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54257414 : สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คาํสาํคญั :  ระบบสารสนเทศ/การจดัการงานวจิยั/การจดัการงานสร้างสรรค์ 
  หทัยชนก  แจ่มถิน  :  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ :  ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมนั.  
213 หนา้. 
 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1)  ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ
การจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั ศิลปากร  2) เพือพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร    3) เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  จาํนวน  3  ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  จาํนวน 3 ท่าน  และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ทีสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2557  จาํนวน  80  คน  โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  เครืองมือทีใชใ้น
การวจิยั ครังนีประกอบดว้ย  1) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  2) ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดบับณัฑิตศึกษา  3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบั
บณัฑิตศึกษา   สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญทงั  2  ดา้นพบว่า   ภาษา PHP และระบบจดัการฐานขอ้มูล  
MySQL  มีความเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศ  ซึงระบบทีพฒันาขึนควรมีความสามารถในการเพิม / แกไ้ข / 
ลบ   คน้หาขอ้มลูในรูปแบบตามเงือนไขต่าง ๆ    รวมทงัการจดัทาํรายงานควรนาํเสนอไดท้งัรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
ของกราฟ  ควรมีการกาํหนดบทบาทผูใ้ชง้าน โดยการ Login  เพือเขา้สู่ขอ้มูลตามบทบาทของผูใ้ช ้  ในส่วนของการเก็บ
ขอ้มลูของระบบควรแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ ขอ้มูลดา้นการวิจยั  เช่น  ชืองานวิจยัไทย – องักฤษ    บทคดัย่อไทย – องักฤษ  
คาํสาํคญั   การ Download  file  เอกสาร  การนาํเสนอขอ้มลูตามกลุ่มของบทความ เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และ  วทิยาศาสตร์  รายละเอียดขอ้มลูการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ  เช่น  ประเภทตีพิมพ/์นาํเสนอ   ปีทีตีพิมพ/์นาํเสนอ   ระดบัการ
ตีพิมพ/์นาํเสนอ  (ชาติ / นานาชาติ)  ขอ้มลูดา้นผูว้จิยั  เช่น ชือผูว้จิยั    สาขาวชิา / ภาควชิา / คณะวชิา   และปีการศึกษา    
 2.  ผลการวิเคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบ  ทีใชง้านกบัระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร  โดยระบบสารสนเทศนีมีคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ คือ  การนาํขอ้มูลเขา้ระบบ   การคน้หาขอ้มูล   การสรุปผล
ขอ้มูล   และมีโมดูลสําหรับผูใ้ช้งาน  4  กลุ่มคือ  โมดูลสําหรับบุคคลทัวไป  โมดูลสําหรับนักศึกษา   โมดูลสําหรับ
เจา้หนา้ที และโมดูลสาํหรับผูดู้แลระบบ หรือ Administrator  
 3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชียวชาญพบว่า ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพทงั  4  ดา้น อยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = 4.30 )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D. = .59)  และผล
การประเมินโดยกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไปพบว่า  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = 4.39) 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =  .59) 
  
 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา                                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................................................................................................             ปีการศึกษา 2557 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   .............................................................................. 
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54257414 : MAJOR : EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
KEY WORD :  INFORMATION SYSTEM/MANAGE RESEARCHES/MANAGE CREATIVE 

WORKS 
 HATHAICHANOK JAMTHIN : THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM TO 
MANAGE RESEARCHES AND CREATIVE WORKS FOR GRADUATE SCHOOL,SILPAKORN 
UNIVERSITY. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF.ANIRUT SATIMAN, Ed.D. 213 pp. 
 
 
 The objectives of the research were 1) to study experts’ opinions on the 
development of information system to manage researches and creative works for Graduate 
School, Silpakorn University; 2) to develop the information system to manage researches and 
creative works for Graduate School, Silpakorn University; and 3) to evaluate the effectiveness 
of the information system to manage researches and creative works for Graduate School, 
Silpakorn University. There were two groups of samples for this study using purposive sampling 
technique. The first group contained with three Information Technology experts and three 
Research & Methodology experts. The second group of samples was eighty graduate students 
who graduated in the second semester of academic year 2014. The research instruments used 
for this study were: 1) expert interview form; 2) information system to manage researches and 
creative works for Graduate School, Silpakorn University; and 3) effectiveness evaluation form 
of the information system to manage researches and creative works for Graduate School, 
Silpakorn University. The mean and standard deviation of items were used to analyze the data. 
The research findings were as follows: 
 1. The experts in two areas, Information Technology and Research & Methodology 
suggested that PHP language and MySQL database are suitable for the development of 
information system to add, edit, erase and search different types of data. The report should be 
in the forms of both document and graphs.  The login to the program should be used to reach 
the information as the roles of users. The data should be stored in two parts which are 1) 
Research Information such as title in Thai and English title, abstract in Thai and in English, 
keywords and file downloading, and 2) Data Arrangement due to areas of the articles 
(Humanity, Social Science, Science); details of publication/ presentation such as types, year, 
level (national/ international) of publication/ presentation; researcher bibliography such as 
name of researcher, section, department and year of graduation. 
 2. The design and system development to link to Silpakorn University Website 
could help install, search, and summarize data. There were four modules to serve four groups 
of users who are outsiders, Silpakorn students, staff, and programmers/ administrators. 
 3. The evaluation of the effectiveness of the information system by experts 
indicated that the information system was at the high level ( = 4.30,  S.D. = .59 ). Also the 
evaluation of the effectiveness of the information system by outsiders found that the information 
system was at the high level ( = 4.39,  S.D. = .59). 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

งานวิจยัและการคน้ควา้อิสระฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   ทงันีผูวิ้จยัไดรั้บความรู้  คาํแนะนาํ 
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา   ประสบการณ์การทาํงาน   รวมทงัการดูแลเอาใจใส่จากอาจารยที์ปรึกษาการ
คน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั 

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระรองศาสตราจารย ์สมหญิง  เจริญจิตรกรรม  
ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั  กรรมการสอบการคน้ควา้
อิสระ  และ  รองศาสตราจารย ์ประทิน  คลา้ยนาค  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ในการให้ความรู้  คาํแนะนาํ  และ
สละเวลาสาํหรับการสอบการคน้ควา้อิสระ 

กราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่านทีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
ตรวจเครืองมือวิจยั 

ขอขอบคุณคณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กบั
ผูว้ิจยั โดยเฉพาะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้ ทีใหข้อ้คิด  ขอ้เสนอแนะ และใหค้าํปรึกษากบั
ผูว้ิจยัตลอดเวลาทีทาํวิจยัในครังนี  รวมทงัเป็นแรงผลกัดนัให้ผูวิ้จยัทาํวิจยัจนสําเร็จ  ขอขอบคุณเจา้หน้าที
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุก ๆ ท่าน ทีให้ความช่วยเหลือประสานงานในทุก ๆ เรือง ตงัแต่เริมเขา้ศึกษาจน
สาํเร็จการศึกษา 

ขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในการจดัสรรทุนจาํนวนหนึงหมืนบาท ต่อภาค
การศึกษา  เป็นเวลา    ปีการศึกษาใหก้บัผูวิ้จยัเพือใชใ้นการศึกษาและการทาํวิจยัในครังนี   

ขอขอบคุณพี ๆ เพือน ๆ นอ้ง ๆ ทีเป็นกาํลงัใจ  และใหค้วามช่วยเหลือผูว้ิจยัจนประสบความสาํเร็จ   
ขอขอบคุณกาํลงัใจจากครอบครัว  นายกวิน  วีรชาติ  และเด็กหญิงกวิสรา  วีรชาติ  แรงบนัดาลใจ         

คนสาํคญัทีทาํใหผู้วิ้จยัมีความพยายามในการทาํวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   
ทา้ยนีผูวิ้จยัขอขอบพระคุณ  “ครอบครัวแจ่มถิน”  ทีอบรมสังสอนผูวิ้จยัดว้ยดีเสมอมา ขอมอบ

ความสําเร็จทีลุล่วงไปด้วยดีของการทาํวิจัยครังนีเพือน้อมรําลึกถึง  “พีหน่อย นางสาวจารุนันท์  แจ่มถิน”  
พีสาวทีแสนดีผูล่้วงลบั  ผูใ้หก้ารเลียงดู และมอบกาํลงัใจใหเ้สมอจนทาํใหผู้วิ้จยัมีวนันี 
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