแสดงรายงาน ระบบแสดงรายงานผู้ใช้ระบบ
สามารถดูรายงานได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ
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3.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
Entity-Relationship Diagram
Faculty
PK Faculty_id
Faculty_name

Major
PK Major_id
Major_name

prefix
PK prefix_id
prefixr_name

Account
PK

account_id

prefix
account_name
account_surname
student_id
username
password
account_type
FK1,FK6 account_major
account_faculty
FK2,FK5 account_level
FK4
email
telephone
account_advisor
edit_certificate
date_submit
due_date
FK7
adv_id

Research_type
PK type_id
type_name
Level
PK level_id
level_name
Research_status
PK status_id
status_detail

Research_advance
PK adv_id
adv_student_id
adv_status
adv_date
FK1 account_id
FK2 status_id

ภาพที่ 3.7 Entity-Relationship Diagram
จากภาพที่ 3.7 สามารถการกาหนดเอนติตี้จาก E-R Diagram ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 การกาหนดเอนติตี้จาก E-R Diagram
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเอนติตี้
account
faculty
Prefix
Level
major
research_advance
research_status
research_type

รายละเอียด
เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ
เก็บข้อมูลคณะ
เก็บข้อมูลคานาหน้าชื่อ
เก็บข้อมูลระดับการศึกษา
เก็บข้อมูลสาขาวิชา
เก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานวิจัย
เก็บข้อมูลสถานะงานวิจัย
เก็บข้อมูลประเภทงานวิจัย

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างตาราง ACCOUNT เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อฟิลด์
account_id
Prefix
account_name
account_surname
Student_id
Username
Password
account_type
account_major
account_faculty
Account_level
Email
Telephone
account_advisor
edit_certificate
date_submit
due_date
adv_id

คีย์
Primary Key

PK

ชนิด
int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
date
date
date
int

ขนาด
1
50
50
15
20
20
1
2
2
1
50
10
4

4

รายละเอียด
รหัสบัญชีผู้ใช้
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
รหัสนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภทผู้ใช้งาน
ประเภทผู้ใช้งาน
คณะ
ระดับการศึกษา
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันรับรองแก้ไข/วันสอบ
วันส่งตรวจ
วันครบกาหนด
รหัสสถานะงานวิจัย
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ตารางที่ 3.3 โครงสร้างตาราง FACULTY เก็บข้อมูลคณะ
ที่
1
2

ชื่อฟิลด์
Faculty_id
Faculty_name

คีย์
ชนิด
Primary Key varchar
varchar

ขนาด
รายละเอียด
2 รหัสคณะ
20 คณะ

ตารางที่ 3.4 โครงสร้างตาราง GENDER เก็บข้อมูลคานาหน้าชื่อ
ที่
1
2

ชื่อฟิลด์
prefix _id
prefix _name

คีย์
ชนิด
Primary Key varchar
varchar

ขนาด
รายละเอียด
1 รหัสคานาหน้าชื่อ
20 คานาหน้า

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง LEVEL เก็บข้อมูลคานาหน้า
ที่
1
2

ชื่อฟิลด์
level_id
level_name

คีย์
ชนิด
Primary Key varchar
varchar

ขนาด
รายละเอียด
1 รหัสระดับการศึกษา
20 ระดับการศึกษา

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง MAJOR เก็บข้อมูลสาขาวิชา
ที่
1
2

ชื่อฟิลด์
major_id
major_name

คีย์
ชนิด
Primary Key varchar
varchar

ขนาด
รายละเอียด
2 รหัสสาขาวิชา
30 สาขาวิชา

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง RESEARCH_ADVANCE เก็บข้อมูลสถานะงานวิจัย
ที่
1
2
3
4

ชื่อฟิลด์
adv_id
adv_student_id
adv_status
adv_date

คีย์
ชนิด
ขนาด
รายละเอียด
Primary Key int
4 รหัสสถานะงานวิจัย
varchar
15 รหัสนักศึกษา
varchar
1 สถานะงานวิจัย
timestamp
วันทีแ่ ก้ไขสถานะ
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ตารางที่ 3.8 โครงสร้างตาราง RESEARCH_STATUS เก็บข้อมูลสถานะงานวิจัย
ที่
1
2

ชื่อฟิลด์
status_id
status_detail

คีย์
Primary Key

ชนิด
varchar
varchar

ขนาด
รายละเอียด
1 รหัสสถานะงานวิจัย
30 รายละเอียดสถานะงานวิจัย

ตารางที่ 3.9 โครงสร้างตาราง RESEARCH_TYPE เก็บข้อมูลประเภทงานวิจัย
ที่
1
2

ชื่อฟิลด์
type_id
type_name

คีย์
ชนิด
Primary Key varchar
varchar

ขนาด
รายละเอียด
1 รหัสประเภทงานวิจัย
20 ประเภทงานวิจัย

3.5 การออกแบบและพัฒนาระบบ
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบระบบสารสนเทศการบริหาร
จั ด การงานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี

ภาพที่ 3.10 ตัวอย่างหน้าจอระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การออกแบบระบบ แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
3.5.1 การออกแบบ เมนูหลัก ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน มีด้วยกัน 5 กลุม่ ดังนี้
3.5.1.1 ผู้ดูแลระบบ กาหนดสิ ทธิ์ จัดการข้อมูลผู้ ใช้งาน จัดการข้อมูล ข้อมูล พื้น ฐาน
จัดการข้อมูลทั้งหมด
3.5.1.2 เจ้ าหน้ าที่ ส่ ว นกลาง จัด การข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา จั ด การข้ อ มู ล การตรวจรูป เล่ ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
3.5.1.3 เจ้าหน้าที่คณะ ดูรายงานการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาในคณะ
3.5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ดูรายงานการตรวจรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในคาปรึกษา เช่น วันรับรองแก้ ไข วันสุดท้ายที่ต้อง
ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ เข้ า รู ป เล่ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ และความก้ าวหน้ า ในการตรวจรู ป เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
3.5.1.5 นั กศึ ก ษา ดู ร ายงานการตรวจรูป เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์และการค้น คว้าอิ ส ระของ
ตนเอง เช่น วันรับรองแก้ไข วันสุดท้ายที่ต้องได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และความก้าวหน้า
ในการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่ระบบ
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ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอจัดการผู้ใช้สาหรับผู้ดูแลระบบ
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ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอเพิ่ม/แก้ไขรหัสคณะ

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอเพิ่ม/แก้ไขรหัสสาขาวิชา

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอเพิ่ม/แก้ไขคานาหน้าชื่อ
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ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอการเปลี่ยนสถานะการตรวจเล่มงานวิจัย

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสาหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
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ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสาหรับเจ้าหน้าที่คณะ

ภาพที่ 3.14 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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ภาพที่ 3.15 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสาหรับนักศึกษา
3.6 การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
3.6.1 เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของระบบสารสนเทศการบริ ห ารจั ด การงาน
วิท ยานิ พนธ์และการค้น คว้าอิส ระของนักศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษามหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี ว่า
สามารถทางานได้ตรงตามขอบเขตที่กาหนดไว้ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ จึงได้
จัดทาแบบประเมินหาประสิทธิภาพการพัฒ นาระบบสารสนเทศ โดยการทดสอบระบบใช้วิธี Black
Box Testing.แบ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
3.6.1.1 ด้านความสามารถของโปรแกรม
3.6.1.2 ด้านความถูกต้องของการทางานของโปรแกรม
3.6.1.3 ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน
3.6.1.4 ด้านความปลอดภัยของระบบ
3.6.1.5 ด้านการแสดงผลลัพธ์หรือรายงานผล
ผู้ที่จะทดสอบและประเมินจะต้องทาแบบทดสอบระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงาน
วิทยานิพนธ์และการค้น คว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ที่ได้
พั ฒ นาขึ้ น และท าแบบประเมิ น ที่ ได้ ท าการออกแบบไว้ โดยผู้ ป ระเมิ น ระบบสารสนเทศจะท า
เครื่องหมาย ลงในช่องของการทดสอบตามแบบประเมินประสิ ทธิภ าพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากนั้นนาผลที่ได้จากการทาแบบประเมินมาสรุปผล เพื่อประเมินว่าระบบสารสนเทศที่ได้พัฒ นามี
ประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับใด แบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบงาน คือ ผู้ปฏิบัติงานหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ระบบการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง และนักศึกษา
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(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2544) ได้ให้ความหมายของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ไว้ คือ ค่าที่ได้จากการนาข้อมูล
ทั้งหมดมารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้
n

X 

เมื่อกาหนดให้
แทน
X
แทน
Xi
 X i แทน
แทน
N
n
แทน

X
i 1

i

(3.1)

N

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าของข้อมูล
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
จานวนข้อมูลทั้งหมด
จานวนนับข้อมูล

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ ค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงการกระจาย ของข้อมูล
แต่ละตัวที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซึ่งทาให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยข้อมูลแต่ละตัวเบี่ยงเบนไปจาก
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าใด คานวณได้จากสูตร

 X
n

SD 

i 1

i

N
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(3.2)

เมื่อกาหนดให้
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SD
แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
X
Xi
แทน ค่าของข้อมูล
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
N
n
แทน จานวนนับข้อมูล
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลในกลุ่ม ถ้าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
มากแสดงว่าข้ อ มู ล นั้ น มี ค่ าแตกต่ างกั น มาก คื อ มี ทั้ งค่ าต่ า และค่ าสู ง ถ้ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
มีค่าน้อยแสดงว่า ข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกันเป็นส่วนมาก และถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเป็นศูนย์
แสดงว่าข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากัน

บทที่ 4
การทดสอบระบบ
การพัฒ นาระบบสารสนเทศการบริห ารจัด การงานวิท ยานิพ นธ์แ ละการค้น คว้าอิส ระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพในด้าน
ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ โดยวิธี Black Box Testing เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และค้น หา
ข้อผิดพลาดของการทางานของระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น จากผลการทดสอบระบบ ได้นาข้อมูล
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบมาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
(2) ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน
(3) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
4.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
การประเมิ น เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบสารสนเทศการบริห ารจัด การ
งานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษามหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
ที่พัฒนาขึ้นได้จัดทาเป็นแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้
4.1.1 ด้านความสามารถของระบบ
4.1.2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
4.1.3 ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.1.4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
4.1.5 ด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล
ผู้ท าการทดสอบประสิ ทธิภ าพ จานวน 19 คน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่ 1 ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จ านวน 7 คน และ กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ใช้ งานทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย ผู้ ใช้ งานที่
ปฏิ บั ติ งานด้ า นบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษา และด้ านวิ ช าการ จ านวน 12 คน โดยใช้ แ บบประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบกาหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย โดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน
ระดับเกณฑ์
เชิงคุณภาพ เชิงประมาณ
ดีมาก
4.50-5.00
ดี
3.50-4.49
พอใช้
2.50-3.49
น้อย
1.50-2.49
น้อยมาก
0.00-1.49

ความหมาย
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนาไม่สามารถนาไปใช้งานได้

4.2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน
4.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ แ บบประเมิน ประสิ ท ธิภ าพของระบบสารสนเทศในแต่ล ะด้ านแสดง
ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
6 คน ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสามารถของระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รายการประเมิน

1
2
3
4

ความพอใจโดยรวมต่อความสามารถของระบบ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ความรวดเร็วในการประมวลผล
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.00
3.83
4.17
4.50
4.13

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.63
0.75
0.75
0.55
0.67

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสามารถของ
ระบบ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการวิเคราะห์ ห าค่าประสิ ทธิภ าพของระบบ
อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 สรุปได้ว่า ระบบทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องความพอใจโดยรวมต่อความสามารถของระบบสารสนเทศ
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ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ และความ
รวดเร็วในการประมวลผล ซึ่งระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้
ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล
ความถูกต้องสมบูรณ์ของรูปแบบรายงานตรงตาม
ความต้องการ
5 ข้อมูลที่ได้ถูกต้องสามารถนามาใช้ในการตัดสินใจ
ได้
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.17
4.50
4.33
4.17

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.75
0.55
0.52
0.41

4.67

0.52

ดี

4.37

0.55

ดี

ความ
หมาย
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความถูกต้องในการ
ทางานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ เท่ากับ 0.55 สรุปได้ว่า ระบบสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ ความถูกต้องของการ
บันทึกและประมวลผลข้อมูล รูปแบบตรงตามความต้องการ และข้อมูลที่ได้ถูกต้องสามารถนามาใช้
ตัดสินใจได้ ซึ่งระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
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ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสะดวกและความง่าย
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน
ความสะดวกในการใช้งาน
การออกแบบหน้าจอระบบใช้งานง่าย
การกาหนดสีของหน้าจอโดยภาพรวม
รูปแบบตัวอักษรที่ใช้
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.33
4.50
4.17
4.17
4.29

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.52
0.55
0.75
0.75
0.64

ความ
หมาย
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสะดวกและ
ความง่ายต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 สรุปได้ว่า
ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบ
หน้าจอระบบใช้งานง่าย การกาหนดสีของหน้าจอโดยภาพรวม และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ ซึ่งระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย
ของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2

รายการประเมิน
ความเหมาะสมในการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
โปรแกรม
ความเหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.17

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.75

4.33

0.82

ดี

4.25

0.78

ดี

ความ
หมาย
ดี
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จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินประสิ ท ธิภ าพระบบสารสนเทศด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกาหนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ในการรักษาความปลอดภัย
ของระบบ ซึ่งระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รายการประเมิน

1 ผลลัพธ์และรายงานผลตรงต่อความต้องการ
2 ผลลัพธ์และรายงานผลมีความถูกต้อง
3 ผลลัพธ์และรายงานผลง่ายต่อความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.50
4.67
4.67
4.61

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.55
0.52
0.52
0.53

ความ
หมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการแสดงผลลัพธ์และ
รายงานผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.61.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 สรุปได้ว่า สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลลัพธ์และรายงานผลตรงต่อความต้องการ การรายงานผลมี
ความถูกต้อง แบะการรายงานผลง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งระบบสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างดี
4.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นโดยผู้ใช้งานทั่วไป
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในแต่ละด้าน แสดงค่าเฉลี่ย0(x̄) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 12 คน ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสามารถของระบบ
โดยผู้ใช้งานทั่วไป
ที่

รายการประเมิน

1
2
3
4

ความพอใจโดยรวมต่อความสามารถของระบบ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ความรวดเร็วในการประมวลผล
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.25
4.17
4.33
4.33
4.27

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.45
0.39
0.49
0.65
0.50

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมินประสิทธิ ภาพระบบสารสนเทศด้านความสามารถของ
ระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของระบบ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 สรุปได้ว่า ระบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความพอใจโดยรวมต่อความสามารถของระบบสารสนเทศ ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ และความรวดเร็วในการประมวลผล ซึ่งระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไป
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้
ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล
ความถูกต้องสมบูรณ์ของรูปแบบรายงานตรงตาม
ความต้องการ
5 ข้อมูลที่ได้ถูกต้องสามารถนามาใช้ในการตัดสินใจได้
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.42
4.33
4.17
4.42

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51
0.49
0.72
0.51

3.92
4.25

0.67
0.58

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความถูกต้องในการ
ทางานของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ เท่ากับ 0.58 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องความถูกต้องของผลลั พธ์ที่ ได้ ความถูกต้องของการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
รูปแบบตรงตามความต้องการ และข้อมูลที่ได้ถูกต้องสามารถนามาใช้ตัดสินใจได้ ซึ่งระบบสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสะดวกและความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ โดยผู้ใช้งานทั่วไป
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน
ความสะดวกในการใช้งาน
การออกแบบหน้าจอระบบใช้งานง่าย
การกาหนดสีของหน้าจอโดยภาพรวม
รูปแบบตัวอักษรที่ใช้
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.58
4.33
4.42
4.25
4.40

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51
0.65
0.67
0.75
0.65

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.9 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านความสะดวกและ
ความง่ายต่อการใช้งานระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบหน้าจอระบบใช้งาน
ง่าย การกาหนดสีของหน้าจอโดยภาพรวม และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ ซึ่งระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง
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ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย
ของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป
ที่
1
2

รายการประเมิน
ความเหมาะสมในการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
โปรแกรม
ความเหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.58

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51

4.50

0.52

ดีมาก

4.54

0.52

ดีมาก

ความ
หมาย
ดีมาก

จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินประสิทธิภ าพระบบสารสนเทศด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางานได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกาหนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ ซึ่งระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล
โดยผู้ใช้งานทั่วไป
ที่

รายการประเมิน

1 ผลลัพธ์และรายงานผลตรงต่อความต้องการ
2 ผลลัพธ์และรายงานผลมีความถูกต้อง
3 ผลลัพธ์และรายงานผลง่ายต่อความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.25
4.33
4.50
4.36

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.62
0.65
0.52
0.60

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการแสดงผลลัพธ์และ
รายงานผลโดยผู้ใช้งานทั่วไป มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.36.ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
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เรื่องผลลัพธ์และรายงานผลตรงต่อความต้องการ การรายงานผลมีความถูกต้อง และการรายงานผล
ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี
4.3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยใช้หลักเกณฑ์เชิงคุณ ภาพ (Rating1Scale)
ชนิด 5 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งแบ่งผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
4.3.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 4.12 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รายการประเมิน

1 ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
3 ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ
4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
5 ด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.13
4.37
4.29

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.67
0.55
0.64

4.25
4.61
4.33

0.78
0.53
0.63

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.12 สรุป ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ ด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบ ด้านความสะดวกและความง่ายต่อ การใช้งานระบบสารสนเทศ ด้ านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ และด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .4.33.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4.13 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไป
ที่

รายการประเมิน

1 ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
3 ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ
4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
5 ด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
เชิง
ปริมาณ
4.27
4.25
4.40

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.50
0.58
0.65

4.54
4.36
4.36

0.52
0.60
0.57

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.13 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไป
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ ด้านความสะดวก
และความง่ายต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ และด้านการ
แสดงผลลั พ ธ์แ ละรายงานผล มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพอยู่ในระดั บ ดี ค่าเฉลี่ ย เท่ า กับ .4.36.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาระบบงาน
5.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
5.3 อภิปรายผลการวิจัย
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลการศึกษาระบบงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของขั้นตอนการตรวจรูปเล่ม
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้าอิ ส ระ ซึ่ งจะท าให้ นั กศึ ก ษาสามารถรับ รูป เล่ มกลั บ ไปแก้ไข อาจารย์
ที่ปรึกษาทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานแก้ไขวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและขั้นตอนในการตรวจ
รูป เล่ ม ของส านั ก งานบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคณะหรือ ผู้ เกี่ ยวข้ อ งสามารถวางแผนการรับ รอง
การส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาได้ การพั ฒ นาระบบครั้ งนี้ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางด้ า น
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบมีความสามารถ ดังนี้
ด้านความสามารถในการทางานของระบบ โดยมีการจัดการฐานข้อมูลที่ดีเข้าใจง่ายไม่ซ้าซ้อน
สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ โดยระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และสืบค้นข้อมูล
อย่างถูกต้องตรงตามที่ได้ออกแบบไว้
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยระบบมีการแสดงผลเป็นระเบียบ เข้าใจง่าย
การกาหนดสีของหน้าจอ รูปแบบตัวอักษร ตลอดจนภาษาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยระบบมีการกาหนดสิทธิการใช้งานในระดับต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบการเข้าใช้งานอย่างรัดกุม
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ด้านการแสดงผลลัพธ์และการรายงานผล โดยระบบสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง สามารถนามาใช้ใน
การตัดสินใจได้
5.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 7 คน และผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 12 คน ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกวิธีการหาประสิทธิภาพตามแนวทางการวิจัยระบบสารสนเทศ โดยใช้วิธีการทดสอบ Black Box
Testing เมื่อนาเอาระบบที่ได้พัฒนา ไปทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญระบบงาน สรุปผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้
5.2.1 สรุปผลการประเมิน ประสิทธิ ภ าพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุ ป ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.63) ทั้ ง หมด 5 ด้ า น คื อ ด้ า นความสามารถของระบบสารสนเทศ (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.13
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.37 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.55) ด้ านความสะดวกและความง่ายต่ อ การใช้ งานระบบ
สารสนเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) และด้านการแสดงผลลัพธ์และ
รายงานผล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) ซึ่งผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า
การพัฒ นาระบบสารสนเทศการบริห ารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบั ณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับดีส ามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไป
สรุ ป ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศโดย ผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไป โดยรวม
ประสิ ท ธิภ าพอยู่ ในระดั บ ดี (ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.36 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.57) ทั้ งหมด
5 ด้าน คือ ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 0.50) ด้ า นความถู ก ต้ อ งในการท างานของระบบ (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.25 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ .0.58) ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (ค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 4.36 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.60) และด้ า นการแสดงผลลั พ ธ์ แ ละรายงานผล
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) ซึ่งผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
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ระบบสารสนเทศการบริ ห ารจั ด การงานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อยู่ ในระดั บ ดี ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิส ระของนั กศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและผู้ ใช้งานทั่วไป จะเห็ นได้ว่า ระบบสารสนเทศการบริห ารจัดการงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ
ที่จะใช้งานได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ระบบสารสนเทศมีการออกแบบให้ สามารถทางานผ่ านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ทตั้งแต่การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล ที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถทราบถึง
ความก้าวหน้ าของขั้น ตอนการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะทาให้ นักศึกษา
สามารถรับรูปเล่มกลับไปแก้ไข ทราบถึงวันสุดท้ายที่ต้องได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับ ฉบับสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาในคาปรึกษาและขั้นตอนในการตรวจรูปเล่มของสานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะหรือ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งสามารถวางแผนการรั บ รองการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาได้ ซึ่ งระบบโดยรวม
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดี ค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดย
ผู้ เชี่ย วชาญด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีค่าเท่ ากั บ 4.33 อยู่ ในเกณฑ์ ระดับ ดี พบว่า การแสดง
ผลลัพธ์และรายงานผลตรงต่อความต้องการ ถูกต้อง และง่ายต่อความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก ความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ การบันทึกและประมวลผลข้อมูล รายงานตรงตามความต้องการ สามารถนามาใช้
ในการตัดสินใจได้อยู่ในระดับดี ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบหน้าจอระบบ การกาหนดสี
ของหน้าจอและรูปแบบตัวอักษรอยู่ในระดับดี การรักษาความปลอดภัยของระบบมีความเหมาะสม
การกาหนดสิทธิ์ในการใช้ งานอยู่ในระดับดี และความสามารถของระบบสารสนเทศในการจัดการ
สืบค้นข้อมูล และความรวดเร็วในการประมวลผลอยู่ในระดับดี ส่วนค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานทั่วไป มีค่าเท่ากับ 4.36 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี พบว่า ความสะดวกในการ
ใช้งาน การออกแบบหน้าจอระบบ การกาหนดสีของหน้าจอและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ อยู่ในระดับดี
การรักษาความปลอดภัยของระบบมีความเหมาะสม การกาหนดสิทธิ์ในการใช้ งานและการแสดงผล
ลั พ ธ์ แ ละรายงานผลตรงต่ อ ความต้ อ งการ ความถู ก ต้ อ ง และง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจอยู่ ใ นระดั บ ดี
ความสามารถในการจั ด การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และความรวดเร็ ว ในการประมวลผลอยู่ ใ นระดั บ ดี
และความถูกต้องของผลลัพธ์ การบันทึกและการประมวลผลข้อมูล รายงานตรงตามความต้องการ
สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์
สติ มั่ น (2558) การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ร ะดั บ
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บัณฑิตศึกษา สาหรับบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น
2 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ เชี่ย วชาญด้านการพัฒ นาระบบ จานวน 3 ท่าน ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จานวน
3 ท่าน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2557
จานวน 80 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์
ผู้ เชี่ ย วชาญ 2) ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การงานวิ จัย และงานสร้างสรรค์ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านพบว่า ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นควรมีความสามารถในการเพิ่ม
แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล ในรูป แบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ 2) ออกแบบและพัฒ นาระบบ โดยระบบ
สารสนเทศนี้มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ คือ การนาข้อมูลเข้าระบบ การค้นหาข้อมูล การสรุปผลข้อมูล
และมีโมดูลสาหรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่มคือ สาหรับบุคคลทั่วไป สาหรับนักศึกษา สาหรับเจ้าหน้าที่ และ
สาหรับผู้ดูแลระบบ 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน
คือ การติดต่อกับ ผู้ใช้ การบันทึกและการแก้ไขข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน และ
ลักษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ โดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.30 และ 4.39 ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 0.59
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป
5.4.1 ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1.1 ควรแยกสถานะของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เห็นชัดเจน
5.4.1.2 ควรพัฒนาระบบให้สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel และ Word
5.4.2 ข้อเสนอแนะโดยผู้วิจัย
5.4.2.1 ควรพัฒนาระบบให้สามารถแจ้งผลการตรวจสอบได้หลายช่องทาง เช่นระบบ
แจ้งเตือนทาง Email Line และข้อความ เป็นต้น
5.4.2.2 ควรพัฒนาให้สามารถส่งตรวจและแจ้งกลับได้ในรูป File PDF โดยที่นักศึกษา
ไม่ต้องมารับส่งเอกสารด้วยตนเอง
5.4.2.3 ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนให้กับนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
คือสถานะต่าง ๆ เช่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระ การสอบประมวล
ความรู้ การสอบเค้าโครง การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การส่งรูปเล่มตรวจสอบรูปแบบ
และการยื่นเพื่อขอสาเร็จการศึกษา เป็นต้น
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คู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
(1) ระบบจัดการข้อมูล
(1.1) จัดการผู้ใช้งาน
(1.2) เพิ่ม/แก้ไขรหัสคณะ
(1.3) เพิ่ม/แก้ไขรหัสสาขาวิชา
(1.4) เพิ่ม/แก้ไขคานาหน้าชื่อ
(2) จัดการระบบตรวจเล่ม
(2.1) ตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นว้าอิสระ
(2.1) ดูรายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นว้าอิสระของนักศึกษาทั้งหมด
เจ้าหน้าที่คณะ
ดูรายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นว้าอิสระของนักศึกษาในคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ดูรายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นว้าอิสระของนักศึกษาในคาปรึกษา
นักศึกษา
ดูรายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นว้าอิสระของตนเอง
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เริ่มต้นการใช้งานระบบ
เข้าโปรแกรม Google Chrome พิมพ์ http://itar11.ssk.in.th แล้วกด Enter จะปรากฏ ดังนี้

ภาพที่ ก.1 หน้าแรกระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
จากภาพที่ ก.1 หน้าแรกของระบบมุมด้านซ้ายจะมีเมนูต่าง ๆ หากต้องการเข้าสู่ระบบ เพื่อให้
กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าระบบ” ระบบจะตรวจสอบ
ข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ ก.2 เมนูระบบจัดการข้อมูลและการจัดการระบบตรวจเล่ม
1. เมนูจัดการผู้ใช้งาน
ประกอบด้ว ยข้อมูล ของผู้ ใช้ทั้งหมด คือ เจ้าหน้ าที่ส่ ว นกลาง เจ้าหน้ าที่คณะ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบจะแสดงหน้าจอ
ขึ้นมา ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลเพิ่มผู้ใช้ใหม่ แก้ไข ลบข้อมูล ดังนี้

57

ภาพที่ ก.3 เมนูจัดการผู้ใช้งาน
1.1 การเพิ่มผู้ใช้ใหม่
เลือกเมนู “<<เพิ่มผู้ใช้งานใหม่>>” จะปรากฏเมนู “เลือกประเภทผู้ใช้”
ประกอบด้วยเมนู “Admin” “Officer” “Manager” “Advisor” และ “Student”

ภาพที่ ก.4 เมนูเลือกประเภทผู้ใช้
เมื่อเลือกเมนูเพิ่มประเภทผู้ใช้งาน จะปรากฏเมนูลงทะเบียน “Admin” “Officer”
“Manager” “Advisor” และ “Student” ดังนี้
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ภาพที่ ก.5 เมนูลงทะเบียน Admin/Manager/Officer

ภาพที่ ก.6 เมนูลงทะเบียน Advisor

ภาพที่ ก.7 เมนูลงทะเบียน Student
จากนั้นทาการเพิ่มข้อมูลแต่ละประเภท และบันทึก โดยการกรอกข้อมูลในส่วนของ
นักศึกษาต้องใส่รหัสนักศึกษาไม่ต่ากว่า 2 ตัว หากใส่น้อยกว่า 2 ตัว ระบบจะไม่ทาการบันทึกข้อมูลให้
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1.2 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้
เลือกชื่อในตาราง “ชื่อผู้ใช้งานในระบบ” จากนั้นเลือก “แก้ไข” ระบบจะแสดง
หน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.8 แก้ไขข้อมูล Admin/Manager/Officer

ภาพที่ ก.9 แก้ไขข้อมูล Advisor

ภาพที่ ก.10 แก้ไขข้อมูลนักศึกษา
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1.3 การลบข้อมูลผู้ใช้
เลือกชื่อในตาราง “ชื่อผู้ใช้งานในระบบ” จากนั้นเลือก “ลบออก” ระบบจะแสดง
หน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.11 เมนูลบผู้ใช้
2. เมนูเพิ่ม/แก้ไขรหัสคณะ
ประกอบด้วยข้อมูลรหัสคณะ และชื่อคณะ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลเพิ่มผู้ใช้ใหม่
แก้ไข ลบข้อมูล ดังนี้

ภาพที่ ก.12 เมนูเพิ่ม/แก้ไขรหัสคณะ
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2.1 การเพิ่มรหัสคณะ
เลือกเมนู <<เพิ่มคณะ>> ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพิ่มคณะ” จากนั้นทาการเพิ่ม
รหัส และชื่อคณะ

ภาพที่ ก.13 เมนูการเพิ่มรหัสคณะ
2.2 การแก้ไขรหัสคณะ
เลือกรายชื่อคณะในตาราง “รายชื่อคณะ/วิทยาลัย” จากนั้นเลือก “แก้ไข” ระบบจะ
แสดงหน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.14 เมนูการแก้ไขรหัสคณะ
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2.3 การลบรหัสคณะ
เลือกรายชื่อคณะในตาราง “รายชื่อคณะ/วิทยาลัย” จากนั้นเลือก “ลบออก” ระบบ
จะแสดงหน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.15 เมนูลบรหัสคณะ
3. เมนูย่อยเพิ่ม/แก้ไขรหัสสาขาวิชา
ประกอบด้วยข้อมูลรหัสสาขาวิชา และชื่อสาขาวิชา ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเพิ่มผู้ใช้
ใหม่ แก้ไข ลบข้อมูล ดังนี้

ภาพที่ ก.16 เมนูเพิ่ม/แก้ไขรหัสสาขาวิชา
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3.1 การเพิ่มรหัสคณะ
เลือกเมนู <<เพิ่มสาขาวิชา>> ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพิ่มเพิ่มสาขาวิชา” จากนั้น
ทาการเพิ่มรหัส และชื่อสาขาวิชา

ภาพที่ ก.17 เมนูเพิ่มสาขาวิชา
3.2 การแก้ไขรหัสสาขาวิชา
เลือกรายชื่อสาขาวิชาในตาราง “รายชื่อสาขาวิชา” จากนั้นเลือก “แก้ไข” ระบบจะ
แสดงหน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.18 เมนูการแก้ไขรหัสสาขาวิชา
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3.3 การลบรหัสสาขาวิชา
เลือกรายชื่อสาขาวิชาในตาราง “รายชื่อสาขาวิชา” จากนั้นเลือก “ลบออก” ระบบ
จะแสดงหน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.19 เมนูลบรหัสสาขาวิชา
4. เมนูย่อยเพิ่ม/แก้ไขรหัสสาขาวิชา
ประกอบด้วยข้อมูลรหัสสาขาวิชา และชื่อสาขาวิชา ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลเพิ่ม
ผู้ใช้ใหม่ แก้ไข ลบข้อมูล ดังนี้

ภาพที่ ก.20 เมนูเพิ่ม/แก้ไขคานาหน้าชื่อ
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4.1 การเพิ่มรหัสคานาหน้าชื่อ
เลือกเมนู <<เพิ่มคานาหน้า>> ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพิ่มคานาหน้า” จากนั้นทา
การเพิ่มคานาหน้า

ภาพที่ ก.21 เมนูเพิ่มคานาหน้า
4.2 การแก้ไขคานาหน้า
เลือกชื่อคานาหน้าในตาราง “คานาหน้าชื่อ” จากนั้นเลือก “แก้ไข” ระบบจะแสดง
หน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.22 เมนูแก้ไขคานาหน้า
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4.3 การลบคานาหน้าชื่อ
เลือกชื่อคานาหน้าในตาราง “คานาหน้าชื่อ” จากนั้นเลือก “ลบออก” ระบบจะ
แสดงหน้าจอเมนู ดังนี้

ภาพที่ ก.23 เมนูลบคานาหน้าชื่อ
5. เมนูตรวจเล่ม Th/Is ในตารางนักศึกอยู่ระหว่างตรวจเล่ม ประกอบด้วย รหั สนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะงานวิจัย และเปลี่ยนสถานะงานวิจัย ดังนี้

ภาพที่ ก.24 เมนูตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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6. เมนูรายงานการตรวจเล่ม Th/Is จะปรากฏ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา วันที่รับรองแก้ไข
วันที่ส่งตรวจ วันครบกาหนด สาขาวิชา คณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะงานวิจัย ดังนี้

ภาพที่ ก.25 รายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส่วนของ Admin และ
Manager

ภาพที่ ก.26 รายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส่วนของ Officer
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ภาพที่ ก.27 รายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส่วนของ Advisor

ภาพที่ ก.28 รายงานการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส่วนของ Student
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แบบประเมินระบบสารสนเทศ
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ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางลาดวน จารุกมล รหัสประจาตัว 5812600084
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนต่อ ระบบสำรสนเทศ
กำรบริหำรจัดกำรงำนวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นกับกำร
ปฏิบัติงำนจริงโดยผู้กรอกแบบประเมินประกอบด้วย บุคคลผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบสำรสนเทศ และ
ผู้เชี่ยวชำญในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ โดยแบ่งกำรประเมินประสิทธิภำพออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 กำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน
1. เพศ
( ) ชำย
( ) หญิง
2. ตำแหน่งงำน
( ) เจ้ำหน้ำที่คณะ/หลักสูตร
( ) ผู้เชี่ยวชำญระบบ
3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ( ) ต่ำกว่ำปริญญำตรี สำขำวิชำ................................................
( ) ปริญญำตรี
สำขำวิชำ................................................
( ) ปริญญำโท
สำขำวิชำ................................................
( ) ปริญญำเอก
สำขำวิชำ................................................
( ) อื่น ๆ ระบุ...............................................................
4. ประสบกำรณ์ทำงำน ( ) 1-5 ปี
( ) 6-10 ปี
( ) 11-15 ปี
( ) 15 ปีขึ้นไป
( ) อื่น ๆ ระบุ..................................................
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศ
คาชี้แจง โปรดพิจำรณำคำถำมที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนแล้วทำเครื่องหมำยถูก  ลงใน
ช่องว่ำงที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
1. ควำมพอใจโดยรวมต่อควำมสำมำรถของระบบ
2. ควำมสำมำรถของระบบในด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล
3. สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ตำมวัตถุประสงค์
4. ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผล
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
1. ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้
2. ควำมถูกต้องของกำรบันทึกข้อมูล
3. ควำมถูกต้องของกำรประมวลผลข้อมูล
4. ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของรูปแบบรำยงำน
ตรงตำมควำมต้องกำร
5. ข้อมูลที่ได้ถูกต้องสำมำรถนำมำใช้ในกำร
ตัดสินใจได้
ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
1. ควำมสะดวกในกำรใช้งำน
2. กำรออกแบบหน้ำจอระบบใช้งำนง่ำย
3. กำรกำหนดสีของหน้ำจอโดยภำพรวม
4. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ปรับปรุง

5

4

3

2

1

ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
1. ควำมเหมำะสมในกำรกำหนดสิทธิ์ใน
กำรใช้งำนโปรแกรม
2. ควำมเหมำะสมต่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของระบบ
ด้านการแสดงผลลัพธ์และรายงานผล
1. ผลลัพธ์และรำยงำนผลตรงต่อควำม
ต้องกำร
2. ผลลัพธ์และรำยงำนผลมีควำมถูกต้อง
3. ผลลัพธ์และรำยงำนผลง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................

......................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง............................................................
สังกัด........................................................................
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ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ: นางลาดวน จารุกมล
รหัสนักศึกษา 5812600084
ชื่อเรื่องภาษาไทย: ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: INFORMATION SYSTEM FOR THESIS AND INDEPENDENT STUDY
MANAGEMENT FOR GRADUATE STUDENTS, UBON RATCAHTHANI
UNIVERSITY
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
รายนามผู้ประเมิน: ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 6 ท่าน
ชื่อ – สกุล
นายทวีศักดิ์
ธรรมวันนา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต/
คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายเวียงสวรรค์
จันทร์ทะจักรวงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท
วิทยาศาสตรบัณฑิต/
เจ้าของกิจการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต/
นักวิชาการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการ

นายอานนท์
วิเศษรุ่งเรือง
นางสาวสุภาวดี
จันทนุช
นางเดือนดารา
รัตนกาสาว์
นายภีรติ
กระแจจันทร์
นางสาวอุษา ปัตเสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต/
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต/
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชานาญการ
รองสานักแผนการ
และความร่วมมือ

สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1
มหาวิทยาลัยจาปาสัก
สปป.ลาว
ร้านวิเศษรุ่งเรือง

สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นักวิชาการ
กองบริการการศึกษา
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการ
กองบริการการศึกษา
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ช่างเครือ่ งคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
ชานาญงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายนามผู้ประเมิน: ผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 12 ท่าน
ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐธิดา
เหรียญตะคุ
นางสาวชญานี
บุญทา
นางเบญจมาศ
บุญเจริญ
นางอารี จันทร์มี
นางปาริชาติ
ยอดคุณ
นางสาวปริยากร
พิมเงิน
นางสาวกรณ์ระวี
ศรีเจิม
นางภัทรวดี
บุญไพโรจน์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต/
สัตวศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต/
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต/จิตวิทยาและ
การแนะแนว
วิทยาศาสตรบัณฑิต/
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต/ทรัพยากร
มนุษย์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต/
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต/
ภาษาอังกฤษ
บริหารธุกิจบัณฑิต/ทรัพยากร
มนุษย์

นางสาวธรสิรี
ศรีจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต/
ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุขุมา
พวงมะลิ
นางสุประวีณ์
วติวุฒิพงศ์
นายเอกสิทธิ์
โพธิ์ชชู าติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต/เคมี
วารสารศาสตรบัณฑิต/วิทยุ
โทรทัศน์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/
เศรษฐศาสตร์

ตาแหน่ง/สถานะ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร

สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชานาญการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร สานักงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา สานักงานพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติการ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา คณะบริหารศาสตร์
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา สานักงานพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติการ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นางลาดวน จารุกมล
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สถานที่ทางานปัจจุบัน สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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