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  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
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 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) 
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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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บทท ี  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูล มีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยม์ากขึน 

ในชีวิตประจาํวนัของเรานันต่างจาํเป็นตอ้งรับรู้ข่าวสารเพือวางแผนการดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั  

และตอ้งใช้คอมพิวเตอร์เพืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  มีการใชข้อ้มูล  ข่าวสาร  และ
ระบบฐานขอ้มูลดา้นต่าง ๆ มาเป็นเครืองมือสนบัสนุนการตดัสินใจและการวางแผนการดาํเนินงาน  

กล่าวไดว้า่  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นการนาํเอาความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์มาพฒันาเป็นองคค์วามรู้
ใหม่เพือนาํมาประยกุตแ์ละจดัการสารสนเทศ  เพือใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดม้ากทีสุด  โดยอาศยัระบบ
ฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีทางการสือสารเขา้มาช่วยตลอดจนอาศยัความรู้ในการดาํเนินการตาม
ขนัตอนของงานสารสนเทศตงัแต่การรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์  การจดัเก็บ  รวมถึงการจดัการ
เผยแพร่แลกเปลียนเพือเพิมประสิทธิภาพ  ความถูกต้องและความรวดเร็วทนัต่อการนํามาใช้
สนบัสนุนให้เกิดการตดัสินใจ  การแข่งขนั  หรือการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึงผูบ้ริหารตลอดจน
บุคลากรระดบัต่าง ๆ ในหน่วยงานจาํเป็นตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีทกัษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบนัในมหาวิทยาลยัมีการนาํระบบฐานขอ้มูลมาช่วยในการทาํงานและ
เพือการบริการทีสะดวก  รวดเร็ว   โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบสารสนเทศทีเรียกว่า ระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการ (Management Information System  :  MIS)   

 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารหรือ ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ ( MIS ) หมายถึง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึนมาเพือช่วยในการตดัสินใจ การ
ประสานงานและการควบคุม นอกจากนันยงัช่วยผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีในการวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ปัญหาและสร้างผลิตภณัฑ์หรือผลงานใหม่โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( Hardware ) และ
โปรแกรม (Software) รวมทงัผูใ้ช้ (Peopleware) เพือก่อให้เกิดความสําเร็จในการได้มาซึง
สารสนเทศทีมีประโยชน์  ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความสนใจนาํมาใช้งานในหลาย
ลกัษณะทงัภาคเอกชนและราชการ ระบบสารสนเทศช่วยสร้างประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของ
องค์กร คือช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์
เนืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็วในรูปแบบทีเหมาะสมและสามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ทนัต่อความตอ้งการ   ช่วยใน
การกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลทีได้จาก
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ระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานเนืองจากสารสนเทศ
ถูกรวบรวมและจดัการอย่างเป็นระบบ ทาํให้มีประวติัของขอ้มูลอย่างต่อเนือง สามารถทีจะบ่งชี
แนวโนม้ของการดาํเนินงานวา่น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด  ช่วยในการตรวจสอบการโดยนาํขอ้มูล
บางส่วนมาประมวลผลเพือประกอบการประเมิน สารสนเทศทีไดจ้ะแสดงให้เห็นผลการดาํเนินงาน
ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทีต้องการเพียงไร ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตูของปัญหา 
ผูบ้ริหารสามรถใช้ระบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและการคน้หาสาเหตุ หรือขอ้ผิดพลาดที
เกิดขึนในการดาํเนินงาน ถ้าการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว  ้โดยอาจจะเรียกข้อมูล
เพิมเติมออกมาจากระบบ เพือใหท้ราบวา่ความผดิพลาดในการปฏิบติังานเกิดขึนจากสาเหตุใด หรือ
จัดรูปแบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหาใหม่  ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
อุปสรรคทีเกิดขึน เพือหาวธีิควบคุม ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา สารสนเทศทีไดจ้ากการประมวลผล
จะช่วยให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ว่าการดาํเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแกไ้ขหรือควบคุมปัญหาที
เกิดขึนได้อย่างไร ธุรกิจตอ้งทาํอย่างไรเพือปรับเปลียนหรือพฒันาให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานหรือเป้าหมาย  ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพช่วยลดเวลา แรงงาน 

และค่าใช้จ่ายในการทาํงานลง เนืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานทีตอ้งใช้แรงงาน
จาํนวนมาก ตลอดจนช่วยลดขนัตอนในการทาํงาน โดยผลงานทีออกมาดีกวา่เดิม  เช่น  งานวิจยัของ  

สุดาสวรรค์  งามมงคล  ( )  เรือง “การพฒันาระบบการจดัการงานวิจยัและสร้างสรรค์ อิงโซ่
อุปทานอิเล็กทรอนิกส์สําหรับสถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาศิลปะและวฒันธรรม
ในประเทศไทย”  โดยผูว้ิจยัไดน้าํระบบสารสนเทศมาออกแบบและพฒันาระบบ ตามหลกัการของ
โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ (Webbased Application) ตามกระบวนการวงจรชีวิตในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) เพือให้ไดร้ะบบสารสนเทศเพือการ
จดัการระบบทีทนัสมยัและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานกลางทีก่อตังขึนเพือดําเนินงานการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาทาํหน้าทีบริหาร วางแผน วางนโยบายจดัการศึกษา ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและ
การวิจยั ทาํการประสานงานและสนบัสนุนให้ความสะดวกในการจดัการศึกษา การวิจยั แก่คณะที
เปิดทาํการสอน อีกทงัยงัจะทาํหนา้ทีประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจยัอีกดว้ย ซึงจะเป็นการแบ่ง
เบาภาระงานของคณะทีจะทาํการสอน อนัจะทาํให้งานสอนมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานเท่า
เทียมกนัทุกสาขาวชิาทีร่วมกบัคณะวชิาหรือหน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา
ทีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหนึงในมหาวิทยาลยัศิลปากรตามพ.ร.บ.

มหาวิทยาลยัศิลปากรอยู่ภายใตก้ารบริหารของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการประจาํ
บณัฑิตวิทยาลยั ทาํหนา้ทีกาํหนดนโยบายเกียวกบัการบริหารงานในบณัฑิตวิทยาลยั ส่วนงานดา้น
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การเรียนการสอน ดําเนินงานโดยภาควิชาทีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ทาํหน้าทีปฏิบัติงานด้านธุรการและให้บริการทางวิชาการ โดยมี 

ขอบข่ายหน้าทีและความรับผิดชอบสําหรับหน่วยงานในสังกัด  เช่น  หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหน้าทีดาํเนินการเรืองการประกนัคุณภาพการศึกษา จดัทาํประกาศ คาํสังทีเกียวขอ้ง 

ประสานงานจดัดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี  

เพือใชใ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  การจดัให้มีการพฒันาระบบประกนั
และประเมินคุณภาพการศึกษาทีเหมาะสมกบับณัฑิตวทิยาลยั รวมทงัการจดัทาํรายงานประจาํปี การ
จดัให้มีการพฒันาระบบราชการและรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (กพร.)  และระบบการควบคุมคุณภาพภายใน    หน่วยส่งเสริมงานวิจยัมีหนา้ทีเกียวกบัการ
พฒันาระบบงานทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั   และหน่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมีหน้าทีเกียวกบัการ
เผยแพร่องคค์วามรู้จากวทิยานิพนธ์และงานวจิยัสู่ชุมชน 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาในปี  2551 กาํหนด
ประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มโดยบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรจดัอยู ่ 
ในกลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทางหมายความถึงสถาบนัทีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวชิาทงัสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทงัสาขาวิชาชีพเฉพาะทางสถาบนัอาจเน้นการทาํวิทยานิพนธ์หรือการวิจยัหรือเน้นการผลิต
บณัฑิตทีมีความรู้ความสามารถทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน้น        

ทงัสองดา้นรวมทงัสถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทงัอุตสาหกรรมและบริการ
และกลุ่ม ง สถาบนัทีเนน้การวจิยัขนัสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญา
เอกหมายความถึงสถาบนัทีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกและ
เน้นการทาํวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอกสถาบนัเน้นการผลิตบณัฑิต        

ทีเป็นผูน้าํทางความคิดของประเทศสถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคลือนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน   

แนวหนา้ระดบัสากลมุ่งสร้างองคค์วามรู้ทฤษฎีและขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ 

 จากสถิติจํานวนผู้สํา เ ร็จการศึกษา ในรายงานประจําปี    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่ามีผูส้ําเร็จการศึกษาจาํนวน ,   คน  และจากเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจะต้องนําเสนอผลงานวิจัยทีอยู่ในรูปแบบ
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระคนละ   เรือง รวม ,   เรือง  ผลงานวจิยัเหล่านีจะถูกจดัเก็บใน
หิงของหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดส่งเผยแพร่ไปยงัหอสมุดแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติทุกปี  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดับบณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร   ทงันีเพือให้การดาํเนินงานดงักล่าวมีความสะดวก  ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามกระบวนการและขนัตอนของการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการและใชคุ้ณสมบติัของ
ระบบสารสนเทศในการจัดการกับข้อมูลทีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก โดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และเพือรองรับการตรวจประเมินจาก
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  (สมศ.)   

 

คําถามการวจัิย 
 1. ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นอยา่งไร 

 2. ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา   
สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร   มีรูปแบบเป็นอยา่งไร 

 3. ความคิดเห็นของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดบับณัฑิตศึกษา สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  เป็นอยา่งไร 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัครังนี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และการ
พฒันาระบบสารสนเทศ  โดยได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 2   ดา้นคือผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  และ
ผูเ้ชียวชาญด้านการวิจยั  เพือทาํการพฒันาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพฒันา
ระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC) (โอภาส  เอียมสิริวงศ,์ )  จากนนัทาํการหา
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศซึงไดจ้ากการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญทงั 2  ดา้น และผูใ้ชง้าน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) 

 

1. การกาํหนดปัญหา  (Problem Definition) 

2. การวเิคราะห์ (Analysis)    

3. การออกแบบ (Design) 

4. การพฒันา (Development) 

5. การทดสอบ (Testing) 

6. การติดตงัและการใชง้าน (Implement) 

7. การบาํรุงรักษา  (Maintenance) 
 

ทีมา   โอภาส  เอียมสิริวงศ,์   

 

. ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
    สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยผูเ้ชียวชาญ 

 

. ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
    สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยผูใ้ชง้าน (นกัศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 
ทีมา    รายงานประจาํปี,  

 

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
 สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 2. เพือพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 3. เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 1.  การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัและพฒันา  โดยทาํการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาในรูปแบบของเวบ็แอพลิเคชนั (Web Application)   

 2.  ข้อมูลทีใช้ในการทดลองกับระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นขอ้มูลจริงของ
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา ของผูส้ําเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร      

ทีสาํเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2555 - 2558 

 3. ประชากร  ทีใชใ้นการวจิยัครังนี   แบ่งออกเป็น    กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

  .   ประชากรทีใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  คือ  จํานวนบทความจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษาของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา   - 

  ทงัหมด    บทความ 

  .   ประชากรทีใชใ้นการหารูปแบบระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  คือ  ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ จาํนวน   ท่าน  

และผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  จาํนวน    ท่าน 

 .  กลุ่มตวัอยา่ง  ทีใชท้ดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ไดแ้ก่ 

   .   ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  จาํนวน    ท่าน  และผูเ้ชียวชาญดา้นการ
วจิยั  จาํนวน    ท่าน   โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  

   .   นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปี
การศึกษา    จาํนวน    คน  โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 
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   5.  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่ 

  5.1  ตวัแปรตน้  คือ  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดบับณัฑิตศึกษา    

  5.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่    

   5.2.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูเ้ชียวชาญ 

   5.2.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูใ้ชง้าน 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   หมายถึง   ระบบ
สารสนเทศทีพฒันาขึนสําหรับการรวบรวมและการจดัเก็บขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ไวใ้นทีเดียวกนั โดยใช้หลกัทฤษฎีวงจรการ
พฒันาระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC) (โอภาส เอียมศิริวงศ,์ )  ในการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันาระบบมาช่วยในการดาํเนินการ ซึงขอ้มูลในระบบประกอบดว้ย  

ชือบทความวิจยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  ชือผูว้ิจยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  สาขาวิชา  บทคดัยอ่
ภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  คาํสําคญัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  และไฟล์ขอ้มูลรายละเอียดการ
นาํเสนอ/การตีพิมพ ์   

 งานวจัิย  หมายถึง  บทความของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีจดัทาํ
ขึนโดยมีเนือหาส่วนหนึงมาจากวิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ  ตลอดจนการประดิษฐ์คิดคน้ทีผา่น
กระบวนการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วิเคราะห์และตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ  ตงัแต่ปี 

พ.ศ.  –    

 งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั)  ทีมีการศึกษา
ค้นควา้ทีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นทียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ตงัแต่ปี พ.ศ.  -  

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  และระดบั
ปริญญาโท  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทีสาํเร็จในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา   
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บทท ี         
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยั  เรือง  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดับบณัฑิตศึกษา   สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    เป็นการวิจัยและพฒันา  

(Research and Development)  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งครอบคลุมในหวัขอ้
ต่อไปนี 

 .  การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  .  ขอ้มูลและสารสนเทศ 

  .  ระบบสารสนเทศ 

  .  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 

  .  ภาษา PHP 

  .  ระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL 

  .  การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล 

 2.  งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

  .  งานวจิยั 

     . .   ความหมายของงานวจิยั 

     . .   ลกัษณะของงานวจิยั 

     . .   องคป์ระกอบของงานวจิยั 

     . .   ประเภทของงานวจิยั 

     . .   สาขาวชิาการ 

  .  งานสร้างสรรค ์

     . .   ความหมายของงานสร้างสรรค ์

     . .   ประเภทของงานสร้างสรรค ์

  .   การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

  .  การคุม้ครองงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

 3. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .  งานวจิยัในประเทศ 

  .  งานวจิยัต่างประเทศ 
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.  การพฒันาระบบสารสนเทศ 

 .   ข้อมูลและสารสนเทศ 

   ข้อมูล  (Data) 

   ขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  ขอ้มูลดิบ  ทีถูกรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลทีอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม  สําหรับขอ้มูลดิบเหล่านีจะนาํไปใช้งานเลยไม่ได ้ 

จะตอ้งนาํมาผ่านการประมวลผลก่อน  เพือให้ไดผ้ลลพัธ์ทีสามารถนาํไปใช้ในการทาํงานได ้ ซึง
ขอ้มูลทีผา่นการประมวลผลแลว้นนัจะเรียกวา่  สารสนเทศ  (นิภาภรณ์  คาํเจริญ,   :  13) 

   ข้อมูล   (Data)  หมายถึง   เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง   (Fact)  ทีเกิดขึนจากการ
ดาํเนินงานขององคก์รในแต่ละวนั  เช่น  ขอ้มูลการสังซือสินคา้  ยอดขาย  หรือทีอยู ่ เป็นตน้  ขอ้มูล
อาจเป็นตวัอกัษร  รูปภาพ  ตวัเลข  หรือ  เสียงก็ได ้ (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,   :  9) 

   ขอ้มูล  (Data)  มาจากรากศพัทภ์าษาลาติน คาํวา่  datum  ทีหมายถึงขอ้เท็จจริง  ซึง
อาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ความ  ตวัเลข  หรือรูปภาพ  และถือเป็นขอ้มูลดิบ  (Raw Data)  ทีถูก
รวบรวมมาเพือเขา้สู่กระบวนการประมวลผลเป็นสารสนเทศ  (โอภาส  เอียมสิริวงศ,์  2554  :  17) 

   ขอ้มูล (Data) คือ สิงต่างๆ หรือขอ้เท็จจริงทีเราสนใจ ทีไดรั้บจากประสาทสัมผสั
หรือสือต่างๆ ขอ้มูลทีได้รับมีทงัดีและไม่ดี การนาํขอ้มูลทีดีมาใช้จะทาํให้เกิดประโยชน์ในการ
สือสารและการตดัสินใจ ลกัษณะของขอ้มูลทีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งและเชือถือได ้(Accuracy) ตรง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้(Relevancy) และมีความทนัสมยั (Timeliness) (รัชดา  คลีสุนทร, มปป.) 

 

   สรุป  ขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  ขอ้มูลดิบ  ทีถูกรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ทีเกิดขึน
จากการดาํเนินงานขององค์กรในแต่ละวนั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทีอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรเพือ
เขา้สู่กระบวนการประมวลผลเป็นสารสนเทศ 

 

   ขอ้มูลสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบขึนอยู่กบัความตอ้งการ ลกัษณะของขอ้มูลที
นาํไปใชแ้ละเกณฑทีนาํมาพิจารณา 
   . การแบ่งขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูล เป็นการแบ่งขอ้มูลขนัพืนฐานโดยพิจารณา
จากการรับขอ้มูลของประสาทสัมผสั (Sense) ของร่างกาย ไดแ้ก่ ขอ้มูลภาพทีไดรั้บจากการมองเห็น
ดว้ยดวงตา ขอ้มูลเสียงทีไดรั้บจากการฟังดว้ยหู ขอ้มูลกลินทีไดรั้บจากการสูดดมดว้ยจมูก ขอ้มูล
รสชาติทีไดรั้บจากการรับรสชาติดว้ยลิน และขอ้มูลสัมผสัทีไดรั้บจากความรู้สึกดว้ยผวิหนงั 

             . การแบ่งขอ้มูลตามแหล่งขอ้มูลทีไดรั้บ โดยพิจารณาจากลกัษณะของทีมาหรือการ
ไดรั้บขอ้มูล 
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    ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอ้มูลทีไดจ้ากจุดกาํเนิดของชอ้มูลนนัๆ เป็น
การเก็บรวบรวมหรือบนัทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสํารวจ การจดบนัทึก ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึงจดัเป็นขอ้มูลทีมีความ
น่าเชือถือมากทีสุด ตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ซึงไดจ้ากการจดบนัทึกในรอบ  เดือนทีผา่นมา 
    ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การนาํขอ้มูลทีผูอื้นไดเ้ก็บรวบรวมหรือ
บนัทึกไวแ้ลว้มาใชง้าน ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมหรือบนัทึกดว้ยตนเอง จดัเป็นขอ้มูลทีเกิดขึน
ในอดีต มกัผ่านการประมวลผลแลว้ บางครังจึงไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และขอ้มูลทีไดมี้
ความคลาดเคลือน ไม่ทนัสมยั ตวัอยา่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ สถิติการมาโรงเรียนสายของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  ในปี พ.ศ.  

   . การแบ่งขอ้มูลตามการจดัเก็บในสืออิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะคลา้ยการแบ่งขอ้มูล
ตามลกัษณะของขอ้มูล แต่มีการแยกลกัษณะขอ้มูลตามชนิดและนามสกุลของขอ้มูลนนั ๆ ซึงจะตงั
ตามประเภทของขอ้มูลและโปรแกรมทีใชส้ร้างขอ้มูล ไดแ้ก่ 

    ขอ้มูลตวัอกัษร (Text Data) เช่น ตวัหนงัสือ ตวัเลข และสัญลกัษณ์ ขอ้มูลประเภท
นีมกัมีนามสกุลต่อทา้ยไฟลเ์ป็น .txt และ .doc 

                   ขอ้มูลภาพ (Image Data) เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกลอ้งดิจิทลั 

ขอ้มูลประเภทนีมกัมีนามสกุลต่อทา้ยไฟลเ์ป็น .bmp .gif และ .jpg 

                   ขอ้มูลเสียง (Sound Data) เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ขอ้มูลประเภท
นีมกัมีนามสกุลต่อทา้ยชือไฟลเ์ป็น .wav .mp  และ .au 

                  ขอ้มูลภาพเคลือนไหว (Video Data) เช่นภาพเคลือนไหว ภาพมิวสิควีดีโอ 

ภาพยนตร์ คลิปวดีีโอ ขอ้มูลประเภทนีมกัมีนามสกุลต่อทา้ยชือไฟลเ์ป็น .avi 

   . การแบ่งขอ้มูลตามระบบคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะคลา้ยและใกลเ้คียงกบัการแบ่ง
ขอ้มูลตามการจดัเก็บในสืออิเล็กทรอนิกส์มาก แต่มุ่งเนน้พิจารณาการแบ่งประเภทตามการนาํขอ้มูล
ไปใชง้านในระบบคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ 

    ขอ้มูลเชิงจาํนวน (Numeric Data) มีลกัษณะเป็นตวัเลขทีสามารถนาํมาคาํนวณ
ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เช่น จาํนวนเงินในกระเป๋า จาํนวนค่าโดยสารรถประจาํทาง และจาํนวน
นกัเรียนในหอ้งเรียน 

                   ขอ้มูลอกัขระ (Character Data) มีลกัษณะเป็นตวัอกัษร ตวัหนงัสือ และสัญลกัษณ์
ต่างๆ ซึงสามารถนาํเสนอขอ้มูลและเรียงลาํดบัได้แต่ไม่สามารถนาํมาคาํนวณได้ เช่น หมายเลข
โทรศพัท ์เลขทีบา้น และชือของนกัเรียน 
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                   ขอ้มูลกราฟิก (Graphical Data) เป็นขอ้มูลทีเกิดจากจุดพิกดัทางคอมพิวเตอร์ ทาํ
ใหเ้กิดรูปภาพหรือแผนที เช่น เครืองหมายการคา้ แบบก่อสร้างอาคาร และกราฟ 

    ขอ้มูลภาพลกัษณ์ (Image Data) เป็นขอ้มูลแสดงความเขม้และสีของรูปภาพทีเกิด
จากการสแกนของสแกนเนอร์เป็นหลกั ซึงสามารถนาํเสนอขอ้มูล ยอ่หรือขยาย และตดัต่อได ้แต่ไม่
สามารถนาํมาคาํนวณหรือดาํเนินการอยา่งอืนได ้
 

   สารสนเทศ  (Information) 

   สารสนเทศ  ถือวา่เป็นสิงสาํคญัอยา่งหนึงขององคก์ร  เนืองจากสารสนเทศจะช่วยให้
การดาํเนินงาน และการประสานงานในแต่ละฝ่ายสามารถเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และได้
ผลลพัธ์ตามทีองคก์รตอ้งการ 

   สารสนเทศ  จะหมายถึง  ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลของขอ้มูลดิบ  (Raw Data)  

ซึงสารสนเทศอาจจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นตวัอกัษร  ตวัเลข เสียงและภาพ  เป็น
ตน้  ขอ้มูลเหล่านีเมือนาํมาผ่านการประมวลผลแลว้  ก็จะเกิดเป็นสารสนเทศเพือนาํมาสนบัสนุน
การบริหารงานและตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้ (นิภาภรณ์  คาํเจริญ,   :  14) 

   สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  ข้อมูลทีผ่านการประมวลผลมาแล้ว  และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้  โดยผูบ้ริหารสามารถนําสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจบน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องเรืองราวนนั ๆ ไดท้นัที  (โอภาส  เอียมสิริวงศ,์ 2554  :  17)   

   สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  ขอ้มูลทีผา่นกระบวนการเก็บรวบรวม  เรียบ
เรียง  หรือวิเคราะห์  จนกลายเป็นขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้มากขึน  เช่น  รายงานสรุปรายเดือน  

(กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,  2552  :  9) 
 

   สรุป  สารสนเทศ  หมายถึงข้อมูลต่างๆ ทีเป็นข้อมูลดิบ นํามาผ่านการวิเคราะห์    

เรียบเรียง ประมวลผล จนกลายเป็นขอ้มูลทีมีประโยชน์มากขึน ซึงเราสามารถนาํขอ้มูลเหล่านี มาใช้
ในการประกอบหรือสนบัสนุนการตดัสินใจต่างๆได ้ 
 

   รัชดา  คลีสุนทร (มปป.)  กล่าววา่  สารสนเทศสามารถแบ่งไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

   . การแบ่งสารสนเทศตามหลกัคุณภาพ ไดแ้ก่ สารสนเทศแขง็และสารสนเทศอ่อน 

             .  การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกําเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและ
สารสนเทศภายนอกองคก์ร 

             .  การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู้ ได้แก่ สารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์ 

สารสนเทศสาขาสังคมศาสตร์ สารสนเทสสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศสาขา
อืน ๆ 
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             .  การแบ่งตามการนําสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ สารสนเทศด้านการตลาด 

สารสนเทศดา้นการวจิยั และพฒันาบุคลิกภาพ และสารสนเทศดา้นการเงิน 

             .  การแบ่งตามการใชแ้ละการถ่ายทอดสารสนเทศ ไดแ้ก่ สารสนเทศทีเนน้วิชาการ 

สารสนเทศทีเนน้เทคนิค สารสนเทศทีเนน้บุคคล และสารสนเทศทีเนน้ปฏิบติั 

             .  การแบ่งตามขนัตอนของการพฒันาสารสนเทศ ไดแ้ก่ สารสนเทศระยะเริมแรก
และสารสนเทศระยะยาว 

             .  การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจดัทาํ ไดแ้ก่ สารสนเทศตน้แบบและ
สารสนเทศปรุงแต่ง 

             .  การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบทีนาํเสนอ ไดแ้ก่ สารสนเทศทีมีลกัษณะเป็นเสียง 

สารสนเทศทีมีลกัษณะเป็นขอ้ความ สารสนเทศทีมีลกัษณะเป็นโสตทศันวสัดุ และสารสนเทศทีมี
ลกัษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

             .  การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความตอ้งการทีจดัทาํขึน ได้แก่ สารสนเทศทีทาํ
ประจาํ สารสนเทศทีตอ้งทาํตามกฎหมาย และสารสนเทศทีไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัทาํขึนโดยเฉพาะ 

 

   คุณสมบัติของสารสนเทศทดีี 
   โอภาส เอียมสิริวงศ์ (  : 20)  กล่าวว่า  สารสนเทศเป็นทรัพยากรอนัมีคุณค่ายิง  

ทงัในดา้นคุณค่าของแต่ละบุคคลและองคก์ร ดงันนัการพิจารณาถึงสารสนเทศทีดี  จึงตอ้งพิจารณา
ถึงคุณสมบติัดงัรายละเอียดต่อไปนี 

   . สารสนเทศตอ้งตรงประเด็น  (Relevant)  สารสนเทศทีไดจ้ะตอ้งมีความสัมพนัธ์
กบังานนนั ๆ  อย่างมีนยัสําคญั หากสารสนเทศทีได้  ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์หรือไม่สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของงาน  ถึงแมว้า่จะเป็นสารสนเทศทีถูกตอ้งก็ตาม  ก็ถือวา่ไร้ประโยชน์ 

   . สารสนเทศตอ้งมีความสมบูรณ์เพียงพอ  (Complete) หากสารสนเทศทีไดมี้ขอ้มูล
ไม่ครบถ้วน  อาจก่อให้เกิดการตัดสินใจทีผิดพลาดตามมาอย่างหลีกเลียงไม่ได้  เป็นเหตุให้
สารสนเทศนนัยงัไม่สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

   . สารสนเทศตอ้งมีความถูกตอ้ง  (Accurate)  ในทาํนองเดียวกนั  สารสนเทศทีไม่
ตรงกบัความเป็นจริงก็อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายไดเ้ช่นกนั 

   . สารสนเทศตอ้งมีความเป็นปัจจุบนั  (Current) สารสนเทศทีมีความเป็นปัจจุบนัสูง  

มาในช่วงเวลาทีเหมาะสม  จะก่อใหเ้กิดการตดัสินใจบนพืนฐานความแม่นยาํยงิขึน 

   . สารสนเทศตอ้งมีความคุม้ค่า  (Economical)  สารสนเทศทีถูกนาํมาใชใ้นงาน
ธุรกิจลว้นมีค่าใชจ่้ายทงัสิน  ดงันนัจึงควรคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการจดัทาํสารสนเทศดว้ย 
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   กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล  (2552  :  10)  กล่าวว่า  สารสนเทศทีดีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกตอ้งและแม่นยาํขึน  และช่วยให้การวางแผนในด้าน    

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการลงทุนหรือยอดขายใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงไดม้ากทีสุด  โดยสารสนเทศที
ดีจะตอ้งมีคุณลกัษณะ  ดงันี 

   . มีความถูกตอ้ง  (Accurate)  ตอ้งไม่นาํขอ้มูล  (Data)  ทีผิดพลาดเขา้สู่ระบบ  

เพราะเมือนาํไปประมวลผลแล้ว  จะทาํให้ได้สารสนเทศทีผิดพลาดตามไปด้วย  ลักษณะเช่นนี
เรียกวา่  “Garbage out (GIGO)” 

   . มีความสมบูรณ์  (Complete) สารสนเทศทีดีจะตอ้งมีขอ้มูลในส่วนสาํคญัครบถว้น   

   . มีความคุม้ทุน  (Economical)  สารสนเทศทีดีจะตอ้งผา่นกระบวนการทีมีตน้ทุน
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบักาํไรทีไดจ้ากการผลิต 

   . มีความยดืหยุน่ (Flexible) จะตอ้งสามารถนาํสารสนเทศไปใชก้บับุคคลหลายกลุ่ม 

   . มีความเชือถือได ้ (Reliable)  ความน่าเชือถือของสารสนเทศนนั ขึนอยูก่บัการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทีมาทีเชือถือได ้

   . ตรงประเด็น  (Relevant)  สารสนเทศทีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบังานทีตอ้งการ
วเิคราะห์  หากเป็นสารสนเทศทีไม่ตรงประเด็น จะทาํใหเ้สียเวลาในการทาํงาน 

   . มีความง่าย  (Simple)  สารสนเทศทีดีตอ้งไม่ซับซ้อน  คือ  ง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ  เพราะความซบัซ้อนคือการมีรายละเอียดมากเกินไป  ทาํให้ไม่สามารถทราบความสําคญัที
แทจ้ริงของสารสนเทศทีใชใ้นการตดัสินใจนนั 

   . มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  (Timely)  ตอ้งเป็นสารสนเทศทีมีความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ  เมือตอ้งการใช ้ เพือการตดัสินใจจะทาํใหมี้ความถูกตอ้งมากยงิขึน 

   . สามารถตรวจสอบได้  (Verifiable)  สารสนเทศทีดีตอ้งสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้ โดยอาจตรวจสอบจากแหล่งทีมาของสารสนเทศ เป็นตน้ 
 

   การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 

   ความหมายของการค้นคืนสารสนเทศ 

   Van Rijsbergen, C.J. ( ) ไดก้ล่าววา่ การคน้คืนสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายหลกัเพือ
คน้คืนเอกสารในมวลทรัพยากรสารสนเทศทงัหมดทีเขา้เรืองหรือตรงกบัความตอ้งการสารสนเทศ
ของผูใ้ชอ้อกมา โดยมีเอกสารทีไม่เขา้เรืองปะปนออกมาใหน้อ้ยทีสุดเท่าทีจะทาํได ้
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   ความสําคัญของการค้นคืนสารสนเทศ 

   การคน้คืนสารสนเทศช่วยให้ผูใ้ชไ้ดรั้บสารสนเทศเฉพาะทีมีเนือหาหรือคุณลกัษณะ
ตามทีตอ้งการจากระบบคน้คืนสารสนเทศอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ครอบคลุม สะดวก และรวดเร็ว
กระบวนการคน้คืนสารสนเทศ 

   การคน้คืนสารสนเทศประกอบดว้ย  กระบวนการหลกั คือ 

   . การตงัคาํถาม (Question Asking) จะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้กิดความตอ้งการสารสนเทศ 

ในเรืองใดเรืองหนึง และตอ้งการคน้หาคาํตอบเพือนาํมาแกไ้ขปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาของผูใ้ช้
ประกอบดว้ยกระบวนการ ดงันี 

    .  การรู้ปัญหา เกิดขึนเมือผูใ้ชรู้้สึกขาดความรู้ในเรืองใดเรืองหนึง 

    .  การรู้สึกตอ้งการคาํตอบ เกิดขึนเมือตอ้งการนาํคาํตอบนนัไปใช ้

    .  การตงัคาํถาม ไดแ้ก่ การถ่ายทอดความคิด หรือปัญหาออกมาเป็นคาํพูด เป็น
ประโยคหรือภาษาเขียนซึงจะเป็นจุดเริมตน้ของกระบวนการคน้คืนสารสนเทศ 

    .  การกาํหนดคาํถามเพือป้อนเขา้ไปในระบบการคน้คืนสารสนเทศ 

  . การหาคาํตอบ (Question Answering) หรือ ทาํได ้  วธีิ คือ 

    .  การคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง ซึงผูใ้ชต้อ้งสามารถเขา้ใจความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของตนเอง 

    .  การคน้หาคาํตอบโดยการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการสารสนเทศ ซึงผูใ้ชบ้ริการ
และผูใ้หบ้ริการตอ้งมีการสือสารระหวา่งกนั ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศตอ้งสัมภาษณ์ผูใ้ชเ้พือวเิคราะห์ 

ความตอ้งการทีแทจ้ริงผูใ้ชบ้ริการออกมา เพือคิดคาํคน้และป้อนเขา้สู่ระบบการคน้คืนสารสนเทศ 
 

   ปัจจัยสําคัญทมีีผลต่อการค้นหาสารสนเทศ 

   ปัจจยัทีสนบัสนุนการคน้หาสารสนเทศมีหลายประการ ทีจะกล่าวในมี  ประการหลกั 

คือ 

   . การสัมภาษณ์ผูใ้ชก่้อนการคน้หาสารสนเทศ 

    การทาํความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศของผูใ้ช้ เป็นขันตอนแรกใน
กระบวนการคน้หาสารสนเทศและเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัยิง ตามปกติผูใ้ช้จะไม่แสดงความ
ตอ้งการสารสนเทศออกมาอย่างชดัเจน หรือในบางครังผูใ้ช้อาจไม่ทราบว่าตนเองตอ้งการอะไร 

ดังนันผูค้ ้นหาสารสนเทศทีไม่ใช้ผูใ้ช้โดยตรงจาํเป็นต้องหาวิธีการให้ได้มาซึงข้อมูลทีชัดเจน
เกียวกับความต้องการทีแท้จริงของผูใ้ช้ ซึงการสัมภาษณ์เป็นวิธีการหนึง ทีจะช่วยให้ผูค้ ้นหา
สารสนเทศเขา้ใจความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชไ้ดช้ดัเจนและถูกตอ้ง สําหรับการสัมภาษณ์ทีดี
ควรครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ   นี 
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    .  ประเภทของสารสนเทศทีต้องการ ผู้ค้นต้องสัมภาษณ์ผู ้ใช้ถึงประเภท
สารสนเทศทีตอ้งการวา่ เป็นสารสนเทศทีมีรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดเป็นเอกสารฉบบั บทคดัยอ่
หรือบรรณานุกรม และอยู่ในรูปแบบใด เช่น รายงานการวิจัย หนังสือ บทความ รูปภาพ สือ
มลัติมีเดีย หรืออืนๆ ซึงช่วยใหผู้ค้น้เขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดช้ดัเจนมากยงิขึน 

    .  ผูค้น้ตอ้งการวตัถุประสงคใ์นการนาํสารสนเทศไปใช ้เช่น ทาํรายงาน เพือการ
ทาํวิจยั เพือประกอบอาชีพ เพือเพิมพูนความรู้ ฯลฯ เพราะผูค้น้จะได้คน้หาสารสนเทศทีตรงกบั
ความตอ้งการในการนาํไปใชม้ากทีสุด 

    .   ระดบัความลึกและปริมาณของสารสนเทศทีตอ้งการ ช่วยให้ผูค้น้สามารถ
คดัเลือกระบบการคน้หาสารสนเทศและกลยุทธ์การคน้ทีเหมาะสม รวมทงัช่วยในการกลนักรอง
สารสนเทศทีคน้มาไดใ้หต้รงกบัความตอ้งการมากทีสุด 

    .  วนัเวลาทีตอ้งการรับสารสนเทศ การทราบวนั เวลา ทีตอ้งการรับสารสนเทศ
จะช่วยให้ผูค้น้ทราบว่ามีเวลาในการคน้หาสารสนเทศมากนอ้ยเพียงใด ซึงจะช่วยในการประมาณ
การค่าใชจ่้ายในการคน้ไดห้ากการสืบคน้นนัมีค่าใชจ่้าย 

    .  ขอบเขตของสารสนเทศทีต้องการ การทราบขอบเขตของสารสนเทศที
ตอ้งการช่วยใหผู้ค้น้สามารถคดัเลือกระบบคน้คืนสารสนเทศทีเหมาะสม เช่น ภาษาของสารสนเทศ
ทีตอ้งการ ระยะเวลาของสารสนเทศทีตอ้งการ ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ และรูปแบบของสารสนเทศที 

ตอ้งการวา่เป็นกระดาษ แฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบการรับสารสนเทศหลงัจากคน้คืนแลว้ 

  . เกณฑก์ารคดัเลือกระบบคน้คืนสารสนเทศ 

    การคดัเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศหรือฐานข้อมูลทีสืบค้นสารสนเทศเป็น
ขนัตอนทีสาํคญัเพราะหากเลือกระบบคน้คืนสารสนเทศหรือฐานขอ้มูลทีผิดหรือไม่ตรงกบัประเภท
ของสารสนเทศทีตอ้งการจะทาํใหไ้ม่พบสารสนเทศทีตอ้งการได ้โดยเกณฑก์ารคดัเลือกต่อไปนี 

    .  ขอบเขต เป็นการพิจารณาวา่ฐานขอ้มูลทีจะใชสื้บคน้นนัเป็นประเภทใด เช่น
ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ ฐานขอ้มูลรูปภาพ เป็นตน้ 

    .  ความทันสมัย  เป็นการพิจารณาความถีในการปรับปรุงสารสนเทศใน
ฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัวา่มีการดาํเนินการบ่อยครังหรือไม่ 
    .  ระยะเวลาทีครอบคลุม เป็นการพิจารณาระยะเวลาทีครอบคลุมสารสนเทศ
ทงัหมดในฐานขอ้มูล 

    .  เนือหาสาระของระเบียนข้อมูล เป็นการพิจารณารายละเอียดของแต่ละ
ระเบียนขอ้มูล เช่น เขตขอ้มูลใดบา้งทีสามารถใชค้น้ได ้มีสาระสังเขปหรือไม่ และมีเอกสารฉบบั
เตม็หรือไม่ 
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    .  วิธีการจดัทาํศพัท์ดรรชนี เป็นการพิจารณาการจดัทาํศพัท์ดรรชนีเพือเป็น
ตวัแทนของสารสนเทศวา่มีวธีิการอยา่งไร มีการใชศ้พัทค์วบคุมหรือไม่หรือใชศ้พัทไ์ม่ควบคุม และ
คุณภาพของการจดัทาํศพัทด์รรชนีเป็นอยา่งไร 

    .  ค่าใช้จ่าย เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการค้นซึงผูใ้ช้ต้อง
รับผดิชอบ โดยผูค้น้ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบก่อนทีจะทาํการสืบคน้สารสนเทศ 

    .  ความยากง่ายในการค้น  เป็นการพิจารณาความยากง่ายในการสืบค้น
สารสนเทศเพราะฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีรูปแบบการสืบคน้ทีแตกต่างกนั 

    .  ความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล เป็นการพิจารณาถึงความมีชือเสียงและความ
น่าเชือถือของผูผ้ลิต 

  . เทคนิคในการคน้หาสารสนเทศ 

    เมือเข้าใจความต้องการทีชัดเจนของผูใ้ช้สารสนเทศแล้ว สิงทีต้องดาํเนินการ
ต่อไป คือการกําหนดรูปแบบแนวคิดและคาํค้น เพือโยงเข้าสู่การกําหนดกลยุทธ์การค้น ซึง
จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคต่างๆ เขา้ช่วย โดยเทคนิคต่อไปนีจดัเป็นปัจจยัสนบัสนุนทีสําคญัประการ
หนึงในการคน้หาสารสนเทศ 

    .  เทคนิคการกาํหนดคาํคน้ดว้ยศพัทค์วบคุมและศพัทไ์ม่ควบคุม ในการกาํหนด
คาํคน้แทนแนวคิดนนั ผูค้น้ควรคาํนึงถึงวิธีการจดัทาํศพัทด์รรชนีในระบบคน้คืนสารสนเทศวา่เป็น
ศพัทค์วบคุมหรือศพัทไ์ม่ควบคุม และดาํเนินการกาํหนดคาํคน้ดว้ยวิธีการเดียวกนัเพือช่วยให้ไดผ้ล
การคน้ทีดี 

    .  เทคนิคการกาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํคน้ดว้ยตรรกะบูลีน ระบบคน้คืน
สารสนเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิงฐานขอ้มูลเชิงพาณิชยนิ์ยมใช้ตรรกะบูลีนในการกาํหนด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํคน้ การเชือมคาํคน้ดว้ยตวัเชือมบูลีน (Boolean operator) ประเภทต่าง ๆ
เช่น AND OR NOT 

    .  เทคนิคการระบุตาํแหน่งของคาํคน้ เป็นเทคนิคทีใชใ้นการระบุระยะห่างหรือ
จาํนวนคาํทีคนัระหว่างคาํคน้ตงัแต่สองคาํขึนไปทีอยู่ภายในประโยคเดียวกนัหรือย่อหน้าเดียวกนั
รวมทงัการระบุลาํดบัก่อนหลงัของคาํคน้ดว้ย เทคนิคนีช่วยใหก้ารคน้คืนสารสนเทศมีความยดืหยุน่ 

มากขึน ในขณะเดียวกนัก็ไดผ้ลการคน้ทีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากกว่าการใช ้AND เทคนิคนี
นิยมใช้ในการคน้คืนสารสนเทศทีเป็นภาษาองักฤษ เนืองจากเป็นภาษาทีมีแบบแผนการเวน้ระยะ
ระหวา่งคาํทีค่อนขา้งแน่นอน คาํสังทีมกัพบเห็นไดแ้ก่ ADJ WITH NEAR และ SAME 

    .  เทคนิคการตดัคาํ เป็นเทคนิคทีใชใ้นการลดคาํทางไวยากรณ์ให้เหลือแต่เพียง
รากศพัท ์โดยอาจตดัคาํทางซ้าย หรือทางขวา หรือทงัสองดา้น หรือตรงกลางระหว่างคาํก็ได ้ทงันี
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เพือให้เกิดความยืดหยุน่ในการคน้หาสารสนเทศและช่วยเพิมจาํนวนเอกสารทีคน้คืนไดใ้ห้มากขึน
ลกัษณะการตดัคาํขึนอยู่กบัระบบคน้คืนสารสนเทศแต่ละระบบ ระบบส่วนใหญ่มกันิยมตดัคาํ
ทางขวาเพียงอย่างเดียว อีกประการหนึงสัญลักษณ์ทีแสดงการตัดคาํของแต่ละระบบอาจไม่
เหมือนกนั สัญลกัษณ์ทีพบเห็นบ่อยไดแ้ก่ * $ ? # และ ! 

    .  เทคนิคการระบุเขตขอ้มูล เป็นการระบุว่าจะคน้จากเขตขอ้มูลใดเขตขอ้มูล
หนึงเป็นการเฉพาะ เช่น เขตขอ้มูลชือผูแ้ต่ง ชือเรือง หัวเรือง ภาษาทีใช้ ปีทีพิมพ์ สํานกัพิมพเ์ลข
สากลประจาํวารสาร ทงันีเพือให้ไดเ้อกสารทีเขา้เรืองกบัคาํถามไดร้วดเร็วกวา่วิธีการอืนๆ และอาจ
ลดจาํนวนเอกสารทีคน้คืนไดใ้หมี้ปริมาณทีพอเหมาะดว้ย 
 

 .   ระบบสารสนเทศ 

   ระบบสารสนเทศ  เกิดจากการนําคาํว่า  “ระบบ”  และคาํว่า  “สารสนเทศ”  มา
รวมกนั  ดงันนัเพือให้เกิดความเขา้ใจว่า  ทาํไมสารสนเทศ จึงตอ้งทาํงานเป็นระบบ  จึงขออธิบาย
ความหมายของคาํวา่ระบบเสียก่อน   

   ระบบ  (System) 

   กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล (  : )  กล่าวว่า  ระบบ (System)  หมายถึง  การนํา
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่  คน  (People)  ทรัพยากร (Resource)  แนวคิด (Concept)  และ
กระบวนการ  (Process)  มาทาํงานร่วมกนั  เพือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีวางไว ้  

   สถาบนัพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั  (มปป)  กล่าวว่า  ระบบ (System) 

หมายถึง การนาํปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่ คน  (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด (Concept) และ
กระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทาํงานร่วมกนัเพือให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง
ตามทีได้วางแผนไว ้โดยภายในระบบอาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (Subsystem) ต่างๆ ทีตอ้ง
ทาํงานร่วมกนัเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (มปป.)  ระบบ  (System) หมายถึง สิงทีประกอบขึนมาจาก
หน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ทีจะต้องมีความสัมพนัธ์และทาํหน้าทีร่วมกันเพือให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้  

   ปรัชญา  ศิริภูริ  (มปป.)  ระบบ (System) คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ทีทาํงาน
ร่วมกนั เพือจุดประสงคอ์นัเดียวกนัและเพือให้เขา้ใจในความหมายของคาํว่าระบบทีจะตอ้งทาํการ
วเิคราะห์ จึงตอ้งเขา้ใจลกัษณะของระบบก่อน  

   โอภาส  เอียมสิริวงศ ์ (   : )  กล่าววา่  ระบบก็คือ กลุ่มขององคป์ระกอบต่าง ๆ 

ทีมีความสัมพนัธ์กนั  โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการทาํงานร่วมกนั  เพือบรรลุเป้าหมาย
เดียวกนั  ระบบทีดีจาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบของระบบ  หรือทีเรียกว่า  ระบบย่อย  (Subsystem)    
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ที มีความสมบูรณ์ในตวั  และมีระบบประสานการทาํงานระหว่างระบบย่อยทีดี  เพือนาํไปสู่ภาพ
ใหญ่ของระบบทีสามารถทาํงานไดบ้รรลุผล  ดงันนัระบบและระบบยอ่ยจึงมีความสัมพนัธ์กนัตาม
ขอ้สรุปดงัต่อไปนี 

   ระบบอาจมีมากกวา่หนึงเป้าหมายได ้

   ระบบอาจมีระบบยอ่ยต่าง ๆ ได ้

   ระบบยอ่ยอาจเป็นส่วนประกอบของระบบใหญ่ 

   ระบบยอ่ยจะมีเป้าหมายรองทีนาํมาใชส้นบัสนุนเป้าหมายหลกั 

   ระบบยอ่ยสามารถรับขอ้มูลและถ่ายโอนผลลพัธ์ไปสู่ระบบยอ่ยอืน ๆ ได ้
 

   สรุปได้ว่า   ระบบ   (System)  หมายถึง   การนํากลุ่มองค์ประกอบต่าง  ๆ  ทีมี
ความสัมพนัธ์กนั  ไดแ้ก่  คน  (People)  ทรัพยากร  (Resource)  แนวคิด  (Concept)  และ
กระบวนการ  (Process)  ทีมีความสัมพนัธ์มาทาํหนา้ทีร่วมกนั โดยแต่ละองคป์ระกอบจะประสาน
การทาํงานร่วมกนัเพือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีวางไวใ้นแนวทางเดียวกนั 

   กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล (  : )  ไดอ้ธิบายถึงการทาํงานของระบบ  ไวด้งัต่อไปนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที     แสดงกระบวนการทาํงานของระบบ  (System) 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 

 

   จากภาพที  1  ระบบมีการทาํงานทีสาํคญั    ขนัตอน  ดงันี 

   ส่วนนาํเขา้  (Input)  คือ  ทรัพยากรหรือสิงทีจาํเป็นต่อกระบวนการ   

   กระบวนการ  (Process)  คือ  การแปรสภาพหรือการประมวลผลทรัพยากรทีเขา้มา  
เพือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามทีตอ้งการ   

   ผลลพัธ์  (Output)  คือ  สิงทีไดรั้บจากกระบวนการ   

ขอ้มูลยอ้นกลบั 

(Feedback) 

ส่วนนาํเขา้ 
(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลพัธ์ 

(Output) 
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   ส่วนยอ้นกลบั  (Feedback)  คือ  ขอ้มูลหรือสิงทีไดจ้ากการดาํเนินงานของระบบ  ซึง
สามารถนําไปใช้ปรับปรุงการทาํงานส่วนอืนของระบบได้  คือจาํนวนของทรัพยากรทีใช้จริง
มากกวา่ทีคาดการณ์ไว ้ หรือการเปลียนทรัพยากรบางชนิดจะไดผ้ลลพัธ์ทีดีกวา่ 
 

ตารางที    แสดงตวัอยา่งระบบและการทาํงานของแต่ละระบบ 
 

ระบบ ส่วนนาํเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ 

การเรียน – การสอน นกัเรียน  อาจารย ์  

อุปกรณ์ 

การสอน การคน้ควา้  
การเรียนรู้ 

นกัศึกษาจบ
การศึกษา 

โรงพยาบาล แพทย ์พยาบาล  

ผูป่้วย อุปกรณ์ 

วนิิจฉยั ผา่ตดั ใหย้า ผูป่้วยหายป่วย 

การผลิตกระดาษ 

รีไซเคิล 

กระดาษทีใชแ้ลว้  

สารเคมี นาํ 
ตีกระดาษให้เป็นเยือกระดาษ 

กรองบดเยอืกระดาษ 

กระดาษรีไซเคิล 

 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 
 

   ระบบสารสนเทศ  (Information System)   

   สุชาดา กีระนันทน์ ( )  กล่าวว่า  ระบบสารสนเทศ (Information system) 

หมายถึง ระบบทีประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทงัฮาร์ดแวร์  ซอฟทแ์วร์  ระบบ
เครือข่าย  ฐานขอ้มูล  ผูพ้ฒันาระบบ ผูใ้ชร้ะบบ  พนกังานทีเกียวขอ้ง และ ผูเ้ชียวชาญในสาขา  ทุก
องค์ประกอบนีทาํงานร่วมกนัเพือกาํหนด  รวบรวม จดัเก็บขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูลเพือสร้าง
สารสนเทศ และส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศทีไดใ้ห้ผูใ้ชเ้พือช่วยสนบัสนุนการทาํงาน การตดัสินใจ  

การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวเิคราะห์และติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์ร  

   พิชยั  เหลืองอรุณ  ( )  ระบบสารสนเทศ  (Information System ) หมายถึง ระบบ
ทีมีการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จดัเก็บ หรือจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารเพือให้ขอ้มูลนนั 

กลายเป็นสารสนเทศทีดี สามารถนาํไปใช้ในการประกอบการตดัสินใจไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง   

   Laudon & Laudon (2001)  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบทีทาํ
หนา้ทีรวบรวม  ประมวลผล จดัเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพือช่วยการตดัสินใจ และการควบคุม
ในองคก์ร  ในการทาํงานของระบบสารสนเทศประกอบไปดว้ยกิจกรรม 3 อยา่ง คือ การนาํขอ้มูล
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เขา้สู่ระบบ (Input)  การประมวลผล (Processing)  และ การนาํเสนอผลลพัธ์ (Output)  ระบบ
สารสนเทศอาจจะมีการสะทอ้นกลบั (Feedback) เพือการประเมินและปรับปรุงขอ้มูลนาํเขา้  ระบบ
สารสนเทศอาจจะเป็นระบบทีประมวลด้วยมือ(Manual) หรือระบบทีใช้คอมพิวเตอร์ก็ได ้

(Computer-based information system –CBIS)   

   Laudon & Laudon (2001)  ยงัอธิบายวา่ในมิติทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเป็นระบบ
ทีช่วยแกปั้ญหาการจดัการขององคก์ร ซึงถูกทา้ทายจากสิงแวดลอ้ม  ดงันนัการใชร้ะบบสารสนเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นทีจะตอ้งเขา้ใจองคก์ร(Organzations)   การจดัการ (management)  และ
เทคโนโลย ี(Technology) 

   Information system  (2005) กล่าวว่า  ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ชุดของ
กระบวนการ บุคคล และเครืองมือ ทีจะเปลียนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ( FAO Corporate 

Document Repository, 1998)  ระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือหรือระบบอตัโนมติั 

หมายถึง ระบบทีประกอบด้วย คน เครืองจกัรกล(machine)  และวิธีการในการเก็บข้อมูล   

ประมวลผลขอ้มูล  และเผยแพร่ขอ้มูล ใหอ้ยูใ่นลกัษณะของสารสนเทศของผูใ้ช ้ 

   ประมวล  ศรีอุดม ( )  กล่าววา่ ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  กระบวนการจดัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพือกระทาํใหเ้ป็นสารสนเทศ  การจดัเก็บและการนาํเสนอสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั
ทนัต่อเหตุการณ์   

   กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล  (  : )  กล่าววา่  ระบบสารสนเทศ  (Information System  

:  IS)  การนาํทรัพยากรต่าง ๆ เช่น  ขอ้มูล  (Data)  เขา้สู่ระบบ  โดยผา่นกระบวนการประมวลผล  

เรียบเรียง  เปลียนแปลง  หรือจดัเก็บ  เพือให้ไดผ้ลลพัธ์  คือ  สารสนเทศทีนาํไปใช้สนบัสนุนการ
ตดัสินใจได ้  

   โอภาส  เอียมสิริวงศ ์ (  : )  กล่าววา่  ระบบสารสนเทศ (Information System : 

IS)  หมายถึงระบบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสารสนเทศซึงมกัประกอบดว้ยฐานขอ้มูล ทีนาํมาใช้เพือ
การจัดเก็บข้อมูลในองค์กรไว้อย่างเป็นระบบ  โดยมีโปรแกรมทีพฒันาขึนมาเพือใช้งานกับ
ระบบงานนนั ๆ โดยเฉพาะมีพนกังานป้อนขอ้มูล  เพือนาํขอ้มูลเหล่านนัมาประมวลผลเป็นรายงาน
ทางสารสนเทศ ทีผู ้บริหารสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  ทังนีระบบสารสนเทศ ยงั
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านทรัพยากรต่าง ๆ อีกหลายส่วนด้วยกัน  อันได้แก่  ฮาร์ดแวร์  

ซอฟตแ์วร์  ขอ้มูล  กระบวนการ และบุคลากร   
 

   สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ  ก็คือ ระบบของการจดัเก็บ ประมวลผลขอ้มูล โดยอาศยั
บุคคล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนาํทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น  ขอ้มูล  (Data)  เขา้สู่ระบบผ่าน
กระบวนการประมวลผล  เรียบเรียง  เปลียนแปลง  หรือจดัเก็บมาดาํเนินการ เพือให้ไดส้ารสนเทศ
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หรือผลลพัธ์ทีเหมาะสมกบังานหรือภารกิจแต่ละอยา่ง โดยมีโปรแกรมทีพฒันาขึนมาเพือใชง้านกบั
ระบบงานนนั ๆ เพือนาํขอ้มูลเหล่านนัมาประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศ  

   ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
   โอภาส  เอียมสิริวงศ ์ (   :  )  กล่าววา่  ระบบสารสนเทศจะประกอบไปดว้ย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีนาํมาประมวลผลขอ้มูลร่วมกนั  เพือก่อให้เกิดสารสนเทศทีมีประโยชน์ต่อ
การใช้งาน   โดยระบบสารสนเทศจะขึนต่อทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์   ข้อมูล  

กระบวนการ  และบุคลากร  ทีนาํไปสู่กิจกรรมการนาํเขา้ขอ้มูล  การประมวลผล  การแสดงผลลพัธ์  

การจดัเก็บ  และการควบคุม  เพือนาํขอ้มูลทีถูกป้อนเขา้ไปนนั  แปลงออกมาเป็นสารสนเทศ  ดงั
แสดงรายละเอียดในภาพที    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   แสดงถึงส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ  

ทีมา  :    โอภาส  เอียมสิริวงศ,์  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ = Management Information  

 System  :  MIS. (กรุงเทพฯ  :  ซีเอด็ยเูคชนั, ),  

 

   จากภาพที    เพือให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบและกิจกรรมของ
ระบบสารสนเทศ ทีประกอบดว้ยทรัพยากรหลกั ๆ    ส่วนดว้ยกนั  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

การควบคุมการปฏิบติังานของระบบ 

การนาํเขา้ของ
ทรัพยากร
ขอ้มูล 

การประมวลผล
ขอ้มูลใหเ้ป็น
สารสนเทศ 

การแสดง
ผลลพัธ์ของ
สารสนเทศ 

การจดัเก็บทรัพยากรขอ้มูล 

System Activities 

People 

Hardware 

Processes 

Data 

Software 
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   . ฮาร์ดแวร์  (Hardware)  ประกอบดว้ยอุปกรณ์ทุกชนิดทีอยู่ในระดบักายภาพของ
ระบบสารสนเทศ  เป็นอุปกรณ์ทีเราสามารถมองเห็นและสัมผสัได้  ซึงประกอบด้วย  ระบบ
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รอบขา้ง  และอุปกรณ์เครือข่าย 

   . ซอฟต์แวร์ (Software)  หมายถึง  กลุ่มของชุดคาํสัง  หรือโปรแกรมทีนาํมาใช้
ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ด้วยการสังให้คอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้ามาอย่างไร  

ประมวลผลอยา่งไร  แสดงผลอยา่งไร  และจดัเก็บขอ้มูลหรือแสดงผลสารสนเทศอยา่งไร   

   . ขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  ขอ้มูลดิบ  (Raw Data)  ทีประกอบดว้ยตวัอกัษร  ตวัเลข  

รูปภาพ  วีดิโอ  และเสียง  ขอ้มูลเหล่านีอาจถูกจดัเก็บไวใ้นลกัษณะของรายละเอียด  แฟ้มขอ้มูล  

หรือฐานขอ้มูล  ซึงเป็นขอ้มูลทียงัไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  แต่จะเตรียมไวเ้พือรอการ
ประมวลผล 

   . กระบวนการ  (Processes)  อธิบายถึงหนา้ทีการงานเพือให้บรรลุผลตามส่วนงาน
เฉพาะนนั ๆ  ทงันีกระบวนการจะนาํไปสู่การสร้างกรอบการทาํงานของระบบสารสนเทศ  เพือให้
การพฒันาระบบสารสนเทศมีความสมบูรณ์แบบ   

   . บุคลากร  (People)  บุคคลทีมีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสารสนเทศจะเรียกว่า  
สเตกโฮลเดอร์  (Stakeholders)  ทีเกียวขอ้งกบัผูค้นหลายกลุ่มดว้ยกนั  ไม่วา่จะเป็น  เจา้ของระบบ  

ผูใ้ชร้ะบบ  นกัวเิคราะห์ระบบ นกัออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และร้านคา้จาํหน่ายอุปกรณ์ไอที 

 

   ประเภทของระบบสารสนเทศ  (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,    : ) 

   เมือองค์กรต่าง ๆ เห็นประโยชน์ทีได้รับจากระบบสารสนเทศ  จึงไดมี้การพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนงานเฉพาะด้านต่าง ๆ มากมาย  จึงมีการแบ่งประเภทของระบบ
สารสนเทศ    ลกัษณะ  ไดแ้ก่  จาํแนกตามหนา้ทีทางธุรกิจ  และจาํแนกตามระดบัการจดัการ 

   . ระบบสารสนเทศจําแนกตามหน้าททีางธุรกจิ 

    ระบบสารสนเทศจาํแนกตามหน้าทีทางธุรกิจ  แบ่งเป็น    ชนิด  ทงันี เนืองจาก
ระบบสารสนเทศเพียงระบบเดียวไม่สามารถรองรับการทาํงานไดค้รบทุกหนา้ทีทางธุรกิจ 

    .  ระบบการตลาดและการขาย (Sales and Marketing System)  เป็นระบบ
สารสนเทศทีสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการตลาดและการขาย  โดยกิจกรรมทางการตลาดขององคก์ร
คือการหาลูกคา้มาซือสินคา้หรือบริการขององค์กร  พิจารณาความตอ้งการของลูกคา้  วางและ
พฒันาสินคา้หรือบริการให้ตรงกบัความตอ้งการ  ทาํการโฆษณาและส่งเสริมการขายสินคา้หรือ
บริการ  ส่วนกิจกรรมทางการขายขององคก์ร  คือ  การติดต่อกบัลูกคา้เพือขายสินคา้และบริการและ
ติดตามรายการขายต่าง ๆ  
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    .  ระบบการผลิต (Manufacturing and Production System)  เป็นระบบ
สารสนเทศ  ทีสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการผลิต  ซึงไดแ้ก่  การผลิตสินคา้และบริการ  การวางแผน  

การพฒันา  และบาํรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต กาํหนดเป้าหมายการผลิต  จดัหา  จดัเก็บ  และนํา
วตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต  จดัตารางการผลิต  ทงัดา้นเครืองจกัร  แรงงาน  และระยะเวลา 
    .  ระบบการเงินและการบัญชี  (Finance and Accounting System)  เป็นระบบ
สารสนเทศทีสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการเงินและการบญัชี  โดยหนา้ทีทางการเงินขององคก์ร  ไดแ้ก่  

การจดัการสินทรัพยข์ององค์กร  เช่น  เงินสด  หุ้น  พนัธบตัร  และการลงทุน  การจดัหาเงินทุน  

เป็นต้น  เพือให้การลงทุนมีความคุ้มค่ามากทีสุด  ส่วนหน้าทีการบญัชี  ได้แก่  การจดัการและ
บาํรุงรักษารายการทางการเงินขององคก์ร 

    .  ระบบทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource System)  เป็นระบบสารสนเทศ
ทีสนบัสนุนกิจกรรมดา้นบริหารงานบุคคลขององคก์ร  เช่น  การสรรหาบุคลากร  การจดัเก็บและ
บาํรุงรักษาประวติัพนกังาน  รวมถึงประวติัการทาํงาน  การจดัตงัหลกัสูตรอบรม  เป็นตน้ 

  . ระบบสารสนเทศจําแนกตามระดับการจัดการ 

    ระบบสารสนเทศตามระดบัการจดัการ  สามารถแบ่งไดเ้ป็น    ชนิด  ดงัภาพที   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   3    แสดงระบบสารสนเทศแบ่งตามระดบัของการจดัการภายในองคก์ร 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 
 

 

 

 

 

 

  DSS 

Top Management 

Middle Management 

Lower Management 
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  MIS 
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    สาํหรับรายละเอียดของระบบสารสนเทศทงั    ชนิด  มีดงันี 

    .  ระบบประมวลผลรายการ  (Transaction Processing System  :  TPS) 

      หรือเรียกอีกชือหนึงว่า  “ระบบประมวลผลขอ้มูล  (Data Processing 

System)”  เป็นระบบทีช่วยจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลทีเกิดขึนจากการทาํธุรกรรม  หรือการ
ปฏิบติังานในแต่ละวนัขององคก์ร  เช่น  การลงทะเบียน  หรือการออกใบเสร็จรับเงิน  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที       แสดงการทาํงานของระบบประมวลผลรายการ  (TPS) 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
 

 

      จากภาพที  4  เมือมีการนาํเขา้ขอ้มูล  (หมายเลข  )  สู่ระบบการประมวลผล  

ซึงเครืองแม่ข่าย  (Server)  จะทาํหนา้ทีในการประมวลผล  (หมายเลข  )  โดยดึงและจดัเก็บขอ้มูล
จากฐานข้อมูล  (หมายเลข  )  เพือสร้างเป็นรายงานให้ผูใ้ช้ หรือเครืองลูกข่ายตามทีต้องการ  

(หมายเลข  , )  โดยการแสดงผลออกทางเครืองพิมพ ์ (Printer)   

 

      คุณลกัษณะสาํคญัของระบบ  TPS 

      . สามารถจัดเก็บข้อมูลทีเกิดขึนประจาํวนัของการดาํเนินธุรกิจได้  เช่น  

ประวติันกัศึกษา  เป็นตน้ 

      . สามารถสร้างขอ้มูลเพือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจได ้เช่น ออกใบเสร็จ เป็นตน้ 

      . บาํรุงรักษาขอ้มูล  (Data Maintenance)  โดยการปรับปรุงขอ้มูล  (เพิม  ลบ  

แกไ้ข)  ให้เป็นปัจจุบนัมากทีสุด  ไม่ว่าจะเป็นการเปลียนแปลงของราคาสินคา้  ชือทีอยูข่องลูกคา้  
หรือรหสัสินคา้ 

 

ขอ้มูลเขา้ 
(Data Entry) 

แฟ้มและฐานขอ้มูล 

(File and Database Processing) 

ฐานขอ้มูล 

การประมวลผลขอ้มูล 

(Transaction Processing) 

เครืองคอมพิวเตอร์ปลายทาง 

(Inquiry Processing) 

เอกสารและรายงาน 

(Document and Report  

Generation) 

 

เครืองพิมพ ์ 

Laser 

  1 

  5 
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    .  ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ  (Management Information System  :  

MIS) 

      MIS  เป็นระบบทีนาํสารสนเทศมาช่วยในการจดัทาํรายงานลกัษณะต่าง ๆ 

เพือวางแผน และควบคุมการดาํเนินงานทางธุรกิจของผูบ้ริหารระดบักลาง  โดยสารสนเทศจะไดม้า
จากระบบ  TPS  นนัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5  แสดงองคป์ระกอบโดยรวมของระบบสารสนเทศเพือการจดัการ  (MIS) 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 

 

     จากภาพที  5  จะพบวา่  MIS  ไดน้าํระบบ  TPS  มาทาํงานร่วมกนั  โดยใชเ้ป็น
หน่วยประมวลผลขอ้มูลทีไดรั้บจากทงัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกองคก์ร  เพือใชส้ร้างรายงาน
ชนิดต่าง ๆ  รายงานทีได้จากระบบ  MIS  จะนาํไปใช้ในการตดัสินใจ  การวางแผน  และใช้ใน
ระบบสารสนเทศชนิดอืน ๆ  ดว้ย  เช่น  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  ระบบสนนัสนุนผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  และระบบผูเ้ชียวชาญ  เป็นตน้ 

     คุณลกัษณะสาํคญัของระบบ  MIS 

     . สามารถสร้างสนเทศทีอา้งอิงไดต้ามหลกัการดา้นการจดัการ ดา้นคณิตศาสตร์ 

หรือสถิติ 

แหล่งขอ้มูล  (Data Source) 
สารสนเทศทีไดรั้บมาจากแหล่ง 

ขอ้มูลภายในและภายนอก 

การเขียนรายงานจาก  TPS  ระบบที
กระทาํดว้ยมือและแหล่งขอ้มูลภายนอก 

 

รายงาน 

ผูจ้ดัการ 

(Manager) 
MIS 

- ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ    

   (Decision Support System) 

- ระบบสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง  

   (Executive Support System) 

- ระบบผูเ้ชียวชาญ  (Expert System) 

  แหล่งขอ้มูลภายใน  

(Internal) 

แหล่งขอ้มูล  

ภายนอก(External) 

 

รายงาน 
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     . โดยทวัไป สารสนเทศเพือการจดัการจะได้มาจากฐานข้อมูลทีมีการเก็บ
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลมากมาย  ซึงแหล่งขอ้มูลนนั รวมถึงระบบ  TPS  ดว้ย 

     .  สามารถสร้างสารสนเทศในรูปของรายงานได้หลายรูปแบบ  เ ช่น 

สารสนเทศส่วนทีเป็นรายละเอียด (Detailed Information) สารสนเทศส่วนทีเป็นผลสรุป (Summary 

Information) สารสนเทศเพือการพยากรณ์ (Prediction Information) และสารสนเทศกรณีเฉพาะ 

(Exception Information) เป็นตน้ 
 

    .  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
      เป็นระบบทีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจดัเตรียมสารสนเทศทีเป็น
ประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริหาร สารสนเทศชนิดนีมกัเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจในเหตุการณ์ทีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือคาดการณ์ได้ยาก แมว้่า  DDS จะเป็นระบบทีชวยผูใ้ช้ให้สามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งชาญฉลาด แต่ก็ไม่สามารถตดัสินใจแทนผูใ้ช้ไดท้นัที กล่าวคือ เมือผูใ้ช้ตอ้งการ
ตดัสินใจเรืองใดเรืองหนึง จะตอ้งป้อนขอ้มูลทีเป็นตวัแปรต่างๆ ของเหตุการณ์นนัเขา้สู่ระบบ DDS 

จากนันระบบจะทาํการประมวลผล แล้วรายงานออกมาเป็นทางเลือกให้ผูใ้ช้ได้เห็น รวมทงัข้อ
เปรียบเทียบ ก่อนทีผูใ้ชจ้ะเป็นผูต้ดัสินใจเองวา่จะปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวหรือไม่อยา่งไรจึงจะ
ไดผ้ลลพัธ์ทีดีทีสุด 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที  6  แสดงส่วนประกอบของ  DSS 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
 

      จากภาพที     DSS  ประกอบดว้ยการทาํงานหลายส่วน โดยระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลทาํหนา้ทีจดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลทีผูต้ดัสินใจร้องขอผา่นส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User 

Interface) และหากมีการใช้แบบจาํลอง (Model) เพือคาํนวณหาคาํตอบแล้ว ก็จะเป็นหน้าทีของ
ระบบจดัการฐานแบบจาํลอง โดยแบบจาํลองดงักล่าวจดัเก็บไวใ้นฐานข้อมูลแยกต่างหาก ซึง
ภายหลงัจากทีไดผ้ลลพัธ์แลว้ ระบบจะส่งกลบัผลลพัธ์นีไปยงัผูต้ดัสินใจทางจอภาพ 

ซอฟตแ์วร์  DSS 

ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

การโตต้อบทวัไปและการจดัการ 

ตวัสร้าง  DSS 

ระบบจดัการฐานแบบจาํลอง 

ฐานขอ้มูล 

ฐานแบบจาํลอง 
ผูต้ดัสินใจ 

สนบัสนุน 

การตดัสินใจ 

แบบทนัทีทนัใด 
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      คุณลกัษณะทีสาํคญัของระบบ DDS 

      1. จดัเตรียมสารสนเทศทีประมวลผลแล้วจากระบบ TPS เพือช่วยในการ
ตดัสินใจ 

      . สนบัสนุนการตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) หรือ
แบบกึงโครงสร้าง (Semistructured Decision) 

      . สนบัสนุนการตดัสินใจของผูใ้ชใ้นดา้นต่างๆ ดงันี 

         ระบุถึงปัญหาหรือโอกาสในการตดัสินใจ 

         ระบุถึงความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจนนัๆ 

            เตรียมสารสนเทศทีจําเป็นต่อการแก้ปัญหานันหรือทีจําเป็นต่อการ
ตดัสินใจ 

           วเิคราะห์ทางเลือกทีเป็นไปไดเ้พือการตดัสินใจ 

           เลียนแบบทางเลือกแลพผลลพัธ์ของการตดัสินใจทีเป็นไปได ้

      นอกจากคุณลกัษณะขา้งตน้ จะเห็นว่า DDS ยงัตอ้งอาศยัความสามารถของ
ฐานขอ้มูล (Database) ซึงมีการเตรียมสารสนเทศทีเหมาะสมสาํหรับการตดัสินใจไวโ้ดยเฉพาะ เพือ
เพิมความรวดเร็วในการดึงสารสนเทศนนัมาใช้งาน จึงไดมี้การแยกฐานขอ้มูลของสารสนเทศที
เตรียมไวส้ําหรับ DDS และระบบอืนทีเกียวขอ้งโดยเฉพาะ เรียกฐานขอ้มุลนีว่า “คลงัฐานขอ้มูล” 

(Data Warehouse)  
 

    .  ระบบสารสนเทศเพอืผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS) 

      เป็นระบบสารสนเทศทีช่วยผูบ้ริหารระดับสูงให้สามารถเข้าถึง  รวบรวม  

วิเคราะห์  และประมวลผลสารสนเทศ ทงัภายในและภายนอกองค์กรตามความตอ้งการไดส้ะดวก
และรวดเร็วขึน  ทาํให้สามารถนาํสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานทีรับผิดชอบได้  เช่น  การ
กาํหนดนโยบาย  การวางแผนกลยทุธ์  และการจดัตงังบประมาณ  เป็นตน้ 

 

 

 

 
 

ภาพที  7  แสดงการเคลือนทีของสารสนเทศเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารในระบบ  EIS 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
 

ฐานขอ้มูลภายนอก 

ฐานขอ้มูลภายในองคก์ร 

การจดัการฐานขอ้มูลชนิด

 

ผูบ้ริหาร 

 

ซอฟตแ์วร์ระบบ  EIS 

ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล 

ซอฟตแ์วร์เพือการ
ติดต่อสือสาร 
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      จากภาพที  7  เมือมีการเรียกใช้ซอฟต์แวร์  ระบบ   EIS  ขอ้มูลทีผูบ้ริหาร
ตอ้งการจะถูกนาํเขา้สู่ระบบและจดัการดว้ยซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูล  ซึงทาํหน้าทีนาํคาํสังไป
ปฏิบติัตาม  โดยเขา้ไปคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูลทงัภายในและภายนอกองค์กร  เพือให้ไดข้อ้มูล
และสารสนเทศตามทีผูบ้ริหารตอ้งการ 

      คุณลกัษณะและความสาํคญัของระบบ  EIS 

      EIS  พัฒนาขึนเพือสนับสนุนการทํางานของผู ้บริหารระดับสูง   จึง มี
คุณลกัษณะทีสาํคญัหลายประการ  ดงัตารางที   
 

ตารางที     แสดงคุณลกัษณะและความสามารถของระบบ  EIS 

 

 คุณภาพของสารสนเทศ 

มีความยดืหยุน่ เป็นสารสนเทศทีมีความสมบูรณ์ 

เป็นสารสนเทศทีมีความทนัสมยั เชือมโยงขอ้มูลส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัได ้

เป็นสารสนเทศทีเชือถือได ้ เป็นสารสนเทศทีสามารถตรวจสอบได ้

 ความสะดวกของผูใ้ช ้

ใชง้านง่าย เนืองจากแสดงผลในรูปแบบเวบ็เพจ ใชง้านร่วมกบัฮาร์ดแวร์ไดห้ลากหลายรูปแบบ 

แสดงผลในรูปแบบ  CGI  ไดดี้ มีระบบรักษาความปลอดภยัและควบคุมการเขา้ใช ้

เชือมโยงกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ มีระบบแนะนาํการใชง้าน 

 ความสามารถทางเทคนิค 

เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดท้วัโลก สืบคน้ขอ้มูลเก่าและปัจจุบนัไดพ้ร้อมกนั 

เขา้ถึงขอ้มูลภายในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ ใชพ้ยากรณ์ขอ้มูลได ้

เรียกใชง้านขอ้มูลจากภายนอกได ้ บ่งชีปัญหาและสาเหตุของปัญหาได ้

เขียนคาํอธิบายขอ้มูลได ้ มีระบบวเิคราะห์แบบ  Ad Hoc 

 ประโยชน์ทีไดรั้บ 

เพิมประสิทธิภาพของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก 

ลดเวลา ทาํใหว้างแผนงานไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ 

เพิมประสิทธิภาพในการสือสารขอ้มูล ช่วยคน้หาปัญหาและทางแกไ้ข 

 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
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    2.5 ระบบผู้เชียวชาญ  (Expert System  :  ES) 

      ES  เป็นระบบทีทาํหน้าทีเสมือนผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร
ระดับสูง  เนืองจากในบางสถานการณ์ผูบ้ริหารต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทีมีความซับซ้อน  จึง
ตอ้งการระบบทีคอยให้คาํปรึกษา  แนะนาํ  รวมทงัคน้หาช่องทางทีดีทีสุดในโดยระบบ  ES  จะนาํ
องคค์วามรู้  (สารสนเทศทีผา่นการคดัเลือกเพือใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม)  และสารสนเทศที
เป็นประสบการณ์การตดัสินใจในอดีตมาใช ้ โดยเลือกปัญหาทีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมาก
ทีสุดมาประมวลผล  และนาํเสนอคาํตอบใหก้บัผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที  8   แสดงองคป์ระกอบของระบบผูเ้ชียวชาญ 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 

 

      จากภาพที  8  ผูบ้ริหารจะติดต่อกบัระบบ ES ผ่านทางส่วนประสานกบัผูใ้ช ้

(User Interface) หรือเรียกไดอี้กอย่างหนึงว่า  “ส่วนจดัการการโตต้อบ (Dialog)” โดยอการป้อน
คาํถามหรือปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขเขา้สู่ระบบ จากนนัระบบจะจดัการหาองคค์วามรุ้ และสารสนเทศ
ทีสอดคลอ้งกบัปัญหาจากฐานองคค์วามรู้ เพือนาํมาเปรียบเทียบกบัรูปแบบปัญหาทีมีอยู ่แลว้นาํมา
วินิจฉยัหาขอ้สรุปหรือคาํตอบ ดว้ยกลไกทีเรียกวา่ “กลไกในการวินิจฉยัขอ้มูล (Interface engine)” 

โดยการเปรียบเทียบหรือาจใชก้ฎเกณฑที์กาํหนดไวใ้น “ฐานกฎเกณฑ ์(Rule base)” ก็ได ้

      คุณลกัษณะทีสาํคญัของระบบ ES 

      1. เลียนแบบวิธีการคิดและเหตุผลของผูเ้ชียวชาญจากประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหาจริงในดา้นต่างๆ 

 

ผูบ้ริหารระดบัสูง / 

ผูต้ดัสินใจ 

ระบบผูเ้ชียวชาญ 

(Expert System) ฐานกฎเกณฑ ์

(Rule Base) 

กลไกในการวินิจฉยัขอ้มูล 

(Interface Engine) 

ฐานองคค์วามรู้ 

(Knowledge Base) 
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      . อาจนาํมาใชง้านร่วมกบัเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 

: AI) หรือเรียกวา่ “Expert System Shells” 

      3. มีการดึงสารสนเทศจากคลงัขอ้มูลเช่นเยวกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

(DDS) 

      จะเห็นว่าระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (DDS) กบัระบบผูเ้ชียวชาญ (ES) มี
ลกัษณะคลา้ยกนั แตกต่างกนัตรงที DDS เสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจโดยให้ผู ้
ใชไ้ดต้ดัสินใจเอง ส่วน ES นนัปํนระบบทีตดัสินใจแทนผูใ้ช ้โดยอาศยัองคค์วามรู้ทีรวบรวมมาจาก
เหตุผลและประสบการณ์จริง 
 

 

    .  ระบบสํานักงานอตัโนมัติ (Office Automation System : OAS) 
      หรือ  “ระบบสารสนเทศเพือสํานกังาน  (Office Information System  :  OIS)”  

เป็นระบบทีสนับสนุนกิจกรรมการทาํงานในสํานักงานทีเกิดขึนในแต่ละวนั รวมทงัช่วยในการ
ติดต่อสือสารของบุคลากรไม่ว่าจะอยู่ในสถานทีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เช่น การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  การประชุมทางไกล  การจดัทาํเอกสาร  การนาํเสนอขอ้มูล  เป็นตน้ 

      องค์กรมีการทาํงานดว้ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงถึงกนั  และ
สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกนัได ้ เช่น  เครืองพิมพ ์ (Printer)  เครืองแฟ็กซ์  (Fax)  และ
สารสนเทศต่าง ๆ เป็นตน้  นอกจากการเชือมโยงภายในองคก์รแลว้  ยงัมีการเชือมโยงกบัภายนอก
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วย  ทงันี  เพือความสะดวกในการติดต่อสือสารหากบุคลากรของ
องคก์รอยูต่่างสถานทีแต่ตอ้งประชุมร่วมกนั 

      คุณลกัษณะสาํคญัของระบบ  OAS 

      1. มีการเก็บรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบับุคคลทุกกลุ่มไวเ้พือการ        

ใชง้าน 

      . ช่วยการทาํงานอตัโนมติัด้านต่าง ๆ ได้แก่  การประมวลผลคาํ  (Word 

Processing)  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E – mail)  การทาํงานร่วมกนัผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

(Work Group Computing)  กาํหนดตารางการทาํงานร่วมกนั  (Work Group Scheduling)  และการ
จดัการการไหลของงาน  (Work Flow Management)  เป็นตน้ 

      . มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีร่วมกนัระหวา่ง  OAS กบั  TPS  เช่น  การ
สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Form Technology)  การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  (Work 

Group Technology) และการส่งขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Message Technology)  เป็นตน้ 
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   ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศแต่ละชนิด 

   ระบบสารสนเทศทงั  ชนิด ต่างก็พฒันาขึนมาเพือสนบัสนุนการทาํงานทีแตกต่าง
กนั  อยา่งไรก็ตาม  ระบบแต่ละชนิดสามารถนาํมาเชือมต่อการทาํงานร่วมกนัได ้ เพือให้เกิดความ
คล่องตวัและช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานมากขึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบสารสนเทศทงั    ชนิด   

ทีมา  :   Laudon and Laudon (2006) 
 

 

   จากภาพที    จะเห็นวา่  ระบบสารสนเทศทงั    ชนิด  ต่างก็มีความสัมพนัธ์ต่อกนั  

โดย  TPS  เป็นระบบตงัตน้ในการประมวลผลขอ้มูล  เพือนาํเขา้สารสนเทศให้กบัระบบอืน ไดแ้ก่  

DSS, EIS,  MIS< ES  และ  OAS  ส่วนระบบ  EIS  เป็นเพียงระบบเดียวทีคอยรับสารสนเทศจาก
ระบบอืน  เนืองจาก  EIS  เป็นระบบสารสนเทศทีใชส้าํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  ดงันนั  สารสนเทศที
นาํมาใชใ้นการตดัสินใจจึงตอ้งผา่นการประมวลผลจากระบบอืนมาก่อน 

   สําหรับระบบ ES  จะรับสารสนเทศจาก  TPS  เพือประมวลผลหาองคค์วามรู้ต่าง ๆ 

ซึงอาจใชร้ะบบ  TPS  เพือประมวลผลและใชร้ะบบ  OAS  เพือติดต่อกบัระบบอืนภายนอกองคก์รก็
ได ้ จากนนัจึงส่งต่อสารสนเทศและองค์ความรู้นีไปยงัระบบ  MIS  เพือนาํไปใช้จดัการงานของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง  ในทางกลบักนั  เมือ  MIS  ไดรั้บขอ้มูลจาก  OAS  อาจส่งขอ้มูลกลบัไปยงั
ระบบ  ES  เพือนาํไปใช้วินิจฉัยหาขอ้สรุปต่าง ๆ ส่วนระบบ  DSS  จะรับสารสนเทศจากระบบ  

TPS, OAS, ES  และ  MIS  มาใชส้นบัสนุนการตดัสินใจเพือให้ไดข้อ้สรุป  ก่อนทีจะส่งต่อไปยงั
ระบบ EIS  เพือวเิคราะห์และกาํหนดนโยบายต่อไป   

EIS 

DSS 

TPS ES and 

OAS 

MIS 
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   มุมมองของระบบสารสนเทศ    
   ไดมี้การแบ่งมุมมองของ  “ระบบสารสนเทศ”  ออกเป็น    มุมมอง  ไดแ้ก่  องคก์ร  

(Organization)  เทคโนโลยี  (Technology)  และการจดัการ  (Management) (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,  

  :  24)   ดงัภาพที  10 

 
ภาพที     แสดงมุมมองของระบบสารสนเทศ  

ทีมา  :  Laudon and Laudon (2006) 
 

   . องคก์ร  (Organization)  ระบบสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึงขององคก์ร  โดยเป็น
เครืองมือทีขบัเคลือนการดาํเนินงานในแต่ละวนัให้กา้วต่อไปได ้ หากระบบสารสนเทศหยุดชะงกั  

จะทาํใหก้ารดาํเนินงานสะดุดตามดว้ย  

   .  การจดัการ (Management) เป็นหนา้ทีหลกัของผูบ้ริหารในองคก์ร ซึงแต่ละองคก์ร
จะประกอบดว้ยผูบ้ริหารหลายระดบั แต่ละระดบัต่างทาํหนา้ทีบริหารจดัการงานแตกต่างกนัออกไป 

อยา่งไรก็ตาม งานของผูบ้ริหารส่วนมาก มกัเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ การวางแผน การกาํหนดกล
ยุทธ์ ตลอดจนการคิดคน้สินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จะเห็นว่างานเหล่านี จะต้องการ
สารสนเทศทีมีคุณภาพ ระบบสารสนเทศจึงเป็นทางเลือกเดียวในการจดัการดงักล่าว 

   .  เทคโนโลยี (Technology) ระบบสารสนเทศจะตอ้งใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนการ
ทาํงานเพือเพิมประสิทธิภาพ และความคล่องตวัในการทาํงานของระบบ เรียกเทคโนโลยีนีว่า 
“เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT)” ซึงมีองคป์ระกอบทีสาํคญั  ส่วนไดแ้ก่ 

    ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

    ซอฟตแ์วร์ (Software) 

    เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต่อสือสาร และโทรคมนาคม (Computer Network, 

communication and Telecommunication) 

    ขอ้มูลและฐานขอ้มูล (Data and Database) 

Information 
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   บทบาทของระบบสารสนเทศ 

   องคก์รธุรกิจลงทุนในระบบสารสนเทศเพือใชแ้กปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนน จดัการงาน
ภายในองคก์ร และรับมือกบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ในเบืองตน้สามารถสรุป
บทบาทของระบบสารสนเทศทีถูกนาํมาใชใ้นองคก์รไดด้งันี 

   . เพือให้การดาํเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างดีเยียม นันคือ การดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตวั 

   . ใชใ้นการพฒันาสินคา้และบริการใหม่ๆ  

   . ใชเ้ป็นเครืองมือในการใหบ้ริการลูกคา้ สร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากขึน 

   . ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการตดัสินใจ นนัคือ ช่วยให้ตดัสินใจไดร้วดเร็วและ
ถูกตอ้งมากขึน 

   . ใชส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

   . ใชเ้พือความอยูร่อดขององคก์ร 

 

   บุคลากรระบบสารสนเทศ 

   บุคลากรระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ผูที้เกียวข้องกับการใช้งาน  การดูแลและ
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลตามการจดัแบ่งโครงสร้างของ
องคก์รก็ได ้ ซึงมีดงันี 

   1. ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์  (User)  เป็นผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ทวัไปทีไม่จาํเป็นตอ้งมี
ความรู้ดา้นเทคนิคของคอมพิวเตอร์ก็ไดแ้ต่สามารถทาํงานตามหนา้ทีในหน่วยงานนนั ๆ เช่น พิมพ์
งาน  ป้อนขอ้มูลเขา้เครืองคอมพิวเตอร์  หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได ้ เป็นตน้ 

   2. ผูดู้แลและซ่อมบาํรุงเครืองคอมพิวเตอร์  (Supporter  หรือ  Technician) ทาํหนา้ที
ดูแลตรวจสอบเครืองคอมพิวเตอร์เพือให้มีสภาพพร้อมทีจะทาํงานไดต้ลอดเวลา  กลุ่มนีจะเรียนรู้
เทคนิค  การดูแล  รักษา  และซ่อมแซม การเชือมต่อตลอดจนการใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

   3. ผูเ้ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Programmer)  ทาํหน้าทีเขียนโปรแกรมตามทีผู ้
วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์กาํหนดไว ้เพือให้ไดโ้ปรแกรมทีตรงตามวตัถุประสงค์
การใช้งานในองค์กร  กลุ่มนีจะศึกษาทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ  สามารถเขียนคาํสัง
คอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาต่าง ๆ ได ้ และพฒันาโปรแกรมใหผู้ใ้ชน้าํไปใชง้าน 

   4. ผูว้ิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  (System  Analyst)  ทาํหนา้ทีวาง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้กบัองค์กร โดยวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ช้ในองค์กร  แล้ว
ออกแบบว่าองค์กรควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในลกัษณะใดจึงจะเหมาะสม  นอกจากนี  ยงัเป็นผูที้
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สามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในกระบวนการทางธุรกิจ  รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
เพือส่งงานต่อใหก้บัโปรแกรมเมอร์หรือผูเ้ขียนโปรแกรมต่อไป 

   5. ผูบ้ริหารระบบคอมพิวเตอร์  (System Manager or Administrator)  ทาํหน้าที
บริหารและดูแลทรัพยากรทุกชนิดทีเกียวกบัคอมพิวเตอร์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทงัยงัเป็นผูท้าํ
หน้าทีในการกาํหนดแผนงาน  และกิจกรรมต่าง ๆ กาํหนดมาตรฐานและคุณภาพของงาน  คอย
อาํนวยการต่าง ๆ ทางดา้นคอมพิวเตอร์ในองคก์ร 

   6. ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล  (Database Administrator)  ทาํหน้าทีคอยดูแลและจดัการ
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ในหน่วยงาน กาํหนดสิทธิในการใช้งานของผูใ้ช้แต่ละระดบั  กาํหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภยั  ตลอดจนกาํหนดมาตรการรองรับการขยายตวัของขอ้มูลในอนาคตดว้ย 

   7. ผูบ้ริหารระบบสารสนเทศ  (Information Administrator)  ได้แก่  ผูบ้ริหาร
สารสนเทศระดบัสูง  (Chief Information Officer : CIO)  และผูบ้ริหารเทคโนโลยีระดบัสูง  (Chief 

Technology Officer : CTO)  ซึงผูบ้ริหารทงั  2  กลุ่มนีทาํหนา้ทีดูแลจดัการให้งานทีเกียวขอ้งกบั
ระบบสารสนเทศเป็นไปอยา่งต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ  เช่น  การอนุมติังบประมาณ  เพือจดัซือ
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทีนํามาใช้ในองค์กร หรือการอนุมติัโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ      

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

   บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  นบัเป็นปัจจยัทีมีความสําคญัมาก  เพราะหาก
องคก์รขาดบุคลากร  หรือมีบุคลากรทีมีทกัษะไม่เพียงพอ  การนาํระบบสารสนเทศมาใชด้าํเนินงาน
อาจไม่ประสบความสาํเร็จเท่าทีควร  นอกจากนี  บุคลากรควรไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้อยา่ง
ต่อเนือง  เพือใหท้นักบัเทคโนโลยทีีมีการเปลียนแปลงอยูเ่สมอดว้ย 

 

 .  ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ  (Management Information System : MIS) 

   ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ  หรือ  ระบบ  MIS  เป็นการบูรณาการของกลุ่ม
บุคลากร  ขนัตอนการทาํงาน  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และฐานขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั  เพือนาํไปสู่การ
แสดงผลทางสารสนเทศแก่ผูบ้ริหารในการนาํไปใช้เพือประกอบการตดัสินใจ  และเพือบรรลุถึง
เป้าหมายขององคก์ร 

   ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ (Management Information System : MIS) 

   ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ  หมายถึง  ระบบต่าง ๆ ทีมีความสัมพนัธ์กนัและ
ทาํงานร่วมกนั  โดยรวบรวม ประมวลผลเก็บรักษา  และเผยแพร่สารสนเทศ  เพือใชส้นบัสนุนการ
ตดัสินใจ  การประสานงาน  การควบคุม  และการวิเคราะห์การทาํงานภายในองคก์ร  (Laudon and 

Laudon, 1999) 
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   ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ   หมายถึง   การทํางานร่วมกันระหว่างคน  

กระบวนการ  ซอฟตแ์วร์  ฐานขอ้มูล  และปัจจยัอืน ๆ อยา่งเป็นระบบ  เพือจดัหาสารสนเทศให้กบั
ผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจ [Stair and Reynolds, 1999] 

   ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ  หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอร์ทีช่วยประมวลผล
ขอ้มูลทางธุรกิจ  และสร้างสารสนเทศทีบุคลากรในองคก์รสามารถนาํไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ  

เพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลตามวตัถุประสงคที์องคก์รตอ้งการ  (Jawadekar, 2002) 

   ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ  (Management Information System)  เป็นการรวม
การทาํงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาการจดัการ  และการวิจยัเชิงปฏิบติั  เขา้ด้วยกนักบั
แนวทางเชิงปฏิบติัในการพฒันาระบบขึนมาเพือแกไ้ขปัญหา  (System Solution)  นอกจากนี  ระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการ  ยงัครอบคลุมถึงการพฒันา  การใชง้าน  และผลกระทบทีเกิดจากระบบ
สารสนเทศในดา้นสังคมวทิยา  เศรษฐศาสตร์  และจิตวทิยา”  [Laudon and Laudon, 2006] 

   ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ เป็นระบบทีไดรั้บการออกแบบมาเพือนาํเสนอ
สารสนเทศให้กบัผูบ้ริหารระดบักลาง โดยรายงานทีได้จากระบบ MIS นัน ผูบ้ริหารสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์เพือการวางแผน และควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจได ้ตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ไดใ้ช้ประโยชน์จากระบบ MIS ดว้ยการสังให้โปรแกรมรายงานสารสนเทศเกียวกบัยอดขายของ
ผลิตภณัฑ์ ทีสามารถสังให้ออกรายงานแบบประจาํวนั ประจาํสัปดาห์ ประจาํเดือน หรือประจาํปี 

โดยรายงานเหล่านีสามารถนํามาใช้ประกอบเพือการวางแผนควบคุม และตดัสินใจ เช่น การ
วางแผนเพือเตรียมผลิตภณัฑ์ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ควรยุติการผลิตสินคา้รายการใดบา้ง 

รวมถึงการควบคุมสินคา้คงคลงั และการประเมินศกัยภาพของพนกังานขาย เป็นตน้ 

   ระบบ MIS จะรายงานผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทั โดยใชข้อ้มูลจากระบบ 

TPS ตามส่วนงานต่างๆ ทีถูกรวบรวมไวจ้ากการบนัทึกขอ้มูลในแต่ละวนั กล่าวคือ ระบบ MIS จะ
ทาํหน้าทีรวบรวมขอ้มูลจากส่วนงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นแผนกขาย แผนกผลิต แผนก
บญัชี และแผนกอืนๆ ทีเกียวขอ้ง (ปัจจุบนัมกัออนไลน์ถึงกนัแลว้) จากนนัก็นาํมาผา่นกระบวนการ
ประมวลผลให้เป็นรายงานสรุปผลสารสนเทศทีผูบ้ริหารสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือการ
วางแผน ควบคุม และตดัสินใจไดต่้อไป  (โอภาส  เอียมสิริวงศ,์ 2554 : 17) 

   ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ  เป็นระบบทีมีการรวบรวมข้อมูลทีเก็บไวใ้น
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ซึงมีอยูท่งัภายในและภายนอกขององคก์ร  ซึงขอ้มูลเหล่านีองคก์รไดน้าํเอามาใช้
ในการดาํเนินงาน  ไม่วา่จะเป็นในดา้นการประมวลผลขอ้มูล และมีการจดัรูปแบบขอ้มูลเพือให้ได้
สารสนเทศทีนาํมาช่วยสนบัสนุนการทาํงาน  และช่วยในการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร  

รวมทงัยงัช่วยในการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ อีกดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

36 

 

   สาํหรับการสร้างระบบสารสนเทศเพือการจดัการในปัจจุบนันี  ส่วนใหญ่มกัจะสร้าง
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลกั  เนืองจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีประสิทธิภาพใน
การจดัการกบัขอ้มูลมากกวา่อุปกรณ์อยา่งอืน  รวมทงัยงัสามารถคาํนวณ  ประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  ถูกตอ้งและแม่นยาํอีกดว้ย  เนืองจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทีสําคญัในการสร้างระบบ
สารสนเทศไป  ถ้าในอนาคตมีการสร้างอุปกรณ์ใหม่ขึนมาทีสามารถนาํมาใช้ในการสร้างระบบ
สารสนเทศได ้ ระบบคอมพิวเตอร์ก็คงจะลดบทบาทลงไป 

   สําหรับผูใ้ช้ระบบสารสนเทศเพือการจดัการนัน  หมายถึง  บุคคลทีมีหน้าทีและ
รับผิดชอบเกียวกบัในดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล  (Input)  เพือนาํขอ้มูลเขา้ไปทาํการประมวลผลให้เกิด
เป็นสารสนเทศ  โดยมีการแสดงผลออกมาให้เห็นไดท้งัทางจอภาพและทางเครืองพิมพ ์ โดยทีผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศนนัไม่จาํเป็นตอ้งเชียวชาญในดา้นคอมพิวเตอร์  เพียงแต่สามารถนาํเขา้ขอ้มูล  ทาํ
การประมวลผลให้ไดเ้ป็นสารสนเทศและสามารถนาํเอาสารสนเทศทีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
ดา้นต่าง ๆ  ก็ถือวา่เพียงพอแลว้  เพราะในปัจจุบนันีส่วนมากแลว้ผูใ้ชห้รือ  User  ไม่ไดเ้ป็นคนที
ออกแบบและสร้างโปรแกรมขึนมาเพือประมวลผลขอ้มูลให้เกิดเป็นสารสนเทศ  แต่เป็นนกัเขียน
โปรแกรม  (Programmer)  หรือนกัวิเคราะห์ระบบ  (Analyze)  มากกว่าทีจาํทาํหน้าทีในการ
ออกแบบและสร้างโปรแกรมจดัการสารสนเทศ  ดงันนันกัเขียนโปรแกรมหรือนกัวิเคราะห์ระบบก็
ควรจะตอ้งมีความเชียวชาญ และชาํนาญในเรืองคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  จึงจะสามารถออกแบบ
ระบบหรือสร้างโปรแกรมมาให้ผูใ้ช้สามารถนาํไปใชไ้ด ้และนกัเขียนโปรแกรมหรือนกัวิเคราะห์
ระบบจะตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ผูใ้ชต้อ้งการงานชนิดใด  ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร  เพือทีจะไดส้ร้างโปรแกรม
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้  และผูใ้ช้ก็จะได้นําโปรแกรมนันมาประมวลผลข้อมูลตาม
ขนัตอน  เพือใหเ้กิดสารสนเทศทีสมบูรณ์และนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต้ามทีตอ้งการ 

 

   การออกแบบระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ  (Designing the MIS) 

   ขนัตอนในการออกแบบระบบสารสนเทศเพือการจดัการเพือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใชง้านมีดงัต่อไปนี  (นิภาภรณ์  คาํเจริญ,  2545  :  18) 

   . วเิคราะห์ระบบตัดสินใจ  (Analyze the Decision System) 

    การตดัสินใจของผูบ้ริหารจะมีส่วนเกียวขอ้งกบัการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพือการจดัการ  ดงันนัในขนัแรกทีจะตอ้งทาํก็คือ  ตอ้งดูวา่สารสนเทศทีตอ้งการในการตดัสินใจใน
ดา้นการจดัการคืออะไร  และยงัตอ้งมีการพิจารณาดว้ยว่า  การตดัสินใจแต่ละอย่างนนัทาํขึนจาก
บุคคลทีมีความรับผิดชอบโดยตรงหรือไม่  มีการทาํตามลาํดบัทีถูกตอ้งหรือไม่  ถูกตอ้งตามแผนก
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หรือไม่  ถ้าผูที้ไม่มีความรับผิดชอบมาทาํการตดัสินใจและปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกตอ้ง
ก่อนทีจะนาํเอาระบบสารสนเทศมาใชง้าน  ก็อาจทาํใหบุ้คคลเหล่านีทาํการตดัสินใจทีผดิพลาดได ้

   . วเิคราะห์ถึงความต้องการสารสนเทศ  (Analyze Information Requirements) 

    ก่อนทีจะทาํการตดัสินใจลงไปนนั  ผูต้ดัสินใจจะตอ้งทราบถึงสารสนเทศทีจาํเป็น
จะตอ้งใชใ้นการตดัสินใจเพือให้เกิดประสิทธิภาพก่อน  และสารสนเทศต่าง ๆ ก็จะมีความแตกต่าง
กนัตามแผนกงานทีมีอยู่ในองค์กร  ดงันันจะพบว่าระบบสารสนเทศจะมีขอ้มูลหลากหลายตาม
ความตอ้งการและการใชง้านในแต่ละแผนก 

   . การรวบรวมการตัดสินใจ (Aggregate the Decisions) 

    หลงัจากทีไดก้าํหนดหน้าทีการทาํงานและความตอ้งการของผูบ้ริหารเรียบร้อย
แลว้  จะพบว่าผูบ้ริหารแต่ละคนจาํเป็นตอ้งมีสารสนเทศในการทาํงานทงัสิน  ดงันนัในการสร้าง
ระบบสารสนเทศขึนมาใชง้านควรสร้างระบบทีมีการซาํซอ้นนอ้ยทีสุด  และควรจะมีการตดัสินใจที
คลา้ยคลึงกนัภายใตผู้บ้ริหารเพียงคนเดียว 

   . การออกแบบวธีิการประมวลผลสารสนเทศ  (Design Information Processing) 

    ในขนันีผูเ้ชียวชาญภายในองคก์รหรือทีปรึกษาภายนอกองคก์รจะตอ้งใชใ้นการที
จะพฒันาระบบการทาํงานปกติในดา้นการรวบรวมขอ้มูล,  เก็บขอ้มูล,  ส่งขอ้มูล  และการไดรั้บ
สารสนเทศ  ซึงควรมีการวาดแผนผงัรายละเอียดของความตอ้งการในระบบทงัหมด  และควรจะมี
ทีมาและชนิดของขอ้มูล  สถานทีของผูใ้ชแ้ละแหล่งทีเก็บขอ้มูล 

 

   การนําเอาระบบสารสนเทศเพอืการจัดการมาใช้งาน 

   เมือการออกแบบระบบสารสนเทศเพือการจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแลว้  ก็สามารถนาํเอาระบบสารสนเทศเพือการจดัการมาใชง้านได ้ โดยควรมีการทดสอบ
การทาํงานของระบบเบืองตน้ก่อน  จากนันจึงจะมีการประเมินถึงผลทีได้ในระบบนัน  สําหรับ
ขนัตอนทีควรทาํในระหว่างการนาํเอาระบบสารสนเทศเพือการจดัการมาใช้งานนนั  มีขนัตอน
ดงัต่อไปนี 

   . ทดสอบระบบก่อนทจีะทาํการติดตงั 

    ก่อนทีจะทาํการติดตงัระบบสารสนเทศและให้พนกังานไดใ้ช้ระบบจริงนนั  ควร
จะมีการทดสอบระบบก่อน  และถา้ทดสอบเสร็จแลว้ปรากฎว่าระบบนนัไม่สมบูรณ์  ก็ให้นาํเอา
ระบบทีเขียนขึนมานีไปใชคู้่กบัระบบเก่าก่อน  โดยการให้ทงั    ระบบนนัทาํงานไปพร้อม ๆ กนั
ในช่วงเวลาหนึง  เพือจะไดมี้การตรวจดูถึงขอ้ผดิพลาดในระบบใหม่ทีเกิดขึน  และจะไดส้ามารถทาํ
การแกไ้ขได ้
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   . เตรียมพนักงานทจีะเข้ารับการอบรม 

    เมือมีการสร้างระบบสารสนเทศขึนมาแลว้  ควรมีการฝึกอบรมพนกังานให้รู้จกัใช้
ระบบสารสนเทศ และสามารถนําเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยทาํงานภายในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ได ้ ถือเป็นสิงทีดีและสิงทีจาํเป็นถา้เราตอ้งการให้มีการนาํเอาระบบสารสนเทศทีสร้าง
ขึนมาใหม่มาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

   . เตรียมรับมือกบัอุปสรรค 

    จากการทีมีการนาํเอาระบบสารสนเทศเขา้มาใชง้าน  ทาํให้พนกังานหลายคนตอ้ง
เตรียมรับมือกบัความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในองคก์ร  พนกังานบางคนไม่สามารถปรับตวัเองให้
มาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้ บางคนก็กลวัวา่จะไม่สามารถเรียนรู้การใชง้านในระบบใหม่ได ้

   . ให้พนักงานเข้ามามีส่วนเกยีวข้องกบัระบบ 

    การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบ  และนาํเอาระบบไปใช้งาน  การที
พนกังานมีความคุน้เคยกบัระบบก่อนทีจะนาํไปใช้งานจริงนัน  จะทาํให้พนกังานสามารถนาํเอา
ระบบไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้  

   . ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ 

    ตอ้งมนัใจวา่ไม่มีผูที้ไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัระบบมานาํขอ้มูลต่าง ๆ ของระบบไป
ใชใ้นทางทีจะเกิดความเสียหายต่อองคก์รได ้  
 

   คุณลกัษณะของระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 

   โอภาส  เอียมสิริวงศ ์ (2554  :  )  กล่าววา่  โดยทวัไปแลว้ ระบบ MIS  จะปฏิบติั
หนา้ทีตามรายละเอียดต่อไปนี 

   จดัพิมพร์ายงานตามรูปแบบทีกาํหนดไว ้ และมีมาตรฐาน 

   สามารถสังพิมพร์ายงานใหแ้สดงผลทางจอภาพ หรือเครืองพิมพก์็ได ้

   ใชข้อ้มูลภายในทีถูกจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 

   อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างรายงานเฉพาะกิจตามทีตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง 

   ผูใ้ช้สามารถร้องขอฝ่ายพฒันาระบบบหรือโปรแกรมเมอร์ในการพฒันาโปรแกรม
หรือสร้างรายงานเพิมเติมได ้
 

   ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 

   ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ  เป็นระบบใหญ่ทีรวมเอาระบบย่อยต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน  ซึงระบบย่อยแต่ละระบบนันก็จะมีหน้าทีในการจดัการกบัข้อมูลทีแตกต่างกนัออกไป  

สาเหตุทีตอ้งมีการแบ่งออกเป็นระบบยอ่ยก็เนืองมาจากวา่  ถา้มีการรวมเอาทุกระบบไวด้ว้ยกนัจะทาํ
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ให้ระบบและข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก  ซึงอาจจะมีปัญหาในการจัดเก็บ  การเรียกใช้งาน  การ
บาํรุงรักษา  และเสียงต่อการเสียหายของขอ้มูล  ดงันนั  จึงมีการแบ่งขอ้มูลกนัเก็บตามระบบยอ่ย ๆ  

ขอ้มูลทีเก็บอยูใ่นระบบย่อยทุกระบบก็ยงัคงสัมพนัธ์กนัอยู ่เพราะอยูภ่ายในองคก์รเดียวกนันนัเอง  

สาํหรับส่วนประกอบหรือระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศเพือการจดัการไดแ้บ่งออกเป็นระบบยอ่ย  

  ระบบดงัต่อไปนี  (นิภาภรณ์  คาํเจริญ,    :   - )   

   . ระบบประมวลผลรายการ  (Transaction Processing System : TPS) 

    เป็นระบบสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์ร  โดยทีระบบ  TPS  

นีจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานต่าง ๆ ขององคก์รในแต่ละวนัเป็นไปอยา่งราบรืน   สะดวก  และรวดเร็ว  

ส่วนมากแล้วในระบบ  TPS  นีมกัจะมีอุปกรณ์หรือเครืองมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงาน  

โดยเฉพาะอย่างยิงคอมพิวเตอร์  ซึงเป็นเครืองมือช่วยผ่อนแรงมนุษยไ์ดใ้นหลาย ๆ ดา้น  ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นการคาํนวณ  การคิดบญัชี  การพิมพร์ายงานก็ตาม 

   . ระบบการจัดทํารายงานสําหรับการจัดการ  (Management Reporting System  : 

MRS) 

    เป็นระบบสารสนเทศทีช่วยในการจัดทํารายงานขององค์กร  โดยจะทาํการ
รวบรวมขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูล  และจดัทาํเป็นรายงานเพือส่งไปให้ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายจดัการ
ต่าง ๆ ทีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลหรือรายงานชุดนี  ใชใ้นการบริหารงาน ซึงรายงานนีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
ไดพ้ิจารณาถึงสิงต่างๆ  ก่อนทีจะทาํการตดัสินใจลงไป 

   . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System  :  DSS) 

    เป็นระบบสารสนเทศทีช่วยในการจดัเตรียมข้อมูล  จดัรูปแบบข้อมูล  การนํา
ขอ้มูลทีมีความจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารมาใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนภายในองคก์ร  

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไม่ไดท้าํการแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริหาร  แต่ระบบจะจดัหาขอ้มูลและ
สารสนเทศต่าง ๆ ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตดัสินใจมาให้กบัผูบ้ริหาร  ปัจจุบนันีระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจเป็นทีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ  และนอกจากนนัระบบนียงัไดมี้การพฒันา
เป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเป็นกลุ่ม  (Group Decision Support System  :  GDSS)  โดยมีการ
ติดต่อกนัทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือความสะดวกในการทาํงานอีกดว้ย 

   . ระบบสารสนเทศสํานักงาน  (Office Information System  :  OIS) 

    เป็นระบบสารสนเทศทีออกแบบมาเพือใชก้บังานในสาํนกังานโดยเฉพาะ  โดยจะ
มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ ์  (Printer)  เครืองแสกนเนอร์  

(Scanner)  โมเด็ม  (Modem)  และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจาํเป็นมาช่วยเพือให้การทาํงานนันมี
ประสิทธิภาพ  สะดวกและรวดเร็วยงิขึน   
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ส่วนประกอบของ MIS 

ระบบประมวลผลรายการ  (TPS) 

ระบบการจดัทาํรายงานสาํหรับการจดัการ  
(MRS) 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  (DSS) 

ระบบสารสนเทศสาํนกังาน  (OIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที     แสดงส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 

 
   คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 
   ปัจจุบนัองคก์ารสามารถพฒันาระบบสารสนเทศดว้ยตนเองหรือให้ผูเ้ชียวชาญจาก
ภายนอกเขา้ดาํเนินการ โดยการออกแบบและพฒันา MIS ทีสอดคลอ้งตามหลกัวิชาสามารถ จะ
อาํนวยประโยชน์ให้กบัองค์กรไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทีการพฒันาระบบสารสนเทศ ตอ้ง 

คาํนึงถึงคุณสมบติัของ MIS ดงัต่อไปนี  (ปิยวจัน์  วงศโ์อภาส,  ) 

   . ความสามารถในการจดัการขอ้มูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศทีดี ตอ้ง
สามารถปรับปรุง แกไ้ขและจดัการขอ้มูล เพือให้เป็นสารสนเทศทีพร้อมสําหรับนาํไปใชง้าน อยา่ง
มีประสิทธิภาพ ปกติขอ้มูลต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจจะมีการเปลียนแปลง อยูต่ลอดเวลา 
ขอ้มูลทีถูกป้อนเข้าสู่ MIS ควรจะได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขและพฒันารูปแบบ เพือให้มีความ
ทนัสมยัและ เหมาะสม กบัการ ใชง้านอยูเ่สมอ 

   . ความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) สารสนเทศเป็นทรัพยากรทีสําคญัทีสุด
ปัจจยัหนึงขององคก์าร ถา้สารสนเทศ บาง ประเภทรัวไหลออกไปสู่ บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขนั อาจทาํให้เกิดการเสียโอกาสทาง การแข่งขนั หรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ นอกจากนี
ความสูญเสียทีเกิดขึนจากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการก่อการร้ายต่อระบบจะมีผลโดยตรง ต่อ
ประสิทธิภาพ และความ อยูร่อด ขององคก์าร ดงันนัผูบ้ริหาร หรือเจา้ของระบบจะไม่ยอมให้ผูที้ไม่
เกียวขอ้งหรือ ไม่มีหนา้ทีโดยตรงเกียวกบัการ จดัการขอ้มูลเขา้ ถึงฐาน ขอ้มูลทีสาํคญัของธุรกิจได ้

   . ความยดืหยุน่ (Flexibility) สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจหรือสถานการณ์การ
แข่งขนั การคา้ ทีเปลียนแปลง อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบ สารสนเทศทีดีตอ้งมีความสามารถใน
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การปรับตวั เพือใหส้อด คลอ้ง กบัการใชง้านหรือปัญหาทีเกิดขึน โดยทีระบบสารสนเทศทีถูกสร้าง
หรือถูกพฒันาขึนตอ้งสามารถ ตอบสนอง ความตอ้งการของ ผูบ้ริหารไดอ้ยูเ่สมอ โดยมีอายุการใช้
งาน การบาํรุงรักษาและค่าใชจ่้ายทีเหมาะสม 

   . ความพอใจของผูใ้ช ้(User Satisfaction) ปกติ MIS ถูกพฒันาขึน โดยมีความมุ่ง 

หวงัให้มี ผูใ้ช้สามารถ นาํมา  ประยุกต์ในงานหรือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ดงันันระบบ
สารสนเทศทีดี จะตอ้งกระตุน้ หรือ โนม้นา้ว  ใหผู้ใ้ชห้นัมาใชร้ะบบให้มากขึน เนืองจากการพฒันา
ระบบจะตอ้ง ใช้เงินลงทุนสูงจึง ตอ้งใช้งาน ให้คุม้ค่า ดงันนัธุรกิจสมควรทีจะพฒันาระบบให้ตรง
กบัความตอ้งการ ของผูใ้ช ้และทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดความ พอใจต่อระบบ เพราะถา้ระบบไม่สามารถให้สิง
ทีผูใ้ช้ต้องการโอกาสทีระบบจะถูกใช้งาน และได้รับความนิยม ก็จะน้อยลง ซึงส่งผลให้ระบบ
สารสนเทศไม่สามารถ ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานไดต้ามคาดหวงั และเป็นผล ให้เกิด
การสูญเสียหรือไม่คุม้ค่าในการลงทุน เราสามารถกล่าวไดว้า่ ทุกองคก์าร ตอ้งการระบบ สารสนเทศ 

ทีมีประสิทธิภาพ แต่ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพไม่จาํเป็นตอ้งมีราคาแพง ประกอบด้วย 

คอมพิวเตอร์ ชุดคาํสัง และอุปกรณ์สนบัสนุนทีทนัสมยั แต่ระบบ MIS ทีดีสมควรตอ้งเป็นระบบที
เหมาะสม ามารถ ประมวล และจดัการขอ้มูลตามตอ้งการ และสะดวกในการใชง้าน ตรงตามความ
ตอ้งการ และความ สามารถของผูใ้ช ้ตลอดจนสามารถพฒันาศกัยภาพใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ในอนาคต 

 

   ปัจจัยของความสําเร็จทสํีาคัญสําหรับระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 

       1. จดัเตรียมบริการทีมีคุณภาพสูงและเอกสารของระบบให้แก่ผูใ้ชง้านทุกคน พฒันา
บาร์โคด้ และบนัทึกขอ้มูลระบบ การจดัการสินคา้คงคลงั 

      2. พฒันาขอบเขตและความสะดวกสบายในการใชฐ้านขอ้มูลของผูเ้สนอขายปัจจยั
การผลิต งานทีกาํลงั คืบหนา้ สนบัสนุน การเพมิคุณค่าและการพฒันาผลิตภณัฑ ์

      3. ติดตงัระบบ Integrated expert การออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร์เขา้ช่วย และการ
ใชหุ่้นยนตเ์พือช่วยให ้เกิดความ ประหยดั ในการผลิตและการรับคาํสังซือของลูกคา้ 
       4.การปรับปรุงการเชือมโยงระบบกับผูใ้ช้และโปรแกรมการฝึกอบรมผูใ้ช้เพือ
ยกระดบัการเพิมประสิทธิภาพของ พนกังาน ระดบั ปฏิบติัการ 

      5. ช่วยในการพฒันาระบบมัลติมีเดีย และการใช้งานของโครงการเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่ง  มีศิลปะ 
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      6. พฒันาประสิทธิภาพของต้นทุน ความสามารถในการขยายระบบขอ้มูลข่าวสาร
ระดบัโลกทีสามารถรวบรวม การ ปฏิบติัการต่าง ๆ ไดท้วัโลก และเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายของ
ผลิตภณัฑ ์

      7. ปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดดี้ยงิขึน 

      8. การควบคุมดา้นการจดัการ (Management control) การตรวจสอบ ตวัแบบ 2 แบบ
อีกครัง ไดแ้ก่ตวัแบบ การวาง แผนกลยุทธ์ และตวัแบบปัจจยัของความสําเร็จทีสําคญัโดยการเชือม
งาน ของการวางแผน และการวเิคราะห์ ใหเ้ขา้กบั สถานการณ์ นอกจากนนักิจกรรมดา้นการจดัการ
ทีสําคญัอีกประการหนึงคือการควบคุม ซึงการควบคุม หมายถึง กระบวนการซึงมีขนัตอนในการ
ประเมิน การยอมรับ และการแก้ไขจุดบกพร่องที คลาดเคลือน ไปจากแผน  (สมชาย หิรัญกิตติ, 

2541 : 65-76) 
 

   บุคลากรของระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 

   บุคลากรทีอยู่ในระบบสารสนเทศเพือการจดัการนีถือเป็นส่วนสําคญัอย่างหนึงที
จาํเป็นตอ้งมีในระบบ  ซึงบุคลากรทีอยู่ในระบบนีจะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้  และมีประสบการณ์
ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  และจะต้องมีความรู้ในเรืองของสารสนเทศ  เพือทีจะช่วย
ดาํเนินการในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศเพือการจดัการได ้ สาํหรับบุคลากรทีจาํเป็นตอ้งมีใน
ระบบสารสนเทศเพือการจดัการนนัมีบุคคลในตาํแหน่ง ดงัภาพที  
 

 
 

ภาพที   แสดงบุคลากรของระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
 

บุคลากรของ MIS 

หวัหนา้พนกังานสารสนเทศ 

นกัวิเคราะห์ระบบ 

นกัเขียนโปรแกรม 

พนกังานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

พนกังานจดัเก็บขอ้มูล 

พนกังานป้อนขอ้มูล 

พนกังานจดัตารางเวลา 
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   1. หัวหน้าพนักงานสารสนเทศ  (Chief Information Officer) 

    มีหน้าทีรับผิดชอบ  ดูแล  เกียวกบัการบริหารงานในระบบสารสนเทศ  รวมทงั
การวางแผนและกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงาน  ตลอดจนควบคุมงานที
พนกังานในฝ่ายไดจ้ดัทาํ 
   2. นักวเิคราะห์ระบบ  (System Analyst) 

    มีหน้าทีในการวิเคราะห์  ออกแบบระบบงานสารสนเทศทีจาํเป็นจะตอ้งใช้ใน
องคก์รหรือหน่วยงาน  ซึงมีคอมพิวเตอร์เป็นพืนฐานในการทาํงาน  รวมทงัจะตอ้งติดต่อกบัผูใ้ชใ้น
การออกแบบระบบงานเพือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ และเป็นผูป้ระสานงานระหว่างผูใ้ช้
กบันกัเขียนโปรแกรม 

   3. นักเขียนโปรแกรม  (Progammmer) 

    มีหน้าทีเขียนชุดคาํสัง  เพือสังให้คอมพิวเตอร์ทาํงานตามทีผูใ้ช้ต้องการ  ซึง
ชุดคาํสังทีจะเขียนนันจะตอ้งเขียนอย่างเป็นขนัตอนทีถูกตอ้ง  เพือความสะดวกในการแก้ไขใน
ภายหลงั  สาํหรับนกัเขียนโปรแกรมจะแบ่งเป็น    ประเภทคือ 

    3.1  นักเขียนโปรแกรมระบบ  (System  Programmer) 

      มีหน้า ที เ ขียนโปรแกรมระบบเพือมาควบคุมการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ใหส้ามารถใชง้านโปรแกรมทีเขียนขึนมาได ้

    3.2  นักเขียนโปรแกรมประยุกต์  (Application Programmer) 

      มีหน้าทีในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน  ซึงได้รับมอบหมายมาจาก
นกัวเิคราะห์ระบบ  เพือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ ตลอดจนตอ้งทาํหนา้ทีในการบาํรุงรักษา
ระบบและปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

   4. พนักงานปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  (Computer Operator) 

    มีหน้าทีควบคุมดูแลการใช้งานของเครืองคอมพิวเตอร์  ตลอดจนดูแลอุปกรณ์    

ต่าง ๆ ทีจาํเป็นในระบบคอมพิวเตอร์  เพือใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   5. พนักงานจัดเกบ็ข้อมูล  (Librarian) 

    มีหน้าทีในการจดัเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในระบบ  ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ  

เพือความสะดวกในการคน้หาและเรียกใชใ้นภายหลงั 

   6. พนักงานป้อนข้อมูล  (Data Entry Operator) 

    มีหนา้ทีการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพือใหค้อมพิวเตอร์ทาํการประมวลผล 
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   7. พนักงานจัดตารางเวลา  (Scheduler) 

    มีหน้าทีในการจดัตารางเวลาการปฏิบัติงานในการใช้คอมพิวเตอร์ของระบบ  

เพือใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวก  ไม่ขดัขอ้ง 

 

   ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 

   ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านดา้นต่าง ๆ มากขึนซึงจะเห็นได้
วา่สารสนเทศ เพือการ จดัการมีประโยชน์ ดงันี 

        . ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ เนืองจากขอ้มูล ถูกจดัเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถจะเขา้ถึง
ขอ้มูล ไดอ้ยา่งรวดเร็วในรูปแบบทีเหมาะสม และสามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความ
ตอ้งการ 

               . ช่วยผูใ้ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหาร
จะสามารถนาํขอ้มูลทีไดจ้าก ระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการ 

ดาํเนินงาน เนืองจากสารสนเทศถูกเก็บ รวบ รวม และจดัการอย่างเป็นระบบ ทาํให้มีประวติัของ
ขอ้มูลอยา่งต่อเนือง สามารถทีจะบ่งชีแนวโนม้ของการดาํเนิน งานวา่น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด 

               . ช่วยให้ผูใ้ช้ในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน เมือแผนงานถูกนําไปปฏิบัติ
ในช่วงระยะเวลาหนึง ผูค้วบคุมจะต้องตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําข้อมูลบางส่วนมา
ประมวลผล เพือประกอบการประเมิน สารสนเทศทีได้จะแสดงให้เห็นผลการดําเนินงานว่า
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีตอ้งการเพียงไร 

               . ช่วยผูใ้ช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผูบ้ริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศ ประกอบการ ศึกษา และการคน้หาสาเหตุ หรือขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนในการดาํเนินงาน 

ถา้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที วางเอาไว ้โดยอาจจะเรียกขอ้มูลเพิมเติมออกมาจากระบบ 

เพือให้ทราบว่าความผิดพลาดในการ ปฏิบติังานเกิดขึน จากสาเหตุใด หรือจดัรูปแบบสารสนเทศ 

ในการวเิคราะห์ปัญหาใหม่ 

               . ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคทีเกิดขึน เพือหาวิธีควบคุม 

ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา สารสนเทศทีไดจ้ากการประมวลผลจะช่วยให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ว่าการ 

ดาํเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไข หรือควบคุมปัญหาทีเกิดขึนได้อย่างไร ธุรกิจตอ้งทาํ
อยา่งไรเพือปรับเปลียนหรือพฒันา ใหก้ารดาํเนิน งานเป็น ไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย 
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               . ช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน 

และค่าใชจ่้าย ในการ ทาํงาน ลง เนืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานทีตอ้งใช้แรงงาน 

จาํนวนมาก ตลอดจนช่วยลดขนั ตอนในการทาํงาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจาํนวนคนและ
ระยะเวลาในการประสานงานให้นอ้ยลง โดยผล งานทีออกมาอาจเท่าหรือดีกวา่เดิม ซึงจะเป็นการ
เพิม ประสิทธิภาพ และศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจ 

 

 .   ภาษา  PHP 

   PHP มาจาก “PHP : Hypertext Preprocessor” เป็นโปรแกรมภาษาสคริปตต์วัหนึง 

ซึงประมวลผลทางฝังเซิร์ฟเวอร์ (Server side Scripting) เช่นเดียวกบั ASP (Active Server Pages)  

และเป็นทีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับงานด้านเว็บไซต์ เช่นการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
สาํหรับองคก์รต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ บริษทัเอกชน ผูป้ระกอบการรายยอ่ย รวมไปถึง
เวบ็ไซตส่์วนบุคคล ฯลฯ  (กอบเกียรติ  สระอุบล,  2549  :  ) 
 

   ประวตัิของ PHP 

   ภาษา PHP นนัถูกสร้างขึนมาประมาณกลางปี ค.ศ. 1994 โดยนาย Rasmus Lerdorf  

ชาวเดนมาร์ค เป็นผูเ้ริมตน้พฒันา ซึงจุดเริมตน้นนัมาจากความตอ้งการทีจะบนัทึกขอ้มูลผูเ้ยียมชน
โฮมเพจส่วนตวัของเขา โดยแนวคิดก็คือการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C แต่ตอ้งการแยกส่วนทีเป็น 

HTML อกจากภาษา C และนนัทาํให้เขาไดส้ร้างโคด้ HTML ขึนมาใหม่ และตงัขือวา่ Personal 

Home Page Tools (PHP-Tools)  

   หลงัจากสร้าง PHP ขึนมาแลว้ เขาไดเ้ริมแจกจ่ายโคด้ฟรีออกไป แต่ในช่วงแรก PHP 

ยงัไม่มีความสามารถอะไรมากนกั 

   ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1995 เขาไดเ้พิมขีดความสามรถให้ PHP สามารถรับขอ้ทมูลทีส่ง
มาจากฟอร์มของ HTML รวมถึงสามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL ไดอี้กดว้ย 

   ในปี ค.ศ. 1997 ได้เปิดให้ผูส้นใจเขา้ร่วมพฒันา จึงมีผูร่้วมพฒันาเพิมอีก 2 คนคือ 

Zeev Suraski และ Andi Gutmans ไดช่้วยกนัปรับปรุงและพฒันาโคด้ขึนมาใหม่ให้ดีขึนในหลายๆ 

ดา้น ทงัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง, เพิมประสิทธิภาพ และเพิมเครืองมือต่างๆ มากขนั เช่น เปลียนแปลง
ไปสู่การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุทีสมบูรณ์แบบและสามารถใช้ไดก้บั Web Server ทีหลากหลาย
แฟลตฟอร์มจนเป็นทีนิยมในปัจจุบนั 

   ปัจจุบนั PHP ไดผ้่านการพฒันามาหลายเวอร์ชันมีเวบ็ไซต์ทางการของ PHP คือ 

http://php.net  ซึงเราสามารถเขา้ไปอฟัเดตตวัเวอร์ชนัล่าสุด รวมทงัหาขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างเวบ็ดว้ย PHP ได ้ (อนรรฆนงค ์ คุณมณี,  2555  :  2 ) 
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   กลไกการทาํงานของเวบเพจและไฟล์ PHP 

   อนรรฆนงค ์ คุณมณี  (2555  :  2 )  ไดก้ล่าวถึงกลไกการทาํงานของเวบเพจและไฟล ์ 

PHP  ไวด้งัต่อไปนี 

   1. รูปแบบทวัไป 

    กลไกการทาํงานของเวบ็เพจทวัๆ ไปทีเป็นภาษา HTML นนั เมือเราเปิดเวบ็เราว
เซอร์ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของราก็จะร้องขอไปยงัเว็บเซอร์ฟเวอร์ เว็บเซอร์ฟเวอร์ เว็บ
เซอร์ฟเวอร์ก็จะส่งไฟลเ์วบ็เพจ HTML กลบัมาแสดงผลหนา้เวบ็เบาวเซอร์ของผูใ้ช ้

   2. รูปแบบทใีช้ PHP 

    สําหรับไฟล์เว็บเพจทีมีภาษา PHP รวมอยู่ด้วยนั เมือเราเปิดเว็บบราวเซอร์ 

โปรแกรมเวบ็เบราวเซอร์จะร้องขอไฟล ์PHP ไปยงัเวบ็เซอร์เวอร์ก็จะเรียก PHP engine ขึนมาแปลง
ไปล์ PHP และติดต่อกบัฐานข้อมูล และส่งผลลัพธ์ทีได้จากการแปลละประมวลผลเป็นภาษา 
HTML ทงัหมดกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ใหผู้ใ้ชไ้ดน้าํไปใชง้านต่อไป 
  

   ความสามารถของ PHP 

   เราแบ่งความสามารถของ PHP ออกเป็น 3 หมวดหมู่คือ 

   1. ความสามารถพนืฐาน 

    สร้างฟอร์มโตต้อบ หรือรับ-ส่งขอ้มูลกบัผูใ้ชไ้ด ้

     ตวัอย่างเช่น PHP นนัช่วยให้เราสร้างฟอร์มเพือรับขอ้มูลกบัผูใ้ช้งาน ใช้งาน 

Cookies เพือแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้านกบัเวบ็เซอร์ฟเวอร์ 

    แทรกโคด้ PHP เขา้ไประหว่างโคด้ภาษา HTML ไดท้นัที โดยใช้เครืองหมาย
พิเศษเขา้ไประหวา่งส่วนทีเป็นภาษา HTML  

      ฟังกช์นัสนบัสนุนการทาํงาน  

     PHP มีฟังก์ชนัมากมายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการขอ้ความอกัขระและ Pattern 

matching (เหมือนภาษา perl)  และสนบัสนุนตวัแปร Scalar, Array, Associative Array นอกจากนี 

ยงัสามารถกาํหนดโครงสร้างขอ้มูลรูปแบบอืนๆ ทีสูงขึนไปได ้(เช่นเดียวกบัภาษา C หรือ JAVA) 

   2. ความสามารถในการติดต่อกบัฐานข้อมูล 

    การสร้างเวบ็ไซตส่์วนใหญ่จะมีการรับ – ส่งขอ้มูลกบัผูใ้ชง้าน เช่น ผูใ้ชง้านกรอก
ขอ้มูลเพือสมคัรสมาชิก, การล็อกอินเขา้งานระบบ, การซือขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ เหล่านีลว้นตอ้ง
มีการใช้งานฐานขอ้มูลเพือทาํให้ขอ้มูลถูกจดัการอย่างถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ สามารถจดัเก็บ
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และแสดงผลทางเวบ็เพจไดอ้ยา่งถูกตอ้งสวยงาม ซึงภาษา PHP มีขอ้ดีกวา่ภาษาอืนทีสามารถรองรับ
การทาํงานการใชฐ้านขอ้มูลไดม้ากมาย เช่น Access, mySQL, Oracle, PostgressSQL เป็นตน้ 

   3. ความสามารถขันสูง 

    สนบัสนุนการติดต่อกบัโปรโตคอลไดห้ลากหลาย 

     PHP สามารถเชือมต่อกบัโปรโตคอลอืนๆ เช่น IMAP, SNMP, NNTP, POP3 

และ HTTP และสามารถเปิดบอร์ตการเชือมโยง (Socket) หรือสือสารโตต้อบแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ
โดยผา่นโปรโตคอลอืนๆ ไดด้ว้ย 

    สามารถทาํงานไดก้บัฮาร์ดแวร์ทุกระดบั 

     เนืองจาก PHP จะถูกประมวลผลและทาํงานอยู่บนเว็บเซอร์เวอร์ ดังนัน 

โปรแกรมทีเขียนด้วย PHP ทีมีขนาดใหญ่และซับซ้อนเพียงใดก็จะสามารประมวผลได้โดยไม่
จาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพสูงเท่านนั ฮาร์ดแวร์ในระดบัใดก็สามารถใชไ้ด ้
 

   องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP 

   1.  เซิร์ฟเวอร์ เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทีใชติ้ดตงั Web server เพือใชป้ระมวลผลคาํสัง
โคด้ต่างๆ 

   2. ไคลเ์อนท ์เป็นเครืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทีใชใ้นการแสดงผลขอ้มูล 

   3. โปรแกรม Web Server เป็นซอร์ฟแวร์ทีทาํให้เซอร์เวอร์กลายเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

พร้อมรองรับการใชง้านจากไคลเอนทห์ลายๆ ตวัพร้อมกนั สําหรับโปรแกรม Web Server ทีนิยม
กนัมากคือ Apache  

   4. โปรแกรม text editor เป็นซอร์ฟแวร์ทีใชพ้ิมพแ์ละแกไ้ขสริปตใ์นภาษา PHP มีให้
เลือกหลายโปรแกรมเช่น Notepad, EditPlus, Adobe Dreamweaver 

   5. PHP Script Language เป็นคาํสังของภาษา PHP ทีติดตงัในเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

   6. โปรแกรม Database server เป็นซอร์ฟแวร์ทีทาํงานบนเซิร์ฟเวอร์ ทาํให้เซิร์ฟเวอร์
ให้บริการเยวกบัฐานขอ้มูลได ้สําหรับโปรแกรม Database server  ทีเป็ฯทีนิยมกนัก็คือ MySQL, 

PostgreSQL, SQL Server 

   7. โปรแกรม Database Manager เป็นซอฟตแ์วร์ทีช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
จดัการระบบฐานขอ้มูล ทงันีเพราะโปรแกรม Database Server บางตวั เช่น MySQL ไม่ไดส้ร้าง
ส่วนทีจดัการ, สร้าง หรือแกไ้ขฐานขอ้มูลเหมือน Microsoft  Acess ทาํให้จาํเป็นตอ้งมีผูช่้วยทีคอย
จดัการเกียวกบัฐานขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น PHPMyAdmin เป็นตน้ 
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   จุดเด่นของ PHP 

   ฟรี ความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ สามารถใชไ้ดก้บัระบบปฏิบติัการไดห้ลากหลาย 

   ใชก้บัโปรแกรมเวบ็เซอร์ฟเวอร์ไดห้ลากหลาย เช่น IIS, Apache เป็นตน้ 

   เชือมต่อกบัฐานขอ้มูลไดเ้กือบทุกชนิด 

   ใชง้านไดก้บับราวเซอร์ทุกตวั 

   ภาษาสริปตใ์ชค้าํสังทีเขา้ใจง่าย 

   ใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลได ้

   มีฟังกช์นัทีจดัการกบัขอ้มูลตวัอกัษร และประมวลผลภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ใชร่้วมกบัคาํสัง XML  ไดท้นัที 

 

 1.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL 

   ระบบฐานขอ้มูล ถูกนาํมาแทนทีการจดัเก็บขอ้มูลแบบแฟ้มขอ้มูล (File System) โดย
ระบบแฟ้มขอ้มูลมีลกัษณะดงันี 

   ระบบแฟ้มข้อมูล 

   ในยคุทีคอมพิวเตอร์ยงัไม่เป็นทีแพร่หลาย องคก์รต่างๆจดัดาํเนินการขอ้มูลโดยอาศยั
ระบบแฟ้มขอ้มูลซึงเป็นกระดาษ เช่น แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษาทีถูกจดัดาํเนินการโดยฝ่ายงานทะเบียน
นกัศึกษา, แฟ้มขอ้มูลลูกคา้และคาํสังซือทีถูกจดัดาํเนินการโดยฝ่ายขาย และสมุดรายนามผูใ้ช้
โทรศพัท์ ต่อมาคอมพิวเตอร์ถูกนาํมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายเพือเพิมประสิทธิภาพในการจดั
ดาํเนินการขอ้มูลให้สะดวกรวดเร็วและลดค่าใชจ่้ายในส่วนของกระดาษเพราะขอ้มูลจะถูกบนัทึก
เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เรียกวา่ แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (Computer-Base Data File) ในยุค
นีการจัดการดําเนินข้อมูลอาศัย การประมวลผลแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traditional File 

Processing) :ซึงเป็นการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใน
อุปกรณ์หน่วยเก็บผ่านทางระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โดยตรง อย่างไรก็ตาม ระบบประมวลผล
แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์พบขีดจาํกดัเมือขอ้มูลมีขนาดและความหลากหลายมากขึน อนัเนืองมาจาก
ความตอ้งการธุรกรรมทีมีความซบัซอ้นมากขึน  (เทพฤทธิ  บณัฑิตวฒันาวงศ,์   :   ) 

   ระบบแฟ้มขอ้มูล  (File System)  เป็นระบบจดัเก็บขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ในอดีต  ที
แต่ละองค์กรจะจดัเก็บขอ้มูลแต่ละเรืองแยกเป็นแต่ละไฟล์ของแต่ละแผนกออกจากกนั  บางครัง
บางแผนกจดัเก็บข้อมูลตัวเดียวกัน  ทาํให้องค์กรประกอบไปด้วยไฟล์ข้อมูลจาํนวนมาก  เมือ
ตอ้งการคน้หาขอ้มูลทีตอ้งอา้งอิงกบัขอ้มูลส่วนอืนจะทาํไดย้าก  (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, 2552  :  4)   
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   คําศัพท์พนืฐาน 

   ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงทีทราบ สามารถถูกจดัเก็บและมีความหมายต่อ
ผูใ้ช ้เช่น ชือ, รหสันกัศึกษา, ทีอยู ่
   ฟีลด ์(Field)  หรือเขตขอ้มูล หมายถึง กลุ่มขอ้มูลทีมีความหมายประเภทเดียวกนั เช่น 

ฟีลด์รหสันกัศึกาประกอบดว้ยกลุ่มขอ้มูลตวัเลข  ถึง  ขอ้มูลเหล่านี มีความหมาย
ประเภทเดียวกนัคือ เป็นรหัสนึกษึกษาทีสมคัรเรียนในปีการศึกษา  และฟีลด์ชือลูกคา้ทีส่ง
คาํสังซือประจาํสัปดาห์ ประกอบดว้ยกลุ่มขอ้มูล นางสาวหญิง กุลสตรีฒ นงัรัศมี สุขฤดี, นายฤกษ ์

ธรรมชาติ และนายเจริญ มงัมี ขอ้มูลเหล่านีหมายถึงชือของลูกคา้ 
   เรคอร์ด (Record) หรือระเบียน หมายถึง ขอ้มูลจากฟิลด์ต่างๆทีมีความสัมพนัธ์กนั 

เช่นเรคอร์ดนกัศึกษาทีเรียนวชิาการตลาดประจาํภาคการศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูล (ฟีลด์
รหสันกัศึกษา), ขอ้มูล นายเก่ง ตงัใจเรียน(ฟีลดชื์อนกัศึกษา),  ขอ้มูล นางรัศมี สุขฤดี(ฟีลด์อาจารยที์
ปรึกษา), ขอ้มูล (ฟีลด์หมายเลขโทรศทัพภ์ายในของอาจารยที์ปรึกษา)  และขอ้มูล (ฟีลด์
คะแนนสะสม) ซึงขอ้มูลเหล่านีมีความมมัพนัธ์กนัในแง่ทีวา่ เกียวขอ้งกบันกัศึกษาคนเดียวกนัชือ
นายเก่ง ตงัใจเรียน  

   แฟ้มขอ้มูล (Data File) หมายถึง กลุ่มเรคอร์ดทีมีความสัมพนัธ์กนัและถูกาบนัทึกไว้
ดว้ยกนั เช่น แฟ้มขอ้มูลธุรกรรมนกัศึกษาทีเรียนวชิาการตลาดประจาํภาคการศึกษา จะบนัทึกกลุ่มเร
คอร์ดของนักศึกษาแต่ละคนทีลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าว โดยอาจจะเรียงลาํดับตามรหัส
นกัศึกษาดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที    แสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มเรคอร์ดทีมีความสัมพนัธ์กนั 

รหสั 

นกัศึกษา 
ชือ อาจารยที์ปรึกษา  หมายเลข 

โทรศพัทภ์ายใน 

คะแนนสะสม 

 นายเก่ง  ตงัใจเรียน นางรัศมี  สุขฤดี    

 นายสมหมาย  ขยนัยงิ นางรัศมี  สุขฤดี   

 นางสาวฤดี หทยั นายปฐม  โชคดี    

 นางสาวหญิง  กุลสตรี นายปฐม  โชคดี   

 นายคณิต  ใฝ่ดี นางรัศมี  สุขฤดี    

 นายฤกษ ์ ธรรมชาติ นางรัศมี  สุขฤดี   
 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
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   จากตารางที    ขอ้มูลนกัศึกษาทีเรียนวิชาการตลาดประจาํภาคการศึกษา ถูกบนัทึก
ไวเ้ป็นแฟ้มขอ้มูลทีมีจาํนวนฟีลด์ทงัหมด  ฟีลด์ และจาํนวนเรคอร์ดทงัหมด  เรคอร์ด ในการ
นาํเสนอแฟ้มขอ้มูลดว้ยตาราง (Table หรือ Tabular) ฟีลดจ์ะถูกแสดงดว้ยสดมภ์ (คอลมัภ ์: column) 

ส่วนเรคอร์ดถูกแสดงในรูปแบบของแถว  (Row) 

   ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล 

   โดยทวัไป การประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์จะถูกใชก้บัขอ้มูลทีมีปริมาณนอ้ย
และมีการประมวลผลแบบลาํดบั (Sequential Processing) เช่น แฟ้มขอ้ความ (Text File) ทีเก็บ
ขอ้มูลโครงแบบ(Configuration) สาํหรับจดัเตรียมการทาํงานของระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมประยกุตต่์างๆ หรือสาํหรับการประมวลผลแฟ้มขอ้มูลประเภทสือผสม (Multimedia File) 

เช่น การแสดงเนือความในแฟ้มขอ้มูลรูปภาพ แฟ้มขอ้มูลเสียง หรือแฟ้มขอ้มูลวดีีทศัน์ 

   แต่การประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะทีจะใช้ในการจดัดาํเนินการ
ขอ้มูลทีมีขนาดใหญ่หรือมีผูใ้ชง้านหลายคน เพราะอาจก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการดงัต่อไปนี 

   เกิดความซาํซอ้นของขอ้มูล(Data Redundancy) 

    ในระบบประมวลผลแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้หลายคนต้องการใช้ข้อมูล
ร่วมกนั จะสร้างสําเนาของแฟ้มขอ้มูลทีตอ้งการเพือเก็บไวใ้ชใ้นเครือคอมพิวเตอร์ของตนเอง ผลที
เกิดขึนเมือมีสําเนาของแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัมากกว่าหนึงสําเนาคือ ความซาํซ้อนของขอ้มูลระหว่าง
แฟ้มขอ้มูล (Inter-File Redundancy) 

    นอกจากนี ในระบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชย้งัอาจบนัทึกขอ้มูล
เนือความเดียวกนัมากกว่าหสึงครังในแฟ้มขอ้มูลเดียวกนั เช่น ขอ้มูลในฟีลด์หมายเลขโทรศพัท์
ภายในทีถูกบนัทึกซาํกนัในตารางที     การมีขอ้มูลเดียวกนัปรากฏมากกวา่หนึงแห่งในแฟ้มขอ้มูล
เดียวกนั เรียกวา่ ความซาํซอ้นของขอ้มูลภายในแฟ้มขอ้มูล(Intra-File Redundancy) 

    หากความซาํซ้อนทงัสอบประเภทนีมีจาํนวนมาก ไม่เพียงแต่จะทาํใหสินเปลือง
พืนทีของหน่วยเก็บขอ้มูล แต่ยงัก่อให้เกิดความลาํบากในการเพิม, ลบ, และแกไ้ขขอ้มูลดว้ย เพราะ
จะตอ้งทาํหลายครังตามจาํนวนความซาํซ้อนของขอ้มูล เพือให้ขอ้มูลเดียวกนัมีเนือหาตรงกนัหมด 

เช่น ในตาราง   ถา้มีนกัศึกษาลงทะเบียนวิชาการตลาดประจาํภาคการศึกษาเพิมอีกหลายคน โดย
นกัศึกษาเหล่านีมีอาจารยค์นเดียวกนัคือ นางรัศมี สุขฤดี ก็จะเกิดความลาํบากในการเพิมเรคอร์ด
ของนกัศึกษาลงในแฟ้มขอ้มูล เนืองจากทาํให้ตอ้งเพิมขอ้มูลในฟีลด์หมายเลขโทรศพัทภ์ายในของ
รัศมีหลายครังเช่นกนั และหากแฟ้มขอ้มูลดงักล่าวมีหลายสําเนา ก็จะตอ้งตามไปเพิมเรคอร์ดของ
นกัศึกษาเหล่านีลงในทุกสําเนาดว้ย หรือมิเช่นนนัก็จาํตอ้งทาํสําเนาแฟ้มขอ้มูลใหม่ทงัหมด หรือ
กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล เช่น ถา้อาจารยรั์ศมี สุขฤดี เปลียนหมายเลขโทรศพัทภ์ายในของตนจาก 
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 เป็น  ก็จะต้องทําการแก้ไขในเรคอร์ดของแฟ้มข้อมูลและต้องแก้ทุกสําเนาของ
แฟ้มขอ้มูลนี และกรณีสุดทา้ยคือการลบขอ้มูล ถา้อาจารยรั์ศมี สุขฤดีลาออกโดยยงัมีการกาํหนด
อาจารยที์ปรึกษาคนใหม่ให้ดูแลนักศึกษาของอาจารยรั์ศมี ก็จะตอ้งลบขอ้มูลทงัชืออาจารยรั์ศมี     

สุขฤดี รวมถึงหมายเลขโทรศพัท์ภายในของอาจารยรั์ศมีอีกหลายเรคอร์ดในแฟ้มขอ้มูล และทุก
สาํเนาของแฟ้มขอ้มูลนีเช่นกนั 

   ความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล(Data Inconsistency) 

    ความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล หมายถึง ความขดัแยง้กนัของขอ้มูลอนัเป็นผล
มาจากความผดิพลาดระหวา่งการเพิม แกไ้ข หรือลบขอ้มูลทีมีความซาํซ้อนระหวา่งแฟ้มขอ้มูลหรือ
ภายในแฟ้มขอ้มูล จนทาํให้ขอ้มูลเดียวกนัมีเนือความไม่สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ในกรณีทีระบบ
ประมวลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์มีความซาํซ้อนของขอ้มูลระหวา่งแฟ้มขอ้มูล หากมีผูใ้ชบ้างคนทาํ
การเพิม, แกไ้ข หรือลบขอ้มูลในสําเนาแฟ้มขอ้มูลของตน ซึงมาํให้เนือความของขอ้มูลมีความ
แตกต่างไปจากในสําเนาแฟ้มขอ้มูลของตนอืน จะทาํให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล เช่น 

ถา้แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษาจากตารางถูกสําเนาโดยผูใ้ชใ้นฝ่ายงานทะเบียน  สําเนา และโดยอาจารย์
ผูส้อนประจาํวิชาการตลาดอีก  สําเนา ต่อมามีนกัศึกษาลงทะเบียนวิชาดงักล่าวเพิมขึน หากมีการ
เปลียนหมายเลขโทรศพัท์ภายในของอาจารยรั์ศมี หรือหากอาจารยรั์ศมีลาออก การเปลียนแปลง
เหล่านีจะต้องถูกประสานระหว่างฝ่ายงานทะเบียนและอาจารย์ผูส้อนประจาํวิชาการตลาดเพือ
บนัทึกการเปลียนแปลงดงัเกล่าวให้สอดคลอ้งกนั มิเช่นนนั จะทาํให้เกิดปัญหาว่าขอ้มูลในสําเนา
แฟ้มขอ้มูลขอใครเป็นขอ้มูลทีถูกตอ้ง 

    ส่วนในกรณีทีระบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์มีความซาํซ้อนของขอ้มูล
ภายในแฟ้มขอ้มูล เช่น กรณีทีผูใ้ช้จาํเป็นตอ้งเพิมขอ้มูลเหมือนกนัหลายๆครัง เช่น เพิม ลบ หรือ
แกไ้ขชืออาจารยที์ปรึกษาของกลุ่มนกัศึกษาทีมีอาจารยที์ปรึกษาคนเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก บางครัง
อาจเกิดความขดัแยง้กนัเองของขอ้มูลขึนไดถ้า้เกิดผูใ้ชพ้ิมพข์อ้มูลผดิ ปัญหาเหล่านี เรียกวา่ ความไม่
สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ซึงมีความซาํซอ้นของขอ้มูลเป็นเหตุปัจจยันนัเอง 

   ความซบัซอ้นในการเขา้ถึงขอ้มูล 

    เนืองจากแฟ้มขอ้มูลในระบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถูก
สร้างขึนดว้ยโปรแกรมประยุกตที์ถูกพฒันาขึนโดยเฉพาะสําหรับแต่ละระบบงาน ทาํให้แฟ้มขอ้มูล
คอมพิวเตอร์มีโครงสร้างของการจดัเก็บขอ้มูลภายในทีเฉพาะแตกต่างกนัไปตามโปรแกรมประยุกต์
ทีสร้างแฟ้มขอ้มูลนนัๆ ทาํใหก้ารเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลตอ้งดาํเนินการผา่นโปรแกรมประยุกตที์สามารถ
เข้าใจโครงสร้างภายในของแฟ้มข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลใน
แฟ้มขอ้มูลร่วมกนัระหว่างโปรแกรมประยุกต์ทีต่างกนั ซึงก็หมายความว่าการใช้ขอ้มูลร่วมกัน
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ระหวา่งหน่วยองคก์รนนัจะยากลาํบากขึนดว้ย เพราะหน่ยองคก์รตอ้งดดัแปลงโปรแกรมประยุกตที์
ใช้งานในระบบงานของตนหรือาจจจะต้องพฒันาโปรแกรมเฉพาะข้นมาใหม่ทีสามารถเข้าใจ
โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูล เพือทาํให้สามารถอ่านขอ้มูลสําคญัเหล่านนัออกมาได ้

และเนืองจากโปรแกรมประยุกต์เหล่านีมีความซับซ้อน ทให้ให้ใช้เวลาในการพฒันานานเพราะ
ผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลภายในแฟ้มขอ้มูลทีตอ้งการ
เขา้ถึงโดยตรงดว้ยโปรแกรมประยกุต ์ 

    ความซับซ้อนยงัเกิดขึนในกรณีทีผูใ้ช้ตอ้งการเพิมความสามารถของโปรแกรม
ประยกุต ์เช่น เพือสามารถเขา้ถึงขอ้มูลจากฟีลดอื์นเพิมเติม ผูพ้ฒันาอาจจจะตอ้งทบทวนความเขา้ใจ
ในโครงสร้างทีซบัซ้อนของการจดัเก็บขอ้มูลภายในแฟ้มขอ้มูล เพือปรับปรุงโปรแกรมประยุกตไ์ด้
อยา่งเหมาะสม 

   บูรณภาพของขอ้มูล(Data Integrity) 

    บูรณภาพของขอ้มูล หมายถึง การทีขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเงือนไขบงัคบับูรณ
ภาพ(Integrity Constraint) หรือ กฏทางธุรกิจ (Business Rule) ตวัอยา่งของเงือนไขบงัคบับูรณภาพ
ไดแ้ก่ จาํนวนเงินฝากขนัตาํแต่ละครังของบญัชีฝากออกทรัพยพ์ิเศษเท่ากบั ,  บาท นกัศึกษาที
จะลงทะเบียนเรียนการตลาดประจาํภาคการศึกษาจะตอ้งเป็นสักศึกษารุ่นปีที  หรือปีก่อนหนา้นนั 

หรือพนกังานสามารถลากิจไดท้งัหมดปีละไม่เกิน  วนั เงือนไขบงัคบับูรณภาพเหล่านีมกัถูกสร้าง
ไวใ้นรหสั (Code) ของตวัโปรแกรมประยุกตเ์พือให้บงัคบัให้ใชไ้ด ้เช่น จากตวัอยา่งเงือนไขบงัคบั
บูรณภาพยนกัศึกษาทีจะลงทะเบียนเรียนวชิาการตลาดประจาํภาคการศึกษาตอ้งเป็นสักศึกษารุ่นปีที 

 หรือก่อนหนา้ หากปีปัจจุบนัคือปี พ.ศ.  นกัศึกษาทีจะสามารถลงเรียนวิชาการตลาดประจาํ
ภาคการศึกษาไดต้อ้งมีรหัสนักศึกษาสองตวัแรกเป็น  หรือน้อยกว่านีเท่านัน แต่ถา้มีนกัศึกษา
รหสัขึนตน้ดว้ย  พยายามลงทะเบียนวิชาดงักล่าว โปรแกรมประยุกตจ์ะตอ้งไม่อนุญาตให้บนัทึก
ขอ้มูลลงไปในแฟ้มขอ้มูลในตาราง  เพราะรหสันกัศึกษาสองตวัแรกไม่สอดคลอ้งกบัเงือนไขบงัคบั
บูรณภาพ 

    ปัญหาดา้นบูรณภาพของขอ้มูลทีเกิดขึนในระบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูล คือ ความ
ยุ่งยากในการรักษาบูรณภาพของข้อมูล เช่น ถ้าแฟ้มขอ้มูลของตาราง ถูกใช้งานโดยโปรแกรม
ประยุกต์  โปรแกรมคือ โปรแกรมประยุกต์งานทะเบียนและโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนงาน
สอนของอาจารยป์ระจาํวิชา โดยทีโปรแกรมทงัสอบสามารถแกไ้ขขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลได ้เงือนไข
บงัคบับูรณภาพทีวา่นกัเรียนจะลงทะเบียนวชิาการตลาดประจาํภาคการศึกษาตอ้งเป็นนกัศึกษารุ่นปี
ที หรือปีก่อนหน้า ก็ควรถูกสร้างไวใ้นโปรแกรมประยุกต์ทงั  ดว้ยเช่นกนั เพือให้สามารถรักษา
บูรณภาพของขอ้มูลได ้แต่ถา้ในอนาคตเกิดมีการเปลียนแปลงเงือนไขบงัคบับูรณภาพ เช่น อนุญาต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

53 

 

ให้นกัศึกษาทุกชนัปีสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาการตลาดประจาํภาคการศึกษาได ้ผลทีตามมาคือ
นักพฒันาจะต้องตามแก้ไขโค้ดของโปรแกรมประยุกต์ทงัสอง และถ้ามีโปรแกรมประยุกต์ใช้
แฟ้มขอ้มูลนีจาํนวนยาก นกัพฒันาก็จะตอ้งแกโ้ปรแกรมประยกุตท์งัหมดซึงทาํใหยุ้ง่ยาก 

   ภาวะครบหน่วย(Atomicity) 

    ภาวะครบหน่วย หมายถึง การทีธุรกรรม(Transaction) ใดๆ หากเขา้สู่ขนัตอนการ
ประมวลผลแลว้ จะตอ้งถูกประมวลผลอยา่งสมบูรณ์ แต่ถา้มีความขดัขอ้งใดๆ เกิดขึน จนทาํให้เกิด
การประมวลผลธุรกรรมล้มเหลวก่อนเสร็จสมบูรณ์  ระบบต้องสามารถทําให้ข้อมูลทีถูก
เปลียนแปลงไประหวา่งการประมวลผลธุรกรรมดงักล่าวมีเนือความกลบัคืนดงัเดิมเหมือนก่อนทีจะ
มีการประมวลธุรกรรมดงักล่าวเกิดขึน เสมือนวา่ระบบไม่เคยประมวลผลธุรกรรมนี ซึงการพฒันา
โปรแกรมประยุกตที์ทาํงานภายใตร้ะบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถใน
การรักษาภาวะครบหน่วยนนั เป็นงานทียากและซบัซอ้นพอสมควร 

   การควบคุมภาวะพร้อมกนั (Concurrency Control) 

    การอนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์เขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัในเวลาพร้อมๆ กนั 

เพือรองรับการประมวลผลธุรกรรมแบบพร้อมกนั อาจก่อให้เกิดการสูญเสียบูรภาพของขอ้มูลไดถ้า้
ระบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ไม่มีกลไกควบคุมภาวะพร้อมกนัทีดีพอ โดยการทาํการ
ควบคุมภาวะพร้อมกนัในระบบแฟ้มขอ้มูลทาํไดย้ากมาก ผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งเขียนโปรแกรม
ประยกุตต่์างๆทีใชร้ะบบแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัสอดคลอ้งกนัทงัหมด 

   ความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูล (Security) 

    กลไกพืนฐานในการรักษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูลคือ การพิสูจน์ตวัจริง
(Authentication)วา่ผูใ้ชมี้สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือไม่ และการให้อาํนาจ(Authorization) ในการ
เพิม แกไ้ข หรือลบขอ้มูลความจาํเป็นแก่ผูใ้ชแ้ต่ละคน รวมถึงการกาํกบัใหผู้ใ้ชม้องเห็นเฉพาะขอ้มูล
ส่วนทีจาํเป็นในการปฏิบติังานของตน เช่น เจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธนาคารควรเป็น
เฉพาะขอ้มูลพนกังานใหบ้ริการของทางธนาคาร แต่ไม่ควรเห็นขอ้มูลของลูกคา้ของธนาคาร 

    ในระบบประมวลผลแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ กลไกเหล่านีจะตอ้งถูกสร้างไวใ้น
ตวัโปรแกรมประยกุตซึ์งเป็นงานทีซบัซอ้น 

    จากข้อจํากัดของระบบแฟ้มข้อมูล จึงทาํให้มีการคิดค้นวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ลกัษณะใหม่ เรียกวา่ “ฐานขอ้มูล”(Database) 
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   ระบบฐานข้อมูล  (Database System) 

   ฐานข้อมูล 

   ฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูลพีมีความสัมพนัธ์กัน และถูกนํามารวมกันโดยมี
โครงสร้างเดียวกนั ถูกควบคุมดูแล และจดัการโดยซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูล(DBMS) เพือ
ตอบสนองความต้องการสารสนเทศขององค์กรและเพือเพิมการใช้งานร่วมกันของผูใ้ช้ เรียก
องคป์ระกอบทงัหมดทีทาํงานร่วมกนัเหล่านีวา่ “ระบบฐานขอ้มูล (Database System)”  (กิตติ  ภกัดี
วฒันะกุล, 2552  :  )   

   ฐานขอ้มูล  ใชส้ําหรับเก็บขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กนั  (Interrelated Data)  ในความ
เป็นจริง  ฐานขอ้มูลจะถูกบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์หน่วยเก็บในรูปแบบแฟ้มขอ้มูลจาํนวน    แฟ้มหรือ
มากกวา่  (เทพฤทธิ  บณัฑิตวฒันาวงศ,์    :  )   

   ฐานขอ้มูลเป็นแหล่งทีใช้จดัเก็บไฟล์ขอ้มูลทงัหมดขององค์กร โดยไม่ตอ้งเก็บแยก
แผนกเหมืนอระบบแฟ้มขอ้มูล ผูใ้ชทุ้กคนและทุกแผนกในองคก์รสามารถใชง้านร่วมกนัได ้โดยที
ขอ้มูลไม่มีความซาํซ้อนหรือขดัแยง้กนั ฐานขอ้มูลจึงไม่ไดถู้กสร้างหรือจดัการอยา่งอิสระในแต่ละ
แผนก แต่ถูกสร้างขึนโดยทีมงานเฉพาะ ณ ช่วงเวลาทีกาํหนด เพือนาํมาเป็นแหล่งขอ้มูลกลางของ
องคก์ร ซึงไม่ไดจ้ดัเก็บเพียงขอ้มูลการดาํเนินงานขององคก์รเท่านนั แต่ยงัเก็บรายละเอียดของขอ้มูล
ทีอยูภ่ายในฐานขอ้มูลไวด้ว้ย รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว เรียกวา่ “Data Dictionary” หรือ “Meta 

Data” จึงกล่าวไดว้า่ ภายในฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยขอ้มูลจาํนวนมากนนัเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  13  แสดงภาพจาํลองฐานขอ้มูล 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  
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   เพือลดขอ้จาํกดัดา้นความเป็นอิสระจากตวัโปรแกรมของระบบแฟ้มขอ้มูล ระบบ
ฐานขอ้มูลจึงแยกโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูลออกจากตวัโปรแกรมทีเรียกใชข้อ้มูล โดยนาํไป
จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ดงันนั เมือมีการเปลียนแปลงหรือเพิมโครงสร้างของขอ้มูล เช่น การเปลียน
ขนาดของฟีลด์ ก็สามารถทาํไดโ้ดยไม่กระทบต่อโปรแกรมดงักล่าว การทาํให้ขอ้มูลเป็นอิสระจาก
ตวัโปรแกรม เรียกวา่ “Data Independence” 

   องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

   ระบบฐานขอ้มูลตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนัขององค์ประกอบหลายอย่าง  (กิตติ  

ภกัดีวฒันะกุล, 2552  :  )   ดงันี 

   . ขอ้มูล (Data) ไดแ้ก่ขอ้มูลทงัหมดของระบบงานทีนาํมาเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลตาม
โครงสร้างทีไดก้าํหนดไว ้โดยขอ้มูลจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 

   . ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์อืนๆ ที
สนบัสนุนการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล 

   . ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล(Database 

Management System : DBMS) เป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งผูใ้ชฐ้านขอ้มูลไม่วา่จะเป็นการ 

เพิม ลบ แกไ้ข หรือคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูล นอกจากนียงัทาํหน้าทีควบคุมความถูกตอ้ง ความ
ซาํซ้อน และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ แทนผูเ้ขียนโปรแกรม ทาํให้ผูใ้ช้สามารถเรียกใช้
ขอ้มูลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูลเลย 

   . ผูใ้ช ้(User) แบ่งออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

    ผูเ้ขียนโปรแกรม (Programmer) ทาํหนา้ทีพฒันาโปรแกรมเพือเรียกใชข้อ้มูลจาก
ฐานขอ้มูล 

    ผูใ้ชฐ้านขอ้มูลทวัไป (End User) 

    ผูดู้แลฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA) คือผูที้ทาํหนา้ทีดูแลฐานขอ้มูล 

กาํหนดสิทธิการใช้ข้อมูล และกาํหนดวิธีการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด นอกจากนียงั
รวมถึงออกแบบฐานขอ้มูล สอบถามความตอ้งการของผูใ้ข ้ตลอดจนกาํหนดนโยบายต่างๆ เกียวกบั
การใชฐ้านขอ้มูล 

   . ชุดคาํสัง (Procedure) ต่อชุดคาํสังทีผูเ้ขียนโปรแกรมหรือผูดู้แลฐานขอ้มูลกาํหนด
ไวเ้พือจดัการกบัฐานขอ้มูล รวมถึงระเบียบการเขา้ใชฐ้านขอ้มูล 
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ภาพที  14  แสดงองคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 

 

   สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล 

   สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล เป็นสถาปัตยกรรมทีหน่วยงาน ANSI/SPARC 

กาํหนดขึน เรียกวา่ “Three-level Architecture” มีวตัถุประสงคเ์พือจาํแนกมะมมองทีมีต่อขอ้มูลของ
ผูใ้ช้แต่ละกลุ่มออกจากกนั โดยอธิบายมุมมองแบบนามธรรมแทนการอธิบายด้วยลักษณะทาง
กายภาพ แบ่งเป็น    ระดบั  ไดแ้ก่   External,  Conceptual  และ  Internal Level (กิตติ  ภกัดีวฒันะ
กุล, 2552  :  )  ดงัภาพที  15 
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ภาพที  15  แสดงสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 
 

   External Level 

   เป็นระดบัมุมมองของผูใ้ช ้ทีอธิบายถึงขอ้มูลในลกัษณะภายนอกทีไม่ไดเ้ป็นรูปร่าง
หรือมีโครงสร้างของข้อมูลทีแท้จริง เนืองจากโครงสร้างข้อมูลระดับนี จะแปรเปลียนไปตาม
มุมมองของผูใ้ช ้ทีตอ้งการนาํขอ้มูลเหล่านนัไปใชง้าน การนาํเสนอขอ้มูลจึงขึนอยูก่บัมุมมองทีผูใ้ช้
ตอ้งการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้มูลรูปแบบเดียวกนักบัทีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลจริง เช่น ผูใ้ชก้ลุ่ม
หนึงสามารถเรียกดูจาํนวนคร้งในการใชบ้ริการของลูกคา้แต่ละรายได ้โดยทีขอ้มูลทีจดัเก็บคือการ
เขา้ใช้บริการในแต่ละครังของลูกคา้ แต่เมือมีการเรียกดูจากผูใ้ช้ โปรแกรมของระบบฐานขอ้มูล
จะต้องนําข้อมูลดังกล่าวมาคาํนวณให้ได้เป็นจาํนวนครังในการใช้บริการของลูกค้าแต่ละราย       

เป็นตน้ 
 

   Conceptual Level 

   เป็นระดบัมุมมองของฐานขอ้มูล ทีอธิบายให้ทราบวา่มีขอ้มูลใดบา้งทีถูกจดัเก็บใน
ฐานขอ้มูล และขอ้มูลเหล่านนัสัมพนัธ์กนัอยา่งไร จดัไดว้า่เป็นการกล่าวถึงโครงสร้างของขอ้มูลใน
ระดบัแนวคิด ซึงเป็นาพของโครงสร้างขอ้มูลทีใชแ้ทนโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูลจริงอยูใ่น
ฐานขอ้มุล เพือให้ง่ายต่อการอธิบายถึงโครงสร้างของขอ้มูลต่างๆ ทีเก็บอยู่ในฐานขอ้มูลนนั การ
อธิบายโครงสร้างขอ้มูลในระดบันี จะตอ้งนาํเสนอเฉพาะโครงสร้างขอ้มูลทวัไปโดยไม่นาํเสอน
โครงสร้างทางกายภาพ
 

View 1 View 2 View n 
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   Internal Level 

   เป็นมุมมองระดบัทีนาํเสนอโครงสร้างทางกายภาพของฐานขอ้มูล อธิบายให้ทราบ
ว่าข้อมูลถูกจดัเก็บอย่างไรในฐานข้อมูล กล่าวคืออธิบายถึงโครงสร้างฐานข้อมูล ชนิดข้อมูล 

ประเภทการเขา้ถึงขอ้มูล การจดัการไฟลข์อ้มูล ครอบคลุมไปจนถึงการจดัสรรเนือทีในแหล่งจดัเก็บ
ขอ้มูล การกาํหนด Index และรายละเอียดของเรคอร์ดขอ้มูล 
 

   ข้อดีของฐานข้อมูล 

   . ลดความซาํซอ้นของขอ้มูล(Minimal Redundancy) โดยไม่จาํเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูล
ทีซาํซ้อนกันไวใ้นระบบแฟ้มขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานเหมือนเดิม แต่สามารถนําข้อมูลมาใช้
ร่วมกนัในลกัษณะ Integrated แทน 

   . หลีกเลียงความขดัแยง้ของขอ้มูล(Data Inconsistency Avoidance) เนืองจากไม่ตอ้ง
จดัเก็บขอ้มูลทีซําซ้อนกันในหลายแฟ้มขอ้มูล ดังน้น การแก้ไจในแต่ละชุดจะไม่ก่อให้เกิดค่าที
แตกต่างกนัได ้ 

   . สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้(Data Sharing) 

   . กาํหนดระบบความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลได ้(Data Security Privacy Control) โดย
กาํหนดระดับความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลของผูใ้ช้แต่ละคน ให้แตกต่างกันตามความ
รับผดิชอบ 

   . รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้(Integrity Control) โดยระบุกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมความผดิพลาดทีอาจเกิดขึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ 

   . ทาํให้ขอ้มูลเป็นอิสระจากโปรแกรมทีใชง้านขอ้มูลนนั (Data Independence) ซึง
ส่งผลให้ผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถแก้ไขโครงสร้างของข้อมูล โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมที
เรียกใชง้านขอ้มูลนนั 

   ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System  :  DBMS)  
   ระบบจดัการฐานข้อมูล  เป็นโปรแกรมทีทาํหน้าทีเป็นตวักลางในการติดต่อกัน
ระหวา่งฐานขอ้มูลกบัผูใ้ชก้ลุ่มต่าง ๆ เพือการสร้างและบาํรุงรักษาฐานขอ้มูล  อีกทงัยงัเป็นตวักลาง
ในการดาํเนินการต่าง ๆ กบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลดว้ย 

   องคป์ระกอบของ  DBMS 

   การติดต่อกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลด้วยคาํสังหรือโปรแกรมต่างๆ  จะถูกโปรแกรม  

DBMS  นาํมาแปล  (Compile)  เป็นการกระทาํ  (Operation)  ต่าง ๆ ภายใตค้าํสังนนั  เพือนาํไป
กระทาํกบัตวัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลต่อไป  สําหรับการทาํงานต่างๆ  ภายในโปรแกรม  DBMS  

นนั  จะประกอบดว้ยส่วนการทาํงานต่างๆ  (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, 2552  :  ) ดงัภาพที  16   
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ภาพที  16   แสดงองคป์ระกอบของ  DBMS 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 

 

   . Query Processor  เป็นองคป์ระกอบสําคญัของ  DBMS  ทาํหนา้ทีแปลงคาํสังคิวรี
ไปเป็นชุดคาํสังระดบัล่างทีระบบเขา้ใจ  แลว้ส่งไปประมวลผลต่อที  Database Manager 

   2. Database Manager  ทาํหนา้ทีเป็นตวักลางในการรับคิวรีและสิงทีผูใ้ชร้้องขอแลว้
พิจารณาวา่คิวรีหรือสิงทีร้องขอนนัมีผลต่อขอ้มูลส่วนใด  จากนนัจึงส่งคาํร้องไปยงั  File Manager  

เพือดาํเนินการตามคาํร้องขอต่อไป 

   . File Manager  ดาํเนินการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัแหล่งจดัเก็บขอ้มูลตามคาํร้องขอ  

พร้อมทงัจดัสรรเนือทีในแหล่งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าว  นอกจากนี  ยงัทาํหน้าทีในการกาํหนดและ
ดูแลโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูล   

   . DML Preprocessor  ทาํหน้าทีแปลงชุดคาํสังในกลุ่ม DML  ให้เป็นฟังก์ชัน
มาตรฐานเพือเขา้ถึงขอ้มูล  โดยฟังกช์นัดงักล่าวจะถูกฝังอยูใ่นโปรแกรมฐานขอ้มูล  และตอ้งทาํงาน
ร่วมกบั  Query Processor 
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   5. DDL Compiler  ทาํหนา้ทีแปลงชุดคาํสังในกลุ่ม  DDL  ให้เป็น Table ของ  Meta-

data  ซึง  Table  เหล่านีจะถูกจดัเก็บอยูใ่น  Catalog ของระบบต่อไปเพือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

   . Catalog Manager  ทาํหนา้ทีดูแลและจดัการการเขา้ถึง  Catalog  ของระบบซึงก็คือ
ดูแลการเขา้ถึง  Table  Meta-data ของระบบนนัเอง 

 

   ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์   
   ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  เป็นฐานขอ้มูลทีอาศยัแนวคิดเรือง  “ความสัมพนัธ์  

(Relation)”  ทางคณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายลักษณะของข้อมูล  แล้วนําเสนออกมาในรูปของ  

“Relation”  คืออยูใ่นรูปของตาราง  (Table)    มิติ  ทีแสดงคุณลกัษณะของขอ้มูลในแนวคอลมัน์
และแสดงค่าขอ้มูลนนัในแนวนอน  ซึงการแสดงคุณลกัษณะขอ้มูลดงักล่าวคล้ายกบัการจดัเก็บ
ขอ้มูลของระบบแฟ้มขอ้มูลเป็นอยา่งมาก  การกาํหนดขอ้มูลดว้ยรูปแบบ  Relation  จึงทาํไดง่้าย  

นอกจากนี  รูปแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ยงัสามารถนาํเสนอความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลได้
ครอบคลุม  และยงัมีกฎเกณฑ์ควบคุมทีไม่ทาํให้เกิดปัญหาการซาํซ้อนกนัของขอ้มูลอีกดว้ย  (กิตติ  

ภกัดีวฒันะกุล,  2552  :  36) 

   SQL   
   SQL (Structured Query Language)  เป็น  Query Language  ทีใชใ้นการร้องขอ
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยผูใ้ช ้ SQL  ถูกนาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ กล่าวคือถูกนาํมาใชเ้ป็นภาษาในการ
เรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของซอฟต์แวร์   DBMS  เนืองจาก SQL  เป็นภาษาทีมี
ไวยากรณ์ทีเขา้ใจไดง่้ายกวา่  หน่วยงาน ANSI  และ  ISO  จึงไดร่้วมกนักาํหนดมาตรฐานของ SQL  

ขึนเพือใหผู้ผ้ลิต  DBMS  สามารถนาํไปใชร่้วมกนัได ้ (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,  2552  :  158) 

   กลุ่มคําสัง  SQL  
   SQL  ประกอบไปดว้ยกลุ่มคาํสังสาํคญั    กลุ่ม  ดงันี 

   . คาํสังนิยามขอ้มูล  (Data Definition Language  :  DDL)  เป็นกลุ่มคาํสังทีใชนิ้ยาม
โครงสร้างฐานขอ้มูล  (Database Schema)  ไดแ้ก่  คาํสังทีใชส้ร้าง  เปลียนแปลง  หรือลบโครงสร้าง
ฐานขอ้มูล  ตลอดจนควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูล 

   . คาํสังดาํเนินการขอ้มูล  (Data Manipulation Language : DML)  เป็นกลุ่มคาํสังที
ใชด้าํเนินการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล  เช่น  การเพมิ  ลบ  ปรับปรุง  และเรียกดูขอ้มูล  เป็นตน้  คาํสัง
ในกลุ่มนีจะไม่สามารถเปลียนแปลงโครงสร้างของฐานขอ้มูลได ้
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 3. คาํสังควบคุมขอ้มูล  (Data Control Language : DCL)  เป็นกลุ่มคาํสังทีช่วยให้
ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล  (Database Administrator : DBA)  สามารถควบคุมฐานขอ้มูลและกาํหนดสิทธิ
ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 
 

 ชนิดข้อมูลใน  SQL 

 DBMS  จะมีการกาํหนดชนิดขอ้มูลในฐานขอ้มูลไวแ้ตกต่างกนับา้งเล็กน้อย  ในทีนีจะ
อา้งอิงจากมาตรฐาน ANSI  ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที    แสดงชนิดขอ้มูลตามมาตรฐาน  ANSI 

Data Type ความหมาย ขนาดทีใชเ้ก็บ (Byte) 

CHAR ตวัอกัขระ (Character)  ขนาดคงที ไดแ้ก่ ตวัอกัษร ตวัเลข และ
เครืองหมาย 

 

VARCHAR Variable – length Character ตวัอกัขระขนาดแปรผนั โดยเนือทีใน
หน่วยความจาํจะแปรผนัตามจาํนวนตวัอกัขระทีจดัเก็บ เช่น 

“varchar (8)”  หมายถึง  จองเนือทีขนาด    Byte  แต่ถา้มี  ตวั
อกัขระ จะใชเ้นือทีเพียง  Byte และรองรับอกัขระไดไ้ม่เกิน    

Byte  เป็นตน้ 

 

NCHAR National Character คลา้ยกบั CHAR  แต่ใช ้  Byte ต่อ   

Character 

 Byte ต่อ   Character 

NVCHAR National Variable – length Character คลา้ยกบั VARCHAR  แต่ใช ้

 Byte ต่อ   Character และพืนทีในหน่วยความจาํจะแปรผนัตาม
จาํนวน Character  ทีจดัเก็บ 

 Byte ต่อ   Character 

INTEGER ตวัเลขจาํนวนเตม็ทีมีค่าอยูร่ะหวา่ง -

, , , ... , , ,  

4 

SMALLINT ตวัเลขจาํนวนเตม็ทีเก็บขอ้มูลไดน้อ้ย มีค่าอยูร่ะหวา่ง -

, .. ,  

2 

REAL ตวัเลขทศนิยมทีรองรับจาํนวนทศนิยม  ตาํแหน่ง โดยมีค่าอยู่
ระหวา่ง - . E-38…3.4E+38 

4 

DECIMAL ตวัเลขทศนิยมทีสามารถกาํหนดตวัเลขสูงสุด และจาํนวนตาํแหน่ง
ทศนิยมได ้  โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง - + ... -  

5 – 17 

DATE ขอ้มูลวนัที 4 

TIME ขอ้มูลเวลา 3 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
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   คําสังนิยามข้อมูล 

   คาํสังนิยามขอ้มูล  (Data Definition Language : DDL)  เป็นกลุ่มคาํสังทีใชนิ้ยาม
โครงสร้างขอ้มูล ได้แก่ คาํสังทีใช้สร้าง  เปลียนแปลง  หรือลบโครงสร้างฐานขอ้มูล ตลอดจน
ควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูล  โดยคาํสังในกลุ่ม DDL  มีดงัต่อไปนี 
 

ตารางที    แสดงคาํสังในกลุ่ม  DDL   
 

คาํสงั ความหมาย 

CREATE DATABASE สร้างฐานขอ้มลู 

CREATE TABLE สร้าง Table และกาํหนดโครงสร้างของ Table 

CREATE INDEX สร้างดชันี 

CREATE VIEW สร้างวิว 

ALTER TABLE เพิม แกไ้ข ลบ และเปลียนชือ Column ใน Table 

DROP DATABASE ลบฐานขอ้มลู 

DROP TABLE ลบ Table 

DROP INDEX ลบดชันี 

DROP VIEW ลบวิว 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 

   คําสังดําเนินการกบัข้อมูล 

   คาํสังดาํเนินการกบัขอ้มูล  (Data Manipulation Language :  DML)  เป็นกลุ่มคาํสังที
ใชด้าํเนินการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล  เช่น  การเพมิ  ลบ  ปรับปรุง  และเรียกดูขอ้มูล  เป็นตน้  คาํสัง
ในกลุ่มนีจะไม่สามารถเปลียนแปลงโครงสร้างของฐานขอ้มูลได ้คาํสังในกลุ่ม  DML  มีดงันี 
 

ตารางที    แสดงคาํสังในกลุ่ม  DML   
 

คาํสัง ความหมาย 

INSERT INTO เพิมขอ้มูลใหก้บั Table 

UPDATE เปลียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูลภายใน  Table 

DELETE ลบขอ้มูลออกจาก Table 

SELECT เรียกขอ้มูลจาก Table ในฐานขอ้มูลออกมาแสดงผล 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
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   การเรียกดูขอ้มูลใน  Table 

   การเรียกดูหรือคน้หาขอ้มูลใน Table  ทาํได้โดยใช้คาํสัง “SELECT”  ซึงมีรูปแบบ 

ดงันี 
 

SELECT *| [DISTINCT]  Column – name 1, Column – name 2, …, Column – name n 

FROM   Table – name 

[WHERE Condition] 

[GROUP BY Column - name 1, Column – name 2, …, Column – name n] 

[HAVING Condition] 

[ORDER BY Column - name 1, Column – name 2, …, Column – name n]; 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 

 

   โดย  *     คือ  เลือกดูขอ้มูลทีตอ้งการทงัหมด 

     DISTINCT คือ  เลือกดูขอ้มูลทีตอ้งการ  หากขอ้มูลซาํกนัหลายแถว 

                 จะแสดงเพียงแถวเดียว  

     GROUP BY   คือ  กาํหนด  Column ทีตอ้งการจดักลุ่ม ผลลพัธ์ทีไดจ้ะแสดง 

                                                             ตามกลุ่มดงักล่าว 

     HAVING   คือ  กาํหนดเงือนไขในการจดักลุ่ม 

     ORDER BY คือ  กาํหนดชือ  Column  ทีตอ้งการเรียงลาํดบั 

     Table – name คือ  ชือ Table  ทีตอ้งการเรียกดูขอ้มูล 

     Column – name คือ  ชือ Column  ทีตอ้งการเรียกดูขอ้มูล 
 

   คําสัง GROUP BY  จัดกลุ่มข้อมูล 

   การจดักลุ่มขอ้มูล  (Grouping)  เป็นการสอบถามขอ้มูลโดยสรุป  มีลกัษณะคลา้ยกบั
ผลรวมส่วนล่างของรายงาน  โดยรวมขอ้มูลทงัหมดทีอยู่ในรายงานแล้วสรุปขอ้มูลทีอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนัใหเ้หลือเพียงขอ้มูลเดียว 
 

   ฟังก์ชันสรุปข้อมูล 

   ฟังก์ชนัสรุปขอ้มูล  (Aggreagate Function)  เป็นฟังก์ชนัทีใชใ้นการหาผลสรุปของ
ขอ้มูลจากชุดของขอ้มูลจาํนวนหนึงแลว้ส่งผลลพัธ์สุดทา้ยออกมาเป็นค่าเดียว 
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   ฟังกช์นัสรุปขอ้มูล  มีดงันี 

   . COUNT()  นบัจาํนวนแถวหรือค่าต่าง ๆ ใน Column หรือกลุ่มขอ้มูลทีกาํหนด  

แต่ไม่นบัค่า NULL 

   2. SUM()  หาผลรวมของขอ้มูลใน Column  หรือกลุ่มขอ้มูลทีกาํหนด 

   3. AVG()  หาค่าเฉลียของขอ้มูลใน Column  หรือกลุ่มขอ้มูลทีกาํหนด 

   4. MAX()  หาค่ามากทีสุดของขอ้มูลใน Column  หรือกลุ่มขอ้มูลทีกาํหนด 

   5. MIN()  หาค่านอ้ยทีสุดของขอ้มูลใน Column  หรือกลุ่มขอ้มูลทีกาํหนด 

 

   คําสัง ORDER BY  เรียงลาํดับข้อมูล 

   สามารถเรียงลาํดบัขอ้มูลทีเรียกดูด้วยคาํสัง SELECT  ได้โดยใช้คาํสัง “ORDER 

BY”  ซึงมีรูปแบบ  ดงันี 
 

SELECT…FROM…WHERE 

ORDER BY Column – name1 [ASC | DESC] [, Column – name2 [ASC | DESC]] [, …,  

                     Column – name n [ASC | DESC]]; 

   โดย  Column – name คือ  ชือ Column   ทีใชเ้รียงลาํดบั 

      ASC    คือ  เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก 

      DESC    คือ  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ). 
 

   การเรียกดูข้อมูลโดยใช้คิวรีย่อย 

   คิวรียอ่ย (Subquery)  เป็นคิวรียอ่ยในคิวรีหลกั กล่าวคือ  เป็นชุดคาํสัง SELECT  ยอ่ย
ในประโยคคาํสัง  SELECT  หลกั  โดยทวัไปคิวรียอ่ยจะใชร่้วมกบัคาํสัง  WHERE  หรือ  HAVING  

ของคิวรีหลกั  โดย DBMS  จะหาผลลพัธ์ในคิวรียอ่ยก่อน แลว้นาํผลลพัธ์ทีไดม้าใชใ้นคิวรีหลกั  คิว
รียอ่ยช่วยเพิมความยืดหยุน่ให้กบัชุดคาํสัง  SQL  สามารถเรียกดูขอ้มูลไดค้รอบคลุมความตอ้งการ
มากขึน 
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   คําสังควบคุมข้อมูล 

   คาํสังควบคุมขอ้มูล  (Data Control Language : DCL)  เป็นกลุ่มคาํสังทีช่วยให้
ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล  (Database Administrator : DBA)  สามารถควบคุมความมนัคงปลอดภยัของ
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้ โดยการกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลให้กบั   User  แต่ละคนตามสิทธิที
ไดรั้บ 

   การที  User  จะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้  จะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึง
ฐานขอ้มูลและตอ้งไดรั้บสิทธิในการดาํเนินการใด ๆ กบัตวัขอ้มูลใน Table  ของฐานขอ้มูลดว้ย  ผูที้
ทาํหนา้ทีในการกาํหนดสิทธิเหล่านีใหก้บั  User  ก็คือ  DBA 

   1. การเขา้ถึงฐานขอ้มูล  ทาํไดโ้ดยการสร้าง  User  ซึงสิงสําคญัทีตอ้งกาํหนดให้กบั  

User  เพือใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูลคือ  “รหสัผา่น  (Password)” 

   2. การดาํเนินใด ๆ กบัขอ้มูลใน Table  ของฐานขอ้มูล  ทาํไดโ้ดยการให้สิทธิในการ
ดาํเนินการนนั ๆ แก่ User ทีสร้างขึนจากขอ้   

   สิงที  User  สามารถดาํเนินการใด ๆ นอกจาก Table  แลว้  ยงัรวมถึง  View, 

Sequence และ  Index  รวมทงัหมดเรียกวา่  “Object”   
 

 

 .  การออกแบบและพฒันาฐานข้อมูล 

   การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นขนัตอนทีสําคญัในกระบวนการ 

พฒันาฐานขอ้มูล เป็นการกาํหนดโครงร่างของฐานขอ้มูลก่อนทีจะนาํโครงร่างทีไดไ้ปพฒันาให้
เป็นฐานข้อมูลทีจัดเก็บอยู่จริงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล วตัถุประสงค์หลักของการออกแบบ
ฐานขอ้มูลคือ นาํเสนอขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลในรูปแบบจาํลองขอ้มูล   

   แบบจําลองข้อมูล  (Data Model) เป็นเครืองมือทีใชอ้ธิบายหรือแสดงให้เห็นขอ้มูล
ทงัหมดของระบบ ด้วยรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือคาํอธิบายต่าง ๆ ตามวิธีการสร้างแบบจาํลองที
เลือกใช ้

   เนืองจากแบบจาํลองขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นขอ้มูลของระบบดว้ยรูปภาพ สัญลกัษณ์ และ
คาํอธิบายต่างๆ จึงสามารถใชเ้ป็นตวัแทนในการนาํเสนอกระบวนการทางความคิดในการออกแบบ
ฐานข้อมูลของนักออกแบบได้เป็นอย่างดี อีกทงัยงัจาํลองให้เห็นสภาพจริงของขอ้มูล ทงัในแง่
โครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลอีกดว้ย  (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,  2552  :  29) 
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ภาพที  17   แสดงตวัอยา่งแบบจาํลองขอ้มูล 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 

 

   วตัถุประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล 

   วตัถุประสงค์โดยทวัไปของการออกแบบฐานขอ้มูล  มีดงันี  (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,  

2552  :  104)   

   1.  เพือประสิทธิภาพในการใชง้าน  (Efficiency)  ทงัดา้นฮาร์ดแวร์ทีใชติ้ดตงัระบบ
ฐานขอ้มูล  และซอฟต์แวร์ระบบจดัการฐานขอ้มูล  การออกแบบฐานขอ้มูลจะตอ้งกาํหนดส่วน   

ต่าง ๆ ใหเ้กิดการใชง้านทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

   . เพือความบูรณภาพของขอ้มูล  (Integrity)  กล่าวคือ  การออกแบบฐานขอ้มูล  

เพือใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งมากทีสุด  เมือมีการเรียกดูขอ้มูลจากผูใ้ช้ 
   . เพือเก็บขอ้มูลเป็นความลบั  (Privacy)  คือการกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลใน
ฐานข้อมูลของผูใ้ช้  ซึงจะมีสิทธิเรียกดูและเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน  จะช่วยเก็บข้อมูลการ
ดาํเนินงานขององคก์รไวเ้ป็นความลบัได ้

   . เพือความมนัคงปลอดภยั  (Security)  ในการออกแบบฐานขอ้มูล  จะตอ้งมีการ
กาํหนดวิธีการรักษาความมนัคง  ปลอดภยัของขอ้มูลเมือระบบการทาํงานลม้เหลว  หรือเมือมีการ
บุกรุก 

   . เพือการสร้างฐานขอ้มูล  (Implementation)  การออกแบบฐานขอ้มูลเป็นการ
กาํหนดโครงร่างของฐานขอ้มูล  ก่อนนาํไปกาํหนดโครงสร้างทางภายภาพทีจะใชจ้ดัเก็บขอ้มูลจริง  

ดงันนัการออกแบบฐานขอ้มูลจึงช่วยให้ขนัตอนการสร้างฐานขอ้มูลให้มีอยูจ่ริงในอุปกรณ์จดัเก็บ
ขอ้มูลง่ายขึน 

Customer 

Customer_ID 

Name 

Address 

Place Order 

Order_ID Customer_ID 
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   . เพือความยืดหยุ่น  (Flexibility)  การออกแบบฐานขอ้มูล  จะทาํให้มนัใจไดว้่า  
ผูใ้ช้สามารถเรียกดูขอ้มูลในลกัษณะใดก็ได้  หรือสามารถดาํเนินการเปลียนแปลงขอ้มูลได้ตาม
ตอ้งการ 
 

   เครืองมือในการออกแบบฐานข้อมูล 

   ในการออกแบบฐานขอ้มูล  นิยมใชซ้อฟตแ์วร์ต่าง ๆ  เป็นเครืองมือ  เนืองจากช่วยให้
การทาํงานสะดวกและรวดเร็วขึน  บรรเทาภาระงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ซอฟตแ์วร์ทีเป็นเครืองมือในการ
ออกแบบฐานขอ้มูล  ควรมีลกัษณะดงันี 

   . ควรช่วยใหน้กัออกแบบฐานขอ้มูลสามารถนาํเสนอความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้

   . สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการไหลของขอ้มูลในองคก์รได ้

   . สามารถจาํลอง Entity  และ  Relationship  ระหวา่ง  Entity  ได ้

   . สามารถสร้างคาํสังนิยามขอ้มูล  (DDL)  ได ้

   . สามารถสนบัสนุนการทาํงานทุกขนัตอนตลอดช่วงชีวติของฐานขอ้มูลได ้

   . สามารถควบคุมเวอร์ชนัของฐานขอ้มูลและของแอปพลิเคชนัได ้

   . สามารถสร้างรายงาน หรือเอกสารทีเป็นแบบฟอร์มต่างๆ  ทีจะให้ผูใ้ช้แสดงคาม
คิดเห็นต่อการออกแบบได ้
 

 

   กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล 

   Thomas Connolly ไดแ้บ่งกระบวนการออกแบบฐานขอ้มูลออกเป็น  ขนัตอน 

ไดแ้ก่ การออกแบบในระดบัแนวคิด (Conceptual Design) การออกแบบระดบัตรรกะ(Logical 

Design) และการออกแบบระดบักายภาพ (Physical Design) ดงัภาพที  18   

 

 

 

 
 

 

ภาพที  18  แสดงกระบวนการออกแบบฐานขอ้มูล 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 
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   การออกแบบฐานขอ้มูลแต่ละขนัตอน มีรายละเอียด ดงันี 

   . การออกแบบในระดบัแนวคิด เป็นขนัตอนของการกาํหนดโครงร่างหลกัๆ ของ
ฐานข้อมูลตามแนวคิดในระดับภาพรวม ทงันี เนืองจากเป็นระดับแรกของการนําข้อมูลความ
ตอ้งการของผูใ้ช้มาออกแบบฐานขอ้มูล โครงร่างของฐานขอ้มูลทีได้จึงเป็นโครงร่างในระดับ
แนวคิด การนาํเสนอโครงร่างของฐานขอ้มูลระดบันี ทีมงานจะสร้างแบบจาํลองขอ้มูลขึนมา เล่น E-

R Model หรือ Class Diagram ตามแนวทางทีเลือก โดยไม่คาํนึงถึงรูปแบบฐานขอ้มูล 

   . การออกแบบในระดบัตรรกะ เป็นขนัตอนทีตอ้นาํการออกแบบในระดบัแนวคิด 

มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของฐานขอ้มูลทีเลือกใช ้ซึงอาจจะอยูใ่นรูปของความสัมพนัธ์ (หากเป็น
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์) หรือเป็นวตัถุ(หากเป็นฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ) ก็ได ้ในระหวา่งการสร้างโครง
ร่างฐานขอ้มูลในระดบันี อาจตอ้งมีการปรับโครงร่างหลายครังเพือใหมี้ความสมบูรณ์มากขึน  

   . การออกแบบในระดบักายภาพ ขนัตอนนีจะนาํการออกแบบในระดบัตรรกะมา
กาํหนดโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูลลงในอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล และวิธีการเขา้ถึงขอ้มูล โครงร่าง
ทีไดจ้ากขนัตอนนี สามารถนาํไปสร้างเป็นฐานขอ้มูลจริงได ้

   อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนั นิยมรวมการออกแบบในระดบัแนวคิดเขา้กบัระดบัตรรกะ 

เป็นระดบัเดียวกนั (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,    : ) 

   การพฒันาฐานข้อมูล 

   การพฒันาฐานขอ้มูล จาํเป็นตอ้งอาศยัวงรอบชีวิตของฐานขอ้มูลเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงาน รวมเรียกว่า “วงรอบการพฒันาฐานขอ้มูล (Database Development Life Cycle : 

DDLC)” ทีประกอบไปดว้ยขนัตอนต่างๆ ตามช่วงชีวติของฐานขอ้มูล โดยมีกระบวนการดงัต่อไปนี 

กระบวนการพฒันาฐานขอ้มูล  (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล,    : )   

   การพฒันาฐานขอ้มูล จาํเป็นตอ้งมีแนวทางในการดาํเนินงาน โดยวงรอบบีวิตฐาน
ขอ้มูล ก็เป็นแนวทางหนึงทีนิยมนาํมาใช้กาํหนดขนัตอนการพฒันาฐานขอ้มูลตามช่วงชีวิตของ
ฐานขอ้มูล 

   วงจรชีวิตการพฒันาฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยขนัตอนการดาํเนินงานต่างๆ โดยมี  

ขนัตอนดงันี 
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ภาพที    แสดงขนัตอนการพฒันาระบบฐานขอ้มูลตามแนวทาง DDLC 

ทีมา  :    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, PHP,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ  :  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์  

 ), . 

 

   . วางแผน(Planning) เป็นขนัตอนในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและขอบเขต
ของโครงการพฒันาฐานขอ้มูล โดยจะตอ้งวางแผนงานระยะยาวขององค์กรมาวิเคราะห์ เพือวาง
แผนการดาํเนินงานพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานดงักล่าวดว้ย 

   . ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) เป็นขนัตอนของการศึกษาความเป็นไป
ได้ในแต่ละด้าน ว่าองค์กรมีความพร้อมในการพฒันาฐานข้อมูลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผล
การศึกษาความเป็นไปไดจ้ะทาํใหท้ราบวา่โครงการพฒันาฐานขอ้มูลจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ 
   . กาํหนดความตอ้งการ (Requirement Definition) กาํหนดความตอ้งการใชข้อ้มูล
หรือสารสนเทศต่างๆ ของผูใ้ช้ฐานขอ้มูลแต่ละแผนกขององค์กร ปริมาณการใชข้อ้มูล ความถีใน
การใชข้อ้มูลแต่ละชนิด 

   . ออกแบบ (Design) เป็นขนัตอนของการนาํความตอ้งการใช้ขอ้มูลทีระบุไวม้า
แปลงใหเ้ป็นโครงร่างฐานขอ้มูลทางกายภาพ 

   . สร้างและนาํไปใช ้(Implementation and Deployment) นาํโครงสร้างฐานขอ้มูล
ทางกายภาพทีออกแบบไวม้าสร้างเป็นฐานขอ้มูลจริงดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูลทีเลือกไว ้หลงัจาก
นนั Implement ระบบเสร็จแล้ว จะตอ้งทดสอบระบบ เตียมอบรมผูใ้ช้งาน เพือติดตงัใช้งานจริง
ต่อไป 

   . บาํรุงรักษา(Maintenance) หลงัจากติดตงัระบบฐานขอ้มูลเพือใช้งานจริงแล้ว 

จะตอ้งมีทีมงานคอยดูแลการทาํงานของระบบให้ราบรืน ติดตามขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนพร้อมกบั
แกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ 

 

Maintenance 

Implementation &  Deployment 

Design 
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.  งานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

 .   งานวจัิย 

   2.1.1  ความหมายของงานวจัิย 

      งานวิจยั  หมายถึง  งานทีศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์  หรือทดลองอยา่งมีระบบ  

โดยอาศยัอุปกรณ์หรือวิธีการ  เพือให้พบขอ้เท็จจริง  หรือหลกัการไปใชใ้นการตงักฎ  ทฤษฎี  หรือ
แนวทางในการปฏิบติั  (จุมพล  สวสัดิยากร,   :  )   

      งานวจิยั คือ งานทีทาํการคน้ควา้หาความจริงโดยวิธีการอยา่งมีระบบทีเชือถือ
ได ้หรือวิธีการวิทยาศาสตร์นนัเอง (Lehmann and Mehrens อา้งโดย ลว้น สายยศและองัคณา สาย
ยศ เทคนิคการวจิยัทางการศึกษา 2536 หนา้ 9) 

      งานวิจยั  คือ  "วิธีแกปั้ญหาทีมีระบบแบบแผนเชือถือได ้เพือให้เกิดความรู้ที
เชือถือได"้ (พจน์ สะเพียรชยั) 

      งานวิจยั  เป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาทีชัดเจนอย่างมี
ระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานทีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล ซึงสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในเรืองนนั ๆ เพือนาํไปพยากรณ์หรือสังเกตการเปลียนแปลง เมือควบคุมสิงหนึงสิงใด
ใหค้งที   (อนนัต ์ศรีโสภา) 
      งานวิจัย   เป็นแบบแผนหรือกระบวนการวิ เคราะห์อย่างเป็นปรนัย  มี
โครงสร้างทีเป็นระเบียบ มีการจดบนัทึกรายงาน และสรุปผลเป็นกฎเกณฑห์รือทฤษฎีขึน เพือนาํไป
อธิบาย ทาํนาย หรือควบคุมปรากฎการณ์ต่าง ๆ  (Best) 

      งานวิจยั  คือ การใชข้อ้มูลในการตรวจสอบสมมติฐานเกียวกบัความสัมพนัธ์
ของปรากฎการณ์ธรรมชาติ โดยมีการควบคุมอยา่งเป็นระบบสมาํเสมอ  (Kerlinger) 

      ทีประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.  ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดแ้ยกความหมายของ RESEARCH ไวด้งันี 

      R - Recruitment and Relationship หมายถึง การฝึกคนให้มีความรู้ รวมทงั
รวบรวมผูมี้ความรู้และปฏิบติังานร่วมกนัติดต่อสัมพนัธ์และประสานงานกนั 

      E - Education and Efficiency หมายถึง ผูว้จิยัจะตอ้งมีการศึกษา มีความรู้ และ
สมรรถภาพสูงในการวจิยั 

      S - Sciences and Stimulation เป็นศาสตร์ทีตอ้งพิสูจน์เพือคน้ควา้หาความจริง
และผูว้จิยัจะตอ้งมีพลงักระตุน้ใหเ้กิดความริเริม กระตือรือร้นทีจะวจิยัต่อไป 
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      E - Evaluation and Environment ผูว้ิจยัจะตอ้งรู้จกัการประเมินผลดูว่า
งานวจิยัทีทาํอยูมี่ประโยชน์สมควรจะทาํต่อไปหรือไม่ และตอ้งรู้ใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
วจิยั 

      A - Aim and Attitude มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายทีแน่นอนและมีเจตคติทีดี
ต่อผลของการวจิยั 

      R - Result ผลของการวิจยัทีได้มาจะเป็นทางบวกหรือลบก็ตาม จะตอ้ง
ยอมรับผลของการวจิยันนั เพราะเป็นผลทีไดม้าจากการคน้ควา้อยา่งระบบและเชือถือได ้

      C - Curiosity ผูว้ิจยัจะตอ้งมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและ
ขวนขวายในงานวจิยัอยูต่ลอดเวลา แมว้า่ความอยากรู้นนัจะมีเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม 

      H - Horizon เมือผลการวิจยัปรากฏขึนแลว้ ย่อมทาํให้ทราบและเขา้ใจใน
ปัญหาเหล่านนัได้ เหมือนกบัเกิดแสงสว่างขึน แต่ถา้ยงัไม่เกิดแสงสว่าง ผูว้ิจยัจะตอ้งดาํเนินการ
ต่อไปจนกวา่จะพบแสงสวา่ง ซึงก็คือผลของการวจิยัจะตอ้งก่อใหเ้กิดสันติสุขแก่สังคม 

      โดยสรุปแลว้ งานวิจยั คือ งานทีผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบน่าเชือถือ 

ซึงเกิดจากการแสวงหาความรู้จากปัญหาทีชดัเจน  มีการทดสอบเพือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายใน
เรืองนนั ๆ  สาํหรับใชเ้ป็นเครืองมือในการคน้ควา้หาความรู้เกียวกบัปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทีสนใจ 

 

   . .   ลกัษณะของงานวจัิย 

      ลักษณะของงานทีถือว่าเป็นงานวิจัย  ควรจะประกอบด้วยขันตอนการ
ดาํเนินงานทีสาํคญั ๆ ดงัต่อไปนี  (จุมพล  สัวดิยากร,   :  9) 

      . . .   การคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยั  (selection of problem area) 

      . . .   วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล  (method of gathering data) 

      . . .   การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล (analysis and interpretation of the 

data) 

      . . .   การเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุป  (conclusions and final report) 

      กิจกรรม  หรือ  ลกัษณะงานทีเป็นเพียงขนัตอนของการวิจยั  เช่น  การสํารวจ
เพือรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การทาํรายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือกิจกรรม
สนบัสนุนการวจิยั   และสามารถแบ่งการวจิยัตามกลุ่มสาขาวชิาการใหญ่ ๆ ไดเ้ป็น    ดา้นคือ 

      การวิจยัทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การสํารวจ  วิเคราะห์  ทดลองอย่างมี
ระบบและเป็นขนัตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ  เกียวกับธรรมชาติ  สิงมีชีวิต  ปรากฎการณ์
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ธรรมชาติ  ตลอดจนสิงทีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคขึ์นมาดว้ยความรู้ หรือประสบการณ์  เพือเสนอความรู้
ใหม่  เพือสุขภาพอนามยั  และความเจริญกา้วหนา้ของมนุษยชาติ 

      การวิจยัทางสังคมศาสตร์  หมายถึง  การศึกษาคน้ควา้หาความจริงด้วยระบบ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกียวกบั  พฤติกรรม  ปรากฎการณ์  หรือปฏิกิริยา  ตลอดจนความรู้สึก
นึกคิดของมนุษยแ์ละสังคม  เพือให้ทราบถึงความรู้และความจริงทีจะนาํมาแกไ้ขปัญหาของสังคม 

หรือก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่  
 

    . .   องค์ประกอบของงานวจัิย 
        นที  เนียมศรีจนัทร์ ( )  กล่าววา่  องคป์ระกอบของงานวิจยั ประกอบดว้ย
ส่วนสาํคญั  ดงัต่อไปนี 

        . . .   ทิศทางการวิจยั  (research direction)  หมายถึง  ลกัษณะหรือแนว
ทางการทาํวิจยัทีมุ่งไปสู่สิงทีคาดหวงัว่าจะเกิดขึนในอนาคต  หากดาํเนินการไปตามแนวทางนี  

ความคาดหวงัยงัไม่เป็นรูปธรรมทีเป็นตวัเลขทีกาํหนดไว ้ แต่ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดี
ขึน  โดยลาํดบั  ทงันี  ทิศทางการวจิยัเปรียบเสมือนนโยบายวจิยั  (research policy) 

        . . .   แผนวจิยั  (research plan)  หมายถึง  โครงร่างขอ้กาํหนดทีระบุเรือง
หรือลักษณะการดาํเนินการในการทาํวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจยัหรือ
นโยบายวจิยัทีกาํหนดไว ้

        . . .   แผนงานวจิยั  (research program)  หมายถึง  แผนทีถูกกาํหนดขึนเพือ
ดาํเนินการวิจยั  ประกอบดว้ยโครงการวิจยั  (research project)  หลาย ๆ โครงการ  หรืออาจเรียกวา่
ชุดโครงการวิจัย   โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึงกันและกัน   มีลักษณะบูรณาการ  

(integration)  ทาํให้เกิดองค์รวม  (holistic ideology)  เป็นการวิจยัสหสาขาวิชาการ  (multi-

disciplines)  และครบวงจร  (complete set)  โดยมีเป้าหมายทีจะนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
ชดัเจน 

        . . .   แผนงานวิจยัยอ่ย  (research sub-program)  หมายถึง  หวัขอ้การวิจยั
ภายใตแ้ผนงานวจิยั  ซึงกาํหนดลกัษณะการทาํงานวจิยัของโครงการวจิยั 

        . . .   โครงการวิจยั  (research project)  หมายถึง  รูปการทีกาํหนดหรือคิด
ไวใ้นการดาํเนินการวิจยั  โดยมีแผนการแสดงหัวขอ้รายละเอียดในการศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์  

หรือทดลองอยา่งมีระบบทีแน่นอน  ซึงหน่วยงานหนึง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกนัดาํเนินการ
ใหเ้สร็จสินภายในช่วงระยะเวลาหนึง 
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        . . .   โครงการวิจยัยอ่ย  (research sub-project)  หมายถึง  หวัขอ้การวิจยั
ภายใตโ้ครงการวจิยัซึงระบุถึงการวจิยัทีดาํเนินการ 

        . . .   งานวิจยัยอ่ย  (research task)  หมายถึง  เป็นขนัสุดทา้ยของแต่ละ
โครงการวจิยั  (research project) 

        . . .   กิจกรรมวิจยั  (research activity)  หมายถึง  การแสดงหวัขอ้เรืองวิจยั
ทีจะตอ้งปฏิบติัในงานวิจยัยอ่ย  โครงการวิจยั  และแผนงานวิจยั  โดยให้สอดคลอ้งและเป็นลาํดบั
กบัแผนการดาํเนินงาน (work plan)  ทีกาํหนดไว ้

 

    . .   ประเภทของงานวจัิย 

      นิภา  ศรีไพโรจน์  ( )  กล่าวถึงการแบ่งประเภทของงานวิจยัโดยใชเ้กณฑ์
ต่าง ๆ กนั  ดงันี 

           . แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั  

           การแบ่งประเภทของการวิจยัโดยใช้จุดมุ่งหมายของการวิจยัเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งนนั อาจแบ่งไดเ้ป็น  ประเภทดงันี  

           . การวิจยัเชิงพยากรณ์ (Predictive research) เป็นการวิจยัเพือทีจะนาํผลที
ได้นันไปใช้ทาํนายสิงทีจะเกิดขึนต่อไปในอนาคต เช่น การวิจยัเรือง “การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา” การ
วิจยันีตอ้งการจะทดสอบว่า ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความคลอ้ยตามกนัหรือสัมพนัธ์กนักบั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของวชิาวทิยาศาสตร์หรือไม่ ทงันีเพือจะนาํผลทีไดไ้ปทาํนายวา่นกัเรียนทีมี
ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีเพียงใด แต่การพยากรณ์นีเป็นการ
พยากรณ์นกัเรียนทงักลุ่ม มิไดพ้ยากรณ์เป็นรายบุคคล และมิได้หมายความว่าจะถูกตอ้งเสมอไป 

เพราะอาจมีสาเหตุอืนมากมายทีทาํใหเ้กิดความคลาดเคลือนในการพยากรณ์ได ้ 

           . การวิจยัเชิงวินิจฉยั (Diagnostic research) เป็นการวิจยัเพือศึกษาสาเหตุ
ของปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบับุคคลใดบุคคลหนึง กลุ่มชน หรือชุมชน เพือให้เกิดความเขา้ใจใน
ปัญหา เขา้ใจในพฤติกรรม ตลอดจนเขา้ใจในสาเหตุทีทาํให้เกิดปัญหาอนัจะเป็นประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ อนุเคราะห์ และทาํการแกไ้ขต่อไป การวิจยัประเภทนีนกัสังคมสงเคราะห์นิยมใชก้นัมาก 

เพือจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดถู้กจุด  

           . การวิจยัเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) เป็นการวิจยัเพือศึกษา
เหตุการณ์ทีเกิดขึนแลว้วา่เกิดขึนไดอ้ยา่งไร มีสาเหตุมาจากอะไร และทาํไมจึงเป็นเช่นนนั การวิจยั
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ประเภทนีจะพยายามชีใหเ้ห็นวา่ตวัแปรใดสัมพนัธ์กบัตวัแปรใดบา้ง และสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในเชิง
ของเหตุและผล 
 

          . แบ่งตามประโยชน์ของการวจิยั  

            การแบ่งประเภทของการวิจยัโดยยึดประโยชน์ทีไดจ้ากการวิจยัเป็นเกณฑ์
นนั เราจะตอ้งพิจารณาว่าในการทาํการวิจยัมุ่งทีจะนาํผลไปใชป้ระโยชน์หรือไม่ ดงันนัจึงสามารถ
แบ่งการวจิยัออกเป็น  ประเภท ดงันี  

           . การวิจยัพืนฐาน (Basic research) หรือการวิจยับริสุทธิ (Pure research) 

หรือการวิจยัเชิงทฤษฎี (Theoretical research) เป็นการวิจยัทีเสาะแสวงหาความรู้ใหม่เพือสร้างเป็น
ทฤษฎี หรือเพือเพิมพูนความรู้ต่าง ๆ ให้กวา้งขวางสมบูรณ์ยิงขึนโดยมิได้คาํนึงว่าความรู้นันจะ
นาํไปแกปั้ญหาใดไดห้รือไม่ การวิจยัประเภทนีมีความลึกซึงและสลบัซ้อบซ้อนมาก เช่น การวิจยั
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นตน้  

           . การวิจยัประยุกต์ (Applied research) หรือการวิจยัเชิงปฏิบติั (Action 

research) หรือการวิจยัเพือหาแนวทางปฏิบติั (Operational research) เป็นการวิจยัทีมุ่งเสาะแสวงหา
ความรู้ และประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือวทิยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบติัหรือเป็นการวิจยั
ทีนาํผลทีไดไ้ปแกปั้ญหาโดยตรงนนัเอง การวิจยัประเภทนีอาจนาํผลการวิจยัพืนฐานมาวิจยัต่อแลว้
ทดลองใช ้เช่น การวจิยัเกียวกบัอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นตน้ ดงันนัเรา
จึงไม่สามารถทีจะแยกการวจิยัพืนฐานและการวจิยัประยกุตอ์อกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด 

 

          . แบ่งตามวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

           วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการวจิยันนัมีหลายวิธี ดงันนัจึงมีผู ้
แบ่งประเภทของการวจิยัตามวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงแบ่งไดด้งันี  

           . การวิจยัจากเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิจยัทีผูว้ิจยัทาํการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน จดหมายเหตุ ศิลาจารึก แลว้เสนอผลในเชิงวิเคราะห์ ส่วน
ใหญ่เอกสารทีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมนีจะอยู่ในห้องสมุด ดงันนัจึงอาจเรียกการวิจยัประเภทนีอีกอย่าง
หนึงวา่ การวจิยัจากหอ้งสมุด (Library research)  

           . การวจิยัจากการสังเกต (Observation research) เป็นการวิจยัทีผูว้ิจยัทาํการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกต การวิจยัประเภทนีนิยมใชม้ากทางดา้นมานุษยวิทยา ซึงส่วน
ใหญ่เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสังคมในแง่ของสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role)  

           . การวิจยัแบบสํามะโน (Census research) เป็นการวิจยัทีผูว้ิจยัทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากร  
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           . การวิจยัแบบสํารวจจากตวัอยา่ง (Sample survey research) เป็นการวิจยัที
ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  

           . การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) การศึกษาเฉพาะกรณีเป็นการวิจยัที
นกัสังคมสงเคราะห์นิยมใชม้าก ทีเรียกวา่การศึกษาเฉพาะกรณีก็เพราะเป็นการศึกษาเรืองทีสนใจใน
ขอบเขตจาํกดัหรือแคบ ๆ และใช้จาํนวนตวัอย่างไม่มากนกั แต่จะศึกษาอย่างลึกซึงในเรืองนนั ๆ 

เพือให้ไดม้าซึงขอ้เท็จจริงทีจะทาํให้ทราบวา่บุคคลนนัหรือกลุ่มบุคคลนนัมีความบกพร่องในเรือง
ใด เนืองมาจากสาเหตุใด เพือจะไดห้าทางแกไ้ขหรือช่วยเหลือต่อไป  

           . การศึกษาแบบต่อเนือง (Panel study) เป็นการศึกษาทีมีการเก็บขอ้มูลเป็น 

ระยะ ๆ เพือดูการเปลียนแปลงตามกาลเวลาของกลุ่มตวัอยา่ง ซึงการศึกษาแบบต่อเนืองนีจะช่วยให้
เขา้ใจและทราบถึงลกัษณะการเปลียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี  

           . การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจยัทีผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลมาจากการทดลอง ซึงเป็นผลมาจากการกระทาํ (Treatment) โดยมีการควบคุมตวัแปรต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
 

         . แบ่งตามลกัษณะการวเิคราะห์ขอ้มูล  

           ถา้ยึดลกัษณะของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัแล้ว อาจแบ่งการวิจยัได้
เป็น  ประเภท ดงันี  

          . การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจยัทีนาํเอาขอ้มูล
ทางดา้นคุณภาพมาวิเคราะห์ ขอ้มูลทางดา้นคุณภาพเป็นขอ้มูลทีไม่เป็นตวัเลขแต่จะเป็นขอ้ความ
บรรยายลกัษณะสภาพเหตุการณ์ของสิงต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และการเสนอผลการวิจยัก็จะออกมาใน
รูปของขอ้ความทีไม่มีตวัเลขทางสถิติสนบัสนุนเช่นเดียวกนั การวิจยัประเภทนีจึงมุ่งบรรยายหรือ
อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศยัความคิดวเิคราะห์ เพือประเมินผลหรือสรุปผลนนัเอง  

           . การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวจิยัทีนาํเอาขอ้มูลเชิง
ปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือใช้ตวัเลขประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และการเสนอผลการวิจยัก็
ออกมาเป็นตวัเลขเช่นเดียวกนั ดงันนั การวจิยัประเภทนีจึงมุ่งทีจะอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศยั
ตวัเลขยนืยนัแสดงปริมาณมากนอ้ยแทนทีจะใชข้อ้ความบรรยายใหเ้หตุผล  

           อนึงการวจิยัทีดีนนัไม่ควรใชแ้บบใดแบบหนึงโดยเฉพาะ เพราะจะทาํให้ผล
ทีได้ไม่แจ่มชัดเท่าทีควร ดงันันในการปฏิบติัมกัจะประยุกต์การวิจยัทงั  ประเภทนีเขา้ด้วยกัน 

เพือใหผ้ลการวจิยัมีทงัเหตุและผลและมีตวัเลขสนบัสนุนอนัจะทาํใหผ้ลการวจิยัน่าเชือถือมากยงิขึน 
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          . แบ่งตามลกัษณะวชิาหรือศาสตร์  

           เมือยึดลกัษณะวิชาหรือศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของการวิจยั 

จะแบ่งการวจิยัออกไดเ้ป็น  ประเภทดงันี  

           . การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research) เป็นการวิจยัทีเกียวกบั
ปรากฎการณ์ธรรมชาติของสิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทงัทีมองเห็นและมองไม่เห็น การวิจยัประเภทนี
ได้กระทาํกนัมานานแลว้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ย่างมากมายเช่น การคน้พบยา 
รักษาโรค การคน้พบสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นตน้ นอกจากนีการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ยงัสามารถใช ้

แกปั้ญหาทีเกิดจากธรรมชาติไดอี้กดว้ย เนืองจากการวิจยัทางวิทยาศาสตร์มีเครืองมือและอุปกรณ์ที
เทียงตรงและมีกฎเกณฑ์แน่นอน ตลอดจนสามารถควบคุมการทดลองไดเ้พราะทาํการทดลองใน
ห้องปฏิบติัการ จึงทาํให้ผลการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับความเชือถือมาก การวิจัยทาง 

วทิยาศาสตร์อาจจาํแนกตามสาขาต่าง ๆ ไดด้งันี  

              .  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

ฯลฯ  

              .  สาขาวทิยาศาสตร์ เช่น ศิลยศาสตร์ รังสีวทิยา ฯลฯ  

              .  สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช เช่น อินทรียเ์คมี เภสัชศาสตร์ ฯลฯ  

                .  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา เช่น สัตวศาสตร์ วนศาสตร์ ฯลฯ  

              .  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  เ ช่น  วิศวกรรม
ชลประทาน วศิวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 

          . วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social research) เป็นการวิจัยทีเกียวกับ
สภาพแวดล้อม สังคม วฒันธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การวิจยัด้านปรัชญา สังคม
วทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ การวจิยัทางสังคมศาสตร์นีแตกต่างกบัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์
มาก เนืองจากสังคมศาสตร์เป็นวิชาทีว่าดว้ยสังคม สิงแวดลอ้ม และพฤติกรรมของมนุษย ์ซึงวดั
ไม่ได้โดยตรงและควบคุมได้ยาก แต่มนุษยก์็ได้พยายามวดัโดยใช้เครืองมือวดัทางออ้ม เช่น ใช้
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวดัเจตคติ  ฯลฯ และไดน้าํเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยใน
การวิจยั ทาํให้ผลการวิจยัเป็นทีน่าเชือถือมากยิงขึน การวิจยัทางสังคมศาสตร์อาจจาํแนกตามสาขา
ต่าง ๆ ไดด้งันี  

              .  สาขาปรัชญา เช่น วรรณคดี การศึกษา ฯลฯ  

              .  สาขานิติศาสตร์ เช่น กฎหมายแพง่ กฎหมายการปกครอง ฯลฯ  

              .  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การเมือง การปกครอง 

การบริหารราชการทวัไป ฯลฯ  
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              .  สาขาเศรษฐศาสตร์ เช่น การเงินและการคลงั เศรษฐศาสตร์การพฒันา 
ฯลฯ  

              .  สาขาสังคมวทิยาศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ พฒันาชุมชน ฯลฯ  

           การวิจยัทางสังคมศาสตร์เจริญก้าวหน้าช้ากว่าการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 

เพราะวา่ปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์นนัมีขอ้จาํกดัหลายประการ เช่น  

              ) การควบคุมปรากฏการณ์ทางสังคมใหค้งทีนนัทาํไดย้าก  

              ) เมือวฒันธรรมีการเปลียนแปลง ทาํใหม้นุษยเ์ปลียนแปลงไปดว้ย  

              ) การทาํนายผลบางอย่างล่วงหน้า อาจไม่เกิดผลนนัขึนมาเพราะมนุษย์
อาจป้องกนัไวล่้วงหนา้ได ้ 

              ) การทีจะศึกษาความคิด ความรู้สึกและเจตคติของมนุษยน์นัทาํไดย้าก
และวดัไดย้าก  

              ) ปัญหาทางสังคมศาสตร์จะเหมือนกบัปัญหาของสามญัชน ทาํให้คน
ทวัไปคิดวา่วชิาสังคมศาสตร์เป็นวชิาสามญัสาํนึกได ้ 

             แมว้า่การวจิยัทางสังคมศาสตร์จะมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการก็ตาม แต่การ
วจิยัทางดา้นนีก็สามารถศึกษาพฤติกรรมของมนุษยไ์ดม้ากพอสมควร 
 

         . แบ่งตามระเบียบวธีิวจิยั  

            การแบ่งประเภทการวิจยัโดยยึดระเบียบวิธีวิจยัเป็นเกณฑ์นนัเป็นทีนิยมใช้
กนัมาก ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท ดงันี  

           . การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical research) เป็นการวิจยัเพือคน้หา
ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทีผา่นมาแลว้ในอดีต โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะบนัทึกอดีตอยา่งมีระบบ และมี
ความเป็นปรนัยจากการรวบรวมประเมินผล ตรวจสอบ และวิเคราะห์เหตุการณ์เพือค้นหา
ขอ้เทจ็จริงในอนัทีจะนาํมาสรุปอยา่งมีเหตุผล การวิจยัประเภทนีตอ้งอา้งอิงเอกสารและวตัถุโบราณ
ทีมีเหลืออยู่ ซึงโดยส่วนใหญ่แลว้มกัไม่ใช้สถิติ สรุปไดว้่าการวิจยัประเภทนีมุ่งทีจะบอกว่า “เป็น
อะไรในอดีต” (What was) เช่น การวิจยัเรือง “ระบบการศึกษาของไทยในสมยัสมเด็จพระปิย
มหาราช” เป็นตน้  

           . การวจิยัเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive research) เป็นการวิจยัเพือ
คน้หาขอ้เท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิงทีเป็นอยู่ในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร การวิจยั
ประเภทนีมกัจะทาํการสํารวจหรือหาความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เกียวกบัเรืองของความเชือ ความคิดเห็น 

และเจตคติ จึงกล่าวไดว้า่เป็นการวิจยัทีมุ่งจะบอกวา่ “เป็นอะไรในปัจจุบนั” (What is) นนัเองเช่น 

การวจิยัเรือง “เจตคติของครูนอ้ยทีมีต่อผูบ้ริหารการศึกษา”  
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           . การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจยัเพือคน้หา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ การวจิยัประเภทนีตอ้งมีการควบคุมตวัแปรตน้ 

เพือสังเกตตวัแปรตามทีเปลียนแปลงไปเพือจะไดท้ราบวา่อะไรเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดผล ดงันนัตวั
แปรในการวจิยัจึงตอ้งมีทงักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง สรุปไดว้า่ การวจิยัประเภทนีมุ่งทีจะบอกวา่ 
“อะไรอาจจะเกิดขึน” (What may be) เช่น การวิจยัเรือง “การเปรียบเทียบความมีเหตุผลระหวา่ง
กลุ่มทีสอนเรขาคณิตกบักลุ่มทีสอนตรรกศาสตร์” 

 

    . .   สาขาวชิาการของสภาวจัิยแห่งชาติ 
      สภาวิจยัแห่งชาติ  ( )   ได้กาํหนดสาขาวิชาการเพือให้ครอบคลุมกลุ่ม
วชิาการต่าง ๆ  ของงานวจิยั   ดงันี 

        . . .   สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ประกอบดว้ยงานวิจยั
กลุ่มวิชา  คณิตศาสตร์และสถิติ  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เกียวกับโลกและอวกาศ  

ธรณีวทิยา  อุทกวทิยา  สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวทิยา  ฟิสิกส์ของสิงแวดลอ้ม  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยงานวิจัยกลุ่มวิชา  
วิทยาศาสตร์การแพทย์  แพทยศาสตร์  สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลศาสตร์  ทนัต
แพทยศาสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย ์ และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประกอบดว้ยงานวิจยักลุ่มวิชา  อนิ
นทรียเ์คมี  อินทรียเ์คมี  ชีวเคมี  เคมีอุตสาหกรรม  อาหารเคมี  เคมีโพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์  ปิโตร
เลียม  เคมีสิงแวดลอ้ม  เคมีเทคนิค  นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัช
วเิคราะห์  เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เครืองสําอาง  เภสัชเวช  เภสัช
ชีวภาพ  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ประกอบด้วยงานวิจยักลุ่มวิชา  
ทรัพยากรพืช  การป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช  ทรัพยากรสัตว ์ ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม ้ 

ทรัพยากรนาํเพือการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  

วศิวกรรมและเครืองจกัรกลการเกษตร  สิงแวดลอ้มทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั  ประกอบดว้ยงานวิจยั
กลุ่มวิชา  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหกรรม
วจิยั  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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        . . .   สาขาปรัชญา  ประกอบด้วยงานวิจยักลุ่มวิชา  กฎหมายมหาชน  

กฎหมายเอกชน  กฎหมายอาญา  กฎหมายเศรษฐกิจ  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  

กฎหมายวธีิพิจารณาความ  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขานิติศาสตร์  ประกอบด้วยงานวิจยักลุ่มวิชา  กฎหมายมหาชน  

กฎหมายเอกชน  กฎหมายอาญา  กฎหมายเศรษฐกิจ  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  

กฎหมายวธีิพิจารณาความ  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบดว้ยงานวิจยักลุ่ม
วชิา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  นโยบายศาสตร์  อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบนัทางการเมือง  

ชีวติทางการเมือง  สังคมวิทยาทางการเมือง  ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  

มติสาธารณะ  ยทุธศาสตร์เพือความมนัคง  เศรษฐศาสตร์การเมือง  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบดว้ยงานวิจยักลุ่มวิชา  เศรษฐศาสตร์  

พาณิชยศาสตร์  บริหารธุรกิจ การบญัชี  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาสังคมวิทยา  ประกอบด้วยงานวิจัยกลุ่มวิชา  สังคมวิทยา  
ประชากรศาสตร์  มานุษยวิทยา  จิตวิทยาสังคม  ปัญหาสังคม  สังคมศาสตร์  อาชญาวิทยา  
กระบวนการยุติธรรม  มนุษยนิ์เวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม  พฒันาสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถิน  

ภูมิศาสตร์สังคม  การศึกษาความเสมอภาคระหวา่งเพศ  คติชนวทิยา  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์  ประกอบดว้ยงานวิจยั
กลุ่มวชิา  วทิยาการคอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  การสือสารดว้ยดาวเทียม  การสือสารเครือข่าย  การ
สํารวจและรับรู้จากระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  

บรรณารักษศ์าสตร์  เทคนิค  พิพิธภณัฑแ์ละภณัฑาคาร  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

        . . .   สาขาการศึกษา  ประกอบดว้ยงานวิจยักลุ่มวิชา  พืนฐานการศึกษา  
หลกัสูตรและการสอน  การวดัและประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  
จิตวทิยาและการแนะแนวการศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน   การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  และอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้ง 

 

 .   งานสร้างสรรค์ 

   . .   ความหมายของงานสร้างสรรค์ 

                     สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (2553)  กล่าวว่า  งาน
สร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ทีมีการศึกษา ค้นควา้ หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อนัเป็นการแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการเสริมสร้างองคค์วามรู้หรือ
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วิธีการที เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นตน้แบบ ตน้ความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานัน  รวมทงั สิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
ทางดา้นศิลปกรรมและจิตรกรรม    

                   การนาํงานสร้างสรรคม์าใชอ้นัก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งชดัเจน หมายถึง การมี
หลกัฐานแสดงวา่ไดมี้การนาํผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ตาม วตัถุประสงคห์รือ
ขอ้เสนอแนะทีระบุไวใ้นรายงานการวิจยัอยา่งถูกตอ้ง และมีหลกัฐานปรากฏชดัเจนถึงการนาํไปใช้
จนก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริง   

     สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ( )  กล่าวว่า  งานสร้างสรรค์  คือ
การนาํเสนอผลงานการสร้างสรรค ์ทีมีการศึกษาคน้ควา้ หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรืองานที
ไดรั้บสิทธิบตัร เป็นการแสดงความกา้วหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการทีเป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ  ต้นความคิดของผลงาน  หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขานนั รวมทงัสิงประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบ
ทีมีคุณค่าเป็นทียอมรับตามเกณฑ์ในวงวิชาชีพทังในระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการ
สนบัสนุนจากองคก์ร สมาคมทีเกียวขอ้งและมีชือเสียงในระดบัประเทศหรือต่างประเทศ โดยการ
จดันิทรรศการ (Exhibition) หรือจดัการแสดง (Performance) 

     สรุป  งานสร้างสรรค์  คือ  ผลงานวิชาการ  (ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั)  ทีมี
การศึกษา  ค้นควา้  หรือแสดงออกทางศิลปะอนัเป็นทียอมรับหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้น
ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวชิานนั 

 

   . .   ประเภทของงานสร้างสรรค์ 

      ศุภวิศวร์  ปัญญาสกุลวงศ์  ( )  ไดแ้บ่งประเภทของงานสร้างสรรค์ทีมี
ลิขสิทธิ  ประกอบดว้ยงานต่าง ๆ  ไวด้งันี 

      2.2.2.1  งานทวัไป ไดแ้ก่ 

          งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิงเขียน สิงพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

          งานนาฎกรรม เช่น งานเกียวกบัการรํา การเตน้ การทาํท่า หรือการ
แสดงทีประกอบเป็นเรืองเป็นราว การแสดงโดยวธีิใบ ้

          งานศิลปกรรม เช่น งานดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 

ภาพพิมพภ์าพประกอบแผนที โครงสร้าง ศิลปประยกุต ์ภาพถ่าย และแผนผงั ของงานดงักล่าว 
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          งานดนตรีกรรม เช่น เนือร้อง ทาํนอง โน๊ตเพลงทีได้แยกแยะเรียบ
เรียงเสียงประสานแลว้ 

          งานโสตทศันวสัดุ เช่น วดีีโอเทป แผน่เลเซอร์ดิสก ์เป็นตน้ 

          งานภาพยนต ์

          งานสิงบนัทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผน่คอมแพคดิสก ์

          งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

          งานอืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

      2.2.2.2  งานสืบเนือง ไดแ้ก่ 

          งานดดัแปลง หมายถึง การทาํซาํโดยเปลียนรูปใหม่ ปรับปรุงแกไ้ข
เพิมเติมโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ 

          งานรวบรวม หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ลิขสิทธิ 

 

 .  การใช้ประโยชน์จากงานวจัิย และงานสร้างสรรค์  
   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553)  กล่าวถึง  การใชป้ระโยชน์จาก
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ วา่มีดงัต่อไปนี 

   1.  การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ 

(สอน/ บรรยาย/ ฝึกอบรม) การใช้ประโยชน์ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน การ
เขียนตํารา แบบเรียน  การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพือต่อยอด
โครงการวจิยั เป็นตน้ 

   2.  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีสร้างองค์
ความรู้แก่สาธารณชนในเรืองต่างๆ เช่น องคค์วามรู้ในดา้นศิลปวฒันธรรม สาธารณสุข การบริหาร
จดัการสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ คุณภาพชีวิตทีดีขึนของประชาชน อนัเป็นผลมาจากการนาํขอ้มูล ความรู้
จากการวจิยัไปใช ้เป็นสิงทีสะทอ้นถึงการนาํผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

   3.  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือระดบัประเทศ   เช่น งานวิจยัเชิงนโยบาย 

ไม่วา่จะเป็นการนาํผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองนนั ๆ ไปเป็นขอ้มูลส่วนหนึงของการประกาศใช้
กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ โดยองคก์ร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

   4.  การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เช่น งานวิจยัและ/หรืองานสร้างสรรคเ์พือพฒันา
สิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑซึ์งก่อใหเ้กิดรายไดต้ามมา 
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 .  การคุ้มครองงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
       การคุม้ครองงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ( )  

กล่าววา่   ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น สิทธิทางกฎหมายทีใหเ้จา้ของสิทธิ หรือ "ผูท้รงสิทธิ" มีอยูเ่หนือ
สิงทีเกิดจากความคิดสร้างสรรคท์างปัญญาของมนุษย ์

   สิงทีกฎหมายไม่คุม้ครอง  ไดแ้ก่ 

   .  แนวความคิด หลกัการ การคน้พบ หรือ ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

   .  ขนัตอน กรรมวธีิ ระบบ วธีิใช ้หรือการทาํงาน 

             ลิขสิทธิ (Copyright)หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวทีจะกระทาํการใด ๆเกียวกบังานทีผู ้
สร้างสรรคไ์ดริ้เริมโดยการใชส้ติปัญญาความรู้ ความสามารถและความวริิยะอุตสาหะของตนเองใน
การสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอื้นโดยงานทีสร้างสรรค์ตอ้งเป็นงานตามประเภทที
กฎหมายลิขสิทธิให้คุม้ครองโดยผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครองทนัทีทีสร้างสรรคโ์ดยไม่ตอ้ง
จดทะเบียน 
 

   สิงทไีม่ถือว่าเป็นงานอนัมีลขิสิทธิ  
   . ผลงานดงัต่อไปนีเป็นผลงานทีไม่ถือวา่มีลิขสิทธิ 

   . ข่าวประจาํวนั และขอ้เทจ็จริงต่างๆ ทีมีลกัษณะเป็นเพียงข่าวสาร 

   . รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

   . ประกาศ คาํสัง ระเบียบ คาํชีแจง ของหน่วยงานรัฐหรือทอ้งถิน 

   . คาํพิพากษา คาํสัง คาํวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ 

   . คาํแปล  และการรวบรวมสิงต่าง ๆ ขา้งตน้ ทีหน่วยงานของรัฐหรือทอ้งถินจดัทาํขึน 
 

   การได้มาซึงลขิสิทธิ  
   . สิทธิในลิขสิทธิจะเกิดขึนโดยทนัทีนบัตงัแต่ผูส้ร้างสรรค์ไดส้ร้างผลงานโดยไม่
ตอ้งจดทะเบียน ซึงมีลกัษณะการไดม้า ดงันี 

   . คุม้ครองทนัทีทีไดมี้การสร้างสรรคง์านนนั 

   . กรณีทียงัไม่ไดมี้การโฆษณางาน ผูส้ร้างสรรคต์อ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทยหรือมีสัญชาติ
ในประเทศทีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองลิขสิทธิทีประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 

   . กรณีทีมีการโฆษณางานแล้ว  ต้องเป็นการโฆษณาครังแรกได้ทํา ขึนใน
ราชอาณาจกัรหรือในประเทศทีเป็นภาคีฯ 

   . กรณีทีผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

83 

 

   ใครเป็นเจ้าของลขิสิทธิ  
   ผูที้เป็นเจา้ของลิขสิทธิ ไดแ้ก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงัต่อไปนี 

   . ผูส้ร้างสรรคง์านขึนใหม่ ซึงอาจเป็นผูส้ร้างสรรคง์านดว้ยตนเองเพียงผูเ้ดียว หรือผู ้
สร้างสรรคง์านร่วมกนั 

   . ผูส้ร้างสรรคใ์นฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง 

   . ผูด้ดัแปลงหรือผูร้วบรวม โดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ 

   . ผูว้า่จา้งจะเป็นผูมี้ลิขสิทธิในงานทีจา้ง เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน 

   . กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐหรือทอ้งถิน 

   . ผูรั้บโอนสิทธิ 

   . ผูพ้ิมพโ์ฆษณางานทีใชน้ามแฝงหรือนามปากกาทีไม่ปรากฎชือผูส้ร้างสรรค ์
 

   สิทธิของเจ้าของลขิสิทธิ  
   เจา้ของลิขสิทธิย่อมมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวทีจะกระทาํการใดๆ ต่องานอนัมีลิขสิทธิ
ของตนดงัต่อไปนี มีสิทธิในการทาํซาํ ดดัแปลง จาํหน่าย ให้เช่า คดัลอก เลียนแบบทาํสําเนา ทาํให้
ปรากฏต่อสาธารณชนหรืออนุญาตใหผู้อื้นใชสิ้ทธิของตน โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได 

   นอกจากสิทธิทีเจา้ของลิขสิทธิจะไดรั้บความคุม้ครองในรูปของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจดงักล่าวแลว้ กฎหมายยงัคุม้ครองสิทธิทีเรียกวา่ ธรรมสิทธิ หรือ สิทธิในทางศีลธรรมดว้ย 

โดยกาํหนดว่าผูส้ร้างสรรค์มีสิทธิทีจะแสดงตนว่าเป็นผูส้ร้างสรรค์และห้ามผูอื้นมิให้กระทาํการ
บิดเบือน ตดัทอน ดดัแปลง หรือกระทาํการใหเ้กิดความเสียหายต่อชือเสียงของผูส้ร้างสรรค ์
 

   อายุการคุ้มครองลขิสิทธิ  
   . งานทวัๆ ไป ลิขสิทธิจะมีตลอดอายุผูส้ร้างสรรค ์และจะมีต่อไปอีก  ปี นบัแต่ผู ้
สร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย กรณีเป็นนิติบุคคล ลิขสิทธิจะมีอยู ่  ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนนัขึน 

   . งานภาพถ่าย โสตทศันวสัดุ ภาพยนต ์หรืองานแพร่เสียง แพร่ภาพ ลิขสิทธิมีอยู่  

ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนนัขึน 

   . งานทีสร้างสรรคโ์ดยการจา้งหรือตามคาํสัง มีอายุ  ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์าน
นนัขึน 

   . งานศิลปประยกุต ์ลิขสิทธิมีอยู ่  ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนนัขึน 

   . กรณีไดมี้การโฆษณางานเหล่านนั ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าวให้ลิขสิทธิมีอยู่
ต่อไปอีก  ปี นบัแต่โฆษณาครังแรก ยกเวน้ในกรณีศิลปประยุกต์ ให้มีลิขสิทธิอยู่ต่อไปอีก  ปี 

นบัแต่โฆษณาครังแรก 
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   กฎหมายลิขสิทธิให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์  ประเภทตามทีกฎหมาย
กาํหนด ไดแ้ก่ 

       . งานวรรณกรรม (หนงัสือจุลสารสิงพิมพ ์คาํปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

       . งานนาฎกรรม  ( ท่ารํา  ท่าเตน้ ฯลฯ )  

      . งานศิลปกรรม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่าย ศิลปประยกุต ์ฯลฯ ) 

      . งานดนตรีกรรม ( ทาํนอง  ทาํนองและเนือร้อง ฯลฯ ) 

       . งานสิงบนัทึกเสียง ( เทป  ซีดี )  

       . งานโสตทศันวสัดุ  ( วซีีดี  ดีวดีี  ทีมีภาพหรือมีทงัภาพและเสียง ) 

       . งานภาพยนตร์  

       . งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  

       . งานอืนใดในแผนกวรรณคดี วทิยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

   สิทธิบตัร (Patent) หมายถึงหนังสือสําคญัทีรัฐออกให้เพือคุ้มครองการประดิษฐ ์

(Invention) หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) ทีมีลกัษณะตามทีกฎหมายกาํหนดเป็น
สิทธิพิเศษ ทีใหผู้ป้ระดิษฐ์คิดคน้หรือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์มีสิทธิทีจะผลิตสินคา้ จาํหน่ายสินคา้แต่
เพียงผูเ้ดียวในช่วงระยะเวลาหนึง    

   อนุสิทธิบตัร (Petty Patent)คือ  หนงัสือสําคญัทีรัฐออกให้เพือคุม้ครองการประดิษฐ์
จะมีลกัษณะคลา้ยกนักบัการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรคที์มีระดบัการพฒันาเทคโนโลยีไม่
สูงมากหรือเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้เพียงเล็กนอ้ย และมีประโยชน์ใชส้อยมากขึน        

 

3.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 .  งานวจัิยในประเทศ 

   ธนกร  เปียมสินธ์ุ  (   :   บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “ระบบสารสนเทศเพือ
การจดัการงานสารบรรณ  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร”    โดยมีวตัถุประสงค ์ เพือ
ศึกษาและพฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานสารบรรณ  ของคณะวิทยาศาสตร์  

และพฒันาระบบฐานขอ้มูลเดิมให้มีการทาํงานร่วมกนั  โดยใชภ้าษาและโปรแกรมฐานขอ้มูลของ  

Open Source  การวเิคราะห์และออกแบบระบบใชก้ารพฒันาระบบแบบ  System Development Life 

Cycle (SDLC)  โดยใช ้ MySQL  เป็นฐานขอ้มูล  ใช ้IIS  ช่วยในการติดต่อฐานขอ้มูลกบัโปรแกรม
เพือแสดงผลบนเวบ็เทคโนโลยี  และใชภ้าษา  PHP  ในการพฒันาระบบการจดัการ  การจดัเก็บ  

และสืบคน้งานเอกสารรวมถึงครอบคลุมถึง การบนัทึก  เพิม  ลบ  แกไ้ข  คน้หา  และเรียกดูรายงาน
การอ่านเอกสาร   ผลการพัฒนาระบบ  พบว่า  หากมีการนําระบบการจัดเก็บเอกสารแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจดัเก็บเอกสารจะช่วยทาํให้  ลดค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ  และแจกจ่าย
สาํเนาเอกสารไดเ้ป็นอยา่งมาก  จะทาํใหเ้กิดความรวดเร็วและลดจาํนวนกระดาษในการทาํสาํเนา 
   นิเวศ  จิระวิชิตชยั  (   :   บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการและบริหารงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ  พฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการและบริหารงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา  โดยทํางานในรูปของ Web 

Application  เพือให้ระบบสามารถทาํงานได้สะดวกและรวดเร็วขึน  โดยมีการเก็บรายงานที
เกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  และสามารถติดตามขนัตอนของการปฏิบติังานได ้ ซึงการพฒันาครังนี
ใชภ้าษา  PHP  และ  JavaScript  และใช ้ MySQL  ในการจดัเก็บฐานขอ้มูล  ซึงผลจากการประเมิน
คุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการและ
บริหารงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัทีดี  และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ปัญจรักษ ์ สอนโต  (   :   บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมการเรียนรู้  คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ”  โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ  พฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
นวตักรรมการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  ขนัตอนในการพฒันาระบบแบ่งออกเป็น  การศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม  

วิเคราะห์ระบบงานใหม่  การออกแบบ  การพฒันา  และการทดสอบระบบ  เครืองมือทีใช้ในการ
พฒันาระบบคือ โปรแกรมภาษา PHP, MySQL  จากการวิจยัพบวา่  ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจต่อ
ระบบทีพฒันาขึนในระดบัมาก  เนืองจากเป็นระบบทีครอบคลุมทงัในดา้นการนาํขอ้มูลเขา้ถึงการ
ประมวลผล การแสดงผล สามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้พือสนบัสนุนการทาํงานของผูป้ฏิบติังานและ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูป้ฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

   เดชา  ใจระห้อย  (   :   บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเรือง “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการเครืองมือผ่าตดั  :  กรณีศึกษาห้องผ่าตดัโรงพยาบาลปทุมธานี”  โดยมี
วตัถุประสงค์เพือพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการเครืองมือผ่าตดัของห้องผ่าตดัโรงพยาบาล
ปทุมธานี  โดยใช้หลกัการของวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ  โดยเริมจากการศึกษาปัญหาและ
ความเป็นไปได้ของระบบ  ผลการวิจยัทาํให้ได้ระบบสารสนเทศเพือการจดัการเครืองมือผ่าตดัที
สามารถจดัเก็บ  ปรับปรุง  และคน้หาขอ้มูลเครืองมือผ่าตดั  และสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการวาง
แผนการบาํรุงรักษา  หรือจดัซือชุดเครืองมือผา่ตดั  การจดัเก็บและการคน้คืนเครืองมือผา่ตดั  และการ
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ตรวจสอบชุดเครืองมือผ่าตดั  ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพือการจดัการเครืองมือผ่าตดั  พบว่า
ผูใ้ชร้ะบบมีความเห็นวา่ระบบสารสนเทศเพือการจดัการผา่ตดัมีความเหมาะสมในระดบัมากทุกดา้น 

   สถาพร  สังขศิ์ริ  (   :   บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน  กรณีศึกษา  การเลียงปลาในกระชงั แม่นาํสะแก
กรัง จงัหวดัอุทยัธานี”  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ  พฒันาหาประสิทธิภาพการคน้หาขอ้มูลและหา
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน  กรณีศึกษา  การเลียง
ปลาในกระชงั แม่นาํสะแกกรัง จงัหวดัอุทยัธานี  โดยใชภ้าษา  WOL  (Web Ontology Language)  

ทีเป็นภาษาโครงสร้างและระบบ  RAP  (RDF API For PHP)  ทีสนบัสนุนการวิเคราะห์ตาม
กระบวนการจดัการความรู้  ผลการวิจยัพบวา่  ระบบมีประสิทธิภาพในการคน้หาในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดีมาก  ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อระบบสารสนเทศทีพฒันาขึนอยูใ่นระดบัมาก 

   สรกนก  จนัทร์ดาประดิษฐ์ (   :   บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือการจดัการเรียนการสอน  (LMS)  กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ”  โดยใช้ภาษา PHP  

เป็นภาษาทีใชส้าํหรับการพฒันาโปรแกรม  และใช้  MySQL  เป็นระบบการจดัการฐานขอ้มูล  โดย
ทาํการเก็บขอ้มูลและสร้างระบบสําหรับการจดัการเรียนการสอน  เพือพฒันาระบบให้มีประสเทธิ
ภาพและช่วยใหร้ะบบทีไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  จากการประเมินระบบ  สามารถสรุป
ไดว้่าระบบทีพฒันาขึน  ผูใ้ช้งานและผูเ้ชียวชาญมีการประเมินประสิทธิภาพระบบอยู่ในระดบัดี  

สามารถนาํไปใชง้านเพือสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน หรือประยุกตใ์ชง้านในรูปแบบอืน ๆ ได้
อยา่งดี 

   เรณุกา  ขุนชาํนาญ  (   :   บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการขอ้มูลนักเรียน  กรณีศึกษา โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ”  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือออกแบบใหช่้วยในการเก็บขอ้มูล  ทาํใหก้ารทาํงานเป็นระบบ  ระเบียบ  และใชใ้น
การตดัสินใจขอ้มูลของโรงเรียน  ระบบพฒันาโดยลกัษณะของ  Web Application  โดยใช้ภาษา  
PHP  และ  Ajax  ในการเขียนโปรแกรม  โปรแกรม  MySQL  เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล  ผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบพบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อ
ระบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

   สนนั  หวานแท ้ (   :   บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจัดเก็บและการสืบค้นสําหรับการบริหารงานบุคคล  คณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร”  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ  )  เพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัเก็บและการสืบคน้สําหรับการบริหารงานบุคคล  คณะอกัษร
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ศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  )  เพือวิเคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
จดัเก็บและการสืบคน้สําหรับการบริหารงานบุคคล  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  )  

เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดเก็บและการสืบค้นสําหรับการ
บริหารงานบุคคล  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ผลการวจิยัพบวา่ 
   . ผลการศึกษาความเห็นของผูเ้ชียวชาญทงั    ดา้นพบวา่  ขอบข่ายงานบริหารงาน
บุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา ควรประกอบดว้ย  งานวางแผนอตัรากาํลงั  งานสรรหา  งานบริหารงาน
บุคคล  งานพฒันาบุคลากร  งานสวสัดิการและการจ่ายค่าตอบแทน  งานวินยั  การพฒันาระบบ
สารสนเทศควรสํารวจความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์  ศึกษาวิธีการและขนัตอนการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าทีผูเ้กียวขอ้ง  และดาํเนินการวิเคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาตามหลกัทฤษฎีวงจรการ
พฒันาระบบ  การเลือกฐานขอ้มูล  ควรคาํนึงถึงความปลอดภยั  ปริมาณของขอ้มูล  และความคุม้ทุน  

การจดัทาํรายงานควรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยสามารถดูไดท้งัทางหนา้จอและ
การพิมพอ์อกทางเครืองพิมพ ์ ระบบการรักษาความปลอดภยัควรกาํหนดสิทธิผูใ้ช้งานแตกต่างกนั
และผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลบญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบ 

  .  ผลการวิเคราะห์  ออกแบบ  และพฒันา  ได้ระบบสารสนเทศทีใช้งานกบัระบบ
เครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยระบบสารสนเทศนีมีคุณสมบติัในดา้นต่างๆ  คือ  

ระบบความปลอดภยั  การบนัทึกข้อมูล  การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  การสืบค้นข้อมูล  การออก
รายงาน  และมีโมดูลสาํหรับผูใ้ชง้าน    กลุ่ม  คือ  โมดูลสาํหรับหน่วยการเจา้หนา้ที  โมดูลสําหรับ
หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา  โมดูลสาํหรับผูบ้ริหาร  และโมดูลสาํหรับบุคลากรทวัไป 

  . ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูเ้ชียวชาญ  พบวา่  ระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  ผลการประมินโดยผูใ้ช้ระดบัปฏิบติัการคือเจ้าหน้าที
ผูป้ฏิบติังานบุคคลพบว่า  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี  และผลการประเมินโดย
ผูใ้ชท้วัไปพบวา่  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

 

 .   งานวจัิยต่างประเทศ 

   Chongjun Fanl  และคณะ  (2011)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “Research and Planning of 

Hongqiao Airport Management Information System.”  สรุปไดว้า่  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
(MIS) เป็นแกนหลกัทีคอยคาํจุนการดาํเนินธุรกิจของสนามบิน สิงจาํเป็นสําหรับความสําเร็จของ
การสร้างระบบและการดาํเนินการคือการวางแผนและการออกแบบ โดยยึดถือตน้แบบโมเดลการ
จดัการของ “สองสนามบินในหนึงเมือง(Two airports of a city)”ของสนามบิน Shanghai ใน
งานวิจยันีนาํเอาสนามบิน  Hongqiao มาเป็นโครงการ  และศึกษาถึงอารวางแผนและการออกแบบ
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ระบบสารสนเทศเพือการจดัการของสนามบิน อย่างแรก งานวิจยันีได้จดัตงัหลักการวางแผน 

วิเคราะห์ความต้องการหลัก กําหนดกรอบทังหมดของระบบสารสนเทศเพือการจัดการของ
สนามบิน Hongqiao และพูดถึงระบบยอ่ยทีสําคญัทงัหมด จากนนั งานวิจยันีไดพู้ดถึงการลกัษณะ
การแยกและการรวมกนัของอาคารสถานีของฝังตะวนัออกและตะวนัตก งานวิจยันีไดใ้ห้การอา้งอิง
และความช่วยเหลือบางอย่างเกียวกบัการวางแผนและการก่อสร้างโครงการระบบสารสนเทศเพือ
การจดัการของสนามบินในประเทศจีน 

   Tuula Kivinena  และ  Johanna Lammintakanenb (2012)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  “The 

success of a management information system in health care – A case study from Finland”  โดย 

วตัถุประสงคข์องบทความนีคือการอธิบายมุมมองของขอ้มูลทีสามารถใชง้านไดแ้ละขอ้มูลทีถูกใช้
โดยผูใ้ชผ้า่นระบบสารสนเทศเพือการจดัการในองคก์รสุขภาพเฉพาะทาง ระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการถูกกาํหนดให้เป็นระบบขอ้มูลทีช่วยจดัการกบัขอ้มูลการเงินและการดาํเนินการจดัการใน
โรงพยาบาล   วธีิการ : แหล่งขอ้มูลกรณีศึกษาทีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพนีมาจากการสัมภาษณ์โดย
ผูถู้กสัมภาษณ์ถูกคัดเลือกมาจากองค์กรสุขภาพเฉพาะทาง โดยองค์กรนีถูกพฒันาด้วยระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการเมือเร็ว ๆ นี  ผลลพัธ์ : กลุ่มหลกัของการใชง้านระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการ ประกอบดว้ย  กลุ่มย่อยคือ ) คุณภาพของระบบ ) คุณภาพของขอ้มูล ) ความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ และ )การพฒันาของวฒันธรรมขอ้มูล    สรุปผล มีแง่มุมขององค์กรและวฒันธรรม
มากมายทีมีผต่อการใช้งาน MIS นอกเหนือไปจากปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการใช้งานของระบบและ
ผูใ้ช้ การเชือมกนัระหว่างวฒันธรรมขอ้มูลและการใช้ขอ้มูลนนัถูกไดรั้บการยอมรับและผูจ้ดัการ
เสนอวธีิการหลายอยา่งในการเพิมการใชง้านของขอ้มลูในการดาํเนินการจดัการ การดาํเนินการและ
การใช้ MIS นนัดูว่าไม่ไดถู้กวางแผนเป็นเครืองมือสําคญัของการจดัการขอ้มูลในองคก์รสุขภาพ
แห่งนี 

   Almutairi  (2001)  (อา้งถึงใน  สนนั  หวานแท ้   :  48)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  

“การประเมินผลระบบสารสนเทศทีประสบความสําเร็จในองค์กร  ทฤษฎีรูปแบบจาํลองและ
หลกัฐานจากการสังเกต  (คูเวต)”  วตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยัครังนี  เพือพฒันารูปแบบจาํลองที
สามารถใชว้ดัความสําเร็จในระบบสารสนเทศขององคก์ร  และในการวิจยันีใช้รูปแบบจาํลองของ  

DeLone  และ  McLean  เป็นพืนฐานในการคิดและในการศึกษาวิจยั  ผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบจาํลอง
โครงสร้างของ  DeLone  และ  McLean  ทงัหมด    แนว  แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของ
ผูป้ฏิบติังาน 
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 จากการทีได้ศึกษาเอกสารงานวิจยัทงัในประเทศและต่างประเทศ  สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พือพฒันาระบบสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น  

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานสารบรรณ  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการและ
บริหารงาน  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการหลกัสูตร  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ
การจดัการความรู้  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการเรียนการสอน  และการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัเก็บและการสืบคน้สาํหรับการบริหารงานบุคคล    พบวา่ขนัตอน   การพฒันา
ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเริมต้นจากการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม  

วิเคราะห์ระบบงานใหม่  การออกแบบ การพฒันา และการทดสอบระบบ  โดยเลือกเครืองมือทีใช้
ในการพฒันาระบบคือ  โปรแกรมภาษา PHP  และการใช้  MySQL  ในการจดัการกบัฐานขอ้มูล  

ผูว้ิจ ัยจึงได้ทาํการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยการออกแบบและพฒันาระบบ
ตามหลกัการของ  SDLC  ใหค้รอบคลุมถึงการบนัทึก  เพิม  ลบ  แกไ้ข  คน้หา  และเรียกดูขอ้มูลให้
สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้งานให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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บทท ี 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยั  เรือง  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการการวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดับบณัฑิตศึกษา   สําหรับบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นการวิจยัและพฒันา  

(Research and Development)  โดยผูว้จิยัมีขนัตอนการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัดงันี 

 .  ประชากร 

 . กลุ่มตวัอยา่ง 

 . ตวัแปรทีศึกษา 
 .  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 .  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 

 .  วธีิดาํเนินการวจิยั 

 .  สถิติทีใชใ้นการวจิยั 
 

 รายละเอียดขนัตอนการวจิยั  มีดงันี 

 

.  ประชากร 

 ประชากร  ทีใชใ้นการวจิยัครังนี   แบ่งออกเป็น    กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

 .   ประชากรทีใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  คือ  จํานวนบทความจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษาของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา   - 

  ทงัหมด    บทความ 

 .   ประชากรทีใช้ในการหารูปแบบระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  คือ  ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ จาํนวน   ท่าน  

และผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  จาํนวน    ท่าน 
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2.  กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่าง  ทีใช้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ไดแ้ก่ 

 .   ผูเ้ชียวชาญด้านการพฒันาระบบ  จาํนวน    ท่าน  และผูเ้ชียวชาญด้านการวิจยั  

จาํนวน    ท่าน   โดยวธีิเลือกแบบเจาะจง  

 .   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  
  จาํนวน    คน  โดยวธีิเลือกแบบเจาะจง 

 

. ตัวแปรทศึีกษา 
   ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ประกอบดว้ยตวัแปร    ประเภท  ดงันี 

 .   ตวัแปรตน้  (Independent Variables)  ไดแ้ก่  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   
 .   ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่    

  . .  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูเ้ชียวชาญ 

  . .  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูใ้ชง้าน 

 

.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 การวิจยั  เรือง  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ประกอบดว้ยเครืองมือทีใชใ้น
การวจิยั  ดงันี 

 .  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือใชส้อบถามผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   2   ดา้นคือ   

  .   ผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  

  .   ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 .  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   
 . แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูเ้ชียวชาญ (ดา้นการวจิยั และ ดา้นการพฒันาระบบ) 

 . แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูใ้ชง้าน (นกัศึกษา) 
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5. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

 .   แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

   การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  จดัทาํขึนเพือใช้ในการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญจาํนวน   2  ดา้น คือ  ผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั  และผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศ  มีขนัตอนดงันี 

  . .  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยใชค้าํถามในลกัษณะ
ปลายเปิด  (ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  2554 : 116)  และกาํหนดรูปแบบคาํถามให้ครอบคลุมทงัดา้น
การวจิยั  และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

  . .  วิเคราะห์  โครงสร้าง  รูปแบบ  สาระสําคญัของทงั    ดา้น  แลว้นาํผลการ
วิเคราะห์มาสร้างแบบสัมภาษณ์  เพือสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ  โดยกาํหนดหวัขอ้และ
ประเด็นสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเนือหา ทงั    ดา้น 

  . .    นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

  . .   นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีผ่านการปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเนือหา  (IOC :  

Index of Item Objective Congruence)  โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  ดงันี 

    คะแนน  +    คือ  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

    คะแนน        คือ  ขอ้คาํถามทีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่
    คะแนน  -     คือ  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

    การวิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือ
เนือหา  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  คาํนวณไดต้ามสูตร ดงันี 

    สูตร    IOC         =    

 

    เมือ   IOC      ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

       N     จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  . .    นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  10  ท่าน  คือผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  จาํนวน  5  ท่าน   และผูเ้ชียวชาญดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ    จาํนวน  5  ท่าน 
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  . .  รวบรวมและสรุปขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
ด้านการวิจยัและด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ  เพือนําข้อมูลทีวิเคราะห์ได้ไปสร้างระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ต่อไป 

 

 จากขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สําหรับผูเ้ชียวชาญ  สามารถสรุป
เป็นแผนภูมิ  ไดด้งันี 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที        แสดงขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยใชค้าํถามในลกัษณะปลายเปิด 

(ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  2554 : 116)  และกาํหนดรูปแบบคาํถามใหค้รอบคลุม 

ทงัดา้นการวิจยั  และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งและความเหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน    ท่าน 

ดา้นการวิจยั    ท่าน  และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ    ท่าน 

สร้างประเด็นสัมภาษณ์ 

ดา้นการวิจยั 

สร้างประเด็นสัมภาษณ์ 

ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

วเิคราะห์  โครงสร้าง  รูปแบบ  สาระสาํคญัของทงั    ดา้น 

แลว้นาํผลการวเิคราะห์มาสร้างแบบสัมภาษณ์  เพือสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

โดยกาํหนดหวัขอ้และประเด็นสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเนือหา ทงั    ดา้น 

นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ทีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ 

โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเนือหา  
IOC  

ผา่น  

ผา่น  

ไม่ผา่น 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุง 
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 หลงัจากทีไดท้าํการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทงั    ดา้นแลว้  ไดท้าํการสรุปและวิเคราะห์
ขอ้มูลเพือกาํหนดเป็นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ผลสรุปทีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยัจาํนวน    ท่าน  และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  จาํนวน   

ท่าน  ดงันี 

 

ตารางที      แสดงผลสรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั 

 

ประเด็นขอ้คาํถาม สรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

ขอ้    หากตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 

           ทีพฒันาขึนในส่วนขอ้มูลของผูว้จิยั  

           ควรประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง   

ชือ – สกุล  ผูว้จิยั , ผูร่้วมวจิยั , อาจารยที์ปรึกษา 
สาขาวชิา  คณะวชิา  สถาบนัการศึกษา   
ปีทีทาํการวจิยั   

 

ขอ้    หากตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 

           ทีพฒันาขึน  ในส่วนขอ้มูลของงานวจิยั 

           และงานสร้างสรรค ์ควรประกอบดว้ย 

           ขอ้มูลอะไรบา้ง  

ชืองานวจิยัไทย – องักฤษ,  

บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ ,  คาํสาํคญั,   

บทความฉบบัเตม็  Fulltext 

ขอ้    หากตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 

           ทีพฒันาขึน ขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

           ควรประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง 

รายละเอียดขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ  เช่น   

ปีทีตีพิมพ์ / นาํเสนอ,  ระดบัชาติ / นานาชาติ, 

ประเภทตีพิมพ/์นาํเสนอ 

   

ขอ้    การแสดงผลลพัธ์รายงาน หรือ 

           การแสดงผลขอ้มูลในระบบ  

           ควรประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง 

ชืองานวจิยัไทย – องักฤษ 

ชือผูว้จิยัไทย – องักฤษ 

บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ 

แหล่งขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ   

 

ขอ้    ในความเห็นของท่าน ระบบสารสนเทศ 

           ทีจะพฒันาขึน  ผูใ้ชง้านทวัไปสามารถ 

           เขา้ถึงขอ้มูลอะไรไดบ้า้ง   

ชืองานวจิยั  บทคดัยอ่  คาํสาํคญั 

บทความฉบบัเตม็  Fulltext   

สาขาวชิา  กลุ่มสาขาวชิา 
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 จากตารางที    ขา้งตน้  ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวิจยั  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได้ว่า  ระบบสารสนเทศทีพฒันาขึนในส่วนขอ้มูลของ
ผูว้จิยัทีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศ   ควรประกอบดว้ย  ชือ – สกุล  ผูว้ิจยั   ผูร่้วม
วจิยั   อาจารยที์ปรึกษา  สาขาวชิา  คณะวชิา  สถาบนัการศึกษา   ปีทีทาํการวิจยั   ในส่วนขอ้มูลของ
งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ ควรประกอบดว้ย   ชืองานวิจยั  บทคดัย่อ  คาํสําคญัทงัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  บทความฉบบัเตม็  (Fulltext)   ขอ้มูลอืน ๆทีเกียวขอ้ง  ควรประกอบดว้ย  รายละเอียด
ขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ  เช่น  ประเภทตีพิมพ/์นาํเสนอ   ปีทีตีพิมพ/์นาํเสนอ   ระดบัการตีพิมพ/์

นาํเสนอ  (ชาติ / นานาชาติ)   การแสดงผลลพัธ์รายงาน หรือ การแสดงผลขอ้มูลในระบบ  รวมทงั
ข้อมูลทีผูใ้ช้งานทวัไปสามารถเข้าถึงได้ ควรประกอบด้วย  ชืองานวิจยั  ชือผูว้ิจ ัย  บทคัดย่อ           

คาํสําคญั  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บทความฉบบัเต็ม  (Fulltext)  สาขาวิชา  กลุ่มสาขาวิชา 
และแหล่งขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ   

 

ตารางที      แสดงผลสรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันา 
     ระบบสารสนเทศ 
 

ประเด็นขอ้คาํถาม สรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

ขอ้    ท่านคิดวา่  การใชภ้าษา  PHP  และ 

           ระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL   

           เหมาะสมกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ  

           หรือไม่  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

-  ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

   ทงั    ท่านมีความเห็นวา่  มีความเหมาะสมใน 

   การใชภ้าษา PHP และระบบจดัการฐานขอ้มูล  

   MySQL  กบัการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 

ขอ้    ระบบสารสนเทศทีผูว้จิยัจะพฒันาขึน   

           ควรทาํอะไรไดบ้า้ง   

-  เพิม / แกไ้ข / ลบ  ขอ้มูล รวมทงัคน้หาขอ้มูล 

   ในรูปแบบและเงือนไขต่าง ๆ    

-  การจดัทาํรายงานไดท้งัรูปแบบเอกสาร และ 

   แสดงขอ้มูลในรูปแบบของกราฟ   

-  กาํหนดบทบาทผูใ้ชง้าน 

-  ควรมีการ Login  เพือเขา้สู่ขอ้มูลตามบทบาท 

   ของผูใ้ช ้
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ตารางที      แสดงผลสรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันา 

     ระบบสารสนเทศ   (ต่อ) 

 

ประเด็นขอ้คาํถาม สรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

ขอ้    ระบบสารสนเทศทีผูว้จิยัจะพฒันาขึน   

          ควรเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง 

-  ดา้นวจิยั  ไดแ้ก่  

        ชืองานวจิยัไทย – องักฤษ   

        คาํสาํคญั  บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ   

        การ Download  file  เอกสาร   

        กลุ่มของบทความ เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ 

        สังคมศาสตร์ และ  วทิยาศาสตร์ 

-  ดา้นผูว้จิยั  ไดแ้ก่   

         ชือผูว้จิยั  

        สาขาวชิา / ภาควชิา / คณะวชิา 
        อาจารยที์ปรึกษา   
        ปีการศึกษา 
 

ขอ้   หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้ (User Interface)  

          ควรมีลกัษณะแบบใด  และประกอบดว้ย 

          ขอ้มูลอะไรบา้ง 

ใชง้านง่าย ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน  สะดวกต่อ
การใช้งาน  ควรนาํเสนอขอ้มูลผ่าน UI ทีเรียบ
ง่าย  คาํนึงถึงความแตกต่างของผูใ้ชง้าน เนน้การ
จดัวาง content  ทีสวยงามและเขา้ถึงไดง่้าย 

 

ขอ้   ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการพฒันา 
          ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยั 

          และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   
          สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

          ศิลปากร  

ตอ้งเน้นทีการคน้หา  ทงั basic  search  และ  

advance search  คือคน้ไดม้ากกว่า  field  เช่น 

ค้นจากชือ และสาขาวิชา  หรือ  ปีการศึกษา 
นอกจากนีย ังต้องสามารถค้นบางส่วนของ
ประโยคได้  ควรแสดงการนาํเสนอขอ้มูลใน
ส่วนของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
และคาํนึงถึงการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่า
สารสนเทศทางสถิติ 
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 จากตารางที    ขา้งตน้  ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  สรุปไดว้่า   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้า่  ภาษา PHP และ
ระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL  มีความเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศ  ซึงระบบที
พฒันาขึนควรมีความสามารถในการเพิม / แกไ้ข / ลบ   คน้หาขอ้มูลในรูปแบบตามเงือนไขต่าง ๆ    

รวมทงัการจดัทาํรายงานควรนําเสนอได้ทงัรูปแบบเอกสารและรูปแบบของกราฟ  ควรมีการ
กาํหนดบทบาทผูใ้ชง้าน โดยการ Login  เพือเขา้สู่ขอ้มูลตามบทบาทของผูใ้ช ้  ในส่วนของการเก็บ
ขอ้มูลของระบบควรแบ่งเป็น    ส่วน  คือ ขอ้มูลด้านการวิจยั  เช่น  ชืองานวิจยัไทย – องักฤษ          

บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ  คาํสําคญั   การ Download  file  เอกสาร  และนาํเสนอขอ้มูลตามกลุ่มของ
บทความ เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ  วทิยาศาสตร์  ขอ้มูลดา้นผูว้ิจยั  เช่น ชือผูว้ิจยั         

สาขาวชิา / ภาควชิา / คณะวชิา   อาจารยที์ปรึกษา  และปีการศึกษา    

 การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผูใ้ช้  (User Interface)  ควรออกแบบให้ใช้งานง่าย 

ตวัอกัษรอ่านง่าย  ชดัเจน  สะดวกต่อการใชง้าน  ควรนาํเสนอขอ้มูลผา่น User Interface ทีเรียบง่าย  

คาํนึงถึงความแตกต่างของผูใ้ชง้าน  เนน้การจดัวาง content  ทีสวยงามและเขา้ถึงไดง่้าย 

 ขอ้เสนอแนะเพิมเติมอืน ๆ สรุปไดว้่า  ระบบควรเน้นทีการคน้หา  ทงั basic  search  

และ  advance search  คือคน้ไดม้ากกวา่  field  เช่น คน้จากชือ และสาขาวิชา  หรือ  ปีการศึกษา 
นอกจากนียงัตอ้งสามารถคน้บางส่วนของประโยคได ้ ควรแสดงการนาํเสนอขอ้มูลในส่วนของการ
ตีพิมพผ์ลงานวิจยัของนกัศึกษา และคาํนึงถึงการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นค่าสารสนเทศทางสถิติ 

เพือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและน่าเชือถือมากขึน 

 .   ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 

     ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบั
บณัฑิตศึกษา   ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศตามทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ   

(System Development Life Cycle  :  SDLC) (โอภาส  เอียมสิริวงศ,์ )   มีขนัตอนดงันี 

  . .   การกาํหนดปัญหา (Problem Definition)   

    ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาจากเอกสาร  วิธีการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที  โดยใชว้ิธี
สังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์  สามารถสรุปไดด้งันี 

    . . .  การสําเร็จการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาจะต้องเผยแพร่บทความ 

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค ์ทีเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ  และแนบเอกสาร
การรับรองตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานหรือนาํเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณชน พร้อมกบัคาํร้องขอสําเร็จ
การศึกษาส่งใหก้บับณัฑิตวทิยาลยั   
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    . . .   การจดัเก็บขอ้มูลงานวจิยั/งานสร้างสรรค ์ มีการจดัเก็บ    รูปแบบคือ 

       . การจดัเก็บเอกสารในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร  เป็นการจดัเก็บ
เอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร  ไดแ้ก่  คาํร้องขอสําเร็จการศึกษา  บทคดัย่อภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ  เอกสารตอบรับการตีพมิพ ์ ใบประกาศนียบตัรในการนาํเสนอผลงาน 

       2.  การจดัเก็บเอกสารไวใ้นคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  

การตีพิมพ ์/ นาํเสนอผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ ไฟล์บทความวิจยั  ซึงปัจจุบนับณัฑิตวิทยาลยั
ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาเขา้เวบ็ไซต ์ reg.su.ac.th  และกรอกขอ้มูลการตีพิมพ ์/ การนาํเสนอผลงานวจิยั  

    . . .   ปัญหาของการจดัเก็บขอ้มูลของระบบงานเดิม  การจดัเก็บขอ้มูลไว้
ในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ขอ้มูล  แต่เนืองจากระบบสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้พียงอย่างเดียวไม่
สามารถนาํข้อมูลการตีพิมพ์ / นาํเสนอออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  จากสภาพและปัญหา
ดงักล่าว  ผูว้จิยัไดแ้สดงใหเ้ห็นสภาพและปัญหาทีชดัเจนขึน  ดงัแสดงในภาพที   
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที      แสดงการทาํงานของระบบเดิม 
 

 

  . .   การวเิคราะห์ (Analysis) 

        เป็นขนัตอนของการวเิคราะห์การดาํเนินงานของระบบปัจจุบนั โดยการนาํผล
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทงั    ดา้น คือดา้นการวิจยั  และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  มา
เป็นขอ้มูลและแนวทางในการกาํหนดขอบข่ายในการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยมีวธีิการดงันี 

    . . .   กาํหนดกลุ่มผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ  ในทีนีผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่ม
ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ  ออกเป็น    กลุ่มคือ   

       )  ผูดู้แลระบบ  (Administrator)  จดัการฐานขอ้มูล Back Office  

เช่น  การเพิม ลบ  แกไ้ข  กลุ่มวชิา  คณะวชิา  ภาควชิา  สาขาวชิา  งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์  

       )  เจา้หนา้ที (Staff)   ดูขอ้มูล  คน้หาขอ้มูล  และสรุปขอ้มูลรวมทงั
สถิติทีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

       )  นกัศึกษา  (User)   เพิมขอ้มูลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

INPUT 

-  ขอ้มูลงานวจิยัและ 

    งานสร้างสรรค ์

PROCESS 

-  ระบบบนัทึกขอ้มูล 
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    . . .   สร้างแบบจาํลองกระบวนการ  (Process  Modeling)  การดาํเนินการ
ในขนัตอนนี คือการสร้างแบบจาํลองกระบวนการ  (Process Modeling)  หมายถึงการสร้าง
แบบจาํลองกระบวนการทาํงานของระบบในรูปแบบของแผนภาพทีเรียกวา่แผนภาพกระแสขอ้มูล  

(Data Flow Diagram)  โดยกาํหนดแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัต่าง ๆ ตงัแต่ระดบัที  คือ
แผนผงับริบท  ซึงจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผูใ้ช้งานหรือสิงทีเกียวขอ้งกับระบบ  (Boundary)  

กระบวนการทาํงานของระบบ  (Process)  กระแสขอ้มูล  (Flow)  และแหล่งเก็บขอ้มูล  (Data store)  

ในส่วนของแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที -  จะแสดงให้เห็นรายละเอียดการทาํงานทงัหมดของ
ระบบ  ดงัภาพที   

 

นกัศกึษา

0

ระบบสารสนเทศเพืองานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศกึษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร

- ข้อมลูงานวิจยั

บคุคลทวัไป- ข้อมลู Login
- ข้อมลูงานวิจยั
- ข้อมลูคําสืบค้น

- ข้อมลูสืบค้น

- ข้อมลูงานวิจยั

เจ้าหน้าทีผู้ดแูลระบบ

- ข้อมลู Login
- ข้อมลูคําสืบค้น
- ข้อมลูงานวิจยั
- ข้อมลูการสอบถาม

- ข้อมลูงานวิจยั
- ช้อมลูกลุม่วิชา
- ข้อมลูคณะวิชา
- ข้อมลูภาควิชา
- ข้อมลูสาขาวิชา
- ข้อมลูสถิติกลุม่วิชา
- ข้อมลูสถิติคณะวิชา
- ข้อมลูสถิติภาควิชา
- ข้อมลูสถิติสาขาวิชา

- ข้อมลู Login
- ข้อมลูคําสืบค้น
- ข้อมลูการสอบถาม

- ข้อมลูงานวิจยั
- ข้อมลูสถิติกลุม่วิชา
- ข้อมลูสถิติคณะวิชา
- ข้อมลูสถิติภาควิชา
- ข้อมลูสถิติสาขาวิชา
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 1. Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดบับณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ในระดบั 0(Level - 0) นนั เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง  External Entity กระแสขอ้มูล และ Process โดยผูที้
เกียวขอ้งกบัระบบนนั แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1.1  บุคคลทวัไป เป็นบุคคลทีมาใช้งานในการคน้หาข้อมูลของงานวิจยัทีมีอยู่ใน
ระบบต่างๆ โดยบุคคลทวัไปนนัจะใชค้าํคน้ในการคน้หาขอ้มูลและระบบจะส่งขอ้มูลคน้คืนซึงจะ
เป็นขอ้มูลงานวจิยัทีตรงกบัคาํคน้เหล่านนัไปยงัหนา้แสดงผลของจอภาพ 

  1.2  นกัศึกษา จะเป็นบุคคลทีสามารถเพิมขอ้มูลงานวิจยั ของตนเองได ้โดยจะเพิม
รายละเอียดในงานวิจยัของตนเอง เช่น ชือเรือง ชือผูว้ิจยั คาํสําคญั บทคดัยอ่ ปีการศึกษา สาขาวิชา 
เป็นตน้ ระบบก็จะบนัทึกขอ้มูลทีนกัศึกษากรอกเขา้ไปในฐานขอ้มูล  

  1.3  เจา้หนา้ที ในทีนีหมายถึงเจา้หนา้ทีประจาํคณะ โดยเจา้หนา้ทีเหล่านีสามารถเขา้
สู่ระบบเพือตรวจสอบสถิติต่าง ๆ ไดเ้ช่น กราฟและตารางแสดงจาํนวนงานวิจยัเรียงตามคณะและปี
การศึกษา  เป็นตน้ เพือนาํขอ้มูลเหล่านีไปสรุปผลและรายงานต่อคณะวชิาต่อไป 

  1.4  ผูดู้แลระบบ หรือ Administrator โดยกลุ่มนีสามารถเขา้ไป เพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล
ต่าง ๆ  ในระบบได ้เช่น กลุ่มวชิา คณะวชิา สาขาวชิา เป็นตน้ 
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3.0
สอบถามข้อมลูทางสถิติ

4.0
สืบค้นข้อมลูงานวิจยั

นกัศกึษา

คําสืบค้น
ข้อมลูงานวิจยั

D1  ข้อมลูงานวิจยั

คําสืบค้น
ข้อมลูงานวิจยั

ผู้ ใช้ทวัไป
คําสืบค้น

ข้อมลูงานวิจยั

เจ้าหน้าที
คําสืบค้น

ข้อมลูงานวิจยั

ผู้ดแูลระบบ

คําสืบค้นข้อมลูงานวิจยั

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา

D1  ข้อมลูงานวิจยั

สอบถาม
ข้อมลู
ทางสถิติ ข้อมลูสถิติ

ชือกลุม่
ข้อมลูกลุม่
ชือคณะ

ข้อมลูคณะ

ชือภาคข้อมลูภาค

ชืองานวิจยั

ข้อมลูงานวิจยั

ชือสาขา
ข้อมลูสาขา

2.0
ดําเนินการโดย
ผู้ดแูลระบบ

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา

D1  ข้อมลูงานวิจยั

ชือกลุม่
ข้อมลูกลุม่
ชือคณะ

ข้อมลูคณะ
ชือภาค

ข้อมลูภาค

ชืองานวิจยั
ข้อมลูงานวิจยั

ชือสาขา
ข้อมลูสาขา

1.0
ตรวจสอบผู้ใช้งาน

ชือ รหสัเข้าใช้งาน

สทิธิการเข้าใช้งาน

ชือ รหสัเข้าใช้งาน

สทิธิการเข้าใช้งาน

ชือ รหสัเข้าใช้งาน

สทิธิการเข้าใช้งาน

สอบถามข้อมลูระบบ ข้อมลูระบบ

5.0
เพิมข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูงานวิจยั

D6  ข้อมลูผู้ใช้งาน

ชือ รหสัเข้าใช้งานสทิธิการเข้าใช้งาน

ข้อมลูทางสถิติสอบถามข้อมลูสถิติ

 
 

ภาพที    Data Flow Diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  

  มหาวทิยาลยัศิลปากร 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  103 

2.0
ดําเนินการโดยผู้ดแูลระบบ

2.1
เพิมข้อมลู

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา

D1  ข้อมลูงานวิจยั
ข้อมลูกลุม่วิชา

ข้อมลุคณะวิชา

ข้อมลูภาควิชา

ข้อมลูสาขาวิชา

2.2
แก้ไขข้อมลู

ข้อมลูงานวิจยั
ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูกลุม่วิชา
ข้อมลูกลุม่วิชา

ข้อมลูคณะวิชา
ข้อมลูคณะวิชา

ข้อมภูาควิชา
ข้อมลูภาควิชา

ข้อมลูสาขาวิชา
ข้อมลูสาขาวิชา

2.3
ลบข้อมลู

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา

D1  ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูกลุม่วิชา

ข้อมลุคณะวิชา

ข้อมลูภาควิชา

ข้อมลูสาขาวิชา

2.4
สืบค้น

คําค้นงานวิจยั
ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูกลุม่วิชา
รหสักลุม่วิชา

ข้อมลูคณะวิชา
รหสักลุม่วิชา

ข้อมภูาควิชา
รหสัคณะวิชา

ข้อมลูสาขาวิชารหสัภาควิชา

ช้อมลูตามสทิธิผู้ ใช้

ช้อมลูตามสทิธิผู้ ใช้ ช้อมลูตามสทิธิผู้ ใช้

ช้อมลูตามสทิธิผู้ ใช้
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2.0
ดําเนินการโดย
ผู้ดแูลระบบ

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

2.1
เพิมข้อมลู

2.1.1
เพิมข้อมลูกลุม่วิชา ชือกลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา2.1.2
เพิมข้อมลูคณะวิชา

ชือคณะวิชา
รหสักลุม่วิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา2.1.3
เพิมข้อมลูภาควิชา

ชือภาควิชา
รหสัคณะวิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา2.1.4
เพิมข้อมลูสาขาวิชา

ชือสาขาวิชา
รหสัภาควิชา

สทิธิการใช้งาน

ชือกลุม่วิชา

ชือคณะวิชา
รหสักลุม่วิชา

ชือภาควิชา
รหสัคณะวิชา

ชือสาขาวิชา
รหสัภาควิชา
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2.0
ดําเนินการโดย
ผู้ดแูลระบบ

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

2.2
แก้ไขข้อมลู

2.2.1
ตรวจสอบข้อมลูกลุม่วิชา

2.2.9
ตรวจสอบข้อมลูงานวิจยั

2.2.2
แก้ไขกลุม่วิชา

รหสักลุม่วิชา
ชือกลุม่วิชาทีแก้ไข

รหสักลุม่วิชา
ชือกลุม่วิชาทีแก้ไข

D3  ข้อมลูคณะวิชา2.2.3
ตรวจสอบข้อมลูคณะวิชา

2.2.4
บนัทกึข้อมลูคณะวิชา

รหสัคณะวิชา
ชือคณะวิชาทีแก้ไข
รหสักลุม่วิชาทีแก้ไข

รหสัคณะวิชา
ชือคณะวิชาทีแก้ไข
รหสักลุม่วิชาทีแก้ไข

D4  ข้อมลูภาควิชา2.2.5
ตรวจสอบข้อมลูภาควิชา

2.2.6
บนัทกึข้อมลูภาควิชา

รหสัภาควิชา
ชือภาควิชาทีแก้ไข
รหสัคณะวิชาทีแก้ไข

รหสัภาควิชา
ชือภาควิชาทีแก้ไข
รหสัคณะวิชาทีแก้ไข

D5  ข้อมลูสาขาวิชา2.2.7
ตรวจสอบข้อมลูสาขาวิชา

2.2.8
บนัทกึข้อมลูสาขาวิชา

รหสัสาขาวิชา
ชือสาขาวิชาทีแก้ไข
รหสัภาควิชาทีแก้ไข

รหสัสาขาวิชา
ชือสาขาวิชาทีแก้ไข
รหสัภาควิชาทีแก้ไข

D1  ข้อมลูงานวิจยั

ชือผู้แตง่ ชือบทความ คําสําคญั
บทคดัยอ่ ปีทีพิมพ์ รายละเอียด สาขาวิชา
วารสารทีตีพิมพ์ งานประชมุทีเผยแพร่(ทีแก้ไข)

สทิธิการใช้งาน

รหสักลุม่วิชา

รหสัคณะวิชา

รหสัภาควิชา

รหสัสาขาวิชา

รหสังานวิจยั

รหสักลุม่วิชา
ชือกลุม่วิชา

รหสัคณะวิชา ชือคณะวิชา  รหสักลุม่วิชา

รหสัภาควิชา  ชือภาควิชา  รหสัคณะวิชา

รหสัสาขาวิชา ชือสาขาวิชา รหสัภาควิชา

<- ชือกลุม่วิชา - รหสักลุม่วิชา ->

<- ชือคณะวิชา - รหสัคณะวิชา ->

<- ชือภาควิชา - รหสัภาควิชา ->

ชือผู้แตง่ ชือบทความ คําสําคญั
บทคดัยอ่ ปีทีพิมพ์ รายละเอียด สาขาวิชา
วารสารทีตีพิมพ์ งานประชมุทีเผยแพร่

2.2.10
บนัทกึข้อมลูงานวิจยั

ชือผู้แตง่ ชือบทความ คําสําคญั
บทคดัยอ่ ปีทีพิมพ์ รายละเอียด สาขาวิชา
วารสารทีตีพิมพ์ งานประชมุทีเผยแพร่(ทีแก้ไข)

<- ชือสาขาวิชา - รหสัสาขาวิชา ->
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2.0
ดําเนินการโดย
ผู้ดแูลระบบ

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

2.3
ลบข้อมลู

2.3.1
ตรวจสอบข้อมลูกลุม่วิชา

2.3.9
ยืนยนัและลบงานวิจยั

2.3.2
ลบกลุม่วิชา

รหสักลุม่วิชา รหสักลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา2.3.3
ตรวจสอบข้อมลูคณะวิชา

2.3.4
บนัทกึข้อมลูคณะวิชา

รหสัคณะวิชา รหสัคณะวิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา2.3.5
ตรวจสอบข้อมลูภาควิชา

2.3.6
บนัทกึข้อมลูภาควิชา

รหสัภาควิชา รหสัภาควิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา2.3.7
ตรวจสอบข้อมลูสาขาวิชา

2.3.8
บนัทกึข้อมลูสาขาวิชา

รหสัสาขาวิชา รหสัสาขาวิชา

D1  ข้อมลูงานวิจยั

รหสังานวิจยั

สทิธิการใช้งาน

รหสักลุม่วิชา

รหสัคณะวิชา

รหสัภาควิชา

รหสัสาขาวิชา

รหสังานวิจยั

รหสักลุม่วิชา
จํานวนคณะวิชา

รหสัคณะวิชา
จํานวนภาควิชา

รหสัภาควิชา
จํานวนสาขาวิชา

รหสัสาขาวิชา

จํานวนงานวิจยั

 
 

 

ภาพที    Data Flow Diagram Level 3   ลบขอ้มูล  โดยผูดู้แลระบบ 
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3.0
สอบถามข้อมลู
ทางสถิติ

D2  ข้อมลูกลุม่วิชา

3.1
ข้อมลูสถิติแบง่ตาม 

catecories

3.2
ตรวจสอบข้อมลูกลุม่วิชา

D3  ข้อมลูคณะวิชา

3.3
ตรวจสอบข้อมลูคณะวิชา

D4  ข้อมลูภาควิชา

3.4
ตรวจสอบข้อมลูภาควิชา

D5  ข้อมลูสาขาวิชา

3.5
ตรวจสอบข้อมลูสาขาวิชา

D1  ข้อมลูงานวิจยั

สทิธิการใช้งาน

สอบถามช้อมลูกลุม่

สอบถามช้อมลู
คณะวิชา

สอบถาม
ช้อมลู
ภาควิชา

สอบถาม
ช้อมลู

สาขาวิชา

3.6
แสดงข้อมลูกราฟและตารางทีหน้าจอหรือปรินต์ทาง

เครืองพิมพ์

ชือกลุม่วิชา

<-- จํานวนงานวิจยั ทีอยูใ่นกลุม่วิชา 
สอบถามงานวิจยั ทีอยูใ่นกลุม่วิชา -->

ชือคณะวิชา

<-- จํานวนงานวิจยั ทีอยูใ่นคณะวิชา 
สอบถามงานวิจยั ทีอยูใ่นคณะวิชา -->

ข้อมลูงานวิจยั แบง่ตามกลุม่วิชา

ข้อมลูงานวิจยั แบง่ตามคณะวิชา

ชือภาควิชา

ชือสาขาวิชา

<-- จํานวนงานวิจยั ทีอยูใ่นภาค 
สอบถามงานวิจยั ทีอยูใ่นภาควิชา -->

<-- จํานวนงานวิจยั ทีอยูใ่นสาขา
สอบถามงานวิจยั ทีอยูใ่นสาขาวิชา -->

ข้อมลูงานวิจยั แบง่ตามภาควิชา

ข้อมลูงานวิจยั แบง่ตามสาขาวิชา

 
 

 

ภาพที    Data Flow Diagram Level  2   ขอ้มูลสถิติต่าง ๆ  
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4.0
สืบค้นข้อมลู
งานวิจยั

4.1
กระบวนการสืบค้นข้อมลูสทิธิการใช้งาน

4.2
แสดงผลการสืบค้นทาง

หน้าจอ

D1  ข้อมลูงานวิจยั

คําค้น ข้อมลูงานวิจยั

ข้อมลูงานวิจยั
ทีตรงกบัคําค้น

 
 

 

ภาพที    Data Flow Diagram Level  2   สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยั  

 

 

 

 

5.0
เพิมข้อมลูงานวิจยั

สทิธิการใช้งาน

5.3
แสดงผลข้อมลูงานวิจยั ทีเพิม

ทางหน้าจอ

5.1
ตรวจสอบความครบถ้วนและ

บนัทกึข้อมลูงานวิจยั

5.2
เพิมข้อมลูงานวิจยั

ชือผู้แตง่ ชือบทความ คําสําคญั
บทคดัยอ่ ปีทีพิมพ์ รายละเอียด สาขาวิชา
วารสารทีตีพิมพ์ งานประชมุทีเผยแพร่

D1  ข้อมลูงานวิจยั

ชือผู้แตง่ ชือบทความ คําสําคญั
บทคดัยอ่ ปีทีพิมพ์ รายละเอียด สาขาวิชา
วารสารทีตีพิมพ์ งานประชมุทีเผยแพร่

ข้อมลูงานวิจยั ทีเพิม

 
 

 

ภาพที    Data Flow Diagram Level  2   เพิมขอ้มูลงานวจิยั  
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 . แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ  (Data Flow Diagram Level –  , DFD Level - ) 

เป็นแผนภาพทีแสดงรายละเอียดของ process ของ context diagram โดยที DFD Level –  จะแสดง
กระบวนการยอ่ยของระบบงานทงัหมดในภาพรวม ซึงประกอบดว้ย process ต่างๆ ดงัต่อไปนี 

  .   กระบวนการที .  เป็นการตรวจสอบการใช้งานระบบ  ผูใ้ช้งานจะตอ้ง login 

ทุกครังในการเขา้ใชง้านระบบ โดยกระบวนการนีจะตรวจสอบชือ รหัสผ่าน และสิทธิการใชง้าน
ตามชือของผูใ้ช ้

  .   กระบวนการที .  เป็นกระบวนการของผูดู้แลระบบ ทีทาํหน้าทีดูแล เพิม ลบ 

หรือแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ทีเป็นแกนหลกัของระบบ เช่น กลุ่มวชิา คณะวชิา สาขาวชิา เป็นตน้ 

  .   กระบวนการที .  เป็นการแสดงสถิติต่างๆ ทีผูที้จะเขา้ถึงไดน้นัคือผูดู้แลระบบ
และเจา้หน้าทีประจาํคณะ ซึงกระบวนการนีจะมีหน้าทีสรุปขอ้มูลของจาํนวนงานวิจยัออกมาเป็น
ตวัเลขโดยนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนงานวจิยัในรูปแบบของกราฟและตารางโดยแบ่งตามประเภทต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เช่น แบ่งตามคณะวชิา แบ่งตามภาควชิา เป็นตน้ 

  .   กระบวนการที .  เป็นกระบวนการสืบคน้ขอ้มูล โดยส่วนนี ผูใ้ช้งานทุกคนมี
สิทธิเขา้ถึงไดท้งัหมด โดยกระบวนการนี จะรับคาํคน้ทีผูใ้ชป้้อนมา และนาํไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
งานวิจัยทีเก็บอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัย  ซึงเมือผูใ้ช้งานได้ทาํการค้นหางานวิจัยแล้วจะมีการ
แสดงผลเป็นรายการและสามารถกดเลือกเพือเขา้ไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได ้

  .   กระบวนการที .  เป็นกระบวนการเพิมขอ้มูลของงานวิจยั โดยผูมี้สิทธิเขา้ใช้
ในส่วนนีจะมี  กลุ่มคือนกัศึกษาและผูดู้แลระบบ โดยกระบวนการนีมีหนา้ทีบนัทึกขอ้มูลงานวิจยั
ทีผูใ้ช้งานป้อนเขา้มา แล้วเก็บในฐานขอ้มูล โดยงานวิจยัก็จะมีรายละเอียด เช่น  ชืองานวิจยัทงั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ชือผูว้ิจยั   บทคัดย่อภาษไทย  บทคดัย่อภาษาองักฤษ  คาํสําคัญ 

สาขาวชิา   การตีพิมพล์งในวารสาร  และการนาํเสนอผลงาน รวมทงัรายละเอียดอืน ๆ เป็นตน้ 

 . แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ  (Data Flow Diagram Level –  , DFD Level - ) 

เป็นแผนภาพทีแสดงรายละเอียดของ process ของ context diagram โดยที DFD Level –  จะแสดง
กระบวนการยอ่ยของระบบงานของ DFD Level   ซึงประกอบดว้ย process ต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี 

  .   กระบวนการที .  เป็นกระบวนการเพิมขอ้มูล โดยกระบวนการนีจะเพิมขอ้มูล
ในส่วนต่างๆ ของระบบ ซึงไดแ้ก่ ขอ้มูลงานวิจยั ขอ้มูลกลุ่มวิชา ขอ้มูลคณะวิชา ขอ้มูลภาควิชา 
และขอ้มูลสาขาวชิา 
  .    กระบวนการที .  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูล โดยกระบวนการนีจะแกไ้ข
ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ซึงได้แก่ ข้อมูลงานวิจยั ข้อมูลกลุ่มวิชา ข้อมูลคณะวิชา ข้อมูล
ภาควชิา และขอ้มูลสาขาวชิา 
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  .   กระบวนการที .  เป็นกระบวนการลบขอ้มูล โดยกระบวนการนีจะลบขอ้มูล
ในส่วนต่าง ๆ  ของระบบ ซึงไดแ้ก่ ขอ้มูลงานวิจยั ขอ้มูลกลุ่มวิชา ขอ้มูลคณะวิชา ขอ้มูลภาควิชา 
และขอ้มูลสาขาวชิา 
  .   กระบวนการที .  เป็นกระบวนการสืบคน้ขอ้มูล โดยกระบวนการนีจะสืบคน้
ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของระบบ และแสดงออกมาในรูปของตาราง  ซึงไดแ้ก่ ขอ้มูลงานวิจยั ขอ้มูล
กลุ่มวชิา ขอ้มูลคณะวชิา ขอ้มูลภาควชิา และขอ้มูลสาขาวชิา 

  .   กระบวนการ .  เป็นกระบวนการรวบรวมและแสดงผลของสถิติขอ้มูลงานวิจยั 

โดยแบ่งเป็นการแสดงผลตามกลุ่มวชิา ตามคณะวชิา ตามภาควชิา และตามสาขาวชิา 
  .   กระบวนการ .  เป็นกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัตาม
กลุ่มวชิา โดยกระบวนการนีจะนาํขอ้มูลของงานวจิยัทีอยูใ่นกลุ่มวชิานนั ๆ มารวบรวมไวเ้พือเตรียม
ทีจะนาํไปสู่กระบวนการที .  (แสดงผลขอ้มูล) ต่อไป 

  .   กระบวนการ .  เป็นกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัตาม
คณะวิชา โดยกระบวนการนีจะนาํขอ้มูลของงานวิจยัทีอยู่ในคณะวิชานัน ๆ มารวบรวมไวเ้พือ
เตรียมทีจะนาํไปสู่กระบวนการที .  (แสดงผลขอ้มูล) ต่อไป 

  .   กระบวนการ .  เป็นกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัตาม
ภาควชิา โดยกระบวนการนีจะนาํขอ้มูลของงานวจิยัทีอยูใ่นภาควิชานนัๆมารวบรวมไวเ้พือเตรียมที
จะนาํไปสู่กระบวนการที .  (แสดงผลขอ้มูล) ต่อไป 

  .   กระบวนการ .  เป็นกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัตาม
สาขาวิชา โดยกระบวนการนีจะนาํขอ้มูลของงานวิจยัทีอยู่ในสาขาวิชานัน ๆ มารวบรวมไวเ้พือ
เตรียมทีจะนาํไปสู่กระบวนการที .  (แสดงผลขอ้มูล) ต่อไป 

  .  กระบวนการ .  เป็นกระบวนการแสดงผลขอ้มูล โดยกระบวนการนีจะนาํ
ผลขอ้มูลทีไดจ้ากกระบวนการที . , . , .  และ กระบวนการที .  มาจดัแสดงผลในรูปของ
กราฟและตาราง 

  .  กระบวนการที .  เป็นกระบวนการสืบคน้ขอ้มูลของงานวิจยัทีต่อมาจาก
กระบวนการที .  โดยกระบวนการนี จะรับคาํคน้ทีผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเขา้มา และนาํไปเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลงานวิจยัทีเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลงานวิจยั ซึงจะเปรียบเทียบทงัหมด  อยา่งคือ ชืองานวิจยั 

ชือผูว้จิยั   คาํสาํคญั และบทคดัยอ่ ต่อจากนนัจะนาํมา ranking โดยนบัจากงานวิจยัทีพบคาํเหล่านนั
มากทีสุดจะอยูอ่นัดบัที  ส่วนทีอยูน่อ้ยกวา่ก็จะอยูอ่นัดบัรองลงมา 
  .  กระบวนการที .  เป็นกระบวนการแสดงผลของงานวิจัยทีสืบค้นจาก
กระบวนการที .  เพือนาํมาแสดงบนหนา้จอในรูปของรายการ และแสดงผลแบ่งเป็นแต่ละหนา้ 
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  .  กระบวนการที .  เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของ
งานวิจยัทีถูกกรอกเขา้มาโดยผูใ้ช้งานก่อนทีจะมีการเพิมลงไปในฐานขอ้มูล โดยเป็นกระบวนการ
ยอ่ยของการเพิมขอ้มูล  

  .  กระบวนการที .  คือการบันทึกข้อมูลทีได้รับการตรวจสอบแล้วลงใน
ฐานขอ้มูลงานวจิยั 

  .  กระบวนการที .  คือการแสดงผลขอ้มูลทีไดถู้กบนัทึกไปแลว้ 

 . แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ  (Data Flow Diagram Level –  , DFD Level - ) 

เป็นแผนภาพทีแสดงรายละเอียดของ process ของ context diagram โดยที DFD Level –  จะแสดง
กระวนการยอ่ยของระบบงานของ DFD Level  -   ซึงประกอบดว้ย process ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการเพิมขอ้มูลกลุ่มวิชา โดยกระบวนการนีจะ
รับขอ้มูลมาจากผูใ้ชง้านและบนัทึกลงไปในฐานขอ้มูลกลุ่มวชิา 
  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการเพิมขอ้มูลคณะวิชา โดยกระบวนการนีจะ
รับขอ้มูลมาจากผูใ้ชง้านและบนัทึกลงไปในฐานขอ้มูลคณะวชิา 
  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการเพิมขอ้มูลภาควิชา โดยกระบวนการนีจะ
รับขอ้มูลมาจากผูใ้ชง้านและบนัทึกลงไปในฐานขอ้มูลภาควชิา 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการเพิมขอ้มูลสาขาวชิา โดยกระบวนการนีจะ
รับขอ้มูลมาจากผูใ้ชง้านและบนัทึกลงไปในฐานขอ้มูลสาขาวชิา 
  .   กระบวนการที . .  เป็นการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มวิชาก่อนการแก้ไข โดย
กระบวนการนีจะดึงขอ้มูลกลุ่มวชิาจากฐานขอ้มูลมาแสดงผล 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลทีแกไ้ขแลว้ของกลุ่มวิชาลง
ในฐานขอ้มูลกลุ่มวชิา 
  .  กระบวนการที . .  เป็นการตรวจสอบข้อมูลคณะวิชาก่อนการแก้ไข โดย
กระบวนการนีจะดึงขอ้มูลคณะวชิาจากฐานขอ้มูลมาแสดงผล 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลทีแกไ้ขแลว้ของคณะวิชา ลง
ในฐานขอ้มูลคณะวชิา 
  .   กระบวนการที . .  เป็นการตรวจสอบข้อมูลภาควิชาก่อนการแก้ไข โดย
กระบวนการนีจะดึงขอ้มูลภาควชิาจากฐานขอ้มูลมาแสดงผล 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลทีแกไ้ขแลว้ของภาควิชา 
ลงในฐานขอ้มูลภาควชิา 
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  .  กระบวนการที . .  เป็นการตรวจสอบขอ้มูลสาขาวิชาก่อนการแกไ้ข โดย
กระบวนการนีจะดึงขอ้มูลสาขาวชิาจากฐานขอ้มูลมาแสดงผล 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลทีแกไ้ขแลว้ของสาขาวิชา 
ลงในฐานขอ้มูลสาขาวชิา 
  .  กระบวนการที . .  เป็นการตรวจสอบขอ้มูลงานวิจยัก่อนการแก้ไข โดย
กระบวนการนีจะดึงขอ้มูลงานวจิยัจากฐานขอ้มูลมาแสดงผล 

  .   กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลทีแกไ้ขแลว้ของงานวิจยั 

ลงในฐานขอ้มูลงานวจิยั 

  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลของกลุ่มวิชาวา่มีคณะ
วชิาอยูใ่นกลุ่มนีหรือไม่ ถา้ไม่มีจึงจะสามารถลบได ้

  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการลบกลุ่มวิชาออกจากฐานขอ้มูลกลุ่ม
วชิา 
  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของคณะวิชาว่ามี
ภาควชิาอยูใ่นกลุ่มนีหรือไม่ ถา้ไม่มีจึงจะสามารถลบได ้

  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการลบคณะวิชาออกจากฐานขอ้มูลคณะ
วชิา 
  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของภาควิชาว่ามี
สาขาวชิาอยูใ่นกลุ่มนีหรือไม่ ถา้ไม่มีจึงจะสามารถลบได ้

  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการลบภาควชิาออกจากฐานขอ้มูลภาควชิา 

  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลของสาขาวิชาว่ามี
งานวจิยัอยูใ่นกลุ่มนีหรือไม่ ถา้ไม่มีจึงจะสามารถลบได ้

  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการลบสาขาวิชาออกจากฐานข้อมูล
สาขาวชิา 
  .  กระบวนการที . .  เป็นกระบวนการทืยืนยนัและลบงานวิจัยออกจาก
ฐานขอ้มูลงานวจิยั 
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    . . .   สร้างแผนภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งอินติตี  (ER-Diagram)  ขนัตอน
ต่อไปก็คือการสร้างแผนภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนติตี  (ER-Diagram)  ซึงภายในแผนภาพจะ
แสดงให้เห็นถึงเอนติตี  (Entity)  หมายถึงขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบับุคคล  สถานที  หรือเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมทีเกิดขึนในระบบความสัมพนัธ์ (Relation)  หมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนติตีซึง
สามารถกาํหนดความสัมพนัธ์ไดห้ลายแบบแลว้แต่ความเกียวขอ้งกนั  และแอตทริบิว  (Attribute)  

หมายถึงคุณสมบติัของเอนติตี  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนติตีนีจะทาํให้มองเห็นถึง
ภาพรวมของระบบทีทุกสิงมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์ทงัในเรืองของบุคคล  สถานที  และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพที  30 
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 การออกแบบด้วยแผนภาพความสัมพนัธ์นันจะทาํให้มองเห็นภาพรวมของเอนติตี
ทงัหมดทีมีในระบบ  รวมทงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนติตีวา่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั
อยา่งไร  ดงัต่อไปนี 

 เอนติตี  งานวิจยั  (j_main)  และ  เอนติตี ผูใ้ชง้าน  (user)  มีความสัมพนัธ์กนัแบบ one 

to many โดยผูใ้ชง้าน  คน สามารถบนัทึกขอ้มูลงานวิจยัไดห้ลายงาน แต่งานวิจยั  งาน จะมีการ
บนัทึกโดยผูใ้ชง้านไดเ้พียง    คนเท่านนั 

 เอนติตี  งานวิจยั (j_main)  และ  เอนติตี การนาํเสนองานวิจยั (present)  มีความสัมพนัธ์
กนัแบบ one to many โดยการนาํเสนองานวจิยั   งาน สามารถมีงานวิจยัไดห้ลายงาน แต่งานวิจยั  

งาน จะมีการนาํเสนอไดเ้พียง  งานเท่านนั 

 เอนติตี  งานวิจยั (j_main)  และ  เอนติตี การตีพิมพ ์ (public)  มีความสัมพนัธ์กนัแบบ 

one to many โดยการตีพิมพ ์   การตีพิมพ ์สามารถมีงานวิจยัไดห้ลายงาน แต่งานวิจยั  งาน จะมี
การตีพิมพไ์ดเ้พียง    วารสารเท่านนั 

 เอนติตี  งานวจิยั (j_main)  และ  เอนติตี ปีทีพิมพ ์(year)  มีความสัมพนัธ์กนัแบบ one to 

many โดยปีทีพิมพ ์  ปี สามารถมีงานวจิยัไดห้ลายงาน แต่งานวิจยั  งาน จะปีทีตีพิมพไ์ดเ้พียง  ปี
เท่านนั 

 เอนติตี  งานวิจยั  (j_main)  และ  เอนติตี สาขาวิชา (branch)  มีความสัมพนัธ์กนัแบบ 

one to many โดยสาขาวชิา  สาขา สามารถมีงานวจิยัไดห้ลายงาน แต่งานวิจยั  งาน จะมีสาขาวิชา
เพียง  สาขาเท่านนั 

 เอนติตี  งานผูใ้ชง้าน  (user)  และ  เอนติตี ประเภทผูใ้ชง้าน (usertype)  มีความสัมพนัธ์
กนัแบบ one to many โดยประเภทผูใ้ชง้าน    ประเภท สามารถมีผูใ้ชง้านไดห้ลายคน ผูใ้ชง้าน  

คน จะมีประเภทผูใ้ชง้าน  ประเภท 

 เอนติตี  สาขาวิชา  (branch)  และ  เอนติตี ภาควิชา (department)  มีความสัมพนัธ์กนั
แบบ one to many โดยภาควิชา  ภาค สามารถมีสาขาวิชาได้หลายสาขาวิชา แต่สาขาวิชา  

สาขาวชิา จะมีภาควชิาเพียง  ภาควชิาเท่านนั 

 เอนติตี  ภาควชิา (department)  และ  เอนติตี คณะวชิา (faculty)  มีความสัมพนัธ์กนัแบบ 

one to many คณะวชิา  คณะ สามารถมีภาควชิาไดห้ลายภาค  แต่ภาควิชา    ภาค จะคณะวิชาเพียง 

 คณะเท่านนั 

 เอนติตี  กลุ่มวิชา  (group)  และ  เอนติตี คณะวิชา  (faculty)  มีความสัมพนัธ์กนัแบบ 

one to many โดยกลุ่มวชิา  กลุ่ม สามารถมีคณะวิชาไดห้ลายคณะ แต่คณะวิชา  คณะ จะกลุ่มวิชา
เพียง    กลุ่ม 
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    . . .   สร้างพจนานุกรมขอ้มูล  (Data Dictionary)  ขนัตอนต่อไปคือการนาํ
ขอ้มูลทีไดจ้ากแผนภาพความสัมพนัธ์ไปใชใ้นการสร้างพจนานุกรมขอ้มูล  (Data Dictionary)  ซึง
พจนานุกรมขอ้มูลนีจะเป็นการกาํหนดคุณสมบติัของแต่ละเอนติตีซึงมีหน่วยขอ้มูลย่อย ๆ ทีไม่
สามารถแตกย่อยออกไปได้อีก  ผู ้วิจ ัยได้ทําการกําหนดคุณสมบัติของแต่ละเอนติตีรวมถึง
รายละเอียดเกียวกบัแหล่งทีเกิดขอ้มูล  วนัทีสร้างแฟ้มขอ้มูล  ผูใ้ช้ระบบ  สิทธิในการใช้งาน  ซึง
ขอ้มูลในแต่ละเอนติตีนีทีแปลงเป็นตารางนีจะนาํไปใชใ้นการอา้งอิงและการออกแบบฐานขอ้มูลใน
ระดบักายภาพต่อไป  ผลการสร้างพจนานุกรมขอ้มูลไดต้ารางสาํหรับเก็บขอ้มูล  จาํนวน  10  ตาราง 

 

ตารางที  แสดงตารางสาํหรับการจดัเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยั 

 และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ลาํดบัที ชือตาราง ประเภทตาราง คาํอธิบายตาราง 

1 j_main ตารางหลกั ตารางรายละเอียดของบทความ 

2 group ตารางอา้งอิง ตารางกลุ่มของบทความ 

3 faculty ตารางอา้งอิง ตารางคณะวชิา 
4 department ตารางอา้งอิง ตารางภาควชิา 
5 branch ตารางอา้งอิง ตารางสาขาวชิา 
6 year ตารางอา้งอิง ตารางปีทีพิมพ ์

7 present ตารางอา้งอิง ตารางรายชืองานประชุม 

8 public ตารางอา้งอิง ตารางรายชือการตีพิมพ ์

9 user ตารางหลกั ตารางผูใ้ชง้าน 

10 usertype ตารางอา้งอิง ประเภทผูใ้ชง้าน 
 

ตารางที     ขอ้มูลการปฏิบติังาน  ( j_main) 

Field name Type Description Remark 

j_id integer รหสัประจาํตวัของ journal Primary key 

user_id integer รหสัประจาํตวัผูใ้ชง้าน Foreign key 

jname_th Varchar(200) ชือ journal ภาษาไทย  

jname_en Varchar(200) ชือ journal ภาษาองักฤษ  

stname_th Varchar(200) ชือผูแ้ต่ง ภาษาไทย  
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ตารางที     (ต่อ) 

Field name Type Description Remark 

stname_en Varchar(200) ชือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ  

abs_th text บทคดัยอ่ภาษาไทย  

abs_en text บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  

key_th Varchar(200) คาํสาํคญัภาษาไทย  

key_en Varchar(200) คาํสาํคญั ภาษาองักฤษ  

branch_id integer สาขาวชิา Foreign key 

jyear integer ปีทีพิมพ,์เผยแพร่  

fileupload boolean ตวัตรวจสอบไฟลเ์อกสาร  

 = ไม่มี,  = มี 

 

type integer ตวัตรวจสอบประเภทของ 

journal  = ไม่ทราบ,  = 

ตีพิมพใ์นวารสาร,  = การ
นาํเสนอผลงานวจิยั 

 

level integer ระดบัของ journal  = ไม่
ทราบ,  = ระดบัชาติ,  = 

ระดบันานาชาติ 

 

detail text รายละเอียดของการตีพิมพ,์

การนาํเสนอ 

 

public_id integer วารสารทีตีพิมพผ์ลงาน Foreign key 

public_detail text รายละเอียดวารสารทีตีพิมพ ์

ในกรณีทีไม่มีขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูล 

 

present_id integer งานประชุมทีนาํเสนอ Foreign key 

present_detail text รายละเอียดงานประชุมที
นาํเสนอ ในกรณีทีไม่มีขอ้มูล
ในฐานขอ้มูล 
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ตารางที     ขอ้มูลของบทความ  (group) 

Field name Type Description Remark 

gp_id integer รหสัประจาํตวักลุ่ม
ของ journal 

Primary key 

gp_name Varchar200 ชือกลุ่ม journal  

 

ตารางที    ขอ้มูลคณะวชิา  (Faculty) 

Field name Type Description Remark 

fac_id integer รหสัประจาํตวัคณะ
วชิา 

Primary key 

fac_name Varchar200 ชือกลุ่มคณะวชิา  

gp_id integer รหสัประจาํตวักลุ่ม
ของ journal 

Foreign key 

 

ตารางที    ขอ้มูลภาควชิา  (department) 

Field name Type Description Remark 

dep_id integer รหสัประจาํตวัภาควชิา Primary key 

dep_name Varchar200 ชือกลุ่มภาควชิา  

fac_id integer รหสัประจาํตวัคณะ
วชิา 

Foreign key 

 

ตารางที    ขอ้มูลสาขาวชิา 

Field name Type Description Remark 

branch_id integer รหสัประจาํตวั
สาขาวชิา 

Primary key 

branch_name Varchar200 ชือกลุ่มสาขาวชิา  

dep_id integer รหสัประจาํตวัภาควชิา Foreign key 
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ตารางที     แสดงขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน  (user) 

Field name Type Description Remark 

user_id integer รหสัประจาํตวัผูใ้ชง้าน Primary key 

username Varchar(20) ชือ login ผูใ้ชง้าน  

password Varchar(20) รหสัผา่นผูใ้ชง้าน  

fullname Varchar(50) ชือเตม็ผูใ้ชง้าน  

usertype_id integer ประเภทผูใ้ชง้าน Foreign key 
 

ตารางที    แสดงประเภทของผูใ้ชง้าน  (usertype) 

Field name Type Description Remark 

usertype_id integer รหสัประเภทของผูใ้ช ้ Primary key 

usertype_name Varchar200 ชือประเภทของผูใ้ช ้  
 

ตารางที    แสดงขอ้มูลของการนาํเสนอผลงาน   (present) 

Field name Type Description Remark 

present_id integer รหสัประจาํตวัการ
นาํเสนอผลงาน 

Primary key 

present_name Varchar200 ชือการนาํเสนอผลงาน  
 

ตารางที    แสดงขอ้มูลของการตีพิมพว์ารสาร  (public) 

Field name Type Description Remark 

public_id integer รหสัประเภทของ
วารสาร 

Primary key 

public_name Varchar200 ชือวารสาร  

 

ตารางที    แสดงขอ้มูลปีทีตีพิมพ ์ (year) 

Field name Type Description Remark 

year integer ปีทีพิมพ,์เผยแพร่  
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  . .  การออกแบบ (Design) 

    ขนัตอนนีเป็นการนาํผลการสร้างพจนานุกรมขอ้มูลซึงประกอบดว้ยตารางมา
ทาํการออกแบบและสร้างฐานขอ้มูลในรูปแบบตารางสําหรับการเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูล  MySQL  

ซึงเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม  phpMyadmin  ในการออกแบบและกาํหนดค่า
ต่าง ๆ ตามทีไดอ้อกแบบไวใ้นพจนานุกรมขอ้มูล  และใชชื้อฐานขอ้มูลวา่  journal 

  . .  การพฒันา (Development) 

    หลงัจากออกแบบฐานขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขนัตอนต่อไปจะเป็นการ
พฒันาระบบ  เริมจากการเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของระบบ  ซึงเป็นการทาํงานพร้อมกบั
การออกแบบหนา้จอต่าง ๆ ในแต่ละฟังกช์นัการทาํงาน  โดยใชภ้าษาสคริปต ์PHP  ในการติดต่อกบั
ฐานขอ้มูลและการประมวลผล  และใชภ้าษา  Java Script  และ  CSS  ในการกาํหนดการแสดงผล
ทางหนา้จอ  ผูว้จิยัไดก้าํหนดความสามารถของระบบไว ้   ส่วน  ดงันี      

    . . .   การนาํขอ้มูลเขา้ระบบ   ผูส้ําเร็จการศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาค
ปลาย  ปีการศึกษา    นาํขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีได้นาํเสนอหรือ ตีพิมพ์ลงใน
วารสาร   โดยการกรอกข้อมูลลงในระบบทีพฒันาขึน  ซึงรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย  ชือ
บทความวิจยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  ชือผูว้ิจยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  สาขาวิชา  บทคดัย่อ
ภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  คาํสําคญัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  และไฟล์ขอ้มูลรายละเอียดการ
นาํเสนอ/การตีพิมพ ์ เมือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทงัหมดไวใ้นฐานขอ้มูล  

และสามารถแสดงผลขอ้มูลออกมาทางหนา้จอ 

    . . .   การคน้หาขอ้มูล   สามารถจาํแนกการคน้หาไดเ้ป็น    ส่วนคือ  การ
คน้หาแบบปกติ (Search)  ระบบจะทาํการคน้หาจากชือผูว้ิจยั   ชือเรือง  บทคดัย่อ  และคาํสําคญั  

หลงัจากนนันาํมาประมวลผลโดยเรียงลาํดบัจากบทความทีคน้เจอจากคาํนนัมากทีสุดจะอยูบ่นสุด
และการคน้หาขนัสูง (Advance Search)     ระบบจะทาํการคน้หาจาก   ชือบทความ  หรือ  ชือผูว้ิจยั  

หรือ  คาํสําคญั  หรือ  บทคดัยอ่  แลว้แต่จะเลือก  หากไม่เลือกหวัขอ้ใดระบบจะทาํการคน้หาแบบ
ปกติเท่านนั 

    . . .   การสรุปผลขอ้มูล   สามารถดึงขอ้มูลมาใชท้าํประโยชน์ได ้ โดยการ
ระบุและเงือนไขของขอ้มูลทีตอ้งการ  ระบบจะทาํการดึงขอ้มูลแสดงผลออกมาในรูปแบบของ
กราฟและตารางสรุปผลขอ้มูล 

    สรุปไดว้า่  ระบบการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์พฒันาขึน  สามารถ
นาํขอ้มูลเขา้ระบบ  คน้หาขอ้มูลจากระบบ  และสรุปผลขอ้มูลจากระบบนาํมาใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป  

ดงัแสดงในภาพที   
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ภาพที       แสดงการทาํงานของระบบทีผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน 

 

  . .  การปรับปรุงระบบ (Implementation) 

    หลังจากได้พฒันาระบบเรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจยัได้จดัทาํเอกสารสรุปผลการ
วเิคราะห์  การออกแบบ  และการพฒันาระบบสารสนเทศใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบ และทาํการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  และทาํการทดสอบ จนมนัใจแลว้ว่าระบบสามารถทาํงานไดจ้ริง
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ จึงดาํเนินการติดตงัระบบเพือใชง้านจริง 

  . .   การทดสอบ (Testing) 

    ทาํการติดตงัไฟล์โปรแกรม  และไฟล์รูปภาพทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของ
ระบบในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  ภายในของบณัฑิตวิทยาลยั  ซึงผูว้ิจยัไดติ้ดตงัโปรแกรม  

Ubuntu  3.2.0.56  ซึงเป็นชุดโปรแกรมทีใชส้าํหรับการพฒันาและการทาํงานของระบบประกอบไป

INPUT 

-  ขอ้มูลงานวจิยัและ 

    งานสร้างสรรค ์

PROCES 

-  ระบบบนัทึกขอ้มูล 

   ใส่ในฐานขอ้มูล 

 

OUTPUT 

-  แสดงผลขอ้มูลใน 

   หนา้จอ 

INPUT 

-  คาํคน้หา 
PROCESS 

-  ระบบคน้หาขอ้มูล 

   จากฐานขอ้มูล 

OUTPUT 

-  แสดงผลขอ้มูลที 

   คน้หาในหนา้จอ 

INPUT 

-  ระบุปีและเงือนไข 

   การสรุปผล 

PROCESS 

-  ระบบประมวลผล 

OUTPUT 

แสดงกราฟและตาราง
สรุปผลขอ้มูล 

    

  

INPUT

-  ขอ้มูลงานวจิยัและ
    งานสร้างสรรค์

PROCES

-  ระบบบนัทึกขอ้มูล
   ใส่ในฐานขอ้มูล

OUTPUT

-  แสดงผลขอ้มูลใน
หนา้จอ

INPUT

-  คาํคน้หา
PROCESS

-  ระบบคน้หาขอ้มูล
   จากฐานขอ้มลู

OUTPUT

- แสดงผลขอ้มูลที
   คน้หาในหนา้จอ

INPUT

-  ระบุปีและเงือนไข
   การสรุปผล

PROCESS

-  ระบบประมวลผล
OUTPUT

แสดงกราฟและตาราง
สรุปผลขอ้มูล

 

การนาํขอ้มูลเขา้ระบบ 

การคน้หาขอ้มูล 

การสรุปผลขอ้มูล 
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ดว้ยโปรแกรม  Apache  Ver.2.2.2.2  ทีทาํหนา้ทีในการให้บริการเวบ็ไซต ์ โปรแกรม PHP Script 

Language Ver.5.3.10 ทีทาํหนา้ทีประมวลผลการทาํงาน  โปรแกรม  MySQL  Database  5.5.34  ที
ทาํหน้าทีเป็นฐานขอ้มูลสําหรับจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  และโปรแกรม  

phpMyadmin  Database Manager 3.4.10  ทีทาํหนา้ทีสาํหรับบริหารจดัการฐานขอ้มูล  MySQL 

  . .  สรุปผลการวเิคราะห์  (Evolution) 

    . . .  จดัทาํเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ การออกแบบ และการพฒันา
ระบบสารสนเทศ และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบทีผูว้ิจยัสร้างขึนให้ผูเ้ชียวชาญทงั  

ดา้น (รายชือผูเ้ชียวชาญแสดงในภาคผนวก  ก  หน้า   - )  เพือให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบผล
การวเิคราะห์  การออกแบบ  และการพฒันาระบบสารสนเทศ  และประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเนือหา  (IOC  :  Index of item objective congruence)  

(รายละเอียดผลการหาค่า IOC  แสดงในภาคผนวก  ค  หนา้   - ) 

    . . .  ให้ผูเ้ชียวชาญทงั    ดา้น  ทาํการประเมินเพือหาประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศก่อนทีจะนาํไปใชก้บัผูใ้ชง้านต่อไปโดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วน  ระดบั 

ทีผูว้จิยัสร้างขึน  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน    ท่าน  ไดค้่าเฉลียเท่ากบั  4.08  เมือนาํค่าเฉลียมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึงจะอยูใ่นช่วง
คะแนน  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี  แสดงว่าระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ผา่นเกณฑ์การประเมินและสามารถนาํไปใชง้านได ้ ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ในแต่ละดา้น  สรุปไดด้งันี 

       ดา้นความสามารถทาํงานตรงตามความตอ้งการ  มีขอ้เสนอแนะให้มี
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการกรอกขอ้มูล  ตรวจสอบขอ้มูลกลุ่มของบทความเนืองจากมีบาง
สาขาทีเป็นหลกัสูตรร่วมกนัทาํให้ไม่สามารถจดักลุ่มของบทความไดแ้ละให้ตรวจสอบการคน้หา
บทความแบบ  advance search 

       ด้านหน้าทีของระบบ   โดยรวมแล้วระบบสามารถเพิม – แก้ไข  

คน้หา  และบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  แต่มีขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ตรวจสอบและแจง้เตือนเมือมีการใส่ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

       ดา้นการใช้งานทวัไปของโปรแกรม  มีขอ้เสนอแนะในการ  login  

ควรใชภ้าษาทีสือไดช้ดัเจนกวา่นี  การออกรายงานบนหนา้จอทาํไดดี้  กระชบั  อ่านง่าย ใชง้านง่าย
แต่ในส่วนของการพิมพอ์อกทางเครืองพิมพ ์ ควรปรับขนาดตวัอกัษรให้สมดุลย  ์ ลกัษณะโดยรวม
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ของระบบสารสนเทศ  ควรไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการใชง้านจริง  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและ
ควรใหมี้การ  Feedback  จากผูใ้ชเ้พือนาํมาปรับปรุงต่อไป 

    . . .   ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้เ ชียวชาญ   โดยมีการ
ดาํเนินการครอบคลุมตงัแต่การออกแบบฐานขอ้มูล  การออกแบบหน้าจอ  การเขียนคาํสังควบคุม
การทาํงาน และทดสอบการใช้งานเพือหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม  จนกระทงัระบบสามารถ
ทาํงานไดถู้กตอ้ง  แต่มีบางขอ้เสนอแนะทีผูว้จิยัไม่ไดป้รับปรุงแกไ้ขคือตรวจสอบการคน้ขอ้มูลและ
สถิติให้สอดคลอ้งกนั เนืองจากผูว้ิจยัไม่ไดเ้ขียนคาํสังให้คน้หาจากภาควิชา และคณะวิชาเพราะมี
ขนัตอนการพฒันาทีซบัซอ้นอาจจะมีการปรับปรุงโปรแกรมใหส้อดคลอ้งตามขอ้เสนอแนะนีต่อไป 

    . . .  ใหผู้ใ้ชง้านทดสอบการใชง้าน  โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูดู้แลระบบ  บนัทึก
ขอ้ซกัถาม  ปัญหาการใชง้าน  ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ สรุปไดด้งันี 

       . . . .   งานส่งเสริมและพฒันาทางวิชาการ  ให้ขอ้เสนอแนะว่า  
ควรนาํระบบทีพฒันาขึนเชือมโยงกบัระบบบริการการศึกษาทีมีอยู่ เพือลดขนัตอนในการกรอก
ขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา 
       . . . .   ผูบ้ริหาร  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ควรเริมต้นทีการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ขึนมาใหม่  โดยไม่ตอ้งรวมกบัระบบเดิมทีมีอยู่เนืองจากมีความ
ซบัซอ้นของการจดัการฐานขอ้มูล 

       . . . .   นกัศึกษาผูใ้ชง้าน  ให้ขอ้เสนอแนะวา่  ระบบทีพฒันาขึนมี
ความเหมาะสมดี  ใชง้านง่าย  ใชง้านสะดวก  แต่เพือให้มีความชดัเจนมากขึน  ควรปรับขนาดของ
ตวัอกัษรทีแสดงให้มีขนาดใหญ่กวา่นี  และควรพฒันาระบบให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาด
ของการส่งขอ้มูลของนกัศึกษาและแจง้ผลการส่งขอ้มูลกลบัทางออนไลน์  

       . . . .  นาํขอ้เสนอแนะจากผูใ้ช้กลุ่มต่าง ๆ มาปรับปรุงแกไ้ขให้
สอดคลอ้งกบัโมดูลการทาํงานของผูใ้ชก้ลุ่มนนั ๆ และทดสอบการใชง้านจนระบบสามารถทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  . .   จดัทาํคู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศ  เพือให้ผูใ้ชง้านทราบถึงวตัถุประสงค ์ 

ขนัตอนการใชง้านในแต่ละฟังก์ชนัการใชง้าน  โดยจดัทาํไว ้   ชุดคือ  คู่มือสําหรับผูใ้ชง้านทวัไป
ประเภทบุคลากร  และคู่มือการใชง้านสาํหรับผูใ้ชง้านประเภทนกัศึกษา  
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การกาํหนดปัญหา 
 กาํหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการดาํเนินงานในปัจจุบนั ความเป็นไป
ไดก้บัการสร้างระบบใหม่ กาํหนดความตอ้งการระหวา่งผูว้จิยักบัผูใ้ชง้าน  

การวเิคราะห์ (Analysis) 

 นาํผลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทงั    ดา้น คือดา้นการวิจยั  และดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ  มาเป็นขอ้มูลและแนวทางในการกาํหนดขอบข่ายในการพฒันาระบบสารสนเทศ   

การออกแบบ (Design) 

 นาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาทาํการออกแบบระบบ  ออกแบบจาํลองขอ้มูล การ
ออกแบบรายงาน และการออกแบบ จอภาพในส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ และประเมินค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเนือหา  (IOC) 

การปรับปรุงระบบ  (Implementation) 

 หลงัจากทีไดท้าํการทดสอบ จนมนัใจแลว้วา่ระบบสามารถทาํงานไดจ้ริงและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ จึงดาํเนินการติดตงัระบบเพือใชง้านจริง 

ผูเ้ชียวชาญ    คน ปรับปรุงแกไ้ข   

การพฒันา (Development) 

 ให้ผูเ้ชียวชาญทงั    ดา้น คือ ดา้นการวิจยั  จาํนวน    ท่าน  และดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ  จาํนวน    ท่าน  ประเมินเพือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  และปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญต่อไป 

การทดสอบ (Testing) 

 ทาํการติดตงัไฟลโ์ปรแกรม  ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  ภายในของบณัฑิตวิทยาลยั  

ซึงเป็นชุดโปรแกรมทีใชส้าํหรับการพฒันาและการทาํงานของระบบ 

การบํารุงรักษา (Maintenance) 

 ทาํการปรับปรุงและจดัทาํคู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

แผนภูมิที             แสดงขนัตอนของการพฒันาระบบสารสนเทศตามหลกัทฤษฎี  SDLC 

ผา่น  

ไม่ผา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 .   แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชียวชาญ 

  การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   มีขนัตอนดงันี 

  1. ศึกษาเกณฑแ์ละวธีิในการสร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศจากเอกสารวดัและ
ประเมินผลต่าง ๆ  ใหต้รงตามตวัชีวดัเกียวกบัการวจิยั  และการพฒันาระบบสารสนเทศ 

  2. สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยศึกษาจากแนวทางทีมีผูจ้ดัทาํไวแ้ละปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัระบบสารสนเทศทีพฒันาขึน  โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น    ชุดคือแบบประเมินสําหรับ
ผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั จาํนวน    ขอ้  และแบบประเมินสําหรับผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  

จาํนวน    ขอ้  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก  ข  หนา้   - ) 

  3. นาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินเพือหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือเนือหา  (Index of item objective 

congruence : IOC) โดยทีคาํถามทุกข้อมีค่ามากกว่า  .   ขึนไปและสามารถนําไปใช้ได ้ 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก  ค  หนา้    - )  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  คาํนวณ
ไดต้ามสูตร  

 

    สูตร    IOC         =    

 

    เมือ   IOC  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

       N  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 

   โดยที   +    คือ  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

             คือ  ขอ้คาํถามทีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่
       -      คือ  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 

 

 

   ส
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  4.  ปรับปรุงขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  และกาํหนดระดบัการ
ประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั และเกณฑ์ทีใชใ้นการให้ความหมายตามแนวคิดของ
เบสท ์ (Best,  :  )  โดยใชเ้กณฑด์งันี 

 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพมากทีสุด 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอ้ย 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอ้ยทีสุด 

    

  . นาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ไปใชจ้ริงกบัผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั  จาํนวน    ท่าน  และดา้น
การพฒันาระบบ จาํนวน    ท่าน 

 

  

   ส
ำนกัหอ
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แผนภูมิที            แสดงขนัตอนการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

  

ศึกษาเกณฑแ์ละวธีิในการสร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศจาก 

เอกสารวดัและประเมินผลต่าง ๆ 

นาํเสนอแบบประเมินใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่านตรวจสอบหาค่าความสอดคลอ้ง 

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ เนือหา  (IOC)  และแกไ้ขตามขอ้เสนอ 

 ปรับปรุง 

สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใหส้อดคลอ้งกบัระบบทีพฒันาขึน   

แบบประเมินสาํหรับผูเ้ชียวชาญ   

ผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน  

ไดค้าํถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่  .   ขึนไป 

และสามารถนาํแบบประเมินไปใชจ้ริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 .   แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งาน (นักศึกษา) 
  การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   มีขนัตอนดงันี 

  1.  ศึกษาเกณฑ์และวิธีในการสร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศจากเอกสารวดั
และประเมินผลต่าง ๆ  ใหต้รงตามตวัชีวดัเกียวกบัการวจิยั  และการพฒันาระบบสารสนเทศ 

  2.  สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ระดับบณัฑิตศึกษา  โดยศึกษาจากแนวทางทีมีผูจ้ดัทาํไวแ้ละปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัระบบสารสนเทศทีพฒันาขึน  คือแบบประเมินสําหรับผูใ้ช้งาน  (นกัศึกษา)  จาํนวน

  ขอ้  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก  ข  หนา้   - ) 

  3. นาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินเพือหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือเนือหา  (Index of item objective 

congruence : IOC) โดยทีคาํถามทุกข้อมีค่ามากกว่า  .   ขึนไปและสามารถนําไปใช้ได ้ 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก  ค  หนา้  )  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  คาํนวณไดต้าม
สูตร  

 

    สูตร    IOC         =    

 

    เมือ   IOC  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

       N  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 

   โดยที   +    คือ  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

             คือ  ขอ้คาํถามทีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่
       -      คือ  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 

  4.  ปรับปรุงขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  และกาํหนดระดบัการ
ประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั และเกณฑ์ทีใชใ้นการให้ความหมายตามแนวคิดของ
เบสท ์ (Best,  :  )  โดยใชเ้กณฑด์งันี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  129 

 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพมากทีสุด 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอ้ย 

 ระดบั    มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอ้ยทีสุด 

    

  . นาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ไปใชจ้ริงกบัผูใ้ชง้าน  (นกัศึกษา)  จาํนวน    คน 
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แผนภูมิที            แสดงขนัตอนการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ชง้าน 

  

ศึกษาเกณฑแ์ละวธีิในการสร้างแบบประเมินระบบสารสนเทศจาก 

เอกสารวดัและประเมินผลต่าง ๆ 

นาํเสนอแบบประเมินใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่านตรวจสอบหาค่าความสอดคลอ้ง 

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ เนือหา  (IOC)  และแกไ้ขตามขอ้เสนอ 

 ปรับปรุง 

สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใหส้อดคลอ้งกบัระบบทีพฒันาขึน   

แบบประเมินสาํหรับผูใ้ชง้าน (นกัศึกษา)  

ผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน  

ไดค้าํถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่  .   ขึนไป 

และสามารถนาํแบบประเมินไปใชจ้ริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.  วธีิดําเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยั  โดยแบ่งเป็น    ขนัตอน  ดงันี 

 .  ขนัเตรียมการ 

  . .   ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ทีได้พัฒนาขึน  ให้ผู ้เ ชียวชาญ จํานวน   ท่าน
ตรวจสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ เนือหา  (IOC)  และแกไ้ข
ตามขอ้เสนอ 

  . .   ผูว้ิจยัติดต่อผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน    ท่าน  ได้แก่  ผูเ้ชียวชาญด้านการวิจยั  

จาํนวน    ท่าน  และผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  จาํนวน    ท่าน  เพือนดัวนั
สัมภาษณ์เกียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบั
บณัฑิตศึกษา   
  . .   ผูว้ิจยันาํหนงัสือขอสัมภาษณ์จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  จดัส่งไปยงั
ผูเ้ชียวชาญเพือขอความอนุเคราะห์ในการไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ   

  . .   ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งเพือเตรียมสถานทีทีใช้ในการ
สัมภาษณ์ 

 6.2 ขนัทดลอง 

  . .   จดัทาํบนัทึกขออนุญาตคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  เพือขอทดลองระบบและเก็บ
ขอ้มูลกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา   

  . .   ผูว้ิจยัจดัทาํคาํชีแจง  วตัถุประสงค์  และวิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา โดยแสดงไวใ้นหนา้เวบ็  reg.su.ac.th 

  . .   นําระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษาไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน    คน  โดยให้นักศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาค
ปลาย  ปีการศึกษา    ทียืนคาํร้องขอสําเร็จการศึกษา  กรอกขอ้มูลการตีพิมพผ์ลงานวิจยัใน
ระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  เพือเป็นการทดลองใช้ระบบและประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบซึงผูใ้ช้ระบบสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได ้ ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  

 .  ขนัหลงัทดลอง 

  6.3.1 แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษากลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่  กลุ่มผูเ้ชียวชาญ  และกลุ่มผูใ้ชง้าน  (นกัศึกษา) 
  . .  ให้ผูเ้ชียวชาญทาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
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  . .  ให้ผูใ้ช้งานทาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

  . .  รวบรวมขอ้มูลการประเมินระบบ  ทาํการบนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามทีผุ ้
ใชต้อบกลบัมาในรูปแบบไฟล ์ (Microsoft Excel)  เพือนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

  . .  จดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรม 

 

 สรุปแผนภูมิวธีิดาํเนินการวจิยั  ดงันี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที          วธีิดาํเนินการวจิยั 

ติดต่อประสานงานผูเ้ชียวชาญ   อาจารยผ์ูส้อน  และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง 

เพือเตรียมการสัมภาษณ์ 

ชีแจง และ แนะนาํวธีิการใชร้ะบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

ทดลองใชร้ะบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา 

- โดยผูเ้ชียวชาญ 

- โดยผูใ้ชง้าน 

ทาํแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั 

และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ  และ  ผูใ้ชง้าน (นกัศึกษา) 

รวบรวมขอ้มูลทงัหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามวธีิทางสถิติ 

จดัทาํคู่มือการใช ้

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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7.  สถิติทใีช้ในการวจัิย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการ
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยผู ้เ ชียวชาญและการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยกลุ่มผูใ้ช้งาน  ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงันี  (บุญชม  ศรี
สะอาด,  2549  :  101 – 103) 

 

 .1 ค่าเฉลีย  (Mean)  โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงันี 

 

 

 

  เมือ       หมายถึง   ค่าเฉลียเลขคณิต 

    หมายถึง   ผลรวมของขอ้มูลทงัหมด 
   n   หมายถึง   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 .2 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Division)  โดยใชสู้ตรคาํนวณ  ดงันี 

 

 

  เมือ   S.D.     หมายถึง   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

         หมายถึง   ผลรวมของคะแนนสอบ 

    หมายถึง   ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

    n       หมายถึง   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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 7.3 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเนือหา  (Index of 

item objective congruence : IOC)  โดยใชสู้ตรดงันี   

 

  สูตร    IOC    =    

 

  เมือ    IOC     ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

     N   จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  โดยที   +1    แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

     -1    แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 

       0    ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง /  ไม่สอดคลอ้ง 
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บทท ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยั  เรือง  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการการวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดับบณัฑิตศึกษา   สําหรับบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นการวิจยัและพฒันา  
(Research and Development)  ผูว้จิยัขอนาํผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น    ตอน  ดงันี 
 ตอนที    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ
การจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
 ตอนที    ผลการวิเคราะห์  ออกแบบ   และพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 ตอนที    ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 
 ตอนที    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชียวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ
การจัดการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  สรุปไดด้งันี 
 . ขอ้มูลของผูว้ิจยั  ควรประกอบไปด้วย  ชือ – สกุล  ผูว้ิจยั   ผูร่้วมวิจยั   อาจารยที์
ปรึกษา  สาขาวชิา  คณะวชิา  สถาบนัการศึกษา   ปีทีทาํการวจิยั    
 .  ขอ้มูลของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  ควรประกอบด้วย   ชืองานวิจยั  บทคดัย่อ     

คาํสาํคญัทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บทความฉบบัเตม็  (Fulltext)    
 .  ขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  ควรประกอบดว้ย  รายละเอียดขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ  

เช่น  ประเภทตีพิมพ/์นาํเสนอ   ปีทีตีพิมพ/์นาํเสนอ   ระดบัการตีพิมพ/์นาํเสนอ  (ชาติ / นานาชาติ)    
 .  การแสดงผลลพัธ์รายงาน  ควรแสดงผลขอ้มูลในระบบทงัในส่วนของขอ้มูลผูว้ิจยั  

ขอ้มูลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ รวมทงัขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
 .  การเข้าถึงข้อมูลของผู ้ใช้งานทัวไป  ควรประกอบด้วย  ชืองานวิจัย  ชือผู ้วิจ ัย  

บทคดัยอ่ คาํสําคญั  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บทความฉบบัเต็ม  (Fulltext)  สาขาวิชา  กลุ่ม
สาขาวชิา และแหล่งขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ   
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

สรุปไดด้งันี 
 . ภาษาทีเหมาะสมสําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศ  สรุปไดว้า่   ภาษา PHP และ
ระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL  มีความเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 .  ความสามารถของระบบ   ควรมีความสามารถในการเพิม / แกไ้ข / ลบ   คน้หาขอ้มูล
ในรูปแบบตามเงือนไขต่าง ๆ    รวมทงัการจดัทาํรายงานควรนาํเสนอได้ทงัรูปแบบเอกสารและ
รูปแบบของกราฟ  ควรมีการกาํหนดบทบาทผูใ้ช้งาน โดยการ Login  เพือเขา้สู่ขอ้มูลตามบทบาท
ของผูใ้ช ้   
   ขอ้มูลทีควรเก็บในระบบ  ควรแบ่งเป็น    ส่วน  คือ ขอ้มูลดา้นการวิจยั  เช่น  ชือ
งานวิจยัไทย – องักฤษ  บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ  คาํสําคญั   การ Download  file  เอกสาร  และ
ข้อมูลการนําเสนอข้อมูลตามกลุ่มของบทความ เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ  

วิทยาศาสตร์  ขอ้มูลดา้นผูว้ิจยั  เช่น ชือผูว้ิจยั  สาขาวิชา / ภาควิชา / คณะวิชา   อาจารยที์ปรึกษา  
และปีการศึกษา    
 . หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้  (User Interface) ควรออกแบบให้ใชง้านง่าย ตวัอกัษรอ่านง่าย  

ชดัเจน  สะดวกต่อการใชง้าน  ควรนาํเสนอขอ้มูลผา่น User Interface ทีเรียบง่าย  คาํนึงถึงความ
แตกต่างของผูใ้ชง้าน  เนน้การจดัวาง content  ทีสวยงามและเขา้ถึงไดง่้าย 
 .  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  สรุปไดว้า่  ระบบควรเนน้ทีการคน้หา  ทงั basic  search  และ  

advance search  คือค้นได้มากกว่า  field  เช่น ค้นจากชือ และสาขาวิชา  หรือ  ปีการศึกษา 
นอกจากนียงัตอ้งสามารถคน้บางส่วนของประโยคได ้ ควรแสดงการนาํเสนอขอ้มูลในส่วนของการ
ตีพิมพผ์ลงานวิจยัของนกัศึกษา และคาํนึงถึงการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นค่าสารสนเทศทางสถิติ 
เพือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและน่าเชือถือมากขึน 

 
 ตอนที    ผลการวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
งานวจัิยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 ผลจากการวิเคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว  ไดร้ะบบ
สารสนเทศทีสามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกบัเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

ซึงระบบสารสนเทศนีจะทาํงานดว้ยโปรแกรม  Web  Browser  สามารถทาํงานไดดี้ทงัในโปรแกรม  

Internet  Explorer ,  Mozilla  Firefox   และ  Google  Chrome  โดยค่าความละเอียดหนา้จอที
เหมาะสมทีสุดคือ   x    pixel  ผูว้ิจยัไดต้งัชือระบบสารสนเทศนีวา่  “ระบบสารสนเทศเพือ
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การจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร”  โดยระบบสารสนเทศนีมีคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงันี 
 . การนาํขอ้มูลเขา้ระบบ ผูส้าํเร็จการศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา  

  นาํขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรคที์ไดน้าํเสนอหรือ ตีพิมพล์งในวารสาร  โดยการกรอก
ขอ้มูลลงในระบบทีพฒันาขึน  ซึงรายละเอียดขอ้มูลประกอบด้วย  ชือบทความวิจยัภาษาไทย – 

ภาษาองักฤษ  ชือผูว้จิยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  สาขาวิชา  บทคดัยอ่ภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  คาํ
สําคญัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  และไฟล์ขอ้มูลรายละเอียดการนาํเสนอ/การตีพิมพ์  เมือกรอก
ขอ้มูลครบถ้วนแล้วระบบจะบนัทึกขอ้มูลทงัหมดไวใ้นฐานขอ้มูล  และสามารถแสดงผลขอ้มูล
ออกมาทางหนา้จอ 
 . การคน้หาขอ้มูล   สามารถจาํแนกการคน้หาไดเ้ป็น    ส่วนคือ  การคน้หาแบบปกติ 

(Search)  ระบบจะทาํการคน้หาจากชือผูว้ิจยั   ชือเรือง  บทคดัยอ่  และคาํสําคญั  หลงัจากนนันาํมา
ประมวลผลโดยเรียงลาํดบัจากบทความทีคน้เจอจากคาํนนัมากทีสุดจะอยูบ่นสุดและการคน้หาขนั
สูง (Advance Search)     ระบบจะทาํการคน้หาจาก   ชือบทความ  หรือ  ชือผูว้ิจยั  หรือ  คาํสําคญั  

หรือ  บทคดัยอ่  แลว้แต่จะเลือก  หากไม่เลือกหวัขอ้ใดระบบจะทาํการคน้หาแบบปกติเท่านนั 
 . การสรุปผลขอ้มูล   สามารถดึงขอ้มูลมาใช้ทาํประโยชน์ได้  โดยการระบุและ
เงือนไขของขอ้มูลทีตอ้งการ  ระบบจะทาํการดึงขอ้มูลแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟและ
ตารางสรุปผลขอ้มูล 
 

 ตอนที    ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 .  ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูเ้ชียวชาญ    ดา้น  คือดา้นการวิจยั  จาํนวน    

ท่าน และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  จํานวน    ท่าน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ดงัต่อไปนี 
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ตารางที     แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูชี้ยวชาญดา้นการวจิยั 
 

หัวข้อการประเมนิ ผลการประเมนิ 
 S.D. แปลผล 

1. การตดิต่อกบัผู้ใช้ 
.   การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความเหมาะสม 4.00 .00 มาก 
.   เมนู / หวัขอ้ มีความเหมาะสมกบังานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 4.00 .00 มาก 
.   ภาษาทีใชใ้นส่วนต่าง ๆ มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.33 .58 มาก 
.   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสีในภาพรวม 

       มีความเหมาะสม 
4.33 .58 มาก 

ค่าเฉลยีรายด้าน 4.17 .29 มาก 
2. การบันทึกและการแก้ไขข้อมูล 

.   แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มลูครอบคลุมกบังานวิจยัและ 
       งานสร้างสรรค ์

4.00 1.00 มาก 

.   บนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกรายละเอียดครบถว้น 4.00 1.00 มาก 

.   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มลูมีความเหมาะสมใชง้านง่าย 4.00 1.00 มาก 

.   การแกไ้ขขอ้มลู ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว  ใชง้านง่ายและ 
       มีความถกูตอ้ง 

4.33 .58 มาก 

.   การแกไ้ขขอ้มลูสามารถทาํไดค้รบถว้น ครอบคลุมงานวิจยั 
       และงานสร้างสรรค ์

4.00 1.00 มาก 

ค่าเฉลยีรายด้าน 4.07 .92 มาก 
3. การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
3.1  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้และการออกรายงาน 
       มีความเหมาะสม 

4.67 .58 มากทีสุด 

.   การสืบคน้ขอ้มลู ทาํไดง่้ายและสะดวก 4.33 .58 มาก 

.   ขอ้มลูทีไดจ้ากการสืบคน้ มีความถกูตอ้ง  เหมาะสม 4.33 1.15 มาก 

.   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสีในการแสดงผลขอ้มูล 
       มีความเหมาะสม 

5.00 .00 มากทีสุด 

.   การออกรายงาน ทาํไดง่้าย  สะดวก และ  ถกูตอ้ง 4.33 .58 มาก 
ค่าเฉลยีรายด้าน 4.53 .58 มากทีสุด 

 

   ส
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ตารางที     แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูชี้ยวชาญดา้นการวจิยั  (ต่อ) 
 

หัวข้อการประเมนิ ผลการประเมนิ 
 S.D. แปลผล 

. ลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 

.  ระบบสารสนเทศฯ นี ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็ว 4.33 .58 มาก 

.  ระบบสารสนเทศฯ นี  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ 
      ปฏิบติังานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

4.33 .58 มาก 

.  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความเหมาะสมและควรทีจะนาํมาใช ้
      ในการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

4.67 .58 มากทีสุด 

ค่าเฉลยีรายด้าน 4.44 .58 มาก 
ค่าเฉลยีรวมทัง  ด้าน 4.30 .59 มาก 

 
 

  จากตารางที    ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั  

พบว่า  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับ
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ทงั    ดา้น มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย
( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D. = . )  เมือนาํค่าเฉลียมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึงจะ
อยู่ในช่วงคะแนน  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  แสดงว่าระบบ
สารสนเทศทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินและสามารถ
นาํไปใชง้านได ้
  เมือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน  มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 
.58)   ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ช ้ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .29)  ดา้นการบนัทึกและการแกไ้ขขอ้มูล  มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
มาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .92)  และลกัษณะโดยรวม
ของระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D. = .58) 
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ตารางที     แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูชี้ยวชาญดา้นการพฒันาระบบ 
 

หัวข้อการประเมนิ ผลการประเมนิ 
 S.D. แปลผล 

1. ด้านความสามารถทํางานตรงตามความต้องการ  (Functional Requirement Evolution) 
   .  ระบบสามารถเพิม – ลบ  ขอ้มลูงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ด ้ 4.00 1.00 มาก 
   .  ระบบสามารถบนัทึก–แกไ้ขขอ้มลูงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ด ้ 3.67 1.53 มาก 
   .  ระบบสามารถสืบคน้ขอ้มลูงานวิจยั / งานสร้างสรรคแ์ละ 
         ส่วนอืน ๆ ได ้

4.33 .58 มาก 

   .  ระบบสามารถออกรายงานงานวิจยั / งานสร้างสรรค ์และ 
         ส่วนอืน ๆ ได ้

4.33 .58 มาก 

   .  ขอ้มลูทีไดจ้ากการสืบคน้และรายงานมีความถกูตอ้งน่าเชือถือ 3.67 .58 มาก 
ค่าเฉลยีรายด้าน 4.00 .85 มาก 

2. ด้านความถูกต้องของระบบ  (Function Evolution) 
   .  ความถกูตอ้งในการเพิม – ลบ ขอ้มลูงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 3.67 1.53 มาก 
   .   ความถกูตอ้งในการบนัทึก – แกไ้ขขอ้มลู 3.67 1.53 มาก 
   .   ความถกูตอ้งของการสืบคน้ขอ้มลู 4.00 1.00 มาก 
   .   ความถกูตอ้งของการจดัทาํรายงาน 3.33 .58 ปานกลาง 
   .   ความถกูตอ้งของการสรุปรายงาน 3.67 1.15 มาก 

ค่าเฉลยีรายด้าน 3.67 1.16 มาก 
. ด้านการใช้งานโปรแกรม  (Usability Evolution) 

   .   ระบบนีพฒันาขึนมีความเหมาะสม  สะดวก  และใชง้านง่าย 4.33 .58 มาก 
   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มลู  เหมาะสม  สะดวกในการ 
          บนัทึกขอ้มูลซาํ 

3.67 1.53 มาก 

   .   การประมวลผลในแต่ละขนัตอนมีความรวดเร็ว 3.67 .58 มาก 
   .   การสืบคน้ขอ้มลู การออกรายงานทาํไดง่้ายและไดข้อ้มูล 
          ทีถกูตอ้ง 

4.00 1.00 มาก 

   .   รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสีในการแสดงผลขอ้มูล 
          มีความเหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 

ค่าเฉลยีรายด้าน 3.93 .94 มาก 
ค่าเฉลยีรวมทัง  ด้าน 3.87 .98 มาก 
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  จากตารางที    ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ชียวชาญด้านการ
พัฒนาระบบ   พบว่า   ระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ทงั    ดา้น มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D. = . )  เมือนาํค่าเฉลียมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึงจะอยู่ในช่วงคะแนน  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั
มาก  แสดงว่าระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและสามารถนาํไปใชง้านได ้
  เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นความสามารถทาํงานตรงตามความตอ้งการ  มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .85)   
ดา้นการใช้งานโปรแกรม  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = . )  และดา้นความถูกตอ้งของระบบ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 1.16) 
 
 . ผลประเมินการใชง้านระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป (End User) ซึงไดแ้ก่
นกัศึกษาทีสาํเร็จในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา   โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน  

คน ดงัแสดงในตารางที   
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ตารางที    ตารางแสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป  (นกัศึกษา) 
 

หัวข้อการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

 S.D แปลผล 

. ด้านการออกแบบหน้าจอตดิต่อกบัผู้ใช้ 
    .  การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความเหมาะสม 4.40 .5  มาก 
    .   การจดัเรียงลาํดบัเมนู / หวัขอ้มีความเหมาะสม 4.46 .57 มาก 
    .  เมนู/หวัขอ้ มีความเหมาะสม 4.39 .54 มาก 
    .  ภาษาทีใชมี้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.43 .59 มาก 
    .  รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความเหมาะสม 4.40 .54 มาก 

ค่าเฉลยีรายด้าน 4.42 .57 มาก 
2. ด้านการประมวลผลและการแสดงผล 
    .  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้และการออกรายงาน 
          มีความเหมาะสม 

4.34 .59 มาก 

    .  การสืบคน้ขอ้มลู ทาํไดง่้ายและสะดวก 4.35 .60 มาก 
    .  การสืบคน้ขอ้มลู มีความถกูตอ้ง 4.38 .56 มาก 
    .  รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี ในการแสดงผลขอ้มูล 
          มีความเหมาะสม 

4.40 .59 มาก 

    .  การออกแบบรายงานสามารถทาํไดง่้าย สะดวก และ ถกูตอ้ง 4.34 .62 มาก 
ค่าเฉลยีรายด้าน 4.36 .59 มาก 

. ดา้นลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 
    .  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความสะดวก ใชง้านง่าย 4.38 .60 มาก 
    .  ระบบสารสนเทศฯ นี สามารถประมวลผลและสรุปผล 
          ไดถ้กูตอ้งแม่นยาํ 

4.35 .62 มาก 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจะ 
          นาํไปใชง้าน 

4.40 .59 มาก 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ 
          จดัเตรียมขอ้มลู 

4.36 .60 มาก 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี มีประโยชนเ์หมาะสมทีจะนาํมาใชง้าน   
          ไดจ้ริง 

4.43 .59 มาก 

ค่าเฉลยีรายด้าน 4.38 .60 มาก 
ค่าเฉลยีรวมทัง    ด้าน 4.39 .59 มาก 
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  จากตารางที     ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูใ้ช้งานทวัไป พบว่า
ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทงั  ดา้น มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย ( = . )  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =  .5 ) 
  เมือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู ้ใช้ มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย  (  = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D = .5 ) 
ดา้นการประมวลผลและการแสดงผล มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย (  = . )  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D = .59)  ด้านลักษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )   และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D = .60) 
  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร สามารถสรุปได้
ดงันี   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และ  สี  ในการแสดงผลควรเพิมขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่กวา่นี  

ระบบมีความเหมาะสมทุกอยา่งดีแลว้ เป็นระบบทีใชง้านง่าย  และสะดวกดีมาก  อนาคตควรเพิมให้
เป็นระบบทีสามารถตรวจสอบความผดิพลาดของการส่งขอ้มูลของนกัศึกษาเป็นไปในทางออนไลน์  

และสามารถใหน้กัศึกษาปรับแกท้างออนไลน์ไดเ้ลย  
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บทท ี  

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยั  เรือง  การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการการวิจยัและงานสร้างสรรค์
ระดบับณัฑิตศึกษา   สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร มีรายละเอียดในการวจิยัดงันี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 2. เพือพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 3. เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ตัวแปรทศึีกษา 
   ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ประกอบดว้ยตวัแปร    ประเภท  ดงันี 
 .  ตวัแปรตน้  (Independent Variables)  ไดแ้ก่  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   
 .  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่    
  .  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูเ้ชียวชาญ 
  .  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูใ้ชง้าน (นกัศึกษา) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 . ประชากร  ทีใชใ้นการวจิยัครังนี   แบ่งออกเป็น    กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
  .   ประชากรทีใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา  คือ  จํานวนบทความจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษาของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา   - 

  ทงัหมด    บทความ 
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  .   ประชากรทีใชใ้นการหารูปแบบระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  คือ  ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ จาํนวน   ท่าน  

และผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  จาํนวน    ท่าน 
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง  ทีใชท้ดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ไดแ้ก่ 
  .   ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  จาํนวน    ท่าน  และผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั  

จาํนวน    ท่าน   โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  
  .   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปี
การศึกษา    จาํนวน    คน  โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 

 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ประกอบดว้ย 
 .  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือใชส้อบถามผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   2   ดา้นคือ   
  .   ผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั  
  .   ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 .  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา   
 . แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูเ้ชียวชาญ 
 . แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูใ้ชง้าน  (นกัศึกษา) 
 
การทดลองใช้งานระบบสารสนเทศและการประเมินเพอืหาประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  โดยผูใ้ชก้ลุ่มต่าง ๆ มี
ขนัตอนดงัต่อไปนี 
   จดัทาํบนัทึกขออนุญาตคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  เพือขอทดลองระบบและเก็บขอ้มูลกบั
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา   

 .  ผูว้ิจยัจดัทาํคาํชีแจง  วตัถุประสงค์  และวิธีการใชร้ะบบสารสนเทศเพือการจดัการ
งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา โดยแสดงไวใ้นหนา้เวบ็  reg.su.ac.th 
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 .  นาํระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา
ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน    คน  โดยใหน้กัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา  

  ทียืนคาํร้องขอสําเร็จการศึกษา  กรอกขอ้มูลการตีพิมพ์ผลงานวิจยัในระบบสารสนเทศที
ผูว้ิจยัพฒันาขึน  เพือเป็นการทดลองใช้ระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบซึงผูใ้ช้ระบบ
สามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได ้ ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหวา่งเดือนเมษายน 

– เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  
 . รวบรวมขอ้มูลการประเมินระบบ  ทาํการบนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามทีผูใ้ชต้อบ
กลบัมาในรูปแบบไฟล ์ (Microsoft Excel)  เพอืนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

 . จดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรม 
 
สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูเ้ชียวชาญ และผูใ้ช้งาน 

(นกัศึกษา)  เพือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนัน  ไดใ้ช้สถิติเชิงปริมาณได้แก่  ค่าเฉลีย  

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การดาํเนินการวิจยัเรือง  “การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษาสาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร”  สรุปผลการวจิยั  ดงันี 
 .  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดับบณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ด้านการวิจัย และด้านการพฒันาระบบ  สามารถสรุปได้ว่า  ระบบสารสนเทศฯ ที
พฒันาขึน  ควรแบ่งขอ้มูลทีจะจดัเก็บเป็น    ส่วน  คือ ) ขอ้มูลด้านการวิจยั  เช่น  ชืองานวิจยั  

บทคดัยอ่  คาํสําคญั  การ Download  File  เอกสาร  ขอ้มูลการนาํเสนอตามกลุ่มของบทความ เช่น 

ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วทิยาศาสตร์  ) ขอ้มูลดา้นผูว้ิจยั  เช่น ชือผูว้ิจยั  สาขาวิชา / 
ภาควิชา / คณะวิชา อาจารยที์ปรึกษา และปีการศึกษา  ของผูว้ิจยั  รายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ของ
งานวิจยั  และรายละเอียดขอ้มูลการตีพิมพ์ การนําเสนอผลงาน  ซึงเป็นขอ้มูลทีผูใ้ช้งานทวัไป
สามารถเขา้ถึงได ้  โดยใชภ้าษา PHP และระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL  ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ    ควรออกแบบให้ใชง้านง่าย ตวัอกัษรอ่านง่าย  ชดัเจน  สะดวกต่อการใชง้าน  ควร
นาํเสนอขอ้มูลผา่น User Interface ทีเรียบง่าย  คาํนึงถึงความแตกต่างของผูใ้ชง้าน  เนน้การจดัวาง 

content  ทีสวยงามและเขา้ถึงไดง่้าย และระบบทีพฒันาขึนควรมีความสามารถในการเพิม แกไ้ข ลบ   
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คน้หาขอ้มูลในรูปแบบตามเงือนไขต่าง ๆ    รวมทงัการจดัทาํรายงานควรนาํเสนอไดท้งัรูปแบบ
เอกสารและรูปแบบของกราฟ  ควรมีการกาํหนดบทบาทผูใ้ชง้าน โดยการ Login  เพือเขา้สู่ขอ้มูล
ตามบทบาทของผูใ้ช้  และคาํนึงถึงการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นค่าสารสนเทศทางสถิติ เพือให้การ
ทาํงานมีประสิทธิภาพและน่าเชือถือมากขึน 

 .  ผลการวเิคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
  ผลจากการวเิคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแลว้  ไดร้ะบบ
สารสนเทศทีสามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกบัเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

ซึงระบบสารสนเทศนีจะทาํงานดว้ยโปรแกรม  Web  Browser  สามารถทาํงานไดดี้ทงัในโปรแกรม  

Internet  Explorer ,  Mozilla  Firefox   และ  Google  Chrome  โดยค่าความละเอียดหนา้จอที
เหมาะสมทีสุดคือ   x    pixel  ผูว้ิจยัไดต้งัชือระบบสารสนเทศนีวา่  “ระบบสารสนเทศเพือ
การจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร”  โดยระบบสารสนเทศนีมีคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงันี 
  . การนําข้อมูลเข้าระบบ ผูส้ําเร็จการศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปี
การศึกษา    นาํขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรคที์ไดน้าํเสนอหรือ ตีพิมพล์งในวารสาร  โดย
การกรอกข้อมูลลงในระบบทีพฒันาขึน  ซึงรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย  ชือบทความวิจัย
ภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  ชือผูว้ิจยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  สาขาวิชา  บทคดัย่อภาษาไทย – 

ภาษาองักฤษ  คาํสําคญัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  และไฟล์ขอ้มูลรายละเอียดการนาํเสนอ/การ
ตีพิมพ ์ เมือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทงัหมดไวใ้นฐานขอ้มูล  และสามารถ
แสดงผลขอ้มูลออกมาทางหนา้จอ 
  . การคน้หาขอ้มูล   สามารถจาํแนกการคน้หาไดเ้ป็น    ส่วนคือ  การคน้หาแบบ
ปกติ (Search)  ระบบจะทาํการคน้หาจากชือผูว้ิจยั   ชือเรือง  บทคดัยอ่  และคาํสําคญั  หลงัจากนนั
นาํมาประมวลผลโดยเรียงลาํดบัจากบทความทีคน้เจอจากคาํนนัมากทีสุดจะอยูบ่นสุดและการคน้หา
ขนัสูง (Advance Search)   ระบบจะทาํการคน้หาจาก   ชือบทความ  หรือ  ชือผูว้ิจยั  หรือ  คาํสําคญั  

หรือ  บทคดัยอ่  แลว้แต่จะเลือก  หากไม่เลือกหวัขอ้ใดระบบจะทาํการคน้หาแบบปกติเท่านนั 
  . การสรุปผลขอ้มูล   สามารถดึงขอ้มูลมาใชท้าํประโยชน์ได ้ โดยการระบุและ
เงือนไขของขอ้มูลทีตอ้งการ  ระบบจะทาํการดึงขอ้มูลแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟและ
ตารางสรุปผลขอ้มูล 
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 .  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
  .  ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูเ้ชียวชาญ    ด้าน  คือ  ด้านการวิจยั  

จาํนวน    ท่าน และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  จาํนวน    ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

พบวา่  ดา้นการวิจยั   ทงั    ดา้น มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D. = . )  เมือนาํค่าเฉลียมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึงจะอยู่ในช่วง
คะแนน  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  แสดงว่าระบบสารสนเทศที
ผูว้จิยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑก์ารประเมินและสามารถนาํไปใชง้านได ้
   เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ด้านการสืบคน้ขอ้มูลและการออกรายงาน  มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 
.58)   ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ช ้ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .29)  ดา้นการบนัทึกและการแกไ้ขขอ้มูล  มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
มาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .92)  และลกัษณะโดยรวม
ของระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D. = .58)    ดา้นการพฒันาระบบ  พบวา่  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยั
และงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ทงั    ดา้น 

มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
. )  เมือนาํค่าเฉลียมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึงจะอยู่ในช่วงคะแนน  .  – .   หมายถึง  มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  แสดงว่าระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมาก  ผา่นเกณฑก์ารประเมินและสามารถนาํไปใชง้านได ้ 
   เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นความสามารถทาํงานตรงตามความตอ้งการ  

มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 
.85)   ดา้นการใชง้านโปรแกรม  มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = . )  และดา้นความถูกตอ้งของระบบ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลีย  ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 1.16) 
  . ผลประเมินการใชง้านระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป (End User) ซึง
ได้แก่นักศึกษาทีสําเร็จในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา    โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

จํานวน  คน   พบว่าระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทงั  ดา้น มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
มาก   โดยมีค่าเฉลีย ( = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =  .5 )  เมือพิจารณาในแต่ละดา้น
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พบวา่ ดา้นการออกแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย  (  = 
. )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D = . ) ด้านการประมวลผลและการแสดงผล มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย (  = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D = . )  
ดา้นลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย  ( = 

. )   และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =. ) 
  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร สามารถสรุปได้
ดงันี   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และ  สี  ในการแสดงผลควรเพิมขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่กวา่นี  

ระบบมีความเหมาะสมทุกอยา่งดีแลว้ เป็นระบบทีใชง้านง่าย  และสะดวกดีมาก  อนาคตควรเพิมให้
เป็นระบบทีสามารถตรวจสอบความผดิพลาดของการส่งขอ้มูลของนกัศึกษาเป็นไปในทางออนไลน์  

และสามารถใหน้กัศึกษาปรับแกท้างออนไลน์ไดเ้ลย  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการดาํเนินการวิจยั เรือง  “การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ผูว้ิจยัขอนาํไป  

สู่การอภิปรายผลดงัต่อไปนี 
 .  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการ งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั  สรุปได้คือ  ขอ้มูลของผูว้ิจยั  ควรประกอบ
ไปดว้ย ชือ – สกุล  ผูว้จิยั   ผูร่้วมวจิยั   อาจารยที์ปรึกษา  สาขาวิชา  คณะวิชา  สถาบนัการศึกษา   ปี
ทีทําการวิจัย   สอดคล้องกับงานวิจัยของ   พนิดา   ศักดิศรี   และ   เยาวเรศ   เสือกระจ่าง  

( :บทคัดย่อ)   ซึงทาํวิจยัเรือง  “ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิชาการและกิจการ
นกัศึกษา  กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเจา้พระยา  จงัหวดันครสวรรค์”  สรุปไดว้า่ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์
และออกแบบระบบโดยใช้การพฒันาระบบแบบ  SDLC  ซึงครอบคลุมถึงการบนัทึกขอ้มูล  เพิม  

ลบ  แกไ้ข  คน้หาและเรียกดูรายงานของส่วนงานสารสนเทศดา้นงานวิชาการ คือ ขอ้มูลหลกัสูตร  

ขอ้มูลรายวิชา  ขอ้มูลสาขาวิชา  ขอ้มูลกลุ่มวิชา  ขอ้มูลวิชาบงัคบัก่อน  ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ   ส่วนข้อมูลของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  ควรประกอบด้วย   ชืองานวิจยั  บทคดัย่อ        

คาํสาํคญัทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บทความฉบบัเตม็  (Fulltext)   ขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  ควร
ประกอบดว้ย  รายละเอียดขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ  เช่น  ประเภทตีพิมพ/์นาํเสนอ   ปีทีตีพิมพ/์

นาํเสนอ   ระดบัการตีพิมพ/์นาํเสนอ  (ชาติ / นานาชาติ)  ซึงการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยั
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ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อโนมา  รัตนนอ้ย  ( : )  ไดท้าํวิจยัเรือง “สภาพและปัญหา
อุปสรรคในการทาํงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์องอาจารยค์ณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร”  

พบว่า  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามและเก็บข้อมูลจาก
เอกสารเป็นส่วนประกอบ  เพือให้ขอ้มูลมีความน่าเชือถือและครอบคลุมประเด็นทีตอ้งการวิจยั  

รูปแบบการเก็บข้อมูลภาคสนามผูว้ิจยัใช้แนวคาํถามในการสัมภาษณ์กับผูใ้ห้ข้อมูลหลัก  และ
หลงัจากเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดม้าเรียบเรียงและจดัหมวดหมู่เพือนาํมาใชใ้นการ
วเิคราะห์ต่อไป  การแสดงผลลพัธ์รายงาน  ควรแสดงผลขอ้มูลในระบบทงัในส่วนของขอ้มูลผูว้ิจยั  

ขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  รวมทงัขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้งาน
ทวัไปผูใ้ชง้านทวัไปสามารถเขา้ถึงได ้ควรประกอบดว้ย  ชืองานวิจยั  ชือผูว้ิจยั  บทคดัยอ่ คาํสําคญั  

ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บทความฉบบัเต็ม  (Fulltext)  สาขาวิชา  กลุ่มสาขาวิชา และ
แหล่งขอ้มูลการตีพิมพ ์/ นาํเสนอ    
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สรุปไดด้งันี   ภาษา PHP และระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL  มีความเหมาะสมใน
การพฒันาระบบสารสนเทศ   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วีระวฒัน์  จนัละ  ( :บทคดัยอ่  จ)  ได้
ทาํวิจยัเรือง  “ระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานระเบียนนกัศึกษาวิทยาลยัอินเตอร์ลาํปาง”  ก็ได้
พฒันาระบบโดยใชภ้าษา  PHP  และระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL  จากการทดสอบการทาํงาน
ของระบบดว้ยขอ้มูลจริงบางส่วนของมหาวิทยาลยั  พบวา่ผลการทาํงานของระบบสามารถทาํงาน
ได้ถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีได้กาํหนดไว ้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ  พิเชษฐ ์ 

สิงหเดช  ( :บทคดัยอ่)  ใช ้Apache  เป็น  Web Server  ภาษา  PHP  ในการพฒันาระบบเพือจะ
ใชเ้ชือมโยงฐานขอ้มูลดว้ย  MySQL  เนืองจากสามารถอาํนวยความสะดวกในดา้นการจดัเก็บขอ้มูล  

และง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูล  การพฒันาระบบไดอ้อกแบบให้ มีคาํสังและเมนูต่าง ๆ รวมถึงระบบ
โตต้อบกบัผูใ้ชเ้ป็น ภาษาไทย เพือเป็นการง่ายต่อการใชง้าน นอกจากนีผูพ้ฒันาระบบไดค้าํนึงถึง
ระบบการรักษาความปลอดภยัโดยได้พฒันาให้ระบบมีการตรวจสอบขอ้มูลรหัสประจาํตวัและ
รหสัผา่นจากผูใ้ชง้านทีทางงานทะเบียนไดเ้ป็นผูก้าํหนด ทงันีก็เพือจาํแนกส่วนการใชง้าน และ
ความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชน้อกจากนีผูใ้ชง้านสามารถทาํการเปลียนแปลงรหสัผา่นทีเป็นของตวัเอง
ได ้ ซึงระบบการรักษาความปลอดภยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัฐกานต ์ คาํมา  ( :15)  

ได้ทาํวิจยัเรือง “การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานบริการด้านซอฟต์แวร์ของศูนย์
ประมวลผลการทะเบียน  ภาค    จงัหวดัเชียงใหม่”  พบว่า  ผูว้ิจยัได้กาํหนดให้ผูที้เกียวขอ้งกบั
ระบบตอ้งระบุชือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นทุกครังก่อนการเขา้ใชร้ะบบจะตรวจสอบสิทธิในการเขา้สู่
ระบบของผูใ้ช้งานแต่ละบุคคล  เมือเขา้สู่ระบบแล้วผูใ้ช้งานจะได้รับสิทธิในการจดัการขอ้มูลที
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แตกต่างกนัไป และในการพฒันานนั ไดใ้ชภ้าษาพีเอชพี (PHP) และระบบจดัการฐานขอ้มูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) จากการทดสอบการทาํงานของระบบดว้ยขอ้มูลจริงบางส่วนของวิทยาลยั  
ความสามารถของระบบ   ควรมีความสามารถในการเพิม / แกไ้ข / ลบ   คน้หาขอ้มูลในรูปแบบตาม
เงือนไขต่าง ๆ   สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติศกัดิ  คาํผดั  ( : )  ได้ทาํวิจยัเรือง  “ระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการงานครูทีปรึกษา  กรณีศึกษาวิทยาลยัเทคนิคแพร่”  ในการพฒันาระบบ
ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดสิทธิในการเขา้ระบบต่างกนัตามลกัษณะงานคือ  ครูทีปรึกษา  สามารถเพิม 

ลบ  แกไ้ข  คน้หา  ขอ้มูลนกัศึกษา  ขอ้มูลผูป้กครอง  ขอ้มูลการเรียน  ขอ้มูลการขาดเรียน  ขอ้มูล
การพบนกัศึกษา  ขอ้มูลนกัศึกษาพบครูและขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษา  ในส่วนของขอ้มูลทีควร
เก็บในระบบ  ควรแบ่งเป็น    ส่วน  คือ ขอ้มูลด้านการวิจยั  เช่น  ชืองานวิจยัไทย – องักฤษ  

บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ  คาํสาํคญั   การ Download  file  เอกสาร  และขอ้มูลการนาํเสนอขอ้มูลตาม
กลุ่มของบทความ เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ  วิทยาศาสตร์  ขอ้มูลดา้นผูว้ิจยั  เช่น 

ชือผูว้จิยั  สาขาวชิา / ภาควชิา / คณะวชิา   อาจารยที์ปรึกษา  และปีการศึกษา   หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้ 
(User Interface) ควรออกแบบให้ใชง้านง่าย ตวัอกัษรอ่านง่าย  ชดัเจน  สะดวกต่อการใชง้าน  ควร
นาํเสนอขอ้มูลผา่น User Interface ทีเรียบง่าย  คาํนึงถึงความแตกต่างของผูใ้ชง้าน  เนน้การจดัวาง 

content  ทีสวยงามและเขา้ถึงไดง่้าย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนกร  เปียมสินธ์ุ  ( : )  ไดท้าํ
วิจัยเรือง  “การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจัดการงานสารบรรณ ของคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยันเรศวร”  มีการออกแบบให้มีการใชง้านแบบมีโครงสร้าง  กล่าวคือ  ผูใ้ชง้านสามารถ
เลือกใชง้านไดต้ามตวัเลือกทีมีให้ในทุกขนัตอน และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามระดบัสิทธิในการ
เขา้ถึงขอ้มูล  มีการออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานและคาํนึงการใช้งานของผูใ้ช้เป็นหลกั  

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  สรุปได้ว่า  ระบบควรเน้นทีการคน้หา  ทงั basic  search  และ  advance 
search  คือคน้ไดม้ากกวา่  field  เช่น คน้จากชือ และสาขาวชิา  หรือ  ปีการศึกษา นอกจากนียงัตอ้ง
สามารถค้นบางส่วนของประโยคได้  ควรแสดงการนําเสนอข้อมูลในส่วนของการตีพิมพ์
ผลงานวิจยัของนกัศึกษา และคาํนึงถึงการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นค่าสารสนเทศทางสถิติ เพือให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพและน่าเชือถือมากขึน 

 .  ผลการวเิคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ระดับบณัฑิตศึกษา  สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ระบบ
สารสนเทศทีสามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกบัเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

ซึงระบบสารสนเทศนีจะทาํงานดว้ยโปรแกรม  Web  Browser  สามารถทาํงานไดดี้ทงัในโปรแกรม  

Internet  Explorer ,  Mozilla  Firefox   และ  Google  Chrome  โดยค่าความละเอียดหนา้จอที
เหมาะสมทีสุดคือ   x    pixel  ผูว้ิจยัไดต้งัชือระบบสารสนเทศนีวา่  “ระบบสารสนเทศเพือ
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การจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร”  โดยระบบสารสนเทศนีมีคุณสมบติัในด้านต่าง ๆ  ดังนี  . การนําข้อมูลเข้าระบบ 

ผูส้ําเร็จการศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา    นาํขอ้มูลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคที์ไดน้าํเสนอหรือ ตีพิมพล์งในวารสาร  โดยการกรอกขอ้มูลลงในระบบทีพฒันาขึน  ซึง
รายละเอียดขอ้มูลประกอบดว้ย  ชือบทความวิจยัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  ชือผูว้ิจยัภาษาไทย – 

ภาษาองักฤษ  สาขาวิชา  บทคดัย่อภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  คาํสําคญัภาษาไทย – ภาษาองักฤษ  

และไฟล์ขอ้มูลรายละเอียดการนาํเสนอ/การตีพิมพ ์ เมือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ระบบจะบนัทึก
ขอ้มูลทงัหมดไวใ้นฐานขอ้มูล  และสามารถแสดงผลขอ้มูลออกมาทางหนา้จอ  . การคน้หาขอ้มูล   

สามารถจาํแนกการคน้หาไดเ้ป็น    ส่วนคือ  การคน้หาแบบปกติ (Search)  ระบบจะทาํการคน้หา
จากชือผูว้ิจยั   ชือเรือง  บทคดัย่อ  และคาํสําคญั  หลงัจากนนันาํมาประมวลผลโดยเรียงลาํดบัจาก
บทความทีคน้เจอจากคาํนนัมากทีสุดจะอยูบ่นสุดและการคน้หาขนัสูง (Advance Search)     ระบบ
จะทาํการคน้หาจาก   ชือบทความ  หรือ  ชือผูว้ิจยั  หรือ  คาํสําคญั  หรือ  บทคดัยอ่  แลว้แต่จะเลือก  

หากไม่เลือกหัวขอ้ใดระบบจะทาํการคน้หาแบบปกติเท่านนั  . การสรุปผลขอ้มูล   สามารถดึง
ขอ้มูลมาใช้ทาํประโยชน์ได้  โดยการระบุและเงือนไขของขอ้มูลทีตอ้งการ  ระบบจะทาํการดึง
ขอ้มูลแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟและตารางสรุปผลขอ้มูล 

 .  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา  สําหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยผูเ้ชียวชาญ    

ดา้น  คือ ดา้นการวิจยั  จาํนวน    ท่าน และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  จาํนวน    ท่าน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง พบวา่  ดา้นการวิจยั   ทงั    ดา้น มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยมี
ค่าเฉลีย  (  = . )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D. = . )  เมือนาํค่าเฉลียมาเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ซึงจะอยู่ในช่วงคะแนน  .  – .   หมายถึง  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  แสดงว่า
ระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
สามารถนาํไปใช้งานได้   ผลประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูใ้ช้งานทวัไป (End 
User) ซึงไดแ้ก่นกัศึกษาทีสําเร็จในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา    โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  จาํนวน  คน  พบว่าระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบั
บณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทงั  ดา้น มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลีย (  = . )   และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =  . )   
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  สอดคล้องกบังานวิจยัของนัดมน  สังข์ทอง  ( : )  ได้ทาํวิจยัเรือง  “ระบบ
สารสนเทศเพือการจัดการงานด้านภาระงานของอาจารย์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์”  ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจเกียวกบัการใช้งาน
ระบบสารสนเทศฯ ผลรวมทงัหมดพบวา่  บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยค่าเฉลียรวมทงัหมดอยูที่ .   และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูที่  .  

  สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติศกัดิ  คาํผดั  ( : )  ได้ทาํวิจยัเรือง  “ระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการครูทีปรึกษา กรณีศึกษา วิทยาลยัเทคนิคแพร่”  ผลการวิจยัพบวา่  ค่าเฉลีย
รวมของประสิทธิภาพของระบบเท่ากบั  .   สรุปวา่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชง้าน
โปรแกรมโดยรวมมีประสิทธิภาพมาก และพึงพอใจต่อผูใ้ชง้าน 

 
ข้อเสนอแนะทวัไป  
 .    ในขนัตอนของการบนัทึกขอ้มูล  พบปัญหาผูใ้ชท้วัไป (นกัศึกษา)  ไม่ไดเ้ลือกขอ้มูล
สาขาวิชา  จึงทาํให้ไม่สามารถแสดงผลขอ้มูลได ้ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาระบบให้มีการแจง้เตือนหาก
ผูใ้ชท้วัไปกรอกขอ้มูลไม่ครบหรือกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

 .  ในขนัตอนของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผูใ้ช้ทวัไป (นักศึกษา) พบ
ปัญหาของการแสดงผลขอ้มูลและไดเ้สนอแนะให้ปรับรูปแบบของตวัอกัษร  เช่น  ขนาด และ สี  

ใหใ้หญ่กวา่นี  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขนาดของการแสดงผลทางจอภาพใหเ้หมาะสมและเป็นมาตรฐาน 
 . การนาํระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมาใช้งาน  ควรเพิมเติมในส่วนของการ
แกไ้ขขอ้มูลโดยผูใ้ช้งานสามารถแกไ้ขขอ้มูลของตนเองได้   เนืองจากโดยภาพรวมระบบมีความ
เหมาะสมทุกอยา่งดีแลว้  เช่น  สามารถเพิม  ลบ  แกไ้ข  และแสดงผลไดช้ดัเจน  ใชง้านง่าย  และ
สะดวก 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
 ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพือพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานระดบับณัฑิตศึกษา 
สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยัศิลปากร    เช่น  การประกนัคุณภาพการศึกษา   ระบบการจดัการความรู้ดา้น
งานบริการการศึกษา  และ  ระบบการจดัการทุนวจิยัสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  เป็นตน้ 
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tart=0000-00-00&d_end=2556-07-11&limit_lang=&limited_lang_code=&order 

=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=1 

อนรรฆนงค ์ คุณมณี.  ( ).  พฒันา Web App  แบบมืออาชีพด้วย  PHP + AJAX  และ   

 jQuery.  นนทบุรี  :  ไอดีซี พรีเมียร์. 
อโนมา  รัตนนอ้ย.  ( ).  “สภาพและปัญหาอุปสรรคในการทาํงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์อง 

 อาจารยค์ณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 

 มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ศิลปากร. 

โอภาส  เอียมสิริวงศ.์  ( ).  ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ = Management Information  

 System  :  MIS.  กรุงเทพฯ  :  ซีเอด็ยเูคชนั. 
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รายชือผู้เชียวชาญ 
 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจ IOC  แบบสัมภาษณ์เพอืหารูปแบบของระบบ 
 

 1.  ผศ.ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 .   ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม    อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 .  ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้  อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
รายชือผู้เชียวชาญตรวจ  IOC  แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

 .   ผศ. ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม    อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 .   ผศ. ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้  อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 3.  ผศ. ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ อาจารยป์ระจาํภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลย.ี  
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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รายชือผู้เชียวชาญเพอืหารูปแบบของระบบ  (โดยการสัมภาษณ์) 
 

ผู้เชียวชาญด้านการพฒันาระบบ 
 

 1.   รศ. ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 2.   รศ. ดร.จนัทนา  จนัทราพรชยั อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
       คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

 3.   ผศ. วสูิตร  วรสง่าศิลป์ หวัหนา้ภาควชิาคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์   
       มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 4.  อาจารย ์พิศาล  สุขขี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์   
       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   
       มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

 5.  นางสุภาพ  กล่อมจิตต ์  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการพิเศษ   
       หวัหนา้ฝ่ายพฒันาโปรแกรม  ศูนยค์อมพิวเตอร์   
       มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ผู้เชียวชาญด้านการวจัิย   
 1.   ศ.ดร.พรศกัดิ  ศรีอมรศกัดิ นกัวจิยัดีเด่นแห่งชาติ 
       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 2.   ผศ. ดร. วรรณา ชยัเจริญกุล อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ 
       จุฬาภรณ์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
 

 3.  อ. ดร. จิราภรณ์ คุย้ทรัพย ์ อาจารยป์ระจาํ คณะสหเวชศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
 

 4.   นางสาวอรุณ  บวัจีน หวัหนา้งานแผนและพฒันาระบบ 
       บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 5.  นางสาววรรณภา  แสงวฒันะกุล   หวัหนา้งานวจิยัและบริการวิชาการ 
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายชือผู้เชียวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
 

ผู้เชียวชาญด้านการพฒันาระบบ 
 

 1.   รศ. ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 2.   รศ. ดร.จนัทนา  จนัทราพรชยั อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
       คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

 . ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา  
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
ผู้เชียวชาญด้านการวจัิย 
 

 1.   ศ.ดร.พรศกัดิ  ศรีอมรศกัดิ นกัวจิยัดีเด่นแห่งชาติ 
       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 .  ผศ.ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 .  อ.อภิเษก  หงษว์ทิยากร อาจารยป์ระจาํภาควชิาคอมพิวเตอร์   
       คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการวจัิย 

หวัขอ้วิจยั    การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูว้จิยั    นางสาวหทยัชนก  แจ่มถิน 
สาขาวชิา    เทคโนโลยกีารศึกษา    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ตอนท ี   ข้อมูลทวัไปของผู้เชียวชาญ 
. ชือ – นามสกุล

 ……………………………………………………………………….………………….... 
. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

�  ปริญญาตรี   �  ปริญญาโท 
�  ปริญญาเอก   �  อืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

. ตาํแหน่งปัจจุบนั
 ..…………………………………………………………………………………………… 

. สถานทีทาํงานปัจจุบนั
 ..…………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

. ประสบการณ์ดา้นการวจิยั ..................... ปี 
 

ตอนท ี   ด้านการวจัิย 

.  หากตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศทีพฒันาขึน ในส่วนข้อมูลของผู้วจัิย  ควรประกอบด้วย
ข้อมูลอะไรบ้าง  (เช่น  ชือ – สกุล,  สาขาวชิา, คณะวชิา, อาจารยที์ปรึกษา ฯลฯ)   
 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
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.  หากตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศทีพฒันาขึน ในส่วนข้อมูลของงานวจัิยและงาน
สร้างสรรค์  ควรประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง  (เช่น  ชืองานวจิยัไทย – องักฤษ, คาํสาํคญั, บทคดัยอ่
ไทย – องักฤษ  ฯลฯ) 
 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 

.  หากตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศทีพฒันาขึน ข้อมูลอนื ๆ ทเีกียวข้อง ควรประกอบด้วย
ข้อมูลอะไรบ้าง (เช่น  วตัถุประสงคง์านวจิยั, ผูท้รงคุณวฒิุ ฯลฯ) 
 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
 

.  การแสดงผลลพัธ์รายงาน หรือการแสดงผลขอ้มูลในระบบ  ควรประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
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.  ในความเห็นของท่าน  ระบบสารสนเทศทีจะพฒันาขึน  ผูใ้ชง้านทวัไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
อะไรไดบ้า้ง  และขอ้มูลอะไรบา้งทีเป็นขอ้มูลเฉพาะบุคคล (เช่น  เบอร์โทรศพัท,์  สถานทีติดต่อ,  

อาจารยที์ปรึกษา, ผูท้รงคุณวุฒิ  ฯลฯ) 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
 

ลงนาม.................................................................. 
(....................................................................) 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
................/.............../................. 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 
หวัขอ้วิจยั    การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูว้จิยั    นางสาวหทยัชนก  แจ่มถิน 
สาขาวชิา    เทคโนโลยกีารศึกษา    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ตอนท ี   ข้อมูลทวัไปของผู้เชียวชาญ 
. ชือ – นามสกุล

 …………………………………………………………………………………………… 
. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

�  ปริญญาตรี   �  ปริญญาโท 
�  ปริญญาเอก   �  อืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

. ตาํแหน่งปัจจุบนั
 ..…………………………………………………………………………………………… 

. สถานทีทาํงานปัจจุบนั
 ..……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 

. ประสบการณ์ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรือ ดา้นการสอน  .....................ปี 
 

ตอนท ี   ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 
.  ท่านคิดวา่ การใชภ้าษา PHP  และระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL  เหมาะสมกบัการ

พฒันาระบบสารสนเทศ  หรือไม่  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
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.  ระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัจะพฒันาขึน ควรทาํอะไรไดบ้า้ง  (เช่น การเพิมขอ้มูล,  การ
คน้หาขอ้มูล)   

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 

 
.  ระบบสารสนเทศทีผูว้ิจยัจะพฒันาขึน ควรเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง   (เช่น  ชืองานวจิยัไทย – 

องักฤษ, คาํสาํคญั, บทคดัยอ่ไทย – องักฤษ  ฯลฯ) 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 

.  หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface)  ควรมีลกัษณะแบบใด  และประกอบดว้ยขอ้มูล
อะไรบา้ง    

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
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.  ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
 

ลงนาม................................................................. 
(....................................................................) 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
................/.............../................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิระบบสารสนเทศเพอืการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา 
สําหรับบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สําหรับผู้เชียวชาญ  (ด้านการวจิยั) 

 
คาํชีแจง 

แบบสอบถามชุดนีมีวตัถุประสงค์เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
งานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  

โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านทีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ  ตามหวัขอ้ต่อไปนี 
. การติดต่อกบัผูใ้ช ้

2. การบนัทึก / แกไ้ขขอ้มูล 

. การสืบคน้ขอ้มูล และการออกรายงาน 
4. ลกัษณะโดยรวมของฐานขอ้มูล 

 

แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น    ตอนคือ 
ตอนท ี   ความคิดเห็นเกียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ระดบับณัฑิตศึกษา 
ตอนท ี   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี  ความคิดเห็นเกียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย      ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
 ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ้   ควร

ปรับปรุง 
1. การตดิต่อกบัผู้ใช้ 

   1.1  การออกแบบหนา้แรก  และหนา้หลกัมีความเหมาะสม      
   .   เมนู / หวัขอ้ มีความเหมาะสมกบังานวจิยัและงานสร้างสรรค ์      
   .   ภาษาทีใชใ้นส่วนต่าง ๆ มีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย      
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสี  ในภาพรวมมีความเหมาะสม      
2. การบันทกึและการแก้ไขข้อมูล 
   2.1  แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลครอบคลุมกบังานวจิยัและงานสร้างสรรค ์      
   .   การบนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกรายละเอียดครบถว้น      
   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มูลมีความเหมาะสม  ใชง้านง่าย      
   .   การแกไ้ขขอ้มูล ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย และมีความถูกตอ้ง      
   .   การแกไ้ขขอ้มูลสามารถทาํไดค้รบถว้น ครอบคลุมงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์      
3. การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 

   3.1  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้และการออกรายงานมีความเหมาะสม      
   .   การสืบคน้ขอ้มูล ทาํไดง่้ายและสะดวก      
   .   ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้ มีความถูกตอ้ง เหมาะสม      
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสีในการแสดงผลขอ้มูลมีความเหมาะสม      
   .   การออกรายงานสามารถทาํไดง่้าย  สะดวก  และถูกตอ้ง      

. ลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 
   4.1  ระบบสารสนเทศฯ นี  ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสะดวก  รวดเร็ว      
   .   ระบบสารสนเทศฯ นี  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานดา้นงานวจิยั 
          และงานสร้างสรรค ์ 

     

   .   ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความเหมาะสมและควรทีจะนาํมาใชใ้นการจดัการ 
          งานวจิยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

     

 

ตอนท ี   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชือ........................................................................ผูป้ระเมิน 
            (  ...........................................................   ) 

                ............../............../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิระบบสารสนเทศเพอืการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา 
สําหรับบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
สําหรับผู้เชียวชาญ (ด้านการพฒันาระบบ) 

 
คาํชีแจง 

แบบสอบถามชุดนีมีวตัถุประสงค์เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
งานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  

โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านทีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ  โดยประเมินดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี 
. แบบประเมินระบบดา้นความสามารถทาํงานตรงตามความตอ้งการ   (Functional Requirement 

Evolution)  
. แบบประเมินระบบดา้นความถูกตอ้งของระบบ  (Function Evolution) 

3. แบบประเมินระบบดา้นการใชง้านทวัไปของโปรแกรม  (Usability Evolution) 
 

เพือประโยชน์ต่อการนาํไปใช ้ คาํตอบทงัหมดจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง
ระบบงานทีไดพ้ฒันาขึนจริง  จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งละเอียดและตรงตามความเป็น
จริงมากทีสุด   

 

แบบประเมินนีแบ่งออกเป็น    ตอนคือ 
ตอนที    ความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
ตอนท ี   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี  ความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
ระดบับณัฑิตศึกษา 

 คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย      ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
 ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใ
ช ้

  ควร
ปรับปรุง

1. ด้านความสามารถทาํงานตรงตามความต้องการ  (Functional Requirement Evolution) 
   1.1  ระบบสามารถเพิม – ลบ  ขอ้มูลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ด ้      
   .   ระบบสามารถบนัทึก – แกไ้ขขอ้มูลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ด ้      
   .   ระบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลงานวจิยั / งานสร้างสรรค ์และส่วนอืน ๆ ได ้      
   .   ระบบสามารถออกรายงานงานวจิยั / งานสร้างสรรค ์และส่วนอืน ๆ ได ้      
   .   ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้และรายงานมีความถูกตอ้งน่าเชือถือ      
   .   ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ด้านความถูกต้องของระบบ  (Function Evolution) 
   2.1  ความถูกตอ้งในการเพิม – ลบ ขอ้มูลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์      
   .   ความถูกตอ้งในการบนัทึก – แกไ้ขขอ้มูล      
   .   ความถูกตอ้งของการสืบคน้ขอ้มูล      
   .   ความถูกตอ้งของการจดัทาํรายงาน      
   .   ความถูกตอ้งของการสรุปรายงาน      
   .   ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………..… 

. ด้านการใช้งานโปรแกรม  (Usability Evolution) 
   3.1  ระบบนีพฒันาขึนมีความเหมาะสม สะดวก และใชง้านง่าย      
   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มูล  เหมาะสม สะดวกในการบนัทึกขอ้มูลซาํ      
   .   การประมวลผลในแต่ละขนัตอนมีความรวดเร็ว      
   .   การสืบคน้ขอ้มูล การออกรายงานทาํไดง่้ายและไดข้อ้มูลทีถูกตอ้ง      
   .   รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสีในการแสดงผลขอ้มูลมีความเหมาะสม      
   .   ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………..… 
 

ตอนท ี   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชือ........................................................................ผูป้ระเมิน 
               (  ...............................................................   ) 

                  ............../............../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิระบบสารสนเทศเพอืการจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษา 
สําหรับบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สําหรับผู้ใช้งานทวัไป  (นักศึกษา) 
 
คาํชีแจง 

แบบสอบถามชุดนีมีวตัถุประสงค์เพือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
งานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา  สาํหรับบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  

โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านทีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี 
. การติดต่อกบัผูใ้ช ้
. การสืบคน้ขอ้มูล และการออกรายงาน 

3. ลกัษณะโดยรวมของฐานขอ้มูล 
 

คาํตอบทังหมดของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัทีผูว้ิจยักาํลงัศึกษาอยู่เท่านัน  ไม่มีผลต่อ
หน้าทีและการทาํงานของท่านแต่อย่างใด  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามและให้ความ
คิดเห็นตรงตามความเป็นจริงมากทีสุด   

 

แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น    ตอนคือ 
ตอนท ี   ความคิดเห็นเกียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศ 
ตอนท ี   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี      ความคิดเห็นเกียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศ 
คาํสัง          โปรดทาํเครืองหมาย      ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
 ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ้   ควร

ปรับปรุง 
1. การออกแบบหน้าจอตดิต่อกบัผู้ใช้ 

   1.1  การออกแบบหนา้แรก  และหนา้หลกัมีความเหมาะสม      
   .   การจดัเรียงลาํดบัเมนู / หวัขอ้ มีความเหมาะสม      
   .   เมนู / หวัขอ้ มีความเหมาะสม      
   .   ภาษาทีใชมี้ความชดัเจน  เขา้ใจง่าย      
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสี  มีความเหมาะสม      
   .   ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………      
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การประมวลผลและการแสดงผล 
   2.1  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้และการออกรายงานมีความเหมาะสม      
   .   การสืบคน้ขอ้มูล ทาํไดง่้ายและสะดวก      
   .   การสืบคน้ขอ้มูล มีความถูกตอ้ง      
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสีในการแสดงผลขอ้มูลมีความเหมาะสม      
   .   การออกรายงานสามารถทาํไดง่้าย  สะดวก  และถูกตอ้ง      
   .   ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………      
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

. ลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 
   3.1  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความสะดวก  ใชง้านง่าย      
   .   ระบบสารสนเทศฯ นี  สามารถประมวลผลและสรุปผลไดถู้กตอ้งแม่นยาํ       
   .   ระบบสารสนเทศฯ นี  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจะนาํไปใชง้าน      
   .   ระบบสารสนเทศฯ นี  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียมขอ้มูล      
   .   ระบบสารสนเทศฯ นี  มีประโยชน์  เหมาะสม  ทีจะนาํมาใชง้านไดจ้ริง      
   .   ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………      
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนท ี   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ค 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง แสดงผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินสาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นการวจิยั   

 โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น    ดา้น   จาํนวน    ขอ้ 
 

หวัขอ้การประเมิน คะแนนของ
ผูเ้ชียวชาญคนที 

ผลรวม
คะแนน 

IOC หมายเหตุ 

   

1. การติดต่อกบัผู้ใช้ 

   .   การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความเหมาะสม +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   เมนู / หวัขอ้ มีความเหมาะสมกบังานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   ภาษาทีใชใ้นส่วนต่าง ๆ มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสี ในภาพรวมมีความ 
          เหมาะสม 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

2. การบันทึกและการแก้ไขข้อมูล 
   .   แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลครอบคลุมกบังานวิจยัและ 
          งานสร้างสรรค ์

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   บนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกรายละเอียดครบถว้น +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มูลมีความเหมาะสมใชง้านง่าย +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   การแกไ้ขขอ้มูล ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่ายและมี 
          ความถูกตอ้ง 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   การแกไ้ขขอ้มูลสามารถทาํไดค้รบถว้น  ครอบคลุมงานวิจยั 
          และงานสร้างสรรค ์

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

3. การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
   3.1  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้ และการออกรายงาน 
          มีความเหมาะสม 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   การสืบคน้ขอ้มูล ทาํไดง่้ายและสะดวก +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้ มีความถูกตอ้ง  เหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 สามารถนาํไปใชไ้ด ้
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสีในการ แสดงผลขอ้มูล 
          มีความเหมาะสม 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   การออกรายงาน ทาํไดง่้าย  สะดวก และ ถูกตอ้ง +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

. ลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 
   .  ระบบสารสนเทศฯ นี  ทาํให้ผูป้ฏิบติังาน  มีความสะดวก   
         รวดเร็ว 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .  ระบบสารสนเทศฯ นี  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ 
         ปฏิบติังานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความเหมาะสม และควรทีจะนาํมาใช ้
         ในการจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้
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ตาราง แสดงผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินสาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาระบบ 

 โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น    ดา้น   จาํนวน    ขอ้ 
 

หวัขอ้การประเมิน คะแนนของ
ผูเ้ชียวชาญคนที 

ผลรวม
คะแนน 

IOC หมายเหตุ 

   

1. ด้านความสามารถทํางานตรงตามความต้องการ  (Functional Requirement Evolution) 
   .  ระบบสามารถเพิม – ลบ  ขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ด้ +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .  ระบบสามารถบนัทึก – แกไ้ขขอ้มูลงานวิจยัและ 
         งานสร้างสรรคไ์ด ้

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .  ระบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยั / งานสร้างสรรคแ์ละ 
         ส่วนอืน ๆ ได ้

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .  ระบบสามารถออกรายงานงานวิจยั / งานสร้างสรรค ์และ 
         ส่วนอืน ๆ ได ้

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .  ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้และรายงานมีความถูกตอ้งน่าเชือถือ +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

2. ด้านความถูกต้องของระบบ  (Function Evolution) 
   .  ความถูกตอ้งในการเพิม – ลบ ขอ้มูลงานวิจยัและ 
          งานสร้างสรรค ์

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   ความถูกตอ้งในการบนัทึก – แกไ้ขขอ้มูล +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   ความถูกตอ้งของการสืบคน้ขอ้มูล +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   ความถูกตอ้งของการจดัทาํรายงาน +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   ความถูกตอ้งของการสรุปรายงาน +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

. ด้านการใช้งานโปรแกรม  (Usability Evolution) 
   .   ระบบนีพฒันาขึนมีความเหมาะสม สะดวก และใชง้านง่าย +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มูล  เหมาะสม สะดวก 
          ในการบนัทึกขอ้มูลซาํ 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   การประมวลผลในแต่ละขนัตอนมีความรวดเร็ว +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   การสืบคน้ขอ้มูล การออกรายงานทาํไดง่้ายและไดข้อ้มูล 
          ทีถูกตอ้ง 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   .   รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสีในการแสดงผลขอ้มูล 
          มีความเหมาะสม 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้
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ตาราง แสดงผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินสาํหรับผูใ้ชง้านทวัไป  (นกัศึกษา) 

 โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น    ดา้น   จาํนวน    ขอ้ 
 

หวัขอ้การประเมิน คะแนนของ
ผูเ้ชียวชาญคนที 

ผลรวม
คะแนน 

IOC หมายเหตุ 

   

. ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ 

    .  การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความเหมาะสม +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .   การจดัเรียงลาํดบัเมนู / หวัขอ้มีความเหมาะสม +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  เมนู/หวัขอ้ มีความเหมาะสม +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  ภาษาทีใชมี้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความเหมาะสม +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

2. ด้านการประมวลผลและการแสดงผล 

    .  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้และการ 
          ออกรายงานมีความเหมาะสม 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  การสืบคน้ขอ้มูล ทาํไดง่้ายและสะดวก +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  การสืบคน้ขอ้มูล มีความถูกตอ้ง +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี ในการแสดงผล 
          ขอ้มูลมีความเหมาะสม 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  การออกแบบรายงานสามารถทาํไดง่้าย สะดวก และ ถูกตอ้ง +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

. ด้านลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความสะดวก ใชง้านง่าย +1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี สามารถประมวลผลและสรุปผล 
          ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจะ 
          นาํไปใชง้าน 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ 
          จดัเตรียมขอ้มูล 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี มีประโยชน์เหมาะสมทีจะ 
         นาํมาใชง้านไดจ้ริง 

+1 +1 +  3 .  สามารถนาํไปใชไ้ด ้
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ตารางที     แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูชี้ยวชาญดา้นการวจิยั 

หวัขอ้การประเมิน การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชียวชาญ 
คนที  คนที  คนที  ค่าเฉลีย ประสิทธิภาพ 

1. การติดต่อกบัผู้ใช้ 
   .   การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความ เหมาะสม     มาก 
   .   เมนู / หวัขอ้ มีความเหมาะสมกบังานวิจยัและ 
          งานสร้างสรรค ์

    มาก 

   .   ภาษาทีใชใ้นส่วนต่าง ๆ มีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย    .  มาก 
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสี  ในภาพรวมมีความ 
          เหมาะสม 

   .  มาก 

2. การบันทึกและการแก้ไขข้อมูล 
   .   แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลครอบคลุมกบังานวิจยัและ 
          งานสร้างสรรค ์

    มาก 

   .   บนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกรายละเอียดครบถว้น     มาก 
   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มูลมีความเหมาะสมใชง้านง่าย     มาก 
   .   การแกไ้ขขอ้มูล ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่ายและ 
          มีความถูกตอ้ง 

   .  มาก 

   .   การแกไ้ขขอ้มูลสามารถทาํไดค้รบถว้น ครอบคลุมงานวิจยั 
          และงานสร้างสรรค ์

    มาก 

3. การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน 
   3.1  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้  และการ 
          ออกรายงานมีความเหมาะสม 

   .  มากทีสุด 

   .   การสืบคน้ขอ้มูล ทาํไดง่้ายและสะดวก    .  มาก 
   .   ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้ มีความถูกตอ้งเหมาะสม    .  มาก 
   .   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนาด  และสีในการแสดงผลขอ้มูล 
          มีความเหมาะสม 

    มากทีสุด 

   .   การออกรายงาน ทาํไดง่้าย  สะดวก และ ถูกตอ้ง    .  มาก 
. ลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ 

   .  ระบบสารสนเทศฯ นี  ทาํให้ผูป้ฏิบติังาน มีความสะดวก   
         รวดเร็ว 

   .  มาก 

   .  ระบบสารสนเทศฯ นี  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ 
         ปฏิบติังานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 

   .  มาก 

   .  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความเหมาะสม และควรทีจะ 
         นาํมาใชใ้นการจดัการงานวิจยั และงานสร้างสรรค ์
         ระดบับณัฑิตศึกษา 

   .  มากทีสุด 

ค่าเฉลีย .  มาก 
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ตารางที     แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูชี้ยวชาญดา้นการพฒันาระบบ 

หวัขอ้การประเมิน การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชียวชาญ 
คนที  คนที  คนที  ค่าเฉลีย  ประสิทธิภาพ 

1. ด้านความสามารถทํางานตรงตามความต้องการ  (Functional Requirement Evolution) 
   .  ระบบสามารถเพิม – ลบ  ขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ด้     มาก 
   .  ระบบสามารถบนัทึก – แกไ้ขขอ้มูลงานวิจยั และ 
         งานสร้างสรรคไ์ด ้

   .  มาก 

   .  ระบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยั / งานสร้างสรรคแ์ละ 
         ส่วนอืน ๆ ได ้

   .  มาก 

   .  ระบบสามารถออกรายงานงานวิจยั / งานสร้างสรรค ์และ 
         ส่วนอืน ๆ ได ้

   .  มาก 

   .  ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้และรายงานมีความถูกตอ้งน่าเชือถือ    .  มาก 
2. ด้านความถูกต้องของระบบ  (Function Evolution) 
   .  ความถูกตอ้งในการเพิม – ลบ ขอ้มูลงานวิจยั  และ 
          งานสร้างสรรค ์

   .  มาก 

   .   ความถูกตอ้งในการบนัทึก – แกไ้ขขอ้มูล    .  มาก 
   .   ความถูกตอ้งของการสืบคน้ขอ้มูล     มาก 
   .   ความถูกตอ้งของการจดัทาํรายงาน    .  ปานกลาง 
   .   ความถูกตอ้งของการสรุปรายงาน    .  มาก 

. ด้านการใช้งานโปรแกรม  (Usability Evolution) 
   .   ระบบนีพฒันาขึนมีความเหมาะสม สะดวก และใชง้านง่าย    .  มาก 
   .   แบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกขอ้มูล  เหมาะสม สะดวกในการ 
          บนัทึกขอ้มูลซาํ 

   .  มาก 

   .   การประมวลผลในแต่ละขนัตอนมีความรวดเร็ว    .  มาก 
   .   การสืบคน้ขอ้มูล การออกรายงานทาํไดง่้าย และไดข้อ้มูล 
          ทีถูกตอ้ง 

    มาก 

   .   รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสีในการแสดงผลขอ้มูล 
          มีความเหมาะสม 

    มาก 

ค่าเฉลีย .  มาก 
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ตารางที    ตารางแสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป  (นกัศึกษา) 

หวัขอ้การประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ประสิทธิภาพ 
. ด้านการออกแบบหน้าจอตดิต่อกบัผู้ใช้ 

    .  การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความเหมาะสม 4.40 .587 มาก 
    .   การจดัเรียงลาํดบัเมนู / หวัขอ้มีความเหมาะสม 4.46 .572 มาก 
    .  เมนู/หวัขอ้ มีความเหมาะสม 4.39 .539 มาก 
    .  ภาษาทีใชมี้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.43 .591 มาก 
    .  รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความเหมาะสม 4.40 .542 มาก 

ค่าเฉลีย 4.42 .566 มาก 
2. ด้านการประมวลผลและการแสดงผล 
    .  การออกแบบหนา้จอสาํหรับการสืบคน้และการ 
          ออกรายงานมีความเหมาะสม 4.34 .594 มาก 

    .  การสืบคน้ขอ้มูล ทาํไดง่้ายและสะดวก 4.35 .597 มาก 
    .  การสืบคน้ขอ้มูล มีความถูกตอ้ง 4.38 .560 มาก 
    .  รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี ในการแสดงผล 
          ขอ้มูลมีความเหมาะสม 4.40 .587 มาก 

    .  การออกแบบรายงานสามารถทาํไดง่้าย สะดวก และถูกตอ้ง 4.34 .615 มาก 
ค่าเฉลีย 4.36 .591 มาก 

. ดา้นลกัษณะโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ    
    .  ระบบสารสนเทศฯ นี  มีความสะดวก ใชง้านง่าย 4.38 .603 มาก 
    .  ระบบสารสนเทศฯ นี สามารถประมวลผลและสรุปผล 
          ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

4.35 .618 มาก 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจะ 
          นาํไปใชง้าน 

4.40 .587 มาก 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ 
          จดัเตรียมขอ้มูล 

4.36 .601 มาก 

    .  ระบบสารสนเทศฯ นี มีประโยชน์เหมาะสมทีจะ 
         นาํมาใชง้านไดจ้ริง 

4.43 .591 มาก 

ค่าเฉลีย 4.38 .600 มาก 
ค่าเฉลียทุกดา้น 4.39 .586 มาก 
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ภาคผนวก  ง 
 

คู่มือการใช้งาน    
ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา   

สําหรับบัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
( สําหรับบุคลากร ) 
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 1.  เขา้เวบ็ไซต ์ http://mis.graduate.su.ac.th/journal 

 

 

 

.  คลิกที  Icon                               เพือ    Login… เขา้สู่ระบบ 
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 .  กรอก  Username  และ  Password  ในทีนีผูว้ิจยักาํหนดใหใ้ช ้  staff  ทงัสองช่อง  
     จากนนัคลิกปุ่ม OK 
 

 

 

 

 .  เมือคลิกปุ่ม OK  จะปรากฎขอ้ความยนิดีตอ้นรับเขา้สู่ระบบ 
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 5.  ด้านบนจะมีเมนู  “การแสดงผลกราฟสถิติ”  สามารถเลือกการแสดงผลได้หลาย
ประเภท  เช่น  แสดงผลตามกลุ่ม  แสดงผลตามคณะวิชา  แสดงผลตามภาควิชา  และแสดงผลตาม
สาขาวชิา 

 

 

 .  หนา้จอตวัอยา่งแสดงผลกราฟสถิติ  ตามกลุ่มวชิา  เช่น  กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  หรือ  กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  หรือกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 .  หาก  “คลิก”  แสดงผลกราฟสถิติ  “ตามคณะวชิา”  จะปรากฎดงัรูป (ล่าง) 
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 8.  หาก  “คลิก”  แสดงผลกราฟสถิติ  “ตามภาควชิา”  จะปรากฎดงัรูป (ล่าง) 
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 .  หาก  “คลิก”  แสดงผลกราฟสถิติ  “ตามสาขาวชิา”  จะปรากฎดงัรูป (ล่าง) 

 
 

 .  ระบบจะแสดงรายละเอียดของคณะวชิาให้เลือก  จากนนัคลิก  “ตกลง” 
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 .  เลือกสาขาวชิาทีตอ้งการใหแ้สดงผล  จากนนัคลิก  “ตกลง”  จะปรากฎรายละเอียด
กราฟแสดงผลตามสาขาวชิาดงัรูป (ล่าง) 

 

 

 . การแสดงผลจะแสดงเป็น  ส่วนคือส่วนทีเป็นกราฟ และส่วนทีเป็นตาราง  เจา้หนา้ที
ทีเกียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ภาคผนวก  จ 
 

คู่มือการใช้งาน    
ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา   

สําหรับบัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
สําหรับผู้ใช้ทวัไป   (นักศึกษา ) 
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 1.  เขา้เวบ็ไซต ์ http://mis.graduate.su.ac.th/journal 

 

 

 

.  คลิกที  Icon                               เพือ    Login… เขา้สู่ระบบ 
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 .  กรอก  Username  และ  Password  ในทีนีผูว้ิจยักาํหนดใหใ้ช ้  student  ทงัสองช่อง  
     จากนนัคลิกปุ่ม OK 
 

 

 

 .  เมือคลิกปุ่ม OK  จะปรากฎขอ้ความยนิดีตอ้นรับเขา้สู่ระบบ 
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 5.  ดา้นบนจะมีเมนู  “การจดัการขอ้มูล”   ให้คลิกทีเมนู  “เพิม  journal”  จะปรากฎดงัรูป 

(ล่าง) 

 
  

 .  กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น  ในช่องของสาขาวชิา เมือพิมพค์าํบางคาํของสาขาวชิาเขา้ไป 

ระบบจะแสดงสาขาวชิาทีมีอยูใ่หเ้ลือกทนัที  เมือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกทีปุ่ม “ส่ง” 
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 .  คลิกเพือเลือกไฟลบ์ทความทีตอ้งการจะแนบ  จากนนัคลิกคาํวา่   “ส่ง” 

 
 8.  จะปรากฎขอ้ความให้เลือกวา่  กลบัสู่หนา้กรอกขอ้มูล  หรือ  ไปหนา้แสดงขอ้มูล     

ในทีนีเราจะไปหนา้แสดงขอ้มูล 
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 .   ตรวจสอบวา่เราไดก้รอกขอ้มูลไปเรียบร้อยแลว้หรือไม่ไดที้   
  http://mis.graduate.su.ac.th/journal โดยการใส่คาํคน้หาเขา้ไป 
  และคลิกคาํวา่   “Search” 

 

 

 
 .  ระบบจะทาํการค้นหาตามคําค้นทกีรอกเข้าไป   จากนันคลกิทชืีอบทความ เพอืแสดง
รายละเอยีดอนืๆ   
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 .  หน้าจอแสดงรายละเอยีดของบทคัดย่อ  จากนันคลกิคําว่า    “รายละเอยีด”   

 

 
 
 
 .  หน้าจอแสดงรายละเอยีดภาษาไทย   
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 .  หน้าจอแสดงรายละเอยีด  ภาษาองักฤษ    ดังรูป 

 

 
 

 

 .  หน้าจอแสดงรายละเอยีดอนื ๆ    และสามารถ  Download Full text  ได้ดังรูป 
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