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    This research is the study and development of Information Systems Management 
for Dissertation/thesis of Srinakarintarawirot Graduate University. Objective for managing 
work and dissertation writing, using material developed in the web-based application  
(Web Application) to evaluate the efficiency and effectiveness and to assess user 
satisfaction with information systems for the management of the dissertation and thesis on 
the development of the principle of development of the SDLC (System Development Life 
Cycle) is used to develop the system. And requirements gathering analysis of existing 
systems to new systems for use in the management of information and writing dissertations. 
This system is divided into 3 groups are user groups, including faculty, staff and students. 
The results of the study found newly developed information system effective level  
by evaluating the performance of expert systems remained strong with an average of 4.10 
and 0.59 of standard deviation. The satisfaction of the samples using the system remained 
good. The average was 4.43 and the standard deviation of 0.51. The system developed can 
be applied to practical and responsive to the needs of users. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

             ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาชวยเหลือ และความเอาใจใสอยาง
ดียิ่งตลอดจนการใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการปรับแกไข
ขอบกพรอง  จากคณะกรรมการผู ควบคุมปริญญานิพนธ  ผู วิ จัยขอกราบขอบพระคุณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําคุณ ศรีสนิท และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาดล คงสมบูรณ ที่ไดให
ความเมตตากรุณาเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือชี้แนะแนวทางในสิ่งที่เปนประโยชน 
ตอการศึกษาและการทําปริญญานิพนธนี้ดวยความเอาใจใสตลอดมา รวมทั้ง รองศาสตราจารย  
ธนรัตน แตวัฒนา และผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ จงบุรี ที่กรุณาใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ิมเติมแก
ผูวิจัย ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ โอกาสนี้ 
    ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการทาง
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ไดกรุณาประสิทธิ์
ประสาทความรูตางๆ ใหแกผูวิจัย ตลอดจนใหความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ 
             ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ทํา
ใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
    ขอขอบคุณ เจาหนาที่ เพ่ือนรวมงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยสําหรับขอมูลตัวอยางที่ใชใน
งานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงความชวยเหลือและกําลังใจใหกับผูวิจัยตลอดมา 
    ขอขอบคุณพ่ีๆ และเพื่อน ๆ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม รวมถึงบุคคลอีกหลาย
ทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยมาโดยตลอด 
    สุดทายนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูอาจารย ที่อบรมสั่งสอนให
ความรูเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
             ในปจจุบันระบบสารสนเทศเปนระบบที่ มีความสําคัญตอการพัฒนาหนวยงานเปน 
อยางมากทั้งระบบจะตองนําขอมูลมาประมวลผล เพ่ือใหไดผลลัพธในรูปแบบที่สามารถนํามาใช
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจดําเนินการอยางไดอยางหนึ่ง ดวยเหตุนี้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงตองทําการรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทอยางมาก ในการที่จะเปนอุปกรณชวยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหสมบูรณแบบ เน่ืองจากคอมพิวเตอรสามารถแบงเบาภาระความยุงยาก ในการคํานวณการเก็บ
ขอมูล การลดระยะเวลาการทํางานใหเร็วขึ้น จนเห็นไดวาปจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร นั้นจะแยกกันไมออก 
           ปจจุบันน้ีสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนสวนใหญไดมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในสถาบันการศึกษาของตนเองในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลตางๆ ภายในสถาบัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหถูกตองสะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกทั้งแนวโนมการขยายตัวของ
การศึกษาก็เพ่ิมมากขึ้น  
                   บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนหนวยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการบริหารงานทางดานวิชาการและเผยแพรผลงานวิชาการในระดับ
บัณฑิตศึกษาได กําหนดแนวทางแกปญหาเพื่อตอบสนองตอความตองการและขอเท็จจริงของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเง่ือนไขและปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการบริหารงานทางดานวิชาการและ 
การเผยแพรผลงานวิจัย ก็คือการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารงาน 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหมีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นขอมูลที่จําเปนในทางการบริหาร 
จุดออน จุดแข็ง ขอจํากัดและโอกาศทางการพัฒนา รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช
ประกอบการดําเนินการไดอยางเหมาะสม          
            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและเขามามี
บทบาทในการทํางานดานตางๆ ภายในองคกรเปนอยางมากที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก 
เครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครือขายขนาดใหญที่ใหบริการทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) จึงกลายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการทํางานและการติดตอสื่อสารหรือเผยแพร 
สิ่งตางๆและในระบบงานของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ไดมีการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเขามาบริหารจัดการเพื่อสงเสริมงานดานการจัดการบริหารงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาทางดานเผยแพร
ผลงานวิจัย งานวิชาการ รวมไปถึงงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย 
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             การพัฒนาระบบสารสนเทศการดํ า เนิ นการ  ปริญญานิพนธ และสารนิพนธ  
ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนความตองการของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศการดําเนินการปริญญานิพนธและสารนิพนธ  
ซึ่งการพัฒนาระบบนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนสวนสําคัญอยางมาก สําหรับ
การพัฒนาระบบ และมีแผนในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับความตองการใชงานของหนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัย จึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบสารสนเทศการดําเนินการปริญญา
นิพนธและสารนิพนธ โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลจากระบบเกาที่จะทําการพัฒนา ศึกษาความ
ตองการของหนวยงานตางๆ และผูใชระบบ (User) มีการวางแผน กําหนดรูปแบบ ดําเนินการ และ
ควบคุมดูแล การพัฒนาระบบ ใหสอดคลองกับความตองการใชงาน 
             การดําเนินงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศการดําเนินการปริญญานิพนธและ  
สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการควบคูกันไปทั้งดาน  
อุปกรณ (Hardware),โปรแกรมระบบ (Software) โดยจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลักใน 
การดําเนินงาน คือผูรับผิดชอบงานขอมูล จากกลุมสนับสนุนวิชาการ ในการนี้  กิจกรรม 
การดําเนินงานดานการจัดการระบบจะขึ้นอยูกับแผนการพัฒนาระบบ และการวางแผนดําเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาแยกเปน 2 สวน ตามประเภทของ
กิจกรรมที่ตองดําเนินงาน คือ Hardware Software  

   ในสวนของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒระบบสารสนเทศ 
การดําเนินการปริญญานิพนธ/ สารนิพนธ มีการจัดการขอมูลอยูในรูปแบบระบบสารสนเทศ และ 
รูปแบบของเอกสาร หรือรายงานตางๆควบคูกัน ซึ่งในสวนของระบบสารสนเทศที่ใชนั้นระบบยัง
จัดการเรื่องฐานขอมูล (Database) การประมวลผล (Process) และ รายงานตางๆ (Report) 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งจะยุงยากในการจัดการ จึงตองนํา
วิธีการในรูปแบบของเอกสารเขามาชวยเพ่ือใหไดผลลัพธตามตองการ ขอมูลอาจเกิดการสูญหาย 
เปลืองเนื้อที่ในการเก็บขอมูลเนื่องจากเก็บขอมูลลงกระดาษในรูปของเอกสาร และเม่ือตองการ
เรียกใชขอมูลจะยุงยาก ไมสะดวกในการสืบคนขอมูล  

   จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศการดําเนินการ 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ จึงไดเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการดําเนินการ 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยความสามารถของระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมาใหมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล และ มีการประมวลผลที่ดีขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสืบคนขอมูลตางๆ รวมทั้งการแสดงผลของรายงานตางๆ ที่เกี่ยวกับปริญญานิพนธ
และสารนิพนธเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการงานของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒตอไป  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
    1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนพินธ 

โดยใชระบบทีพั่ฒนาขึ้นในลกัษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ใหมีประสิทธิภาพ                              
              2. เพ่ือประเมินประสิทธผิลและความพึงพอใจของผูใชทีมี่ตอระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ โดยแบบสอบถาม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
            ผลการวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. ระบบสารสนเทศดานการดําเนินการปริญญานิพนธ/สารนิพนธมีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง ไมซับซอน มีผลลพัธ ออกมาตามตองการ 
             2. รายงานตางๆ จัดเก็บอยูในระบบไมเสื่อมสลายคนหาไดงาย 

   3. ผูใชระบบมีความพึงพอใจกับระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม 
   4. ผูใชระบบสามารถใชขอมูลรวมกันได 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัยมี
การประมวลผลออกมาไดอยางถูกตอง ไมซับซอน ใชงานงาย ไดขอมูลเปนไปตามตองการและใช
เปนขอมูลในการดําเนินการและบริหารงานในดานตางๆ  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
               ประชากรและกลุมตัวอยาง 
               1. ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก บุคลากรของบัณฑิตวทิยาลัย และ นิสิต  
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               1. ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
               2. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
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                ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
               1. ตัวแปรตน คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและ 
สารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
               2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนทศ
เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
                ลักษณะการพัฒนา หลักการ และซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ 
               1. ระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใชขอมูลจาก 
บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
               2. ระบบจะพัฒนาขึ้นโดยใช SQL Server 2008 เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล และใช 
VB.NET, ASP.NET พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อติดตอกับฐานขอมูล 
               3. หลักการที่นํามาใชในการออกแบบวิเคราะหและพัฒนาระบบคือ วงจรการพัฒนา
ระบบแบบ (System Development Life Cycle) (SDLC) 
 

นิยามศัพท 
             1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษย หรืออาจกลาวไดวา สารสนเทศ เกิดจากการนําขอมูล ผานระบบการประมวลผล คํานวณ 
วิเคราะหและแปลความหมายเปนขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
             2. การนําเขาขอมูล (Input) หมายถึง กระบวนการปอนขอมูล คําสั่ง เขาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประมวลผล 
             3.  การประมวลผล (Process) การประมวลผลขอมูลสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บไวในรูป
ของไฟลในคอมพิวเตอร ไดถูกอานขึ้นมาจากที่จัดเก็บ (storage) เพ่ือเอาไปประมวลผานหนวย
ประมวลผล (processor) เพ่ือใหไดผลลัพธออกมาและแสดงผลออกมาในหนวยแสดงผลทางหนาจอ
หรือทางพรินเตอร เพ่ือใหผูใชไดรับขอมูลที่ตองการไดอยางถูกตอง 

                       4. ผลลัพธ (Output) หมายถึง สารสนเทศหรือ ผลผลิต หรือ สิ่งที่ไดจากกระบวนการ
ผลิด ที่สงออกมาจากวงจรภายในคอมพิวเตอรมาแสดงผลที่อุปกรณตอพวง เชน มอนิเตอร ลําโพง 
เครื่องพิมพ เปนตน 
             5. ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกันและถูกนํามา
จัดเก็บในที่เดียวกัน โดยขอมูลอาจเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล แต
ตองมีการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลในการจัดเก็บขอมูล
ในระบบฐานขอมูลมีขอดีกวาการจัดเก็บขอมูลในระบบแฟมขอมูลพอสรุปประเด็นหลัก ๆ ไดดังนี้ 
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        · มีการใชขอมูลรวมกัน (data sharing)  
        · ลดความซ้ําซอนของขอมูล (reduce data redundancy)  
        · ขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น (improved data integrity)  
        · เพ่ิมความปลอดภัยใหกับขอมูล (increased security)  
        · มีความเปนอิสระของขอมูล (data independency) 

              6. ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือเหตุการณเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ เชน คน สถานที่ 
สิ่งของตาง ๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว และสามารถนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
ทั้งน้ีสามารถเรียกเอามาใชประโยชนไดในภายหลัง โดยขอมูลอาจเปนตัวเลข สัญลักษณ ตัวอักษร 
เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

                        7. ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่อยูในเครือขายเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันระหวางกระบวนการเหลานั้น และเชื่อมตอกันเพ่ือทํางานใดงานหนึ่งใหบรรลุถึง
เปาหมายที่วางไว 

                        8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) หมายถึง 
ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคการอยางมี
หลักเกณฑ เพ่ือนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางาน และการ
ตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
              9. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ตัวดัชนีวัดระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
เม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดตั้งไว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
            ตัวแปรตน                                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสารสนเทศ 
 

ความตองการของผูใช 

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะตางๆในมหาวิทยาลัย 
รวมไปถึงคณาจารยนักศึกษาที่
ตองการสืบคนสถานะการ
ดําเนินการปริญญานิพนธ /  
สารนิพนธ 

ระบบการจัดการ
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบ
สารสนเทศ 

แผนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การจัดการทรัพยากร
่

เทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาระบบ 

กิจกรรมที่ใชเทคโนโลยี 
ซอฟตแวรพัฒนาระบบ 
อุปกรณดานเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจ 
ของผูใชระบบ 

     ประสิทธิภาพของระบบและ
ความพึงพอใจของผู ใชระบบ
สา รสนทศ เพื่ อ ก า รบ ริ ห า ร
จัดการงานปริญญานิพนธและ
สารนิพนธ 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

             ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการดําเนินการ 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธเพ่ือการบริหารงานบัณฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยศรีนครืนทรวิโรฒ มีดังนี้ 
                2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 
              2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Information Development) 
              2.3 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
             2.4 เทคโนโลยีดอทเน็ต (.NET) 
             2.5 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ (VB.NET, ASP.NET) 
             2.6 การออกแบบและวิเคราะหระบบดวยวิธี (System Development Life Cycle) (SDLC) 
             2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 
                 ความหมายและววิัฒนาการ 
               ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems – MIS) 
            ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบที่รวบรวมสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานขององคกรใหกับผูปฏิบัติงานและผูบริหารเพื่อสนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบ โดยใช
เทคโนโลยีและอุปกรณสมัยใหมเพ่ือสรางสารสนเทศที่มีประโยชนตอผูใช เพ่ือใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันขอบเขตการทํางานของระบบสารสนเทศขยายตัวจาก
การรวบรวมขอมูลที่มาจากภายในองคกรไปสูการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอกทั้ง
จากภายในทองถิ่น ประเทศและระหวางประเทศ กลาวคือ ระบบสารสนเทศจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
องคการ การจัดการและเทคโนโลยี 
               
               คุณลักษณะของสารสนเทศทีด่ี 

   1. ดานเนื้อหา (content)  
                 Accuracy             ถูกตองไมมีขอผิดพลาด 
                 Relevance           สัมพันธกับความตองการ 

     Completeness       ครบถวนสมบูรณ 
             Reliability             เชื่อถือได 

                 Verifiability           ตรวจสอบได 
                 Conciseness         ไดสารสนเทศเฉพาะที่ตองการใช 
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              2.  ดานเวลา (time)          
                  Timeliness            ไดทันทีที่ตองการ  
                  up-to-date            เปนปจจุบัน 
                  time period           สามารถบงบอก อดีต ปจจุบัน และ อนาคตได 
              3. ดานรูปแบบ (format)  
                  clarity                  อยูในรูปแบบที่เขาใจงาย                   
                  level of detail        มีรายละเอียดในระดับที่ตองการ 

     Presentation         รูปแบบที่นําเสนอ 
     Media                 สื่อที่ใช 
     Flexibility             ยืดหยุน 
     Economy             ประหยัด 

               4. ดานกระบวนการ (process)   
     Accessibility          การเขาถึง 
     Participation          การมีสวนรวม 
     Connectivity          การเชื่อมโยง 
 

   วิวัฒนาการของระบบ 
            ใน พ.ศ. 2493  ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจ โดยใชกับงานประจําเฉพาะงาน 
เชน บัญชีเงินเดือน จัดพิมพใบเสร็จตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเปนการประมวลผลรวยการ (Transaction 
processing) ซึ่งเรียกวาการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic data processing – EDP)    
ตอมาใน พ.ศ. 2503  เกิดระบบปฏิบัติการที่ใชโปรแกรมการจัดการและควบคุมระบบปฏิบัติการ    
ในชวง พ.ศ. 2505-2513 คําวา Management Information Systems ถูกใชในวงจํากัด คือหมายถึง
โปรแกรมที่ใชในการผลิตเอกสารรายงานประจํางวด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยผูบริหารในการทําการ
ตัดสินใจ เชน การพิมพรายงานงบดุลบัญชีของลูกคาใหผูจัดการฝายตาง ๆ ใชในการตัดสินใจ อยางไร 
ก็ตามระบบสารสนเทศในยุคแรก ๆ มีขอจํากัดไมยืดหยุน ใชขอมูลจากการประมวลผลรายการเทานั้น 
ระบบสารสนเทศที่ใชชวยในการตัดสินใจจึงไดเริ่มตั้งแตป 2513 และตอมาเกิดพัฒนาการตาง ๆ ทั้ง
ไมโครคอมพิวเตอร อุปกรณแสดงผลเชิงโตตอบ ซอฟตแวรที่ใชงาย และพัฒนาการการดานเทคโนโลยี
ฐานขอมูล ชวยใหระบบสารสนเทศที่ใชงายและดีกวาเดิม 
   ในราว พ.ศ. 2526 ไดมีการวิจารณถึงปญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวาไม
เหมาะสมสําหรับผูบริหารระดับสูง ซึ่งตองกําหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางขององคการ ดังน้ันจึง
ตองมีการใชขอมูลทั้งภายในและภายนอกมาใชจัดทําระบบสารสนเทศดวย เชน สภาพเศรษฐกิจ คูแขง 
ฯลฯ 
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                  บทบาทของระบบสารสนเทศในองคการ 
               ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2549: 256-257) แบงระบบสารสนเทศออกเปน 5 ยุค ดังนี้ 
               ยุคที่ 1 ชวงทศวรรษ 1960 -   เนนการประมวลผลขอมูลเฉพาะทางเพื่อ              
                                                       ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว 
                -   ประเมิน ความคุมคาจากอัตราผลตอบแทน (ROI) 
               ยุคที่ 2 ชวงทศวรรษ 1970  -   เนนประสิทธิภาพ กระบวนการทํางานใหเปนอัตโนมัติ 
               -   ประเมิน เลื่อนจาก ROI ไปเปน การวัดผลิตภาพเพิ่มขึ้น                 
                                                        (Productivity) 

                         -   การตดัสินใจดีขึ้น 
               ยุคที่ 3 ชวงทศวรรษ 1980  -   จากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เลื่อนเปนการใชงาน  
                                                        เชิงกลยุทธมุงเนนความตองการของผูใชมากขึ้น 
                -   ประเมิน ดูจากความจําเปนของสถานภาพการแขงขัน  
                                                        ที่ตองใช เปนเครื่องมือสนับสนุน 
               ยุคที่ 4 ชวงทศวรรษ 1990  -   ใชระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
                -   ใชระบบสารสนเทศเปนเครือ่งมือในการปรับเปลีย่น   
                                                        (transfer) องคการ อุตสาหกรรม 
                -   ประเมิน ดูจากสถานภาพการแขงขันและเครื่องมือ  
                                                        สนับสนุน 
               ยุคที่ 5 ชวงทศวรรษ 2000  -   ยังใชเปนแนวเชิงกลยทุธ แตมุงเนนการเพิ่มมูลคา 
                -   สรางเครือขายความรวมมือ 
                -   พัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู 
                -   ประเมิน  พิจารณามูลคาเพิ่มที่ระบบสารสนเทศสามารถ   
                                                        สราง ใหกับองคการ 
 
                  จอหน วอรด แบงยุคระบบสารสนเทศ หลัก ๆ ออกเปน 3 ยุค 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 3 Era view of IS  evolution    (John Ward) 
                 |     1960s      |     1970s      |       1980s        |     1990 s      |      2000s 
                 Era1 (Data processing  for operational efficiency) 
                                                                     Era 2   (MIS  for management effectiveness) 
                                                                                                        Era 3   (Strategic  IS for business advantages)
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              ความหมายของระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ (Strategic information system - SIS) 
   ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (SIS) หมายถึง IS ที่ใชงานในทุกระดับขององคการ เชน TPS, 
MIS, DSS, ESS ฯลฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย กระบวนการ การผลิตสินคาและบริการ หรือ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย ตามกลยุทธที่องคการไดกําหนดไว 
  องคการมักใชระบบ SIS จะชวยใหไดมาซึ่งขอไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งองคการอาจ  
             -  พัฒนา IS ที่ใชอยูเดิม ใหเปน SIS ได โดย เปลี่ยนกระบวนการทํางาน เชน ใช   
                Barcode การใชระบบ Electronic เปนตน 
 
   ระบบสารสนเทศกับวิทยาการที่เก่ียวของ 
   การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใหใชประโยชนไดตรงตามวัตถุประสงคจําเปนตองอาศัย
วิทยาการตาง ๆ มาชวย  แนวทางการจัดทําจะแบงออกเปน 2 แนวทางคือ ดานเทคนิค และ 
ดานพฤติกรรม ซึ่งระบบสารสนเทศจะถูกจัดเปนระบบเทคนิคสังคม (sociotechnical systems)  
               วิทยาการดานเทคนิค   ที่เกี่ยวของ  คือ  

1. วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer science) ไดแก ทฤษฎีหลักการคํานวณ วิธี 
การจัดเก็บและเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
             2. วิทยาการจัดการ (Management science) เชน การพัฒนารูปแบบการตัดสินใจและ 
การจัดการ ตาง ๆ 
             3. การวิจัยดําเนินการ (Operations research) จะเนนเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตรในการ
คํานวณหาตัวแปรที่ใหประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานขององคการ เชน การขนสงสินคา การควบคุม
วัสดุคงคลัง และตนทุนการขนสง เปนตน 
            วิทยาการดานพฤติกรรม  ที่เกี่ยวของ คือ 
             1. สังคมวิทยา (Sociology) จะพิจารณาดาน คน กลุมคน หรือองคการที่เกี่ยวของกับ 
การพัฒนาระบบและผลกระทบที่ไดรับ 
             2. จิตวิทยา (Psychology) จะมองถึงระบบสารสนเทศอยางเปนทางการนั้นไดถูก ผูมีอํานาจ
ในการตัดสิน ใจ เขาใจ และใชอยางไร 
             3. เศรษฐศาสตร (Economics) จะเก่ียวของกับผลกระทบของระบบที่ตองใชตนทุนและ 
การควบคุมในองคการ และในตลาดอยางไร 
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                 หนาที่ทางการจัดการ  
             หนาที่ทางการจัดการหมายถึง กระบวนการทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                    ความเปนมาของการจัดการ แบงไดเปน 
                1. การจัดการสมัยโบราณ 
                2. การจัดการในสังคมอุตสาหกรรม 
                3. การจัดการสมัยใหม   
                        -  เปนผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปจจัยแวดลอมทั้งระดับกวาง  
                           ในสังคม  ระบบองคการ และระบบการจัดการ 
                        -  สภาพแวดลอม ไดแกเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ําใหเกิดโลกาภิวัตน 
 
                    ภารกิจการจัดการในองคการ 
         1. ภารกิจการจัดการสมัยคลาสสิก ชวงปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 การ
ขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ภารกิจการจัดการ มี 5 ประการ 
                       1. การวางแผน (Planning) 
                       2. การจัดองคการ (Organizing) 
                       3. การสั่งการ (Commanding) 
                       4. การประสานงาน (Coordinating) 
                       5. การควบคุม (Controlling) 
                   2. ภารกิจการจัดการสมัยใหม 

   1. การวางแผน 
   2. การจัดองคการและการจัดการทรัพยากร 
   3. การใชภาวะผูนําขบัเคลื่อนกิจการ 
   4. การควบคุม 

                   3. บทบาทการจัดการ 10 ประการของ Mintzberg 
 
                      ทฤษฏีการจัดการ 
         1. ทฤษฏีการจัดการสมัยคลาสสกิ 
                       1. ทฤษฏีการจัดการแบบวทิยาศาสตร 
     2. ทฤษฏีการจัดการเชิงกระบวนการ 
              3. ทฤษฏีการจัดการระบบราชการ 
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  2. ทฤษฏีการจัดการสมัยนีโอคลาสสิก 
      1. ทฤษฏมีนุษยสัมพันธ 
      2. ทฤษฏเีชิงสังคมศาสตร 
      3. ทฤษฏพีฤติกรรมศาสตร 
           3. ทฤษฏีการจัดการสมัยใหม 
      1. ทฤษฏสีถานการณ (Contingency theory) 
      2. ทฤษฏีระบบ (System theory) 
      3. ทฤษฏศีาสตรการจัดการ (Management science theory) 
  
                   องคประกอบหนาที่ทางการจัดการ  
                   มี 3 องคประกอบ คือ กระบวนการ การทําใหงานบรรลุเปาประสงค และการใช
ทรัพยากร ดังนี้   

           1. กระบวนการ มี 4 ขั้นตอน 
                           1. การวางแผน (planning) เปนกระบวนการของการกําหนดวัตถปุระสงคและวธิีการ
ที่จะทําใหบรรลุวตัถุประสงคนั้นในอนาคต 

        ผูบริหารระดับสูง  วางแผนแมบท  (Master Plan)    -                    
     ผูบริหารระดับกลาง วางแผนฝาย (Functional Plan) 

                ผูบริหารระดับตน  วางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)    
                          2. การจัดองคการและงาน (organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางองคการ
ระบบงานกําหนดงานที่ทํา หนวยงานที่รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานในองคการ 
                          3. การนําและการชักจูง (leading) หมายถึง การชักจูงใหหนวยงาน บุคคลที่
รับผิดชอบในงานไดทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
วิธีการตาง ๆ 
                     4. การควบคุม (controlling) หมายถึง กระบวนการของการติดตาม ตรวจสอบผลงาน
การปรับปรุงแกไขเพื่อใหงานไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การวางแผน         การจัดองคการและงาน          การนําและการชักจูง          การควบคุม           
                                                                   การบังคับบัญชา 
                                                                   การสั่งการ    
                การประสานงาน 

 
 
 

วัตถุประสงค 
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                   ความสําคัญของการจัดการตอองคการ  สรุปได  2 ประเด็น 
                 1. เปนเครื่องมือใหผูบริหารและผูบังคับบัญชาในทุกระดับไดนําไปใช เพ่ือทํางาน 
ใหตอบสนองตอวัตถุประสงคของงานและองคการที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
                 2. ชวยทําใหการบริหารงานไดดําเนินการอยางเปนระบบรอบคอบ และไดมีการ 
ยึดถือหลักการและเหตุผลของการบริหารที่ดี 
                Mintzberg  ไดกลาวถึงบทบาทในการจัดการ 3 กลุม 10 บทบาทยอย 
                 1. ความสัมพันธระหวางบุคคล บทบาทของผูจัดการคือ หัวหนา ผูนํา ผูประสานงาน 
                 2. ดานสารสนเทศ คือ ผูกํากับดูแล ผูเผยแพรกระจายขาว โฆษกองคการ 
                 3. ดานการตัดสินใจ คือ ผูประกอบการ ผูดูแลความเรียบรอย ระงับความขัดแยง  
ผูจัดสรรวางแผนทรัพยากร  ผูเจรจาตอรอง 
 
                แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จําเปนตองอาศัยงบประมาณคาใชจายดานวัสดุ
อุปกรณสูง ไมวาจะเปนระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย  ตองมีผูเชี่ยวชาญพรอม
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถ รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาระบบและการนําวัสดุอุปกรณไปใช
อยางรอบคอบรัดกุม  จึงจะบรรลุผลตามเปาหมาย  แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน แต 
การนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไมใชเร่ืองงาย  เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ซอฟตแวรบางตัว กวาจะเรียนรูวิธีใชประโยชนไดครบถวน  
อาจมีซอฟตแวรรุนใหมออกจําหนายอีกแลว  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองมีวิธีการ 
ที่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากับหนวยงานได   
    การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกเปนกลยุทธการจัดการที่สําคัญ 3 ดาน 
คือ กลยุทธระบบสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศ 
ซึ่งกลยุทธทั้ง 3 นี้ ตองสัมพันธและสอดคลองกับนโยบายกลยุทธ วัตถุประสงค แผนงานขององคการ
รวมทั้งวิธีการดําเนินงาน กลาวคือ  ตองการจัดทําระบบสารสนเทศอะไร ใครเปนผูใชระบบ ใชใน
งานลักษณะใด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรในการสรางระบบจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค และมีระบบการจัดการอะไรในการจัดสรรทรัพยากรควบคุมการใชใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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     กลยุทธระบบสารสนเทศ คือ การกําหนดระบบสารสนเทศที่ตองการวา ตองการสราง
ระบบสารสนเทศอะไร (what) และเพราะอะไร (why) เชน  เปนระบบสารสนเทศทั้งองคการ หรือ
เปนระบบระดับฝายงานในองคการ  ลักษณะและรูปแบบของสารสนเทศที่ตองการคืออะไร  ซึ่งความ
ตองการสารสนเทศตองสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคการ ซึ่งเปนแผนงานองคการที่กําหนดวา
หนวยงานควรมีระบบสารสนเทศอะไรบางในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําป
เพ่ือใหสนองเปาหมายดังกลาว ระบบเหลานี้มีโครงสรางขอมูล  ฐานขอมูลอะไร และมีความสัมพันธ
กันอยางไร  
    การกําหนดความตองการระบบสารสนเทศวา องคการตองการระบบใด อาจใชการ
วิเคราะหระบบสารสนเทศของทั้งองคการ จําแนกตามหนาที่การทํางาน กระบวนการทํางาน และ
ขอมูลที่ตองใช หรืออาจใชการวิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 
             โดยทั่วไประบบสารสนเทศในองคการจําแนกไดหลายประเภท ไดแก ระบบสารสนเทศ
ตามระดับการจัดการในองคการ ระบบสารสนเทศตามหนาที่งาน และระบบสารสนเทศสนับสนุน 
การทํางานขององคการ ซึ่งบางระบบอาจเปนสามารถจําแนกไดมากกวาหนึ่งประเภท และระบบ
สารสนเทศใดๆ ก็อาจนําไปใชเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธก็ไดขึ้นอยูกับกลยุทธขององคการใน
ขณะนั้น เชน ระบบสารสนเทศบริหารลูกคาสัมพันธ ใชเปนกลยุทธเพ่ือรักษาลูกคาเดิม และหาลูกคา
ใหม  ระบบสารสนเทศการบัญชีเปนระบบงานของฝายบัญชี แตอาจนําผลหรือสารสนเทศที่ไดไปใช
ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนตน 
      กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช เพ่ือจัดทําหรือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาวา ระบบสารสนเทศที่ตองการนั้นมีกิจกรรมหรือกระบวนการ
ทํางานใด ที่ตองใชเทคโนโลยี ใชอุปกรณ เทคนิคอะไร จะทําไดอยางไร (how) เปนตนวา ตองการ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบใด จํานวนเทาไร ซอฟตแวรอะไร อุปกรณสําหรับใชบันทึก จัดเก็บขอมูล 
และแสดงผลลัพธ ระบบจัดการฐานขอมูล และฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมถึงการสื่อสารขอมูลและ 
ครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในงานแตละงานที่เกี่ยวของ 
              กลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการเพื่อใหการจัดทําระบบ
สารสนเทศสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยพิจารณาวา จะสามารถทําไดอยางไร 
และทําอยางไรจึงเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ันกลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศจึงเกี่ยวของกับ
ประเด็นการจัดการ 3 ประการ คือ 1) ประเด็นปญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศและ การทํา
แผนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ประเด็นการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบ 
สารสนเทศ  ซึ่ ง ได แก  การจั ดองค การ เทคโนโลยี สารสนเทศ  การจั ดการทรัพยากร 
บุคคล ทรัพยากรการเงิน และ 3) ประเด็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
 
 
 



15 
 

2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ( System Information Development ) 
                 คือ การสรางระบบงานใหมหรือการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยูแลวใหสามารถ
ทํางานเพื่อแกปญหาการดําเนินงานขององคกรไดตามความตองการของผูใชงาน มีองคประกอบดังนี้ 
 
                 สาเหตุที่กอใหเกิดความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

                       1. ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันอาจไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ระบบได 

            2. ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในอนาคตได 
            3. เทคโนโลยีทีใ่ชอยูในระบบสารสนเทศปจจุบันอาจลาสมัย 
            4. ระบบสารสนเทศปจจุบันมีขั้นตอนการใชงานที่ยุงยากและซับซอน 
            5. ระบบสารสนเทศปจจุบันมีการดําเนินงานที่ผิดพลาด 

                   6. ระบบเอกสารในระบบสารสนเทศปจจุบันไมมีมาตรฐานหรือขาดเอกสารที่ 
อางอิงระบบ 
 
                 ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  

                   1. คณะกรรมการดําเนินงาน (Steering Committee) มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนด
รูปแบบและวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ 
                   2. ผูจัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) มีหนาที่ดูแลประสานงานในการวางแผน
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
                   3. ผูจัดการโครงการ(Project Manager) มีหนารับผิดชอบในการวางแผน การจัดการ 
และควบคุมใหงานในโครงการดําเนินไปไดอยางราบรื่น 
                   4. คณะกรรมการดําเนินงาน (Steering Committee) มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนด
รูปแบบและวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ 
                   5. ผูจัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) มีหนาที่ดูแลประสานงานในการวางแผน
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

            6. ผูจัดการโครงการ (Project Manager) มีหนารับผิดชอบในการวางแผน การจัดการ 
และควบคุมใหงานในโครงการดําเนินไปไดอยางราบรื่น 

            7. ผูใช (User) เปนบุคคลที่มีหนาที่ใหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานเดิม  
และกําหนดความตองการในระบบใหมแกทีมงานพัฒนาระบบผูใชระบบ (System User) หมายถึง
บุคคลที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศขององคกรหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศโดยตรง 
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                   หลักในการพัฒนาระบบ 
            1. คํานึงถึงผูใชระบบ 
            2. พยายามเขาถึงปญหาใหตรงจุด 
            3. การกําหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการทํางาน 
            4. จัดทํามาตรฐานในระหวางการพัฒนาระบบและการควบคุมเอกสาร 

     - ดานการปฏิบัติงาน (Activity) 
     - ดานหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
     - ดานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) 
     - ดานเอกสารคูมือหรือรายละเอียดความตองการ (Documentation Guideline  
       or Requirement)  

 
                  การนําไปใช  (Implementation) หลังจากการพัฒนาระบบแบงประเภทการ
เปลี่ยนแปลงไดดังนี้ 
                     1. การเปลี่ยนแปลงแบบทันท ี

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงภาพแบบการเปลีย่นแปลงแบบทันท ี
 

             ขอดี คือ ระบบใหมสามารถดําเนินการไดทันที งายตอการวางแผน ใชเวลานอย  
             ขอเสีย คือ อาจเกิดขอผิดพลาดไดในขณะทีใ่ชระบบใหม อัตราความเสีย่งสูงมาก เม่ือ
เทียบกบัวธิีการอื่น 
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                         2. การเปลี่ยนแปลงแบบขนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงภาพแบบการเปลีย่นแปลงแบบขนาน 
 

                ขอดี คือ มีความปลอดภัยสูง สามารถเปรียบเทียบผลลัพธหรือเอาตพุตจากระบบ
ใหมและระบบเกา ซึ่งจะเห็นขอแตกตางๆที่คอนขางชัดเจน  
                ขอเสีย คือ ใชตนทุนสูงในสวนของการติดตามระบบทั้งสอง อาจเสียเวลาไปกับการ
ทํางานทั้งสองระบบและการเปรียบเทียบระบบทั้งสอง ผูใชงานอาจไมยอมรับระบบใหม เพราะ
ยังทํางานในระบบเดิมไดอยู การวางแผนและควบคุมมีขั้นตอนที่ยุงยาก 
 

                             3. การเปลี่ยนแปลงแบบทลีะสวน 

 
     

ภาพประกอบ 4 แสดงภาพแบบการเปลีย่นแปลงแบบทีละสวน 
 

              ขอดี คือ ไมจําเปนตองชําระเงินทั้งหมด สามารถชําระเงินคาระบบในแตละสวน และ
หากเกิดขอผิดพลาดจะไมกระทบตอระบบโดยรวม หากระบบยอยน้ันถูกตองก็สามารถตัดสินใจ           
              ดําเนินการตอไปในเฟสตอไปได เหมาะกับระบบงานที่มีขนาดใหญ ขอเสีย คือ  
อาจใชเวลามากกับงานในเฟสนั้นๆ ซึ่งมีผลกับการรอพัฒนาในเฟสตอไป 
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                       4. การเปลีย่นแปลงแบบนํารอง 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงภาพแบบการเปลีย่นแปลงแบบนํารอง 
   

            ดําเนินการในหนวยงานเพียงหนวยยอยๆ กอนที่จะทําทั้งองคกรนั้น โดยจะเร่ิมทําการ
ติดตั้งทีละสาขา และทําการทดสอบเปนอยางดีแลว จึงคอยๆ ทยอยไปทําการติดตั้งในสาขาอื่นๆ 
ตอไป ระบบสามารถที่จะไดรับการทดสอบการปฏิบัติงานจริง จนกวาจะเปนที่นาพอใจ หากเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นก็ไมกระทบกระเทือนถึงสาขาอื่นๆ  
 
              การบํารุงรักษา (Maintenance) 
              หลังจากระบบสารสนเทศถูกนําไปใช จะเร่ิมจัดเตรียมการทําขั้นตอนการบํารุงรักษา
ระบบ ผูเชี่ยวชาญจะตองคอยตรวจสอบดูประสิทธิภาพของระบบ เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบสามารถ
ปฏิบัติงานไดดี 
 
              แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศสมัยใหม 
                 เกษร ตันนุกิจ (2550) กลาววา ในโลกยุคปจจุบันหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดพัฒนาระบบงานขอมูลดวยวิธีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชสําหรับ
ชวยการดําเนินงานดานตางๆโดยเฉพาะการประมวลผลเพื่อใหไดระบบสารสนเทศ (Information 
System) เปนการรวมกลุมของฮารดแวร ซอฟแวร มนุษย กระบวนการ ฐานขอมูล และอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหองคกรบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว สําหรับใชในงานระดับ
ปฏิบัติการ การบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้ 
            ระบบสารสนเทศการประมวลผลรายการธุรกรรมขอมูล (Tranmasaction Processing 
Systems :TPS) เปนระบบสารสนเทศระดับปฏิบัติการที่นิยมใชกันแพรหลาย และสงผลดีใหกับ
องคกรในดานการประหยัดกําลังคน เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมี 
วัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการขององคกรในการประมวลผลขอมูลจํานวนมากที่เกิดจาก
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การปฏิบัติงานประจํา (Routine work) เชนขอมูลลูกคา ขอมูลการขาย ใหกับคอมพิวเตอรระบบจะ
ทําการประมวลผลทันทีการทําในลักษณะเชนน้ีจะใหสารสนเทศที่เปนประโยชนกับผูใชทันที เพ่ือ
ผูบริหารระดับปฏิบัติการใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญในการควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
           ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems – MIS) เปนระบบ
สารสนเทศที่จัดทําเปนรายงานสรุปตามความตองการของผูบริหารระดับกลาง สําหรับนําไปใชใน
การวางแผน ควบคุม กํากับดูแล สั่งการ และประกอบการตัดสินใจ โดยทั่วไปจะเปนรายงานสรุป
คาสถิติตางๆ ที่ไดจากการดําเนินงานในรูปของตารางหรือกราฟเปรีบยเทียบ เพ่ือความสะดวกและ
งายตอการทําความเขาใจ จําแนกเปน 4 ประเภท ประเภทแรกคือ รายงานตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวลวงหนา อาจเปนทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน หรือทุกป ประเภทที่สอง คือ ราบงานสรุปการ
ดําเนินงานโดยภาพรวม โดยปกติจะแสดงผลในรูปของตารางสรุปจํานวนและกราฟเปรียบเทียบ 
ประเภทที่สาม คือ รายงานที่จัดทําตามเงื่อนไขเฉพาะ เปนรายงานที่ทําตามเงื่อนไขพิเศษไมอยูใน
เกณฑการจัดทํารายงานตามปกติ เพ่ือผูบริหารระดับกลางไดใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจได
อยางทันเวลา และประเภทที่สี่ คือรายงานที่จัดทําตามความตองการ เปนรายงานที่จัดทําเม่ือ
ผูบริหารมีความตองการในรายงานนั้นๆเทานั้น เชนรายงานเปรียบเทียบยอดขายสินคาของเดือน
เดียวกันกับในปนี้กับปที่แลวรายงานยอดขายที่ลดลงของพนักงาน เปนตน 
            ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Suppprt Systems: DSS) เปนระบบสารสนเทศที่
นําขอมูลจากฐานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของมาใชในการตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะกรณีตามที่ผูบริหาร
ระดับกลางหรือระดับสูงตองการ เปนการเนนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพโดยใชสารสนเทศเปน
พ้ืนฐานทําใหผูบริหารทราบทางเลือกไหนดีที่สุด ทางเลือกไหนไมดีที่สุดลดหลั่นกันไปตามลําดับ 
เชนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใชในการตัดสินใจเกี่ยวของกับตําแหนงของสถานที่และเสนทาง
การเดินทาง คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) ซึ่งไดรับการ
นิยมอยางแพรหลายในองคการตางๆในตางประเทศ เชน ผูบริหารฝายขายตองการตรวจสอบยอด
การขายสินคาของแตละจังหวัดทั่วประเทศที่มีการจัด จําหนายหรือใหบริการ หรือผูบริหารโรงเรียน
ตองการจัดเสนทางการเดินรถรับ-สงนักเรียน โดยใหเกิดความสะดวกแกนักเรียนและมีประสิทธิภาพ
สูง เปนตน 
             ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information Systems: EIS) เปน
ระบบสารสนเทศที่ชวยวิเคราะหปญหา ศึกษาแนวโนม และวางแผนกลยุทธ ผูบริหาร สามรถเขาถึง 
สารสนเทศ จากฐานขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรุปสารสนเทศที่เขาใจงายกระทําได
อยางรวดเร็วทันตอความตองการในรูปแบบของรายงาน ตาราง และกราฟ นอกจากนั้นยังมีการ
ออกแบบสวนที่ติดตอกับผูใชงาน (User interface) ใหผูบริหารใชงานไดงาย เชนขอมูลคูแขงทั้งใน
และตางประเทศ ดัชนีเศราฐกิจ เปนตน 
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  ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES) เปนระบบสารสนเทศที่ไดนําความรูและ
ประสบการณจากผุเชี่ยวชาญในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งมาเก็บไว กลาวคือ ระบบจะเก็บเอาปจจัยทุก
ประการที่ผูเชี่ยวชาญตองคํานึงถึง รวมทั้งเก็บคําตอบทุกคําตอบไว เพ่ือชวยในการหาขอสรุปและ
คําแนะนําใหกับผูใชเม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นทํานองเดียวกัน ประกอบดวย  3 สวน คือ  
       1. สวนที่ติดตอกับผูใชหรือบทสนทนา เปนโปรแกรมที่ชวนสื่อสารกับผูใช 
       2. ฐานขอมูลความรู (Knowledge - base) เปนกลุมขอเท็จจริงหรือความสัมพันธ
ระหวางขอเท็จจริงที่เปนความรูหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ   
       3. Interface engine สวนที่ใชคนหาคําตอบคําแนะนําตามแนวทางที่ผูเชี่ยวชาญกระทํา
สงใหกับผูใช เชน การักษาโรคของแพทย การแนะนําการผลิตสินคาแกโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  
ในองคกรธุรกิจนิยมนํามาประยุกตใชเพ่ือการรักษาความรูของผูเชี่ยวชาญที่อาจสูญเสียหรือสูญหาย
เน่ืองมากจากการลาออก เกษียณ  หรือเสียชีวิต  และยังชวยขยายฐานความรูขององคกรในการให
คําแนะนําเพื่อแกไขปญหาที่ซับซอน และชวยลดภาระงานประจําที่มนุษยไมมีความจําเปนตองทํา  
    ระบบสารสนเทศสํานักงานหรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: 
OAS)  เปนระบบสารสนเทศที่นําเทคโนโลยีมาประยุกตใช เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของผูปฎิบัติงานและผูบริหาร  ซึ่งสามารถชวยงานไดหลายกิจกรรม  เชน การจัดทําเอกสารรายงาน  
จดหมายธุรกิจ การสงขอความอิเลคทรอนิกส การบันทึกตารางนัดหมาย เปนตน จัดแบงเปน   
5 ประเภท คือ ระบบจัดการเอกสาร ระบบจัดการขาวสาร  ระบบการทํางานประชุมทางไกล ระบบ 
การประมวลภาพ  และระบบจัดการสํานักงาน 
    ระบบสารสนเทศในแตละระดับมีความสัมพันธกัน TPS จะเปนแหลงขอมูลพ้ืนฐานใหกับ
ระดับสารสนเทศอื่นๆ ในขณะที่  EIS จะเปนระบบที่รับขอมูลจากระดับสารสนเทศอื่น นอกจากนี้ 
ระบบสารสนเทศแตละระดับอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในระบบยอยๆ กันเอง เชนระบบ
สารสนเทศฝายขายกับระบบสารสนเทศฝายผลิต และระบบสารสนเทศฝายจัดสงสินคา เปนตน  ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในองคการผูที่เกี่ยวของควรตองพิจารณาถึงความจําเปน
และประโยชนที่จะไดรับจากสารสนเทศแตละระดับเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.3 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
                ระบบฐานขอมูล SQL Server 2008 (Database) 
             SQL Server 2008 คือการนําเอาวิสัยทัศนเร่ือง Microsoft Data Platform มาแปลงเปน
โซลูชั่นที่ชวยใหองคกรบริหารขอมูลทุกชนิดไดจากทุกที่ และทุกเวลาโซลูชั่นนี้จะชวยจัดเก็บขอมูล
จากเอกสารทั้งที่เปนแบบมีโครงสราง กึ่งโครงสราง และไรโครงสราง (อาทิเชนภาพและเพลง) เอาไว
ภายในดาตา เบสของคุณในที่เดียว SQL Server 2008 มีชุดเซอรวิสแบบ built-in เปนจํานวนมาก  

ที่ชวยใหคุณใชประโยชนจากขอมูลไดมากขึ้น อาทิเชน การทําคิวรีระบบคนหาขอมูล การปรับความ
สอดคลองของขอมูล การทํารายงาน และการวิเคราะห เปนตน นอกจากนี้ SQL Server 2008 ยังมี
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ระดับของความปลอดภัย (Security) ความไววางใจในการทํางาน (Reliability) และ มีโครงสรางที่
รองรับการทํางาน (Scalability) ของแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจหลากหลายชนิด SQL Server 2008 จึง
เหมาะสําหรับการวางแผนและจัดการและพัฒนาแอพพลิเคชั่น SQLServer 2008 และ ชวยให 
นําเอา ขอมูลไปใชในแอพพลิเคชั่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช Microsoft.NET และ Visual Studio 
รวมทั้งนําไปใชในโครงสรางแบบ service-oriented architecture (SOA) และขั้นตอนการทําธุรกิจได
ผานทาง Microsoft BizTalk Server ดังภาพประกอบ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงโครงสรางแบบ service-oriented architecture (SOA) 
 

              ที่มา: http://www.microsoft.com/thailand/sql/overview.aspx:  ออนไลน 
 

             พงษพันธ  ศิวิลัย (2552: 5-6) กลาววา SQL Server ที่ไดรับความนิยมจากผูใชงาน 
ทั่วโลกเนื่องดวยคุณสมบัติตางๆ ที่สามารถทํางานรองรับตอความตองการที่หลากหลายได รวมถึง
เสถียรภาพมีความนาเชื่อถือของขอมูลสูงจากในอดีตที่ผานมาเราจะเห็นวา SQL Server มีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง จนถึงปจจุบัน เปน SQL Server 2008 ซึ่งเปน SQL Server เวอรชั่นลาสุดของ 
Microsoft โดย SQL Server  2008  นี้นั้นไดรับการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการทํางานตอ
จาก SQL Server 2005 ทําใหเหนือกวา SQL Server 2005 และ SQL Server 2000  
เปนอันมากเราจะเห็นไดจากคุณสมบัติใหมที่เพ่ิมมาใน  SQL Server 2008 เชน Resource 
Governor, Data Collector เปนตน รวมถึงประเภทของขอมูลเพ่ิมใหมอีกหลายตัว เพ่ือใหฐานขอมูล
สามารถรองรับงานที่ครอบคลุมหลากหลายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในสวนของ 
Spatial Database ที่สามารถจีดเก็บขอมูลเชิงภูมิศาสตรได ซึ่งความสามราถสวนน้ี 
ใน ORACLE เองก็สามารถทํางานรองรับไดนานแลว เน่ืองจากมีผูใชงาน SQL Server  หลายคนรอ
อยูวา เม่ือไหร SQL Server จะสารถทํางานสวนนี้ไดบาง เน่ืองจากบางระบบที่ใชงาน               
SQLServer 2005 แลวตองการจัดเก็บขอมูลเชิงภูมิศาสตร จะประสบความยุงยากในการทํางานมาก
เลย เม่ือมาถึง SQL Server  2008  ความยุงยากดังกลาวก็จะไมมีอีกตอไป จากความสามารถ
คุณสมบัติตางๆ ของ SQL Server  2008  จึงกลาวไดวา SQL Server  2008  เปนอีกหนึ่งใน 
Genneration ใหม ของ SQL Server   
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              ใน SQL Server  2008  นั้นก็เชนเดี่ยวกันกบัผลติภัณฑอ่ืนๆ ของ Microsoft ที่แตละ 
Edition จะมีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกตางกันซ่ึง Edition ของ SQL Server  2008  
ประกอบดวย 
              1. SQL Server  2008  Enterprise Edition 
              2. SQL Server  2008  Developer Edition 
              3. SQL Server  2008  Standard  Edition 
              4. SQL Server  2008  Workgroup Edition 
              5. SQL Server  2008  Web Edition  
              6. SQL Server  2008  Express Edition 
              7. SQL Server  2008  Express Advanced Edition 
            นอกจากนี้ SQL Server  2008 ยังแบงออกเปน 2 เวอรชันหลักๆ ประกอบดวย  
SQL Server  2008  ที่เปน  32 Bits คือ SQL Server  2008 (x86) ที่เปน 64 Bits ซึ่งยังแบงยอย
ออกเปน SQL Server  2008 (x64) แตละเวอรชันจะติดตั้งน้ัน จะขึ้นอยูกับฮราดแวรของเคร่ือง
เซิรฟเวอรเปนหลักวาเปนชนิดได 
                ประเภทของฐานนขอมูลใน SQL Server  2008   
             พงษพันธ  ศิวิลัย (2552: 39-43) กลาววา ใน SQL Server 2008 ประกอบดวย 
ฐานขอมูล 2 ประเภท คือ  
                 1. ฐานขอมูลระบบ หรือ Sysytem  Database 
                เปนฐานขอมูลที่ถูกสรางขึ้นมาตอนที่ติตด้ัง SQL Server 2008  โดยฐานขอมูล 
เหลานั้นเปนฐานขอมูลที่ใชในการเก็บ Metadata ในสวนตางๆ ของ SQL Server 2008 เชนชื่อ
รหัสผานผูใชงาน ขอมูล Job Schedule ขอมูลจาก Mirror Server เปนตน ฐานขอมูลระบบซึ่ง
ตอไปน้ีจะขอเรียกวา System Database แตละตัวนั้นมีหนาที่ ในการทํางานที่แตกตางกัน  
มีรายละเอียดดังนี้  
                  1. Master เปนฐานขอมูลที่มีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากเปนฐานขอมูลที่เก็บ
ขอมูลที่สําที่สําคัญของระบบทั้งในสวนของ Login Information, Error Messasge, Link server 
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับฐานขอมูลอ่ืนๆ ใน SQL Server  2008  หากฐานขอมูล master นี้เกิดความ
เสียหายจะสงผลให  SQL Server  2008  ของเราไมสามารถทํางานได ดังน้ันการเขาไปแกไขขอมูล 
master ไมแนะนําใหใชคําสั่ง Transact - SQL แกไขโดยตรง ขอแนะนําใหใชงาน System Stored 
Procedure ที่ SQL Server  2008 มีมาใหใชงานจะดีที่สุด ทั้งเพ่ือหลีกเลื่ยงปญหาทาอาจ 
จะเกิด ขึ้นจากการแกไขขอมูลในฐานขอมูล master 
                  2. Msdb เปนฐานขอมูลที่มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งรองจากฐานขอมูล master ซึ่ง
ฐานขอมูล msdbนี้เก็บขอมูลเกี่ยวกับ Alert, job Schedule, Events และประวัติของการทํา  
Backup – Restore ฐานขอมูล (Backup Restore History) รวมถึงขอมูล Log Shipping อีกดวย 
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ฐานขอมูล msdb ถูกใชงานโดยเซอรวิส SQL Sever Agent ในการทํางานที่ตองการให SQL Server  
2008 ทํ า งานอั ต โนมั ติ สํ า  รั บการ ใช ง านฐานข อ มูล  msdn  แนะนํ า ให ใ ช ง าน  System 
Storedprocedure ที่ SQL Server 2008 มีมาใหดีที่สุด 
                   3. Distribution เปนฐานขอมูลที่ใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํา Replication 
ฐานขอมูลรวมถึงขอมูลของ Snapshot job และขอมูล Replication History 
                   4. Model เปนฐานขอมูลที่เปนแมแบบ (Database Template) ใหกับฐานขอมูลใหม
ที่เราสรางขึ้น เม่ือเราสรางฐานขอมูลใหม SQL Server 2008 จะทําการคัดลอกจากฐานขอมูล mode 
โดยฐานขอมูลใหมนั้นจะมีขอมูลเหมือนกับฐานขอมูล model ทุกประการ หากเราตองการให 
ฐานขอมูลที่สรางใหมทุกๆ ตัว มีขอมูลคุณสมบติตางๆ ที่ตองการสามารถเขาไปกําหนดไดใน
ฐานขอมูล model   
                   5. Resource เปนฐานขอมูลที่ทําหนาที่เก็บ System Objects ของทุกฐานขอมูลใน  
SQL Server 2008 (ยกเวนขอมูล User Data หรือ UserMetadata) ซึ่งฐานขอมูลน้ีจะมีสถานะเปน 
Read – Onry โดยฐานขอมูลน้ีจะถูกสรางเม่ือมีการทํา Migration SQL Server ดวย Migration Tool 
ของ Microsoft เพ่ือใหงายในการเปลี่ยนจาก SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 มาเปน  
SQL Server 2008 
                    6. Tempdb เปนฐานขอมูลที่ถูกสรางใหมถุกครั้งที่เปดเครื่องหรืออีกในหนึ่งคือทุครั้ง
ที่เซอรวิสของ SQL Server 2008 เร่ิมตนทํางาน ซึ่งขอมูลทุกอยางที่เก็บอยูในฐานขอมูล tempdb 
จะถูกลบทิ้งทั้งหมดเม่ือมีการ Shutdown Server หรือในกรณีที่ Transaction จะถูกลบทิ้งทันทีที่ 
Transaction นั้นยกเลิก การติดตอใชงาน ฐานขอมูล tempdb ถูกใชในการทํางานเก็บขอมูลที่เปน 
Temp เชนการทํางานที่มีการสราง tempdb ยังมีความพิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ ขอมูลเกา  
(Old Value) ในกรณีที่มีการแกไขขอมูลในฐานขอมูลไวจนกวา Transaction จะทํางานเสร็จ
เรียบรอย (Commit) ทําใหเราสามารถยกเลิกการทํางานของ Transaction (Rollback Transaction) 
ใ น ก ร ณี ที่ มี ข อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง  Transaction เ กิ ด ขึ้ น ไ ด เ ช น 
 
 
 
 
 
                 2. ฐานขอมูลที่ผูใชงานสรางข้ึนเอง (User Database) 
                 เปนฐานขอมูลที่สรางขึ้นเอง เพ่ือใชในการเก็บขอมูลตางๆ ที่ตองการ ซึ่งฐานขอมูล
เหลานี้เราสามารถเขาไปกาํหนดคุณสมบัตติางๆ ของฐานขอมูล สรางออบเจกตตางๆ ในฐานขอมูล
ไดตามตองการ  
 

Create   Procedure  test _ insert  as   
            Begin  transaction  
                               Select   *  into  tbtest from HumanResources . Employee  
                               IF (@@error <  >  0 ) then rollback transaction   
                               Else  commit  transaction  
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                 ระบบฐานขอมูล Oracle (Database System) 
              ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ โครงสรางสารสนเทศ (Information)  
ที่ประกอบดวยหนวยของขอมูล (Entity) หลายๆตัวซ่ึงบรรดาหนวยของขอมูลเหลานี้มีความสัมพันธ
กันระบบฐานขอมูลจะ ประกอบไปดวย 5 สวน คือ 
               1. ฮารดแวร (Hardware) ในระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮารดแวรตางๆ ที่
พรอมจะอํานวยความสะดวกในการบริหารระบบฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธภาพไม วาจะเปน
ขนาดของหนวยความจําหลัก ความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง อุปกรณนําขอมูลเขาและออก
รายงานรวมถึงหนวยความจําสํารองที่รองรับการประมวล ผลขอมูลในระบบไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
               2. โปรแกรม (Program) ในการประมวลผลฐานขอมูลอาจจะใชโปรแกรมที่ แตกตางกัน
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบคอมพิวเตอรที่ใชวาเปนแบบใด โปรแกรมที่ทําหนาที่ควบคุม กลาวอีกนัยหน่ึง
ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งทําหนาที่เพ่ือจัดระเบียบ
และบํารุงรักษาราบการของขอมูลเหลานี้อีกสวน หน่ึง คือ แอพพลิเคชันฐานขอมูลจะถูกรวบรวมอยู
ในโปรแกรมเดียวกัน อยางไรก็ตามขณะนี้ความสนใจสนมากไดมุงเนนไปที่เทคโนโลยีปฎิบัติการ
ระบบ การจัดการฐานขอมูล คือเทคโนโลยีไคลเอนต/เซิรฟเวอร (Client/Server) ไดเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลดวยการแยกสวนของระบบจัดการ ฐานขอมูลออกจากสวน
แอพพลิเคชั่นฐานขอมูลแอพพลิเคชั่นน้ีจะทํางานอยูบน เครื่องเวิรกสเตชันของผูใชคนหนึ่งหรือหลาย
เครื่องและติดตอถึงกันโดยผาน ระบบเน็ตเวิรกซึ่งมีระบบการจัดการ ฐานขอมูลหนึ่งหรือหลายระบบ
ทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึง ระบบฐานขอมูลไคลเอนต/เซิรฟเวอรเปนวิธีที่ใช
เครื่องคอมพิวเตอรที่ทรง ประสิทธิภาพไดดีที่สุดในปจจุบันและยังสามารถเขาใจถึงการทํางาน
รวมทั้งขอ ดีขอเสียของระบบที่มีอยูมากมายอีกดวย 
                3. ขอมูล (Data) ฐานขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลใหเปนศูนยขอมูลอยางมีระบบซึ่ง
ขอมูลเหลานีส้ามารถเรียกใชรวมกันไดผูใชขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมองภาพของขอมูลใน 
ลักษณะที่แตกตางกัน เชน ผูชายบางคนมองภาพขอมูลที่จัดเก็บไวในสื่อเก็บขอมูลจริง (Physical 
Level) ในขณะที่ผูใชบางคนมองภาพขอมลจากการใชงานของผูใช (External Level) 
                4. บุคลากร (People) ในระบบฐานขอมูลจะมีบุคลากรทีเกี่ยวของ ดังนี้ 
                   1. ผูใชทัว่ไป (User) เปนบุคลากรที่ใชระบบจากฐานขอมูลเพื่อใหงานสําเร็จ  
ลุลวงได 
                   2. พนักงานปฏิบัติการ (Operator) เปนผูปฏิบัติการดานการประมวลผลการปอน
ขอมูลเขาเครือ่งคอมพิวเตอร 
                   3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst) เปนบุคลากรที่ทําหนาที่
วิเคราะหฐานขอมูลและออกแบบระบบงานที่จะนํามาใช 
                   4. ผูเขียนโปรแกรมประยุกตใชงาน (Programmer) เปนผูทําหนาที่เขียนโปรแกรม
ประยุกตใชงานตาง ๆเพ่ือการจดัเก็บ การเรียกใชขอมูลใหเปนไปตามความตองการของผูใช 
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                  5. ผูบริหารฐานขอมูล (Database Adminitrator : DBA) เปนบุคลากรที่ทําหนาที่
บริหารและควบคุมการบริหารงานของระบบฐานขอมูลทั้งหมดเปนผูที่ตัดสินใจวาจะรวบรวมขอมูล
อะไรเขาในระบบจัดเก็บโดยวิธีใด เทคนิคการเรียกใชขอมูล กําหนดระบบการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล การสรางระบบขอมูลสํารอง การกูแลการประสานงานกับผูใชวามีความตองการการใช
ขอมูลอยางไร รวมถึงนักวิเคราะหและออกแบบระบบและโปรแกรมเมอรประยุกตใชงานเพื่อใหการ 
บริหารระบบฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
               5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ในระบบฐานขอมูลควรจะมีการจัดทําเอกสารที่
ระบบขั้นตอนการทํางานตาง ๆในระบบฐานขอมูลทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะที่ระบบเกิด 
ปญหา (Failure) ซึ่งเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกระดับขององคกร 
               ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database : RDB) ถูกคิดคนและพัฒนาโดย อี เอฟ 
คอรด (E.F Codd) ปจจุบันไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะเปนรูปแบบที่เขาใจงายสําหรับผู ใช 
ไมซับซอนรวมถึงเปนรูปแบบที่ชวยในเรียกการใชขอมูลโดยใชคําสั่งที่เขา ใจงาย เชน ภาษา SQL 
(Structure Query Language) ระบบฐานขอมูลสวนใหญในปจจุบันจะเปนแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
เชน Oracle Informix Access 
               ความหมายของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะเปนการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแถวและคอลัมนในลักษณะ ที่เปนตาราง 2 มิติ ที่ประกอบดวยแอททริบิวตที่แสดง
คุณสมบัติของรีเลชันหนึ่งๆ โดยที่ รีเลชันตางๆไดผานกระบวนการทํารีเลชันใหเปนบรรทัดฐาน 
(Normalized) ในระหวางการออกแบบเพื่อลดความซ้ําซอนและเพ่ือใหการจัดการฐานขอมูล 
เปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลซ่ึงใหภาพของขอมูลใน 
ระดับภายนอก (External Level) และระดับ แนวคิด (Conceptual Level) แกผูใชขอมูลไดเปน 
อย า งดี  รี เ ลชั นต า งๆในฐานข อ มูลและสามารถ เรี ยก ใช ได อย า งประสิทธิภาพโดยมี 
ระบบจัดฐานขอมูลเปนผูจัดการฐานขอมูลตามที่ ฐานขอมูลไดถูกออกแบบไว 
              ขอดีของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนกลุมของรีเลชันหรือ
ตารางที่ขอมูลถูกจัดเก็บจริง อยางไรรวมถึงการวิธีการเรียกใชขอมูล (Acess Approach) การ
เรียกใชหรือเชื่อมโยงขอมูลสามารถทําไดงายภาษาที่ใชในการเรียกดู ขอมูลเปนลักณะคลาย
ภาษาอังกฤษและจําเปนตองเยนเปนลําดับขั้นตอน เชน (Proceduraln) ภาษา SQL (Structure 
Query Language) 
 
              การออกแบบฐานขอมูลเชิงสมัพันธ 
              วัตถุประสงคของการออกแบบฐานขอมูล คือ การสรางฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใช 
               1. ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
                  การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ มี 2 วิธี คือ 
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                    1. วิธีอุปนยั เปนการออกแบบฐานขอมูลจากลางขึน้บน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
หรือโปรแกรมที่มีการใชงานอยูมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน 
                    2. วิธีนิรนัย เปนการออกแบบฐานขอมูลจากบนลงลาง โดยการสัมภาษณและ
รวบรวมเอกสารที่ใชงานภายในระบบงาน 
               2. ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
                   1. การรวบรวมและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูลเปน ขั้นตอนการแรกของ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลขึ้นใชงานใน ขั้นตอนนี้ผูพัฒนาระบบฐานขอมูลจะตองทําการวิเคราะห
ความตองการตางๆ ของผูใชเพ่ือกําหนดจุดมุงหมาย ปญหา ขอบเขตและกฎระเบียบตางๆ ของ
ระบบฐานขอมูลที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อใหเปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูลใน ขั้นตอนตอไป  
การวิเคราะหความตองการใชขอมูลของผูใชมีขั้นตอนที่ควรศึกษา คือ 
                      - การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) เปนขั้นตอนการวิเคราะหปญหาของ
ระบบงานเดิมหรือการไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ของระบบงานเดิมที่ตอบสนองความตองการใน
ปจจุบันได 
                      - การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) หลังจากที่ทราบปญหาของ
ระบบงานเดิมแลวขั้นตอนตอไปคือการศึกษาความเปนไป ไดวาการสรางระบบ สารสนเทศหรือการ
แกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไม 
                       - การศึกษาขอมูลและกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ กําหนดกลุมผูใชขอมูลใน
ระบบงานตางๆ วามีกลุมใดบาง ผูใชหลักในแตละกลุมมีใครบางและระบบงานตางๆ มีขั้นตอนการ
ทํางานและใชขอมูลในระบบงานใดรวมถึงศึกษาถึงความสัมพันธของ ขอมูลในระบบงานตางๆ ที่มี
อยูรวมถึงรูปแบบรายงานตาง ๆทั้งน้ีเพ่ือทบทวนวาเอกสารเหลานี้จะเปนประโยชนที่จะชวยใหการ
รวบรวม และวิเคราะหความตองการขอมูลไดละเอียดครบถวนมากยิ่งขึ้นวิเคราะหสภาพ ทางการ
ปฎิบัติงานและความตองการในการประมวลผลขอมูลโดยการศึกษาถึงแผนการใช ขอมูลซ่ึงจะ
วิเคราะหประเภทของรายการขอมูลนําเขารายงานประเภทตางๆ และความถี่ของการประมวลผล
รวมถึงการออกรายงาน การศึกษาเหลานี้จะเปนประโยชนที่จะทําใหทราบถึงปริมาณ 
ของขอมูลความตองการเรียกใชและปรับปรุงขอมูลของผู ใช งานทําการสัมภาษณและ 
ออกแบบสอบถามเพิ่มเติมเ พ่ือใหผู ใชขอมูลตอบคําถามเกี่ยวกับการจัดลําดับกอนหลัง 
ใ น ก า ร ใ ช ข อ มู ล ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ ง า น ต า ง ๆ  แ ล ะ ป ญ ห า ที่ อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น 
                 2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูลการเลือกระบบจัดการฐานขอมูลที่นํามาใชควร
คํานึงถึงตนทุนผลประโยชนที่จะไดรับและปจจัยอ่ืนๆ วาคุมคาที่จะนํามาใชหรือไม 
                 3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
(Conceptual Schema Design ) เพ่ือกําหนดโครงสรางของฐานขอมูลความหมาย (Semantics) 
ความสัมพันธและ ขอจํากัดตางๆของขอมูลในระบบ ซึ่งจะระบุถึงเคารางของฐานขอมูลวามีแอนทิตี้
อะไรบาง มีความสัมพันธกันอยางไรรวมถึงกําหนดคียหลัก (Primary Key) คียนอก (Foreign Key) 
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รวมทั้งคํานึงวาเเอนทิตี้ที่กําหนดขึ้นไดถูกออกแบบใหอยูในรูปแบบของบรรทัดฐาน (Normal Form) 
ที่เหมาะสมหรือไม ทั้งน้ีเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดกับฐานขอมูลไดในภายหลังการออกแบบนี้ยัง 
รวมถึงการกําหนดกฎเกณฑของขอมูลในระบบงาน และการควบคุมความปลอดภัยของฐานขอมูล 
                 4. การนําฐานขอมูลที่ออกแบบเขาสูระบบจัดการฐานขอมูลขั้นตอนในการนําเคาราง
ฐานขอมูลลงสูระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนขั้นตอนการแปลง สง (Mapping) เคารางในระดับ
แนวคิดใหอยูในรูปแบบขอมูลขอมูลของระบบจัดการฐานขอมูล ที่ไดเลือกใชเปนไปตามเคารางของ
ขอมูลที่ไดออกแบบไวในขั้นตอนนี้นอก จากจะมีเลือกระบบจัดการฐานขอมูลขึ้นมาใชและผูออกแบบ
ระบบซึ่งอาจเปนนัก วิเคราะหระบบหรือผูออกแบบฐานขอมูลแลวยังตองทําการออกแบบโปรแกรม
วาจะ ตองประกอบดวยโปรแกรมอะไรบางแตละโปรแกรมมีหนาที่อะไรและมีความสัมพันธ  
กันอยางไร การเชื่อมโยงระหวางโปรแกรมจะทําอยางไร นอกจากนี้ยังตองมีการออกและหนาจอ 
การนําขอมูลรูปแบบรายงานและการควบคุมความ คงสภาพของฐานขอมูลซ่ึงจะนํามาสรางเปน 
เอกสารที่เรียกวาขอมูลการออกแบบ โปรแกรม (Program Specfication)เพ่ือเตรียมสงให 
กับนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอรใชเปนแนวทางในการเขียนโปรแกรมตอไป 
                 5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพการออก แบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 
(Physical Database Design) เปนขั้นตอนการออกแบบในระดับลางสุดซึ่งจะเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ขอมูลจริงๆ ภายในหนวยเก็บขอมูล เชน ดิสก เพ่ือใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงหรือ
การคนหาขอมูลในขั้นตอนนี้ อาจเปนการสรางอินเด็กซ (Index) การจัดคลัสเตอร (Clustering)  
ซึ่งเปนการจัดเก็บ ขอมูลที่มีการใชบอยๆ ไวในหนวยเก็บขอมูลเดียวกันหรือการใชเทคนิคแฮชชิง 
(Hashing Technique) ในการจัดเก็บตําแหนงที่อยูของขอมูลภายในหนวยเก็บขอมูล 
                 6. การทดสอบฐานขอมูลและประเมินผล เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบฐานขอมูล
ที่พัฒนาเพื่อหาขอผิดพลาดตาง ๆ รวมทั้งทําการประเมินความสามารถของระบบฐานขอมูลน้ัน เพ่ือ
นําไปใชเปน แนวทางในการปรับปรุงใหระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความตองการ 
ของผูใช ในดานตางๆ ไดอยางถูกตองและครบถวน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองมีการทําเอกสารประ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาดวยการทํา เอกสารประกอบโปรแกรม คือ การอธิบายในรายละเอียดของ
โปรแกรมวาจุดประสงคของโปรแกรมคืออะไร ใชงานในดานไหน ฯลฯ ซึ่งอาจจะเปนการสรุป
รายละเอียดของโปรแกรมและแสดงเปนผังงาน (Flowchart) หรือรหัสจําลอง (Pseudo code) ก็ได
โปรแกรมเมอรที่ดีควรจะมีการทําเอกสารประกอบโปรแกรมทุกขั้นตอนของการ พัฒนาโปรแกรม  
ไมวาจะเปนขั้นตอนการออกแบบ การเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ซึ่งการทํา
เอกสารนี้จะมีประโยชนอยางมากตอหนวยงาน เน่ืองมาจากบางครั้งตองการเปลี่ยนแปลงแกไข
โปรแกรมที่ไดมีการทําเสร็จไปนาน แลวเพ่ือใหตรงกับความตองการที่เปลี่ยนไปจะทําใหเขาใจ
โปรแกรมไดงายขึ้น และจะเปนการสะดวกตอผูที่ตองการเขามารับชวงงานตอทีหลัง ซึ่งเอกสาร  
ที่ควรทํามี 2 แบบ คือ 
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                    - เอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูใช (User Documentation) จะเหมาะสําหรับ
ผูใชที่ไมตองเก่ียวของกับการพัฒนาโปรแกรมแตเปนผูใช งานโปรแกรมอยางเดียวจะอธิบาย
เกี่ยวกับการโปรแกรม เชน โปรแกรมนี้ทําอะไร ใชงานในดานใด ขอมูลเขามามีลักษณะอยางไร 
ขอมูลออกหรือผลลัพธมีลักษณะอยางไรโปรแกรมนี้ทําอะไร ใชงานในดานใด การเรียกใชโปรแกรม
ทําอยางไร คําสั่งหรือขอที่จําเปนใหโปรแกรมเริ่มทํางานมีอะไรบางอธิบายเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ
และความสามารถของโปรแกรม 
                     - เอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูเขียนโปรแกรม (Technical Documentation) 
ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนคําอธิบายหรือหมายเหตุในโปรแกรมหรือเรียกอีกอยาง หน่ึงวา  
คอมเมนท (Comment) ซึ่งสวนใหญมักจะเขียนแทรกอยูในโปรแกรมอธิบายการทํางานของ
โปรแกรมเปนสวนๆ และอธิบายดานเทคนิคมักจะเปนเอกสารแยกตางหากจากโปรแกรมซึ่ง 
จะอธิบายในราบ ระเอียดที่มากขึ้น เชน ชื่อโปรแกรมยอยตางๆ มีอะไรบางแตละโปรแกรม 
ยอยมีหนาที่อะไรและคําอธิบายยอๆเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโปรแกรม 
                 7. การนําฐานขอมูลไปใชงานจริงเปน ขั้นตอนที่นําเอาระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น
เสร็จเรียบรอยแลวไปใชงานจริงๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองมีการลงโปรแกรม มีการจัดอบรมการใช
โปรแกรมใหแกผูใชงานทั่วไปหรือผูอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมไดอยางไมมีปญหา
เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวาง การใชงานระบบฐานขอมูลจริง เพ่ือบํารุงรักษาใหระบบฐานขอมูล
ทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพรวมทั้งเปนขั้นตอนของการแกไขและปรับปรุงระบบฐานขอมูลในกรณี 
ที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความตองการของผูใชที่สงผลกระทบตอระบบฐาน ขอมูล 
 
                สถาปตยกรรมของฐานขอมูล 
             ดวงแกว (2534: 49) ไดแบงสถาปตยกรรมของฐานขอมูลออกเปน 3 ระดับ 
             1. ระดับภายนอกหรือวิว (External Level หรือ View) เปนระดับขอมูลที่ประกอบดวย
ภาพผูใชแตละคนมองขอมูล (View) เคารางของขอมูลระดับนี้เกิดจากภาพและความตองการขอมูล
ของผูใช 
             2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level) ประกอบดวยเคารางที่อธิบายถึงฐานขอมูลรวมวามี 
Entity โครงสรางของขอมูล ความสัมพันธของขอมูล กฎเกณฑและขอจํากัดตางๆ อยางไรบางขอมูล
ในระดับน้ีเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหและออกแบบ โดยผูบริหารฐานขอมูล (DBA) หรือ 
นักวิเคราะหออกแบบระบบฐานขอมูล 
             3. ระดับภายใน (Internal หรือ Physical Level) ประกอบดวยเคารางที่จัดเก็บขอมูล 
จริงๆ วามีโครงสรางการจัดเก็บรูปแบบใด รวมถึงวิธีการเขาถึงขอมูลตางๆ ในฐานขอมูล เพ่ือดึง 
ขอมูลที่ตองการ 
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            ศิริลักษณ (2542: 9) ไดแบงประโยชนของฐานขอมูลออกเปนขอ ดังนี้ 
             1. เกิดความเขาใจเรื่องหนวยงานขึ้น 
             2. เกิดวิธีการทีเ่ปนระบบในการเก็บบันทึกและแกไขเปลีย่นแปลงขอมูล 
             3. ชวยในการคนคืนขอมูลสะดวกขึ้น 
             4. ชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกัน 
             5. ชวยใหเกิดการประยุกตระบบสารสนเทศ 
 

               สถาปตยกรรมของฐานขอมูล Oracle 
            ฐานขอมูล Oracle เปนฐานขอมูลที่ใชกันอยางแพรหลายโดยเปนผูครองสวนแบงการตลาด
สูงที่สุดและเปนฐานขอมูลแรกที่ถูกออกแบบมาใหทํางานแบบ (Grid Computing) เพ่ือใหเกิดความ
ยืดหยุนในการใชงานและลดคาใชจายของการบริหารจัดการขอมูล  
             Oracle Database Server หรือที่เรามักจะคุนเคยกับชื่อ Oracle Database แทจริงแลว
ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 2 สวน Oracle Instance และ Oracle Database 
             1. Oracle Instance คือ หนวยความจําที่ใชเก็บขอมูลและควบคุมการทํางานของ  
Oracle Server ที่เรียกวา (System Global Area) รวมกับ Oracle Process ที่ใชในการทํางานของ 
Oracle รวมเขาดวยกัน สวนของ SGA นั้นประกอบไปดวยหนวยความจํายอยๆ ที่สําคัญคือ  
Shared Pool, Database Buffer Cache, Log Buffer, Large Pool, Java Pool และ Streams Pool 
สวน Oracle Process นั้นประกอบไปดวย Process ตางๆ ที่ใชในการทํางานของ Oracle ที่สําคัญ 
ไดแก Database Writer Process (DBW), Log Writer Process (LGWR), System Monitor 
(SMON),Process  Monitor (PMON), Checkpoint Process (CKPT) และ Archiver Process 
(ARC) เปนตน 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 สวนประกอบของ Oracle Instance 
 

            ที่มา: http://www.devwinner.com/oracle-dba/oracle-database-architecture: ออนไลน 
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              2. Oracle Database คือ กลุมขอม่ีถูกจัดเก็บไวรวมกันโดยจัดเก็บลงเปนไฟลขอมูลที่เปน 
Physical File ขอมูลที่เก็บอยูในไฟลเหลานี้สามารถที่จะเรียกขึ้นมาอานหรือเปลี่ยนแปลงคาได  
Oracle Database นั้นประกอบดวยไฟลที่รวมกันเปนฐานขอมูล 3 ประเภท ไดแก Control File,  
Redo Log File และ Data File ซึงแตละไฟลใชเก็บขอมูลและมีหนาที่ที่ตางกัน นอกจากนี้แลวยังมี
ไฟลอีก 3 ประเภทที่ถึงแมวาจะใชสวนประกอบใน Oracle Database แตมีความสําคัญในการทํางาน
ของฐานขอมูล Oracle เชนเด่ียวกัน ซึ่งไฟลที่กลาวถึงน้ี ไดแก Parameter File/server Parameter  
File, Archive File และ Password File  

 
ภาพประกอบ 8 สวนประกอบของ Oracle Database 

 

              ที่มา: http://www.devwinner.com/oracle-dba/oracle-database-architecture: ออนไลน 
 

              กลาวโดยสรุปแลว Oracle Database Server ประกอบดวยหนวยความจําที่ใชในการ
เก็บขอมูลและควบคุมการทํางานของ Oracle Server ที่เรียกวา SGA รวมกับ Oracle Process และ
ไฟลขอมูลตางๆ ที่รวมกันเปนฐานขอมูลเรียกวา Oracle Database เม่ือนําสวนประกอบตางๆ
เหลานี้มารวมกันจะไดเปน Oracle Database Server ที่ทํางานไดอยางสมบูรณ  
 

2.4 เทคโนโลยีดอทเนต็ (.NET) 
             สุรสิทธิ์ (2546: 14) กลาววา Microsoft .NET เปนเทคโนโลยีใหมลาสุดที่พัฒนาขึ้นโดย
บริษัทไมโครซอฟท .NET คือแพลตฟอรมในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Windows โดยถือเปนกาวสําคัญในการพัฒนาซอฟตแวรยุคใหมซึ่งนําเสนอหลักการพัฒนา
ซอฟตแวรดวยภาษาอะไรก็ไดที่เราถนัด และสามารถเรียกใชงานโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาอื่น ๆ 
ไดอยางกลมกลืน ใน .NET มีภาษาโปรแกรมใหม ๆ เกิดขึ้นเชน VisualBasic .NET, C# .NET, 
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C++ .NET, J# .NET หรือแมกระทั้ง COBOL .NET เปนตนทุกภาษาที่สนับสนุน .NET จะอยู
ภายใตกฎเกณฑมาตรฐานเดียวกันที่เรียกวา CommonLanguage Specifications (CLS) และ
โครงสรางพื้นฐานตั้งแตชนิดขอมูล, ชุดคําสั่งพ้ืนฐานเชนการจัดการ I/O, ฐานขอมูล ที่อยูภายใต
มาตรฐานเดียวกัน ทําใหเราสามารถพัฒนาซอฟตแวรโดยใชภาษาโปรแกรมไดหลายภาษา 
6สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของ .NET ก็คือ .NET Framework 
              .NET ไมไดเปนเพียงแคภาษาโปรแกรมใหมเทานั้น แตยังถือเปนรากฐานในการพัฒนา 
แอปพลิเคชันยุคใหม ความสามารถที่โดดเดนของ .NET ก็คือการที่เราสามารถพัฒนาโปรแกรมดวย 
ภาษาใด ๆ ก็ไดที่สนับสนุน Common Language Specifications (CLS) ของ .NET ซึ่งชวยให 
นักพัฒนาสามารถเลือกภาษาโปรแกรมใด ๆ ก็ได (Language Neutral) โดย .NET Framework จะ
มีเครื่องมือที่เรียกวา Visual Studio .NET ซึ่งถือเปน Integrated Development Environment (IDE) 
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานั้นเม่ือคอมไพล (Compile) แลวจะอยูในรูปของ 
IntermediateLanguage ที่เรียกวา MSIL (Microsoft Intermediate Language) ซึ่งเปนแนวคิด
เดียวกันกับ “ไบตโคด” ของ Java Platform นอกจากนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายใต .NET จะ
สามารถเรียกใชโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาอื่นไดถาหากภาษานั้นอยูภายใตมาตรฐาน CLS 
เหมือนกัน ปจจุบันมีภาษาโปรแกรมมากกวา 20 ภาษาที่สนับสนุน CLS เชน Pascal .NET, Perl 
.NET หรือแมกระทั่งCOBOL .NET เปนตน 
             .NET สามารถสรางแอปพลิเคชันไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก Win Form, Web Form
และ Web Service สําหรับ Win Form หรือ Windows Form นั้นคือการพัฒนาโปรแกรมบน
Windows โดยทั่วไป, Web Form คือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
ดวย .NET จะทําไดดวยวิธี Drag-and-Drop เชนเดียวกับการพัฒนาโปรแกรมบน Windows และ 
สุดทายคือ Web Services เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบใหมซึ่งมองแอปพลิเคชันเปนลักษณะ 
ของบริการที่สามารถถูกเรียกใชงานผานอินเตอรเน็ตได ทั้ง Win Form, Web Form และ Web 
Service นี้จะถูกเรียก Encapsulate ไวในรูปของคลาสเชนเดียวกัน 
             โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นดวย .NET จะมีการเรียกใชขอมูลประเภทเดียวกันทั้งหมดไมวาเรา
จะเขียนดวยภาษา C# .NET, VB .NET หรือภาษาอื่นใดก็ตาม ประเภทขอมูลเหลานี้จะอยูในกลุม
ของคลาส (Class), Data และ XML เพ่ือใชในการเรียกใชและจัดการฐานขอมูลหรือขอมูลในรูป XML 
เชนคลาส ADO .NET, XML เปนตน 
             สวนชั้น Base Class เปนที่รวมของคลาสพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งไมโครซอฟทพัฒนาขึ้นมาให 
สามารถเรียกใชงานและพฒันาตอยอดเพ่ิมเติมได ซึ่ง Base Class นี้ครอบคลุมถงึสิ่งที่จําเปนในการ 
พัฒนาโปรแกรม เชน การจัดการอินพุต/เอาตพุต, การจัดการขอมูลชนิดสตริง, การจัดการกราฟก, 
การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ เปนตน 
 



32 
 

             ชั้นสุดทายซึ่งเปนสวนสําคัญของ .NET Framework ไดแก Common Language 
Runtime(CLR) ถือเปนรากฐานของแพลตฟอรม .NET เลยที่เดียว หนาที่ของ CLR ก็คือเปน 
ExecutionEngine ในการประมวลผลและจัดการโปรแกรมที่คอมไพลแลวใหทํางานไดบน
ระบบปฏิบัติการWindows โดย CLR จะแลงโคดในรูป MSIL เปนคําสั่งภาษาเครื่อง (Machine 
Language) โดยใชเทคโนโลยีในการแปลงแบบ Just-In-Time (JIT) คือแปลงเฉพาะสวนที่จะนํามาใช
เทานั้นหลังจากนั้นถาตองการนําสวนอ่ืน ๆ มาใชงานอีกก็จะแปลงเพ่ิมเฉพาะในสวนนั้น ซึ่งชวยให
โปรแกรมทํางานไดเร็วขึ้นเนื่องจากไมตองรอใหแปลงเสร็จสิ้นทั้งหมดกอนจึงจะทํางานได นอกจากนี้ 
CLRยังทําหนาที่ติดตอกับระบบปฏิบัติการ, จัดสรรหนวยความจําใหกับโปรแกรม ตาง ๆ และคืน 
หนวยความจําที่ไมถูกใชงานแลวใหกับระบบ (ดวยกระบวนการที่เรียกวา Garbage Collection), 
จัดการกับขอผิดพลาด (Exception Handling) รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัย (Security 
Management) ดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 สถาปตยกรรม .NET Framework 
 

           ที่มา: http://thaioop.wordpress.com: ออนไลน 
 
           ศุภชัย  สมพานิช (2545: 1-2) กลาวถึง สถาปตยกรรม .NET Framework ไววา 
สถาปตยกรรม .NET Framework เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไมโครซอฟทคิดขึ้นมา เพ่ือใหการ
ติดตอสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแพตฟรอม (Platform) สมบูรณยิ่งขึ้นซึ่งถือเปน
แนวความคิดที่สําคัญเปนอยางยิ่งของการเขียนโปรแกรมในยุคนี้ก็คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กัน (Exchange Data)  เชนการเปลี่ยนระหวางระบบปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนระหวางแพตฟรอม 
(Platform) เปนตน 
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           ในอดีตพบวา เคยมีความพยายามที่จะนําเสนอเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 
หรือระหวางแพตฟรอมโดยอาศัย JAVA เปนภาษากลางในการติดตอระหวางระบบปฏิบัติการ 
Window กับ แพตฟรอมอ่ืนๆ เชน Linux เปนตน แตดวยขอจํากัดของภาษา JAVA บางประการจึง
ทําใหเทคโนโลยีดังกลาวยังไมใชการเปลี่ยนขอมูลอยางแทจริงนัก 
 

2.5 เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบ (VB.NET , ASP.NET) 
         วิชวลเบสิกดอตเน็ท (Visual Basic .NET) 
               สุรสิทธิ์ (2546) กลาววา Visual Basic .NET หรือ VB .NET กลาววาเปนเครื่องมือที่ใช
พัฒนาโปรแกรมแบบ Visual Programming บนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งไดรับการพัฒนามา
จากภาษา BASIC(Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) ซึ่งเปนภาษาโปรแกรมที่
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายสําหรับผูเร่ิมตนหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เน่ืองจาก BASIC 
เปนภาษาโปรแกรมที่สามารถทําความเขาใจไดงาย 
             VB .NET เปนเวอรชันลาสุดของ Visual Basic ที่บรษิัทไมโครซอฟทไดพัฒนามาอยาง
ตอเน่ือง (เวอรชันกอนหนานี้ไดแกเวอรชนั 6) การพัฒนาโปรแกรมในชวงตนเปนภาษา BASIC ที่ 
รันบน DOS ตอมาเวอรชัน 3 ที่รันบน Windows 3.1 ไมโครซอฟทไดเพ่ิมขีดความสามารถขึ้นมาอีก 
มากมายใน VB .NET สิ่งที่โดดเดนก็คือการปรับเปลีย่นภาษาเปนลักษณะ OOP (Object-Oriented 
Programming) เต็มตวัเหมอืนกับภาษาโปรแกรมสมัยใหมเชน C++, C#, Delphi และ Java เปนตน 
และดวย VB .NET อยูในตระกูล .NET จึงมีความสามารถอื่น ๆ ใน .NET ดวยเชนกนั นอกจากนี้ 
แลว VB ยังเปนภาษาที่ถูกผนวกเขากบัโปรแกรมอ่ืน ๆ ของไมโครซอฟท เชน Microsoft Access, 
Excel, Word เปนตน เพ่ือใชเขียนโปรแกรมลักษณะสคริปต (Script) หรือมาโคร (Macro) 
             โดยทั่วไป VB .NET ถือเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือพัฒนาในชุดโปรแกรม Visual Studio 
.NET แตก็มีเวอรชัน Standard ที่ไมไดรวมอยูในชุด Visual Studio .NET อีกดวย 
 

             การเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic .NET 
            ชวิศนัช (2545: 27 ก) กลาววา เปาหมายของการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป คือการสั่งให
คอมพิวเตอรทํางานบางสิ่ง ซึ่งก็มีหลายภาษาใหเลือกใชในการเขียนโปรแกรม และวิธีการจํานวน
มากมายในการเขียนโปรแกรมที่ใหผลลัพธที่ตองการเหมือนกัน เปรียบไดกับการจะไปจังหวัด
ปราจีนบุรีก็จะมีหลายวิธีใหเลือกไป เชนเดิน รถยนต หรือรถไฟ ฯลฯ แตละวิธีตางก็ไปถึงที่หมายได
เหมือนกันโดยโปรแกรมที่มีขนาดใหญซับซอนหรือกลุมของหลายโปรแกรม จะเรียกวา  
แอปพลิเคชันใน Visual Basic .NET แอปพลิเคชัน(Application) จะถูกรูในฐานะโซลูชัน (Solution) 
ซึ่งก็คือกลุมของโปรเจกต (Project) ตั้งแตหนึ่งโปรเจกตขึ้นไป โดยแตละโปรเจกตจะประกอบไปดวย
กลุมของฟอรม (Form) และโคด (Code)ขั้นตอนหลักในการเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic .NET  
ไดอธิบายขั้นตอนดังนี้ 
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                1. วิเคราะหวางแผนวาจะเขียนโปรแกรมใหทําอะไร 
                2. ออกแบบวาจะใหโปรแกรมของเรามีรูปรางหนาตาอยางไร มีรูปแบบการ 
ติดตอกับผูใชอยางไร ซึ่งก็คือการกําหนดยูสเซอรอินเทอรเฟซ 
                3. วาดหนาตาของยูสเซอรอินเทอรเฟซโดยใชคอนโทรล ตาง ๆ ลงบนฟอรม 
                4. กําหนดชื่อ สี ขนาด และลักษณะที่ปรากฏบนจอของแตละคอนโทรล โดย 
ใชพรอพเพอรตี (Property) ตาง ๆ 
                5. เขียนโคด ซึ่งการเขียนโคดใน Visual Basic .NET จะถูกจัดวางเปนลําดบัชั้น 
โดยจะมีสามที่ใหเราเขียนโคดไดแก 
                    1. Event Procedure สําหรับเขียนโคดใหแกอีเวนต (Event) ของคอนโทรล หรือ
ออปเจ็กต 
                    2. Gerneral Procedure สําหรับเขียนโคดที่ไมเกี่ยวของกับออปเจ็กต ซึ่งจะ 
ถูกเรียกจากในแอปพลิเคชนั 
                    3. Module เปนที่รวมของ General Procedure, การประกาศตัวแปรและคาคงทีซ่ึ่ง
ถูกใชโดยแอปพลิเคชัน 
                 6. คอมไพลและรันโปรแกรมเพ่ือดูผลลัพธที่เขียน 
 
                เทมเพลตแบบตางๆใน Visual Basic .NET 
             ชวิศนัช (2545: 27 ข) กลาววา ใน Visual Basic .NET มี Templates ตาง ๆ ใหเลอืก
สรางทั้งหมด 10 ชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                1. วินโดวแอปพลิเคชัน (Windows Application) ใชสรางแอปพลิเคชันที่ติดตั้งและรัน
บนไมโครซอฟทวินโดวส ซึ่งโดยทั่วไปจะมียูสเซอรอินเตอรเฟซ เชน เมนูปุมกด ทูลบาร เปนตน  
โปรเจกตชนิดนี้มักใชสรางแอปพลิเคชันที่ไมเกี่ยวของกับทางเว็บ 
                2. คลาสไลบรารี (Class Library) ใชสําหรับรางคลาสในรูปแบที่เรากําหนดขึ้นเอง 
(Custom Class) หรือสรางคลาสใหมโดยใหเปนคลาสลูกของคลาสที่มีอยูเดิมใน .NET library โดย
คลาสที่สรางนี้สามารถนําไปใชไดในโปรเจกตอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหเราไมตอง distribute source code 
สําหรับในผูใช Visual Basic 6 จะเทียบ class library เทากับ ActiveX DLL และ ActiveX EXE 
                3. วินโดว คอนโทรลไลบรารี (Windows Control Library) ใชสรางคอนโทรลในรูปแบบ
ที่ตองการ (Custom Control) เพ่ือนํามาใชในโปรเจกตอ่ืนในกรณีที่คอนโทรลที่มากับ Tool Box 
(common control เชน Button control, Label control etc.)ไมสามารถใหคุณสมบัติที่ตองการได 
                4. เอเอสพีดอตเน็ต เว็บแอปพลิเคชัน (ASP .NET Web Application) Web 
application คือ โปรแกรมที่มีอยูใน Web server ที่คอยใหบริการสิ่งที่รองขอ (Request) จากทาง 
Client ผานทางเบราเซอร ซึ่งจะแสดงผลที่รองขอในรูปของ HTML page โดย ASP .NET จะชวยทํา
ใหการสราง Web Application งายเหมือนดังใน Windows application 
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                 5. เอเอสพีดอตเน็ท เว็บเซอรวิส (ASP .NET Web Service) โดยทั่วไป Web Service 
คลายกับ Web Application คือ โปรแกรมที่อยูใน Web Server ที่คอยใหบริการสิ่งที่รองขอ
(Request) แตแทนที่จะให HTML page เหมือนใน Web Application กลับใหคาการคํานวณตาง ๆ 
หรือขอมูลที่ตองการ กลาวคือ Web Services ไมไดมีจุดประสงคสําหรับเบราเซอรและไมมี User 
Interface (UI) แตจะประกอบดวย Reusable Software Components 
                 6. เว็บคอนโทรลไลบรารี (Web Control Library) คลายกับใน Window Control 
เพ่ือที่จะใชงานใน Window Form ไดในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสราง Custom Web Control 
เพ่ือที่จะนํามาใชไดใน Web Form 
                 7. คอนโซลแอปพลิเคชัน (Console Application) ใชสําหรับสรางแอปพลิเคชันที่ไมมี
ยูสเซอรอินเตอรเฟซ (User Interface) โดยจะแสดงผลลัพธ (Output) และปอนคา(Input) ผานทาง 
Command Prompt Windowในรูปของ Array of String argument เชน แสดงลิสตของไฟล, 
copy ไฟล , delete ไฟล เปนตน 
                 8. วินโดวเซอรวิส (Windows Service) สําหรับสรางแอปพลิเคชันที่รันอยูเบื้องหลัง 
(Background) ซึ่งสามารถเริ่มทํางาน (Start) ไดโดยอัตโนมัติ 
                 9. เอ็มทีโปรเจกต (Empty Project) ใชสําหรับสรางโปรเจกตที่เร่ิมตนมาจากโปรเจกต
ที่วางเปลา (Blank Project) โดยจะไมมีคา Default ตาง ๆ ที่ถูกกําหนดมาใหลวงหนา เชน 
Code Template , Class Library Reference เปนตน ทําใหตองเขียนโคดเองหมดซึ่งเหมาะสม
สําหรับที่จะใชในการแปลงจากโปรเจกตที่มีอยู (Existing Project) เปนอีกโปรเจกตที่ตางชนิดกัน 
                10. เอมทีเว็บ (Empty Web) เหมือนกับใน Empty Project เพียงแตจะตางกันที่  
Empty Web จะเกี่ยวของกับเว็บ (Web-related) 
 
                  เอเอสพีดอตเน็ท (ASP.NET) 
              ASP.NET เปนเทคโนโลยีที่สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยี ASP ดังนั้นแนวคิดและ
องคประกอบโดยทั่วไปจึงยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับ ASP เวนเพียงแตวา ASP.NET นี้ ไดนําเอา
เทคโนโลยี“.NET Framework” เขามาใช Web Page ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี ASP.NET จะ
จัดเก็บอยูในไฟล.aspx แตก็ยังคงมีขั้นตอนการทํางานเมื่อถูกเรียกใชงานเชนเดียวกับ Web Page  
ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี ASP เพียงแตใน ASP.NET ไดมีการทําให Web Page มีการทํางานที่
แบงออกเปนสถานะ ซึ่งจะทําใหสามารถแยกไดวา การเรียกใช Page ในครั้งน้ัน เปนการเรียกใช 
Page ในครั้งแรก หรือเปนการเรียกใชที่สืบเนื่องมาจากการที่ถูก Submit มา รวมทั้งนําเอา 
ASP.NET ServerControl ที่สามารถจดจําคาที่กําหนดใหกับ Control ที่เกิดขึ้นในคราวกอนหนาไว 
และสามารถตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ณ Web Service เขามาใชแทนที่ Element ที่
สรางขึ้นจากHTML Tag ดวยเหตุนี้ Web Page ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี ASP.NET จึงสามารถ
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แกไขปญหาStateless ที่เกิดขึ้นกับ Web Page ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี ASP เน่ืองจากเมื่อถูก
เรียกใช จะมีขั้นตอนการทํางานที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ไมใชมีการทํางานที่
เหมือนกันทุกครั้งเชนเดียวกับ Web Page ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี ASP 
              นอกเหนือจากคุณสมบัติดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว ASP.NET ยังไดมีการแกไข
ปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถดานตางๆ เขาไป เพ่ือทําให Web Page ที่ไดมีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การทําให Web Page ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี ASP.NET อยูในรูป
ของ Web Form ที่ถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของ Tag ตางๆ ที่ใชกําหนดจอภาพขึ้นใชงาน 
และสวนของโปรแกรมที่ใชประมวลผลและควบคุมการทํางานสวนประกอบตางๆ ของจอภาพ ซึ่งมี
ลักษณะคลายกับเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางานสวนประกอบตางๆ ของ
จอภาพ ซึ่งมีลักษณะคลายกับเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมอยางเชน Visual Basic C++ 
              สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม Browser ไดทุกประเภท เน่ืองจากคําสั่งตางๆ ที่กําหนด
ขึ้นใน Web Form จะถูกแปลงไปเปน HTML Tag ที่เหมาะสมกับโปรแกรม Browser ที่ใชโดย
อัตโนมัติ ซึ่งตางจาก ASP ในรูปแบบเดิมที่บางคําสั่งไมสามารถนําไปใชงานในบาง Browser ได
สามารถใชสวนตางๆ ของโปรแกรม Internet Explorer Version 6 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 
Form ในรูปแบบเดิม เน่ืองจาก Web Form ไดถูกออกแบบมาสําหรับโปรแกรม Internet  Explore 
โดยเฉพาะรองรับการทํางานรวมกับโปรแกรม Script ที่พัฒนาขึ้นจากภาษาที่ใชเทคโนโลยี .NET 
เชนภาษา VB.NET, C#, Jscript เปนตนมีการแยกสวนของโปรแกรมและคําสั่งที่ใชสรางจอภาพ
ออกจากกัน จึงชวยทําใหโครงสรางแบบ “spaghetti code” ที่พบใน ASP หมดไปสามารถนําไปใช
รวมกับ Third-party Control ตางๆ 
               สิ่งที่ตองใชในการสรางและ Run ASP.NET มีดังนี้ 
               1. Web Server ลําดับแรกสุดที่จะตองเตรียมในการนํา ASP.NET มาใชงาน ไดแก 
การติดตั้ง Web Server ใหกับเครื่องของเรา สําหรับโปรแกรมที่ใชติดตั้ง Web Server นี้มีดวยกัน 
หลายโปรแกรมเชน IIS 
               2. .NET Framework ไดแก Component ตางๆ ที่จะตองนํามาใชประกอบกับ Web 
Server เพ่ือใชในการ Run ASP.NET ซึ่งจะปรากฏอยูในเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไดติดตั้ง 
โปรแกรม Microsoft Visual Studio.NET 7.0 ซึ่งโปรแกรม Browser ไดแก โปรแกรมที่ใชสําหรับ 
นํา ASP.NET Page ไปประมวลผลและแสดงผลลัพธที่ไดสําหรับ โปรแกรม Browser ที่ใชไดแก 
Internet Explore  
                3. IIS (Internet Information Service) 
               ปราณี (2543: 406-410) ไดกลาววา IIS ก็มีลักษณะคลายๆ กับ Web Server นั่นละ IIS 
ถูกออกแบบขึ้นมา เพ่ือใชในการตอบรับและประมวลผลคํารองขอของ HTTP ตอมาก็สงผลลัพธ
กลับไป ตามที่ไดกลาวไปแลววา การประมวลผลคํารองขอน้ัน อาจจะตองการให IIS ทําการอานคา
แฟมขอมูลที่เปน HTML แลวทําการสงเน้ือความของมันกลับไป หรือมันอาจจะตองการสงผานคาคํา
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รองขอน้ีไปใหแอปพลิเคชันบางตัวได IIS ไมใชชิ้นสวนของโคดซึ่งมีขนาดเล็ก ดังน้ันจึงมีหัวขอที่
นาสนใจมากมายเกี่ยวกับ IIS ซึ่งทั้ง Virtual Directories และ IIS ก็มีความสัมพันธกันอยูอีกดวย 
               4. Virtual Directories เม่ือบราวเซอรทําการสงคา URL ใหเปนสวนหนึ่งของคํารองขอ
แลว IIS ก็จะตองทําการแม็ป URL นั้นใหเขากับสวนประกอบของชื่อ URL นี้ ในขณะที่มันอาจจะใส
ชื่อ Path ของแฟมขอมูลเอาไวใน URL ก็ได แตผลลัพธนั้นอาจจะไมดึงดูดผูใชงานสวนใหญก็ได 
การที่จะใชงาน URLs ไดงายขึ้นน้ัน IIS ไดทําการกําหนดแนวคิดของ Virtual Directory เอาไว 
(เรียกอีกอยางหนึ่งวา VirtualRoot) Virtual Directory นั้น ก็เปนเพียงชื่อที่ใชอางอิง (ซึ่งปลอมหรือ
ชื่อเลน) ของไดเร็กทอรีจริงๆที่มีอยูในระบบแฟมขอมูลนั่นเอง จุดประสงคหลักๆ ก็คือการทําให
ไคลเอนตสามารถเห็นชื่อ URLs นั้นไดสั้นลง Internet Services Manager, IIS Snap-in ก็สามารถที่
จะถูกนํามาใชในการออกแบบไดเร็คทรอรี Directory ได เม่ือทําสิ่งนี้ไดแลว URL ที่ถูกสงคาผานจาก 
เบราเซอรนั้น จะมีการเก็บชื่อของ Virtual Directory เอาไวและ IIS ก็จะแม็ปชื่อน้ันเขากับ Path ของ
ไดเร็คทอรีจริงตอไป IIS 5.0 จะทําการเก็บคาของ Virtual Directory ไวอยูใน IIS Metabase 
มากกวาที่จะเก็บการแม็ปน้ีไวในregistry ตามที่ไดมีการทําในเวอรชันที่แลว ซึ่งจริงๆ แลว IIS 
Metabase ก็คือ ที่เก็บขอมูลการตั้งคาปฎิบัติการของ IIS นั่นเอง 
               5. การยืนยันสิทธิ์ใน IIS การยืนยันสิทธิ์ของ IIS นั้น มีลักษณะคลายๆ กับแอปพลิเคชัน
ที่รับบนฝงเซิรฟเวอรทั่วไป ซึ่งเราสามารถทําการเขาถึงจากระยะไกลได บอยครั้งที่ IIS จะตองรูวา 
ผูใช คือใคร ฉะน้ันจึงตองมีวิธีที่ใชในการยืนยันสิทธิ์ของผูใชเหลานั้นดวย IIS สามารถถูกตั้งคา
ปฏิบัติการใหทําสิ่งนี้ได ในหลายๆวิธีดวยกันและไคลเอนตตางๆ นั้น ก็สามารถใชกลไกในการยืนยัน
สิทธิ์ตางๆ กันไปไดซึ่งตัวเลือกตางๆน้ันจะมีดังนี้คือ 
                   1. A n o n y m o u s A u t h e n t i c a t i o n (การยืนยันสิทธิ์โดยการเขาสูระบบ
Anonymous) IIS จะไมตองใหผูใชทําการยืนยันสิทธิ์แตผูใชแตละคนจะถูกแม็ปเขากับบัญชีรายชื่อ
เดียวกันในระบบปฎิบัติการ Windows 2000 ได ดังน้ันจึงทําใหสามารถเขาถึงแฟมขอมูลที่เปน 
HTML, ISAPIDLLs หรือ ASP Pages ซึ่งบัญชีรายชื่อผูใชคนนี้ไดรับอนุญาตใหใชงานไดอีกดวย 
                   2. รหัสผานตอมาก็สงขอมูลเหลานี้ขามเครือขายไปถามีการทําคํารองขอน้ีโดย 
ใช HTTPS ซึ่งก็Basic Authentication (การยืนยันสิทธิ์พ้ืนฐาน) IIS จะทําการรองขอชื่อผูใชและคือ 
ถา SSL ถูกนํามาใชรวมกับ HTTP นั่นเอง) ขอมูลน้ีจะถูกทําการเขารหัสโดยใชกลไกของ SSL 
ธรรมดา แตถาไมไดใช HTTPS ขอมูลจะถูกสงแบบไมไดทําการเขารหัส 
                  3. Digest Authentication (การยืนยันสิทธิ์ยอย) ก็คลายๆ กับการยืนยันสิทธิ์ 
พ้ืนฐานนั่นแหละ ตรงที่วา การยืนยันสิทธิ์ยอยน้ีจะตองใหไคลแอนททําการกรอกชื่อผูใชและ
รหัสผานเขามา สําหรับสวนที่ตางจากการยืนยันสิทธิ์พ้ืนฐานก็คือขอมูลน้ีจะไมถูกสงขามเครือขาย 
อยางชัดเจน แตชื่อผูใชและรหัสผานนั้นจะถูกรวมเขาไปกับแสตมปเวลาและขอมูลอ่ืนๆ ขอมูลน้ีจะ 
ถูก Hash โดยใชอัลกอริทึม MD5 และคาผลลัพธของ Hash นั้น จะถูกสงไปให IIS เนื่องจาก  
IIS รูรหัสผานของไคลเอนต, แสตมปเวลาและสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งไคลเอนตนํามาใชในการสราง Hash นี้แลว
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มันสามารถทําการคํานวณคา Hash เดียวกันไดถาไคลเอนตและเซิรฟเวอรใชรหัสผานเดียวกันคา 
Hashที่เซิรฟเวอรทําการคํานวณขึ้นมานั้น จะตองตรงกับที่ไคลเอนตสงมา การยืนยันสิทธิ์ถึงจะ
สําเร็จแตถาไคลเอนตและเซิรฟเวอรใชรหัสผานตางกัน คา Hash ก็จะตรงกัน การยืนยันสิทธิ์ก็จะ
ลมเหลวไคลเอนตก็ยังจะตองทํางานขึ้นอยูกับรหัสผาน เพ่ือที่จะทําการยืนยันสิทธิ์ของมันเอง
เน่ืองจากรหัสผานนั้น จะเปนสวนหนึ่งของขอมูลที่ Hash ไวอยูแตรหัสผานไมจําเปนจะตองสงผาน
ขามเครือขายอยางชัดเจนก็ได นี่จึงทําใหการยืนยันสิทธิ์ยอยน้ีจึงมีความปลอดภัยมากกวาการยืนยัน
สิทธิ์พ้ืนฐาน 
                  4. Integrated Windows Authentication (การยืนยันที่หนาจอ Windows) ปกติ 
จะถูกนํามาใชกับอินทราเน็ตมากกวาอินเตอรเน็ตตัวเลือกนี้จะทําให IIS สามารถทําการเจรจากับ 
เบราเซอรเพ่ือที่จะทําการเลือกใช Kerberos หรือ NTLM เพ่ือที่จะนํามาใชเปนโปรโตคอลที่ใชใน 
การยืนยันสิทธิ์ตอไปซ่ึงแนวคิดนี้สามารถถูกนํามาใช Internet Explorer เทานั้น ซึ่ง Kerberos นั้นจะ 
(ซึ่งเปนเวอรชันแรกๆ ที่ NTLM ใหการสนับสนุน) การใชงาน Kerberos ก็ยังสามารถทําใหเรา 
สามารถทําการแบงงานได (Delegation) ซึ่งทําใหสามารถทําการยืนยันสิทธิ์คํารองขอที่ถูกสงผาน 
มาจาก IIS ไปใหเครื่องอ่ืนไดอยางปลอดภัยซึ่ง NTLM ไมสามารถทําเชนน้ันได SSL ตามที่ไดกลาว 
ไวแลววา IIS จะทํางานขึ้นอยูกับ SChannel Secutity Service Provider(SSP) เพ่ือที่จะใชงาน SSL 
ได SSL นั้นจะใช Certificates และลายเซ็นตดิจิตอลในการพิสูจนการระบุตัวตนของเซิรฟเวอรตอ 
ไคลเอนตและถาไคลเอนตมีคียสวนบุคคลและ Certificate Service ก็สามารถถูกนํามาใชในการ 
ยืนยันสิทธิ์ของไคลเอนต  
                6. เว็บฟอรม (Web Form) 
                  บัญชา (2548: 19) กลาวไววาเว็บฟอรมใชสําหรับสราง Graphic Interface ในการ
ติดตอกับผูใช เปนแนวคิดใหมของไมโครซอฟตที่พยายามจะทําใหรูปแบบของการเขียน Web 
Applicationใหออกมาในแนวทางเดียวกับการพัฒนา Windows Application นั่นคือการรับขอมูล 
ประมวลผลและการแสดงผลภายในเพจเดียวกันโดยอาศัยการสงขอมูลแบบ Round Trip 
                7. Server Control 
                   บัญชา (2548: 19) กลาวไววาการสราง Graphic Interface ใน ASP เวอรชันกอนๆ 
ตองอาศัยแท็ก <input …> ของ HTML เปนหลักแตเน่ืองจากขอจํากัดหลายๆ ประการของแท็ก
ดังกลาวทําใหเราไมสามารถสราง Graphic Interface ในรูปแบบที่แปลกๆ ใหมๆ และขั้นตอนการ
เขียนโปรแกรมก็คอนขางยุงยาก ดังน้ันในเวอรชัน .NET นี้ไมโครซอฟตจึงไดนําเอาคอนโทรลที่เรา
คุนเคยกันดีในการสราง Windows Application เชน TextBox, Label, Button, … มาทําเปน 
Graphic Interface บนเว็บฟอรม (แตรูปเดิมน้ันก็ยังสามารถใชไดอยู) และสามารถเขียนโปรแกรม
เพ่ือจัดการบางอีเวนตที่สําคัญๆ ของคอนโทรลตัวนั้นๆ ได (แตทําไดเพียงบางอีเวนตเทานั้น ไมครบ 
ทุกอีเวนตที่มีใน Windows Application) 
 



39 
 

                8. Validation Controls 
                   บัญชา (2548: 20) กลาวไววาโดยทั่วไปการกรอกขอมูลของผูใชมักมีความผิดพลาด
อยูเสมอทั้งแบบที่ตั้งใจ และไมไดตั้งใจ ในบางกรณีหากผูใชกรอกขอมูลที่ผิดพลาด อาจสงผลให
โปรแกรมไมสามารถทํางานตอไดเลย วิธีการเดิมที่ใชกันคือ การนําขอมูลที่ผูใชกรอกเขาไป
ตรวจสอบดวยการเขียนโปรแกรมเองทั้งหมด แตใน ASP .NET นี้มีคอนโทรลที่มาทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบขอมูลที่ผูใชกรอกเขามาโดยเฉพาะ วาเปนไปตามรูปแบบที่ตองการหรือไม 
 

 2.6 การออกแบบและวิเคราะหระบบดวยวิธี (System Development Life Cycle)  
 

 
 

ภาพประกอบ 10 วงจรการพัฒนาระบบ : SDLC 
 

             ที่มา: http://www.mbaknol.com/management-information-systems/system-
development- life-cycle: ออนไลน 
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             วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  
    คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
แกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใชได โดยระบบที่จะพัฒนาน้ัน อาจเริ่มดวย
การพัฒนาระบบใหมเลยหรือนําระบบเดิมที่มีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดียิ่งขึ้น ขั้นตอนในวงจรการ
พัฒนาระบบ ชวยใหนักวิเคราะหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนขั้นตอน ทําให
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได  
     ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแตเกิดจนตาย วงจรน้ีจะเปนขั้นตอน
ที่เปนลําดับตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบที่ใชงานได ซึ่งนักวิเคราะหระบบตองทําความ
เขาใจใหดีวาในแตละขั้นตอนจะตองทําอะไร และทําอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน  
7 ขั้นตอนคือ 
              1. คนหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เน่ืองจากใน
สภาพเศรษฐกิจปจจุบันมีสภาวะแขงขันของธุรกิจคอนขางสูง จึงทําใหองคกรจําเปนตองหากลยุทธ
ทางการแขงขันเพื่อเพ่ิมความไดเปรียบตอคูแขงขัน และแยงสวนแบงในตลาดใหไดมากขึ้นอันจะ
นําไปสูผลกําไรที่มากขึ้น ซึ่งกลยุทธการแขงขันดังกลาวอาจจะเปนการพัฒนาระบบงานที่ดําเนินการ
อยูในปจจุบันหรือพัฒนาระบบใหม แตจะมีระบบงานใดบางนั้น จะตองคนหาจากผูที่ปฏิบัติงานกับ
ระบบงานจริง โครงการที่รวบรวมมาไดอาจมีหลายโครงการ แตอาจดําเนินการพรอมกันหมดไมได 
เน่ืองจากมีขอจํากัดเรื่องของตนทุนและเวลาที่ใชในการดําเนินการ ดังน้ันจําเปนตองมีการเลือกสรร
โครงการที่เหมาะสมและใหผลประโยชนแกองคกรมากที่สุดในสภาวะการณปจจุบัน โดยที่บุคคลากร
ในองคกร อาจตองการพัฒนาระบบภายในองคกรขึ้นมาหลากหลายโครงการที่ลวนแตเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร แตการดําเนินการพัฒนาระบบในทุกๆ โครงการพรอมกัน
อาจเปนไปไมไดเน่ืองจากมีขอจํากัดเรื่องของตนทุนที่ใชในการพัฒนา การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศในขั้นตอนแรกของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เปนขั้นตอนที่อธิบายถึงการคนหา
โครงการของระบบงานที่ตองการพัฒนา และพิจารณาเลือกโครงการที่จะทําใหองคกรไดรับ
ผลตอบแทนมากที่สุด 
               เร่ิมจากการที่ผูบริหารขององคกรหรือบุคลากรมีความตองการที่จะพัฒนาระบบงาน จึง
ไดมีการแตงตั้งกลุมบุคคลเพื่อคนหาโครงการที่เห็นสมควรวาควรไดรับการพัฒนา จากกิจกรรมการ
คนหาโครงการนี้สงผลใหเกิดโครงการพัฒนาขึ้นมาหลายโครงการผูบริหารและนักวิเคราะหระบบ
จะตองทําการจําแนกกลุมของโครงการใหเปนหมวดหมูอยางมีหลักเกณฑ เชน จําแนกตาม
ความสําคัญ หรือจําแนกตามผลตอบ แทนที่จะไดรับ กิจกรรมสุดทายของขั้นตอนนี้จะทําการเลือก
โครงการที่เหมาะสมที่สุด และตรงกับวัตถุประสงค (Objective) ขององคกรในสถานการณปจจุบัน
มากที่สุด 
 
 



41 
 

สรุป การทํางานในขั้นตอนการคนหาและการเลือกสรรโครงการ (Project Identification / Selection) 
กิจกรรม ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิที่ใช 

1. คนหาโครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควร
ไดรับการพัฒนา 

ตารางเมตริกซ (Matrix Table) 

2. จําแนกและจัดลําดับโครงการ  
3. เลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด  
 
              2. เร่ิมตนและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) รวบรวมขอมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือเร่ิมตนจัดทําโครงการที่ไดรับอนุมัติ โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงาน เพ่ือเตรียมการ
ดําเนินงานจากนั้นทีมงานดังกลาวรวมกันคนหา สรางแนวทาง และเลือกทางที่ดีที่สุดในการนําระบบ
ใหมมาใชงาน เม่ือไดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดแลว ทีมงานจึงเร่ิมวางแผนดําเนินงานโครงการ 
โดยศึกษาความเปนไปได กําหนดระยะเวลาดําเนินงานแตละขั้นตอนและกิจกรรม เพ่ือนําเสนอตอ
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
 
สรุป การทํางานในขั้นตอนการเริ่มตนและการวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning 

กิจกรรม 
ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิที่ใช 

1. เริ่มตนโครงการ 
2. เสนอแนวทางเลือกในการนาํระบบใหม 

มาใชงาน 
3. วางแผนโครงการ 

- เทคนิคการรวบรวมสารสนเทศและ
ขอเท็จจริง (Fact-Finding and 
Information Gathering) 

- เทคนิคการวิเคราะหตนทุนและผล
กําไร (Cost-Benefit Analysis) 

- PERT Chart  
- GANTT Chart 

 

               3. วิเคราะหระบบ (System Analysis) ศึกษาขั้นตอนการดําเนินการของระบบเดิมเพ่ือ
หาปญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมความตองการในระบบใหมจากผูใชระบบแลวนําความตองการเหลานั้น
มาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือแกปญหาดังกลาว ดวยการใชแบบจําลองตางๆ ชวยในการวิเคราะหเร่ิม
จากทําการศึกษาถึงขั้นตอนการดําเนินงานของระบบเดิมหรือระบบปจจุบันวาเปนไปอยางไรบาง 
ปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร หลังจากนั้นจึงรวบรวมความตองการในระบบใหมจากผูใชระบบ โดยอาจจะ
มีการ ใชเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลเชน  การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ จากนั้นนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยการจําลองแบบขอมูลเหลานั้น ไดแก แบบจําลองขั้นตอน
การทํางานของระบบ (Process Model) แบบจําลองขอมูล (Data Model) โดยมีการใชเครื่องมือใน
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การจําลองแบบชนิดตางๆ เชน แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดง
ความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) เปนตน 
 
 

สรุป การทํางานในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

กิจกรรม 
ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิใช 

1. ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบเดิม 
2. กําหนดความตองการในระบบใหมจาก

ผูใชระบบ 
3. จําลองแบบขัน้ตอนการทํางาน 
4. อธิบายขั้นตอนการทํางานของระบบ 
5. จําลองแบบขอมูล 

1.  เทคนิคการรวบรวมสารสนเทศและขอเท็จจริง    
     (Fact-Finding and Information Gathering) 
2.  แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
3.  แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล  
     (E-R Diagram) 
4.  พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
5.  ตวัตนแบบ (Prototyping) 
6.  ผังงานระบบ (System Flowcharts) 
7.  เครื่องมือชวยในการวิเคราะหและออกแบบ   
     ระบบ (CASE Tools) 

               

             
4. ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เปนขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการ

ทํางานของระบบตามทางเลือกที่ไดทําการเลือกไวจากขั้นตอนการวิเคราะหระบบ โดยการออกแบบ
ในเชิงตรรกะนี้ยังไมไดมีการระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณที่จะนํามาใช เพียงแตกําหนดถึง
ลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการทํางานของระบบ ลักษณะของการนําขอมูลเขาสูระบบ
และผลลัพธที่ไดจากระบบขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะจะสัมพันธและเชื่อมโยงกับขั้นตอนการ
วิเคราะหระบบเปนอยางมาก เน่ืองจากอาจจะมีการนําแผนภาพที่แสดงถึงความตองการของผูใช
ระบบที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหระบบมาทําการแปลงเพ่ือใหไดขอมูลเฉพาะของการออกแบบ 
(System Desing Specification) ที่สามารถนําไปเขียนโปรแกรมไดสะดวกขึ้น เชน การออกแบบ
สวนนําเขาขอมูลและผลลัพธนั้นตองอาศัยขอมูลที่เปน Data Flow ที่ปรากฎอยูบนแผนภาพกระแส
ขอมูลในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 
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สรุป การทํางานในขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 

กิจกรรม 
ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิที่ใช 

1. ออกแบบแบบฟอรมขอมูลและรายงา 
    (Form/Report) 
2. ออกแบบ User Interface  
3. ออกแบบฐานขอมูลในระดบัตรรกะ 

1. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 
Diagram) 

2. แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล  
(E-R Diagram) 

3. พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
4. ตัวตนแบบ (Prototyping) 
5. เครื่องมือชวยในการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ (CASE Tools) 
             
              5. ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) ระบุถึงลักษณะการทํางานของระบบทาง
กายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณที่จะนํามาใชเทคโนโลยี โปรแกรม
ภาษาที่จะนํามาใชเขียนโปรแกรม ฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขายที่เหมาะสม สิ่งที่
ไดจากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพนี้จะเปนขอมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design 
Specification) เพ่ือสงมอบใหกับโปรแกรมเมอรเพ่ือใชเขียนโปรแกรมตามลักษณะการทํางานของ
ระบบที่ไดออกแบบและกําหนดไวทั้งน้ีในการออกแบบที่นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ ขึ้นอยูกับระบบ
ขององคกรวาจะตองมีการเพิ่มเติมรายละเอียดสวนใดบางแตควรจะมีการออกแบบระบบความ
ปลอดภัยในการใชระบบดวย โดยการกําหนดสิทธิในการใชงานขอมูลที่อยูในระบบของผูใช
ตามลําดับความสําคัญ เพ่ือปองกันการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมถูกตอง นอกจากนี้นักวิเคราะห
ระบบอาจจะมีการตรวจสอบความพึงพอใจในรูปแบบและลักษณะการทํางานที่ออกแบบไว โดย
อาจจะมีการสรางตัวตนแบบ (Prototype) เพ่ือใหผูใชไดทดลองใชงาน 
 
สรุป การทํางานในขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพ (Physical Design) 

กิจกรรม 
ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิที่ใช 

1. ออกแบบฐานขอมูลในระดบั
กายภาพ 

2. ออกแบบ Application 

1. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
2. แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล  

(E-R Diagram) 
3. พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
4. ตัวตนแบบ (Prototyping) 
5. เครื่องมือชวยในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

(CASE Tools) 
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              6. พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เปนการนําระบบที่ออกแบบแลว
มาทําการเขียนโปรแกรมเพื่อใหเปนไปตามคุณลักษณะและรูปแบบตางๆ ที่ไดกําหนดไวหลังจาก
เขียนโปรแกรมเรียบรอยแลว นักวิเคราะหจะตองทําการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดทายคือการติดตั้งระบบไมวาจะเปนระบบใหมหรือเปนการ
พัฒนาระบบเดิมที่มีอยูแลว โดยทําการติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ พรอมทั้งจัดทําคูมือและ
จัดเตรียมหลักสูตร อบรมใหแกผูใชงานที่เกี่ยวของเริ่มจากการเขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมเมอรจะ
ไดรับชุดเอกสารที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ โดยเฉพาะขอมูลสวนของการออกแบบที่จะ
ชวยใหการเขียนโปรแกรมงายขึ้น หลังจากนั้นจะตองมีการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นและทําการแกไขในเบื้องตน เม่ือโปรแกรมผานการทดสอบแลว กิจกรรมตอไปคือการติดตั้ง
ระบบใหม พรอมทั้งจัดทําคูมือประกอบการใชโปรแกรม จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใชระบบและคอย
ชวยเหลือในระหวางการทํางาน 
 
สรุป การทํางานในขั้นตอนพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 

กิจกรรม 
ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิที่ใช 

1. เขียนโปรแกรม (Coding) 
2. ทดสอบโปรแกรม (Testing) 
3. ติดตั้งระบบ (Installation) 
4. จัดทําเอกสาร (Documentation) 
5. ฝกอบรม (Training) 
6. บริการใหความชวยเหลือหลังการติดตั้ง 

(Support) 

1. โปรแกรมชวยสอน  
     (Computer Aid Instruction :CAI) 
2. ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการฝกอบรม  
     (Computer-Based Training :CBT) 
3. ระบบการฝกอบรมผานเวบ็ 
     (Web-Base Training: WBT) 
4. โปรแกรมแกไขขอผิดพลาด 
     (Debugging Program) 

            
              7. ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance) เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรพัฒนาระบบ 
(SDLC) หลังจากระบบใหมไดเร่ิมดําเนินการ ผูใชระบบอาจจะพบกับปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความ
ไมคุนเคยกับระบบใหม และอาจคนพบวิธีการแกไขปญหานั้นเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูใช
เอง ดังน้ันนักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอรจะตองคอยแกไขและเปลี่ยนแปลงระบบที่พัฒนาขึ้น
มาจนกวาจะเปนที่พอใจของผูใชระบบมากที่สุด ปญหาที่ผูใชระบบคนพบระหวางการดําเนินการนั้น
เปนผลดีในการทําใหระบบใหมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผูใชระบบเปนผูที่เขาใจในการ
ทํางานทางธุรกิจเปนอยางดี ซึ่งสามารถใหคําตอบไดวาระบบที่พัฒนามานั้นตรงตอความตองการ
หรือไมเร่ิมจากการมีการใชงานระบบใหมที่ไดติดตั้งแลวในระยะแรก ผูใชจะพบกับปญหาที่เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจจะมีการทําการบันทึกปญหาเหลานั้นไวเพ่ือสงใหนักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอรทําการ
แกไขตอไป ซึ่งเปนเรื่องปกติที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแกไขระบบที่เพ่ิมมีการติดตั้งใช
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งานในระยะเริ่มตน โดยนักวิเคราะหระบบจะทําการพิจารณาถึงปญหาเหลานั้นเพ่ือหาแนวทางแกไข
ตอไป 
 
สรุป การทํางานในขั้นตอนการบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

กิจกรรม 
ตัวอยางแผนภาพ เครื่องมือและเทคนคิที่

ใช 
1. เก็บรวบรวมคาํรองขอใหปรับปรุงระบบ 
2. วิเคราะหขอมูลคํารองขอเพ่ือการปรับปรุง 
3. ออกแบบการทํางานที่ตองการปรับปรุง 
4. ปรับปรุงระบบ 

แบบฟอรมแจงขอผิดพลาดของระบบ 

 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
                 งานวิจัยในประเทศ 
            ปยวรรณ  เนาวโสภา (2540) ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษาคณะคุรศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษาคณะคุรศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี งานวิจัยน้ีผูวิจัยทําการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฎี
ของ (System Development Life Cycle) หรือวงจรการพัฒนาโดยทําการวิเคราะหระบบปจจุบันและ
ออกแบบระบบใหม กําหนดลักษณะขอมูลนําเขา ผลลัพธ และแฟมขอมูลจํานวน 3 แฟมขอมูล คือ
แฟมขอมูลนักศึกษา แฟมขอมูลอาจารย แฟมขอมูลวิทยานิพนธ โดยนําเสนอขอมูลดวย
ไมโครคอมพิวเตอร ผลการวิจัยที่ไดคือโดยผูเชี่ยวชาญและกลุมผูใชงานซ่ึงไดผลวาผูเชี่ยวชาญและ
กลุมผูใชงาน มีพึงพอใจตอการใชงานระบบทุกดานทั้งในดานขอมูงนําเขา ผลลัพธ และกระบวนการ
ทํางานของระบบ 
           ภาสพงษ พงษเสวี (2549) ไดทําการศึกษาวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร กรณีศึกษา 
สวนฝกอบรมกรมชลประทาน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร ใหเปนระบบ
ที่อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกการจัดฝกอบรมของสวนฝกอบรม โดยระบบจะแบงออกเปน
2 สวน คือ สวนของผูสมัครเขารับการฝกอบรม เปนทํางานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
(WebApplication) ซึ่งจะถูกใชงานโดยบุคลากรทั่วไปในองคกร ในการสมัครเขารับการฝกอบรม 
เรียกดูขอมูล หรือใชกระดานถาม-ตอบ และสวนของระบบจัดการและสรุปผลขอมูลการฝกอบรม 
เปนทํางานในรูปแบบของวินโดวแอปพลิเคชัน (Windows Application) ซึ่งจะถูกใชงานโดย
เจาหนาที่ของสวนฝกอบรม ในการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม และเรียกดูขอมูลสรุปผล 
โดยการออกแบบและพัฒนาไดใชภาษา ASP.Net และ VB.Net และใช Microsoft SQL Server 
2000 ในการจัดเก็บฐานขอมูลหลังจากพัฒนาระบบ ไดทําการประเมินการใชระบบงาน โดยใช



46 
 

คาสถิติในการประเมินผลคือ คาเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที (t) ซึ่งผลการ
ประเมิน สามารถสรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารที่พัฒนาขึ้นเปนระบบงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดจริงและสามารถจัดการและสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับการฝกอบรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
             พิรุฬห เดชะเทศ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานสารบรรณ 
มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานสารบรรณบนเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบ
นี้พัฒนาขึ้นเพ่ือนําระบบคอมพิวเตอรเขาไปชวยในการจัดเก็บขอมูลของการรับหนังสือเขา การสง
หนังสือออก การสงหนังสือไปถึงผูเกี่ยวของ การจัดทํารายงาน โดยระบบแบงผูใชงานออกเปน  
3 กลุมโดยแตละกลุมมีหนาที่แตกตางกัน ผูดูแลระบบ ทําหนาที่ในการเพิ่มผูใชงานในระบบ กําหนด
สิทธิ์การใชงาน และสํารองขอมูล เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่ในการบันทึกการรับหนังสือเขาและ  
การสงหนังสือออก กําหนดผูรับงาน สงอีเมลลแจงเตือน เพ่ิมขอมูลขาว และจัดทํารายงานสรุป  
ตาง ๆ ผูใชงานระบบ สามารถดูขอมูลเอกสารเขา และเอกสารออกของตนเองไดทําการพัฒนาระบบ
ดวย Microsoft Visual Sudio.Net 2003 โดยใชภาษา Microsoft VisualBasic.Net บน
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP และระบบการจัดการฐานขอมูล MicrosoftSQL Server 
2000 จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน และผูใชจํานวน 30 คน ทําการ
ทดสอบระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานสารบรรณ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 และคาเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.50 สรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงาน
สารบรรณ ที่ทําการพัฒนาขึ้นอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสม 
                มัลลิกา  เสียงกลอม (2551) ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศของ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พรอมทั้งหาคุณภาพของระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผูใชระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการ 
พัฒนาระบบแบบ SDLC มาใชในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหลักพัฒนา 7 ขั้นตอน ในขั้นที่ 1 ศึกษา
ระบบ 2 ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบ 3 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหระบบ 4 ออกแบบ
ระบบ 5 พัฒนาระบบ 6 ติดตั้งพรอมใชงาน 7 ดูแลรักษาระบบ โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ
นี้คือ adobe dreamweaver cs3, adobe flash cs3 php programming และ โปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล Mysql ผลการประเมิณคุณภาพของระบบดานสารสนเทศของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.60  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ผลการประเมิณความพึงพอใจจากผูใชระบบที่มีตอการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.54 ดังนั้นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถนําไปใชไดจริง 
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                งานวิจัยในตางประเทศ 
                วิลเลี่ยม ดี บารเน็ต และ เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett; & M.K. Raja. 1995) ไดทํา
การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเพ่ือนําหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพในกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร ในงานวิจัยนี้ไดมีการประยุกต QFD มาใชในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร โดยนําเสนอ
รูปแบบการเก็บรวบรวมและรูปแบบการถายทอดความตองการลูกคาสูการกําหนดการออกแบบ
ระบบและพัฒนาซอฟตแวรกระจายหนาที่เชิงคุณภาพสําหรับซอฟตแวรชื่อวา SQFD (Software 
QFD) เพ่ือใหสามารถรองรับการพัฒนาซอฟตแวรแบบเปนทีม โดยมีพ้ืนฐานของการประเมินการ
ออกแบบอยูบนพ้ืนฐาน การใหปริมาณมาจัดลําดับความสําคัญของความตองการลูกคา และ  
การแทนความสัมพันธของความตองการใหมีรูปแบบออกมาชัดเจน  
            สกอต (2001) ไดนําเสนอการพัฒนาระบบคลังขอมูลและการวิเคราะหขอมูลออนไลน 
(OLAP) มาใชในการจัดการขอมูลการทํางานตาง ๆ ภายในกองทัพเรือ การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ซึ่งเดิมการจัดเก็บขอมูลเหลานั้นจะอยูในฐานขอมูลแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะ
แตกตางกันออกไปตามลักษณะการใชงานและกระจายกันอยู ใหสามารถอยูรวมกันอยางเปน
ระเบียบ ผูวิจัยไดนําระบบคลังขอมูลและการวิเคราะหขอมูลออนไลน (OLAP) มาใชในการแกปญหา 
โดยสรางเปนเครื่องมือเรียกวา NaRSDAT (Naval Reserve Strategic Decision Supportand 
Analysis Tool) ซึ่งการพัฒนา NaRSDAT นี้ไดพัฒนาตามหลักการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุและได
ทําการจัดเก็บขอมูลลงในคลังขอมูล โดยใชโครงสรางความสัมพันธของขอมูลแบบดาวสําหรับ
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาไดแก ไมโครซอฟตวิซอลเบสิก (Microsoft Visual Basic) ไมโครซอฟต
แอคเซส (Microsoft Access) สําหรับสรางฐานขอมูล และโปรแกรมค็อกโนสพาวเวอรเพลย 
(Cognos PowerPlay) ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือแสดงเปนรายงาน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะชวยให
จัดการขอมูลตาง ๆ ภายในกองทัพเรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
            จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีการวิเคราะหถึงความตองการของบุคลากร
ภายในองคกร แลวนําขอมูลความตองการตางๆ มาประยุกตและทําการพัฒนาระบบ พบวาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสวนใหญนั้นมีความสําคัญตอการจัดระบบการบริหาร 
จัดการงานใหเกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฎีของ  
System Development Life Cycle (SDLC) และหลักการจากงานวิจัยของ วิลเลี่ยม ดี บารเน็ต และ 
เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett; & M.K. Raja. 1995) ซึ่งใชหลักการ Quality Function 
Deployment (QFD) เปนเทคนิคหนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบและแกไขหรือปองกันปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทําให 
การพัฒนาออกมาได ตรงตามความตองการมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเวลาในกระบวนการ 
พัฒนาระบบในดานคุณภาพหรือผลลัพทที่ไดนั้น มีการประเมินระบบจากผูเชี่ยวชาญและความ 
พึงพอใจของผูใชระบบและไดผลลัพทอยูในเกณฑที่ดี  
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              จากงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ไดนําหลักการและวิธีการมาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลว ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาในสวนของการ
สืบคนขอมูลในลักษณะที่สะดวกและงายและรูปแบบการรายงานตางๆ ไดตามตองการ ซึ่งจะเปน
ประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับองคกรตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
              การดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ เพ่ือการบริหารงานบัณฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให
เปนไปตามวตัถุประสงคจะประกอบดวยขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี 
             1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             2. การศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบ 
             3. การทดลองใชงานของระบบ 
             4. การประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
             5. การทําเอกสารคูมือรายงานการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

วิเคราะหความตองการและออกแบบ

ศึกษาความตองการและรวบรวมขอมูล 
วางแผนการพัฒนาระบบ 
วิเคราะหระบบ 
ออกแบบ UI 

พัฒนาระบบ 

ทดสอบระบบ 

แกไขปรับปรุง 

การประเมินผล 

ออกแบบเครือ่งมือการประเมิน 

ประเมินประสิทธิภาพและ 
ความพึงพอใจของกลุมตวัอยาง 

ที่ทดลองใชระบบ 

กลุมตัวอยางทดลองใชระบบและ
ประเมินผล 
เก็บรวบรวมผลการประเมิน 
วิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

จัดทําคูมือเอกสารรายงานการวิจัย 

ภาพประกอบ 11 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ เจาหนาที่นักวิชาการศึกษาของ 
บัณฑิตวิทยาลัย นิสิต  
               

2. การศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบ 
             ในการพัฒนาระบบนั้นเพ่ือที่จะใหผูใชมีความรูสึกพอใจกับระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม 
ผูออกแบบจะตองศึกษาระบบเดิมใหมีความเขาใจทุกประเด็นเพ่ือที่จะทราบถึงสาเหตุที่ตองมี
กระบวนงานและขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นในระบบเดิม ตองเขาใจสภาพปญหาของระบบเดิม
เพ่ือที่จะใหระบบใหมเขามาแกปญหาที่มีในระบบเดิมใหมากที่สุด อันจะนําไปสูการยอมรับระบบใหม
นี้ จากนั้นตองใชแนวทางกระบวนการและเทคนิคที่คิดขึ้นใหมเพ่ือออกแบบระบบงานใหมโดยมี
จุดมุงหมายที่จะใหดีกวาเดิมเปนที่ยอมรับของผูใช ตามดวยการออกแบบฐานขอมูลใหเก็บขอมูลที่
ครบถวน ตรงตามความประสงคของผูใชงานเพราะการแกไขโครงสรางของฐานขอมูลในภายหลังน้ัน
ยุงยากและเสี่ยงที่จะมีปญหาใหมตามมาการพัฒนาระบบนั้นจะอยูภายใตโมเดลการพัฒนาระบบ
รูปแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับขนาดของระบบกําลังคน เวลา และความถนัดของผูพัฒนาระบบดวย 
นอกจากนี้การออกแบบสวนที่ติดตอกับผูใชก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะหากผูใชไมเขาใจการใช
จนเกิดความผิดพลาดขึ้นแลวก็จะทําใหเกิดความกลัวระบบสารสนเทศนั้นไปเลย อันเปนสาเหตุให
เกิดความลมเหลวได เพ่ือปองกันความลมเหลวดังกลาวจึงตองนําระบบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
กอน แลวประเมินความพึงพอใจ นําไปแกไขปรับปรุง จนหลังจากที่เห็นวาเปนที่นาพอใจแลวจึง
นําไปใชจริง ดังนั้นการพัฒนาของงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชขั้นตอนในการพัฒนาระบบตามลําดับดังนี้ 
                
                 2.1 คนหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) 
                   การคนหาและเลือกสรรโครงการนั้นไดทําการพิจารณาจากสภาพปญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานจากระบบเดมิเก็บรวบรวมปญหาตางๆ ในกระบวนการของระบบเดมิ  
                 จากสภาพปญหาตางๆ ในกระบวนการของระบบเดิมสิง่ที่ตองพิจารณาตอไปคือ
แนวทางที่จะพัฒนาระบบใหมขึ้นมานั้นความสามารถของระบบใหมนั้นมีประสิทธภิาพดีกวาหรือไม
ดีกวาระบบเดมิ การยอมรับของผูใชระบบมีการตอบสนองอยางไร อุปกรณ และ ซอพแวร ในการ
พัฒนาระบบพรอมหรือไม  
                  ซึ่งจากที่กลาวมานั้นเปนการคนหาถึงปญหาและความพรอมของการพัฒนาระบบใหม
ตอไป 
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         2.2 ริเร่ิมและวางแผนโครงการ (Project Initiation and Planning) 
             เม่ือพรอมที่ดําเนินการพัฒนาระบบใหมมีการวางแผนขั้นตอน คือ 
               2.2.1 คนหาปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ซึ่งพบมีวาปญหาหลายอยางที่เกิดขึ้น ก็คือ  
                       2.2.1.1 รายงานตางๆ ยังเปนในรูปแบบการเกบ็เอกสารไมไดออกมาจากระบบ
สารสนเทศ ทาํใหการคนหาเปนไปดวยความยากลําบากและเกิดการสูญหาย  
                       2.2.1.2 คณาจารย กรรมการควบคมุ กรรมการสอบ นิสิต ไมสามารถดูขอมูลที่
สมบูรณครบถวน คือ 
                                 1. ระบบไมสามารถเช็คไดวากรรมการควบคุม คุมงานวิจัยของนิสิตอยู 
กี่คนและยังสามารถคุมไดอีกกี่คน 
                                 2. นิสิตไมสามารถดูวาอาจารยทานไหนเปนอาจารยที่ปรึกษา 
                                 3. นิสิตไมสามารถดูวาขั้นตอนการทําวจัิยของตนเองถึงขั้นตอนไหน 
                                 4. การสืบคนขอมูลตางๆในระบบงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธเดิมน้ัน
ยังไมสามารถที่จะสืบคนขอมูลที่ตองการไดครบถวน  
                                 5. ระบบเดิมมีกระบวนการที่ซับซอน 
              2.2.2 ทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานตางๆ เชน ขอบังคับ งบประมาณ  
ดานเทคนิค เวลาดําเนินการ และปญหาการเมืองขององคกร 
              2.2.3 วางแผนการดําเนินงาน โดยการกําหนดระยะเวลาในขั้นตอนตางๆ 
 
           2.3 วิเคราะหระบบ (Analysis) 
               รวบรวมปญหาตางๆ จากระบบเดิมทําความเขาใจสภาพปญหาเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบใหมตอไป โดยมีจุดมุงหมายใหมีประสิทธิภาพที่ดีกวาระบบเดิมและผูใชมีความพึงพอใจกับ
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม 
            2.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ (Design and Development) 
              การศึกษาระบบสารสนเทศเดิมของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบวา มีปญหาในดานการจัดการเรื่องฐานขอมูล (Database) การประมวลผล (Process) และ 
รายงานตางๆ (Report) ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ไดไมมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสะดวกในการ
ใชระบบสารสนเทศ จากปญหาตางๆ ที่ไดทําการวิเคราะหระบบมานั้น ไดทําการวิเคราะหมาจาก
การสัมภาษณผูใชงาน ทั้งของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย เม่ือวิเคราะหและเห็น
ปญหาตางๆ รวมถึงความตองการของระบบใหมแลว ก็ไดมีแนวทางที่พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ ขึ้นมาเพื่อที่จะทําใหเกิดความสะดวกและ
ถูกตองมากขึ้นในการใชงานระบบสารสนเทศในดานของงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ โดยมี
ขั้นตอนดังภาพประกอบ 12  
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ภาพประกอบ 12 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
 
              ระบบสารสนเทศการดําเนินการปริญญานิพนธและสารนิพนธเพ่ือการบริหารงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แบงเปนขบวนการหลักๆ  ได  ดัง น้ี  คือ  
งานฐานขอมูล, งานกําหนดคาของการดําเนินงาน, ขั้นตอนการดําเนินการ, การแสดงผล 
              การรวบรวมขอมูลทั้งหมดในขั้นแนวคิด ยังไมอาจมองดูแลวเขียนโปรแกรมออกมาเลย
ได เพราะจะทําใหโปรแกรมที่ไดออกมามีขอบกพรองที่ตองตามแกไขไมสิ้นสุด ดังน้ันจึงไดใช
ขั้นตอนที่เรียกวา DFD (Data Flow Diagram) คือแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลจากแหลงขอมูล
ภายนอกเขามาในระบบ เพ่ือแสดงวิธีการไหลของขอมูลจากกระบวนการหนึ่งไปอีกกระบวนการหนึ่ง 
โดยใชสัญลักษมาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) ซึ่งมีสัญลักษณ 4 แบบดังนี้ 
 
 

Gane & Sarson ความหมาย 

 

Process : ขั้นตอนการทํางาน
ภายในระบบ 

 Data Store : แหลงขอมูลสามารถ
เปนไดทั้งไฟลขอมูลและฐานขอมูล 
(File or Database) 

 External Agent : ปจจัยหรือ
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
ระบบ 

 Data Store : เสนทางการไหลของ
ขอมูล แสดงทิศทางของขอมูลจาก
ขั้นตอนการทาํงานหนึ่งไปยังอีก
ขั้นตอนหนึ่ง 

 
 
 
 
  

วิเคราะห 
ระบบปจจุบัน 

ออกแบบ 
ระบใหม 

พัฒนา
ระบบ 

ความตองการ 
ระบบใหม 

ขอมูลเฉพาะ
ของปญหา 

ขอมูลในการ
ออกแบบ

ระบบ
ใหม 
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              การรวบรวมขอมูลเริ่มตนที ่Level 0 อันประกอบไปดวย ระบบงานและปจจัยภายนอก
ที่มาเกี่ยวของกับระบบงาน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดง Context DFDs Level 0 ของระบบสารสนเทศการบริหารงาน  
               ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 

 
             ใน Context DFDs หรือ DFD Diagram Level 0 ดังแสดงในภาพประกอบ 13 
ประกอบดวยระบบงานทีช่ือ่วาระบบสารสนเทศการบรหิารงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ โดย
ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบประกอบไปดวย 
 
                บัณฑิตวิทยาลยัและเจาหนาที่งานวชิาการคณะตางๆ 
               1. มีหนาที่ในการใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
               2. มีหนาที่กําหนดกระบวนการของระบบ คือ 
                   2.1 การนําเขาขอมูล โดยเจาหนาที่บุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวกบังาน 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
                  2.2 สรุปผลรายงานตางๆที่ไดจากระบบเพื่อนําเสนอผูบริหาร และนําไปใชในงานดาน
ตางๆ 
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                  คณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
                1. สืบคนขอมูลจํานวนการควบคุมปริญญานิพนธ/สารนิพนธ และผลการพิจารณาจาก 
บัณฑิตวิทยาลัยของนิสิต  
                2. สรุปผลรายงาน 
 
                  คณะกรรมการควบคุมการสอบปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
                1. สืบคนขอมูลผลการพิจารณาการสอบปริญญานิพนธ/สารนิพนธ                 
                2. สรุปผลรายงาน 
 
                  นิสิต 
                1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทําปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ  
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                จาก DFD Diagram Level 0 แบงกระบวนการ แบง DFD Diagram ไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 แสดง Context DFDs Level 1 งานฐานขอมูลกลาง ของระบบสารสนเทศ  
      การบริหารงาน ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ข้ันตอนการทํางานของงานฐานขอมูลกลาง Context DFDs Level 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 แสดงขั้นตอนการทํางาน ของ Context DFDs Level 1 งานฐานขอมูลกลาง  
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ภาพประกอบ 16 แสดง Context DFDs Level 2 แสดงงานคณะกรรมการควบคุมและสอบ 
            ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ข้ันตอนการทํางานงานคณะกรรมการควบคุมและสอบปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
Context DFDs Level 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงขั้นตอนการทํางาน ของ Context DFDs Level 2  
      งานคณะกรรมการควบคุมและสอบปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาพประกอบ 18 แสดง Context DFDs Level 3 แสดงงานของนิสิตที่เกี่ยวกบั 
      ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ข้ันตอนการทํางานการดําเนินการของนิสิตเกีย่วกบัปริญญานิพนธ Context DFDs Level 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงขั้นตอนการทํางาน ของ Context DFDs Level 3 งานของนิสิตที ่ 
      เกี่ยวกับปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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              2.3  รายละเอียด Data Dictionary 
 
ตาราง 1 พจนานุกรมขอมูลผูใชระบบ (User Account) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 
ID uniqueidentifier รหัสผูใชระบบ 
UserName nvarchar ชื่อผูใชระบบ 
Password nvarchar รหัสผาน 
LastLoggedIn datetime วันเวลาเขาระบบ 

 
ตาราง 2 พจนานุกรมขอมูลคณะตางๆ ในมหาวิทยาลยั (Faculty) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 
ID int รหัสคณะ 
ShortNameEN nvarchar ชื่อยอคณะภาษาอังกฤษ 
ShortNameTH nvarchar ชื่อยอคณะภาษาไทย 
FullNameEN nvarchar ชื่อเต็มคณะภาษาอังกฤษ 
FullNameTH nvarchar ชื่อเต็มคณะภาษาไทย 
DegreeFullTH nvarchar ชื่อปริญญาภาษาไทยแบบยาว 
DegreeFullEN nvarchar ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 

แบบยาว 
DegreeShortTH nvarchar ชื่อปริญญาภาษาไทยแบบสั้น 
DegreeShortEN nvarchar ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 

แบบสั้น 
GroupID int กลุมรหัส 
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ตาราง 3 พจนานุกรมขอมูลภาควชิาของคณะ ในมหาวิทยาลัย (Department) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 

ID int รหัสสาขาวิชา 
FacultyID int รหัสคณะ 
ShortNameEN nvarchar ชื่อยอภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ShortNameTH nvarchar ชื่อยอภาควิชาภาษาไทย 
FullNameEN nvarchar ชื่อเต็มภาควชิาภาษาอังกฤษ 
FullNameTH nvarchar ชื่อเต็มภาควชิาภาษาไทย 

   
ตาราง 4 พจนานุกรมขอมูลคณาจารย (Advisor) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 
ID varchar รหัสคณาจารย 
FirstNameTH nvarchar ชื่อภาษาไทย 
LastNameTH nvarchar นามสกุลภาษาไทย 
FirstNameEN varchar ชื่อภาษาอังกฤษ 
LastNameEN varchar นามสกุลภาษาอังกฤษ 
EmailAddress varchar ที่อยู email 
Telephone varchar โทรศัพท 
LeavingRoom varchar หองพัก 
PositionID int รหัสตําแหนง 
DepartmentID int รหัสภาควิชา 
CreatedDate datetime สรางวันเวลา 
CreatedBy varchar สรางไปเม่ือไหร 
LastUpdated datetime ขอมูลยอนหลงั 
LastUpdatedBy varchar ขอมูลยอนหลงัเม่ือไหร     
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ตาราง 5 พจนานุกรมขอมูลตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย (Advisor Position) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 

ID int รหัสตําแหนง 
ShortNameTH nvarchar ชื่อยอภาษาไทย 
FullNameTH nvarchar ชื่อเต็มภาษาไทย 
ShortNameEN nvarchar ชื่อยอภาษาอังกฤษ 
FullNameEN nvarchar ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

 
ตาราง 6 พจนานุกรมขอมูลของนิสิต (Student) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 
ID varchar รหัสนิสิต 
Gender int นาย,นาง,นางสาว 
FirstNameTH nvarchar ชื่อภาษาไทย 
LastNameTH nvarchar นามสกุลภาษาไทย 
FirstNameEN nvarchar ชื่อภาษาอังกฤษ 
LastNameEN nvarchar นามสกุลภาษาอังกฤษ 
EmailAddress varchar ที่อยู email 
DepartmentID int รหัสภาควิชา 
CourseMajorID int รหัสสาขาวิชา 
CreatedDate datetime สรางวันเวลา 
CreatedBy varchar สรางไปเม่ือไหร 
LastUpdated datetime ขอมูลยอนหลงั 
LastUpdatedBy varchar ขอมูลยอนหลงัเม่ือไหร 

 
ตาราง 7 พจนานุกรมขอมูลระดับการศึกษาของนิสิต (Student Type) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 
ID int รหัสระดับการศึกษา 
Type nvarchar ระดับการศึกษา 
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ตาราง 8 พจนานุกรมขอมูลรายละเอียดการดําเนินการทํางานวิจัยของนิสิต (Course) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 

ID int รหัส 
SemTerm int ภาคการศึกษา 
SemYear int ปการศึกษา 
CourseTypeID int ประเภทงานวจัิย 
StudentID varchar รหัสนิสิต 
AdvisorID varchar รหัสอาจารยที่ปรึกษา 
CoAdvisorID varchar รหัสอาจารยที่ปรึกษารวม 
AdvisorGroupID int รหัสกลุมอาจารยที่ปรึกษา 
TopicEN nvarchar ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ 
TopicTH nvarchar ชื่องานวิจัยภาษาไทย 
Keyword nvarchar ชื่อยองานวิจัย 
CreatedDate datetime สรางวันเวลา 
CreatedBy varchar สรางไปเม่ือไหร 
LastUpdated datetime ขอมูลยอนหลงั 
LastUpdatedBy varchar ขอมูลยอนหลงัเม่ือไหร 

 
ตาราง 9 พจนานุกรมขอมูลประเภทของงานวิจัย (Course Type) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 

ID int รหัส 
TitleEN nvarchar ประเภทงานวจัิยภาษาอังกฤษ 
TitleTH nvarchar ประเภทงานวจัิยภาษาไทย 
Description nvarchar รายละเอียด 
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ตาราง 10 พจนานุกรมขอมูลสาขาวิชา (Course Major) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 

ID int รหัส 
NameEN nvarchar ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
NameTH nvarchar ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย 

 
ตาราง 11 พจนานุกรมขอมูลการตรวจสอบ (Progress Type) 
 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความหมาย 
ID int รหัส 
Name nvarchar ชื่อการตรวจสอบ 
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START 

ผูใชระบบ User 

Login เขาสูระบบ 

ตรวจสอบการเปนสมาชิก Authorize 

สราง Create 

กําหนดขั้นตอน
การดําเนินการ 

กําหนด 
Keyword 

กําหนด
ตําแหนง

กําหนด
ตําแหนง

ขอมูลนิสิต ขอมูล
คณาจารย

ขอมูล 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

นิสิต คณาจารย 

คนหา คนหา 

รายงานตางๆ 

End 

2.4 แผนผัง Flowchat การทํางานของระบบ 

ภาพประกอบ 20 แสดงแผนผัง Flowchat การทํางานของระบบ 
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               2.5  E-R ของระบบ 
 

 
 
                            ภาพประกอบ 21 แสดงความสัมพันธของระบบ 
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3. การทดลองใชงานของระบบ 

            ขั้นตอนตอไปหลังจากที่ไดทําการพัฒนาระบบ คือการใหกลุมเปาหมายไดทดลองใชระบบ 
ไดแกบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะตางๆ คณาจารย นิสิต ในมหาวิทยาลัย หลังจากที่ให
กลุมเปาหมายไดทดลองใชระบบแลว ก็มาดูผลการประเมิน ถามีขอบกพรองสวนไหนจะไดนําไปเปน
ขอมูลเพื่อแกไขระบบตอไป  
 

4. การประเมินผลและสถิติที่ใช 
        เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

           เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ โดยการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยรายขอและรายดาน โดยใชเกณฑจุดกึ่งกลางระหวางชั้น (บุญชม. 2535) ดังนี้ 
 

มีคาระดับคะแนนเทากับ  4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
มีคาระดับคะแนนเทากับ  3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 
มีคาระดับคะแนนเทากับ  2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 
มีคาระดับคะแนนเทากับ  1.51 – 2.50 พึงพอใจนอย 
มีคาระดับคะแนนเทากับ  1.00 – 1.50 พึงพอใจนอยที่สุด 

 
มีเกณณประมาณคา (Rating Scale) เปน 5 ระดับคือ 

 
มีคาระดับคะแนนเทากับ 5 พึงพอใจมากที่สุด 
มีคาระดับคะแนนเทากับ 4 พึงพอใจมาก 
มีคาระดับคะแนนเทากับ 3 พึงพอใจปานกลาง 
มีคาระดับคะแนนเทากับ 2 พึงพอใจนอย 
มีคาระดับคะแนนเทากับ 1 พึงพอใจนอยที่สุด 
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      4.1 สถิติพื้นฐาน 
        1. คาเฉลี่ย (Mean) สูตรการหาคาเฉลี่ยทางสถิตกิารทดสอบ(ลวนและอังคณา, 2531: 59) 

 

 
 
                

                เม่ือ        X       แทน     คาคะแนนเฉลี่ย 

                          ∑X    แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                            n        แทน       ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 
              2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยใชสูตรดังตอไปน้ี  
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 49) ใชสูตร 
 

 

 
 
       

           เม่ือ           S.D.      แทน       คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                    ∑X2      แทน       ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

(∑X2)     แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
        n          แทน       จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
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5. การทําเอกสารคูมือรายงานการวิจัย 
              สําหรับการจัดทํารายงานการวิจัยน้ัน นับวาเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัยหลังจากที่
ผานขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหระบบงานสารสนเทศการดําเนินการปริญญานิพนธ/สารนิพนธ เพ่ือ
การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การออกแบบระบบ การจัดทําระบบ 
การทดสอบและแกไขขอผิดพลาด การนําระบบที่สรางขึ้นไปทดลองใชงาน และการประเมินผลและ
การปรับปรุงแกไขมาแลว ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการ
ประเมินที่ไดมาสรุปผล และจัดทําเปนเอกสารงานวิจัยและคูมือการใชระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม
เพ่ือนําเสนอการวิจัยและผลของการวิจัยใหบุคลากรเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอไป 



71 
 

บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
               การวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงาน  
ปริญญานิพนธ/ สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
โดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนตางๆ จนกระทั่งประเมินประสิทธิภาพของระบบที่สรางขึ้น 
และใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว สามารถแยกกลาวเปนหัวขอไดดังนี้ 
                4.1 ผลลัพธของการศึกษาและวเิคราะหความตองการ 
                4.2 ผลลัพธของการพัฒนาระบบ  
                4.3 ผลลัพธของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผูเชี่ยวชาญ 
                4.4 ผลลัพธของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ของระบบจากกลุม
ตัวอยาง 
                4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

4.1 ผลลัพธของการศึกษาและวิเคราะหความตองการ 
              4.1.1 ศึกษาปญหาจากระบบงานเดิม 
                   ปญหาจากระบบงานเดิม 
                    1. รายงานตางๆ ยังเปนในรูปแบบการเก็บเอกสาร 
ไมไดออกมาจากระบบสารสนเทศ ทําใหการคนหาเปนไปดวยความยากลําบากและเกิดการสูญหาย 
                    2. คณาจารย กรรมการควบคุม กรรมการสอบ นิสิต  
ไมสามารถดูขอมูลที่สมบูรณครบถวน  
                    3. ระบบไมสามารถเช็คไดวากรรมการควบคุม คุมงานวิจัยของนิสติอยูกี่คนและยัง
สามารถคุมไดอีกกี่คน 
                    4. นิสิตไมสามารถดูวาอาจารยทานไหนเปนอาจารยที่ปรึกษา 
                    5. นิสิตไมสามารถดวูาขั้นตอนการทําวจัิยของตนเองถึงขั้นตอนไหน 
                    6. การสืบคนขอมูลตางๆในระบบงานปริญญานิพนธและสารนิพนธเดิมน้ันยังไม
สามารถที่จะสบืคนขอมูลทีต่องการไดครบถวน 
                    7. ระบบเดิมมีกระบวนการที่ซับซอน 
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                  4.1.2 ความตองการของผูใช ประเมินจาก 3 ดานหลักๆ ดังนี้  
                     1. ดานประสิทธิภาพ 
                         1. ดานการจัดการขอมูลปริญญานพินธ/สารนิพนธ 
                         2. ดานการจัดการขอมูลคณาจารยประจําบัณฑิต 
                         3. ดานการจัดการขอมูลนิสิต 
                         4. ดานการจัดการขอมูลของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบปริญญานพินธ/ 
สารนิพนธ 
                         5. ดานการจัดการขอมูลการดําเนินการทํา 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
                         6. ดานการจัดการผลลัพธในรปูแบบรายงานตางๆ 
                         7. ดานการจัดการการสืบคน 
                         8. ดานการจัดการการนําเขาขอมูล 
                         9. ดานการจัดการการปรับปรุงแกไขขอมูล 
                        10. ดานการลบขอมูล 
                        11. ดานการประมวลผลของโปรแกรม 
                        12. ดานการปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
                         2. ความยากงายตอการใชระบบ 
                         1. ความงายตอการใชงานของระบบ 
                         2. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษร 
บนจอจาพ 
                         3. ความเหมาะสมในการใชสีของตวัอักษรและรปูภาพ 
                         4. ความเหมาะสมในการใชขอความสัญลักษณหรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อ
ความหมาย 
                         5. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ 
                         6. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ 
                         7. คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบตัิตามไดโดยงาย 
                      3. ความปลอดภัยของขอมูล 
                         1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชงานระบบ 
                         2. การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ 
                         3. การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ  
              จากการศึกษาปญหาจากระบบงานเดิมจนไปถึงความตองการนั้น วิเคราะหไดวา จาก
ขอมูลที่แบงออกเปนสวนๆ ของ ผูที่ เกี่ยวของ (stakeholder) อิทธิพลที่ทําใหเกิดปญหากับ 
ผูที่เกี่ยวของ (stakeholder) วิเคราะหไดดังนี้  
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                1. บัณฑิตวิทยาลัย พบวา ผูใชมีปญหากับระบบการรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ปริญญานิพนธและสารนิพนธมากที่สุด ปญหารองลงมาคือดานการจัดการขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานปริญญานิพนธและสารนิพนธ อิทธิพลที่ทําใหเกิดปญหากับผูเกี่ยวของกลุมน้ี ขบวนการทํางาน
ของระบบที่มีการประมวลผลที่ไมเปนไปตามตองการ เนื่องจากระบบมีการประมวลผลที่ผิดพลาด  
ไมสามารถเรียกขอมูลตางๆจากฐานขอมูลได สรุป ปญหาในสวนบัณฑิตวิทยาลัยน้ัน คือ  
การนําเขาขอมูล (input) การประมวลผล (process) ผลลัพท (output) ที่ไมสอดคลองกัน ทําใหไม
ตอบสนองความตองการของผูใชและรวมไปถึงขอบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องปริญญานิพนธและ 
สารนิพนธ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดทําใหขอมูลที่ไดไมชัดเจน 
                2. คณาจารย กรรมการควบคุม กรรมการสอบ พบวามีปญหาจากการสืบคนหาขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวกับงานปริญญานิพนธและสารนิพนธเม่ือทําการสืบคนแลวไมไดขอมูลตามตองการ เชน 
ขอมูลการควบคุมปริญญานิพนธและสารนิพนธ อิทธิพลที่ทําใหเกิดปญหาทางดานการสืบคนน้ัน  
ก็ตอเนื่องมาจากผลการวิเคราะหของกลุมผูนําเขาขอมูลคือ บัณฑิตวิทยาลัย คือการ นําเขาขอมูล 
(input) การประมวลผล (process) ผลลัพท (output) ที่ไมสอดคลองกัน 
                3. นิสิต พบวา มีปญหาจากการสืบคนเชนเดี่ยวกับคณาจารย คือสืบคนแลวไมไดขอมูล
ตามตองการ เชน นิสิตไมสามารถดูวาอาจารยทานไหนเปนอาจารยที่ปรึกษา และ นิสิตไมสามารถดู
วาขั้นตอนการทําวิจัยของตนเองถึงขั้นตอนไหน เปนตน อิทธิพลที่ทําใหเกิดปญหาคือการนําเขา
ขอมูล (input) การประมวลผล (process) ผลลัพท (output) ที่ไมสอดคลองกัน เชนกัน  
           จากผลการสํารวจสรุปไดวา อิทธิพลที่ทําใหเกิดปญหาคือการนําเขาขอมูล (input)  
การประมวลผล (process) ผลลัพท (output) ที่ไมสอดคลองกันรวมไปถึงการจัดการทางดาน
ฐานขอมูลที่ไมสอดคลองกับแอพพริเคชั่นที่ใชประมวลผล และขอบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด จากขอมูลที่ไดสํารวจจากกลุมตัวอยาง
ผูใชงานจริง ขอมูลที่ไดมาจะเปนขอมูลที่เปนแนวทางในการพัฒนาระบบใหมที่ตอบสนองความ
ตองการไดอยางถูกตองตอไป 
           จากการวิเคราะหปญหาระบบงานเดิมและวิเคราะหความตองการแลวน้ันสามารถสรุปไดวา
ความตองการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
บัณฑิตวิทยาลัยตองมีการประมวลผลออกมาไดอยางถูกตองไดขอมูลเปนไปตามตองการและใชเปน
ขอมูลในการดําเนินการและบริหารงานในดานตางๆ โดยสรุปผลจากการวิเคราะหความตองการเพื่อ
ทําการพัฒนาระบบ โดยวิเคราะหความตองการจาก 3 ดาน ดังนี้  
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                  1. ดานประสิทธิภาพ  ผลการวิเคราะหและประเมินความตองการดานประสิทธิภาพ 
พบวามีความตองการประกอบไปดวย ดานการจัดการขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย ขอมูล 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ขอมูลคณาจารยประจําบัณฑิต ขอมูลนิสิต ขอมูลของกรรมการ
ควบคุมและกรรมการสอบปริญญานิพนธและสารนิพนธ ขอมูลการดําเนินการทําปริญญานิพนธและ
สารนิพนธ ผลลัพธในรูปแบบรายงานตางๆ การสืบคนการนําเขาขอมูล การปรับปรุงแกไขขอมูล 
การลบขอมูล การประมวลผลของโปรแกรม และ การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น   
                  2. ความยากงายตอการใชระบบ ผลการวิเคราะหและประเมินความตองการดานความ
ยากงายตอการใชระบบ พบวามีความตองการประกอบไปดวย ความงายตอการใชงานของระบบ 
ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอจาพ และ คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและ
สามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย 
                  3. ความปลอดภัยของขอมูล ผลการวิเคราะหและประเมินความตองการดานความ
ปลอดภัยของขอมูลพบวามีความตองการประกอบไปดวย การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชงานระบบ การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ การมีระบบ Logout  
ในการออกจากระบบ 
             ดังนั้นจึงสรุปไดวา จากการวิเคราะหและการศึกษาปญหาจากระบบงานเดิมจนไปถึง 
การประเมินความตองการของระบบ อิทธิพลที่ทําใหเกิดปญหาคือการนําเขาขอมูล (input)  
การประมวลผล (process) ผลลัพท (output) ที่ไมสอดคลองกันรวมไปถึงการจัดการทางดาน
ฐานขอมูลที่ไมสอดคลองกับแอพพริเคชั่นที่ใชประมวลผล และขอบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ที่มีการเปลี่ยนแปลง จากขอมูลที่ไดสํารวจจากกลุมตัวอยางผูใชงาน
จริง ขอมูลที่ไดมาจะเปนขอมูลที่เปนแนวทางในการพัฒนาระบบใหมที่ตอบสนองความตองการ 
ไดอยางถูกตองโดยนําหลักการการออกแบบและวิเคราะหระบบดวยวิธี (System Development  
Life Cycle) มาใชในการออกแบบ และ พัฒนาระบบรวมกับขั้นตอนที่เรียกวา DFD  
(Data Flow Diagram) อันประกอบไปดวย ระบบงานและปจจัยภายนอกที่มาเกี่ยวของกับระบบงาน 
คือ บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธและสารนิพนธ คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบปริญญานิพนธและสารนิพนธ และนิสิต เพ่ือเปนหลักการและแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
             จากการที่ไดศึกษาสภาพปญหาตางๆและความตองการแลวจึงไดออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อที่จะนํามาใชในการบริหารงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ โดยออกแบบระบบการ
ทํางานใหมที่สามารถครอบคลุมทุกกระบวนการที่ระบบสามารถทําไดและใหมีปญหานอยหรือไมมี
เลย โดยการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบ (External Entities) ขอมูลที่ตองใชในระบบ (Data) 
และขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆ ที่ตองมีในระบบใหม (Process) ดังภาพประกอบ 22 
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               แบบจําลองของกระบวนการทํางาน  

  
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลที่ตองใช และกระบวนการทํางานของระบบที่พัฒนา 
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4.2 ผลลัพธของการพัฒนาระบบ  
               จากการพัฒนาไดทําการออกแบบ User Interface โดยมีหนาตางของโปรแกรมเพื่อรองรับ
การใชงาน มีสวนประกอบของระบบดังนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 23 แสดงหนาจอเขาระบบ (Login) 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงหนาจอแรกของระบบ 
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ภาพประกอบ 25 แสดงรายละเอียด ชือผูวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และชื่อเรื่องงานวิจัย 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 แสดงรายละเอียดของนิสิตที่เกี่ยวกบัปริญญานิพนธและสารนิพนธ  
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ภาพประกอบ 27 แสดงรายละเอียดของคณาจารยที่เกี่ยวกับปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 แสดงรายละเอียดสถานะการดําเนินการปริญญานิพนธและสารนิพนธของนิสติ 
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ภาพประกอบ 29 แสดงหนาจอการเพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับปรญิญานิพนธและสารนิพนธ 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 30 แสดง Tab คนหาและเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 หนาจอแสดงรายชื่อนิสิต 
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ภาพประกอบ 32 แสดงหนาจอการเพิ่มรายชื่อนิสิต 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 แสดง Tab คนหาและเพิ่มรายชื่อนิสิต 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 หนาจอแสดงรายชื่อคณาจารย   
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ภาพประกอบ 35 แสดงหนาจอการเพิ่มรายชื่อคณาจารย 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 แสดง Tab คนหาและเพิ่มรายชื่อคณาจารย 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 37 แสดง Tab เมนูของแตละงาน 
 

 
 
 

                 ภาพประกอบ 38 แสดงเมนูรายงานโครงการปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
                       ที่อยูในขั้นตอนการดําเนินการและทีส่มบูรณแลว 
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ภาพประกอบ 39 แสดงเมนูรายงานเกี่ยวกับนิสิต 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 40 แสดงเมนูรายงานเกี่ยวกับคณาจารย 
  
 

 
 

ภาพประกอบ 41 แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกับปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาพประกอบ 42 แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกับคณาจารย 
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ภาพประกอบ 43 แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกับนิสติที่อยูในขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ภาพประกอบ 44 แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกับนิสติที่เสร็จสมบูรณ 

 

 
 
ภาพประกอบ 45 แสดงรายงานสรุปขอมูลเกี่ยวกับปริญญานิพนธและสารนิพนธตามปการศึกษา 
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ภาพประกอบ 46 แสดงรายงานสรุปขอมูลเกี่ยวกับปริญญานิพนธและสารนิพนธตามประเภท 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกับปริญญานิพนธและสารนิพนธตามสงักัดคณะ 
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ภาพประกอบ 48 แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามปการศึกษา 
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ภาพประกอบ 49 แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามสังกัดคณะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 50 แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามภาระงาน 
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ภาพประกอบ 51 แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามปการศึกษา 
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ภาพประกอบ 52 แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของบณัฑิตตามสังกัดคณะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 53 แสดงรายงานรายชื่อ รหัส สังกัดภาควิชา ของนิสติทั้งหมดทุกคณะ 
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ภาพประกอบ 54 แสดงรายงานรายชื่อ รหัส สังกัดภาควิชา ของนิสติ ตามคณะ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 55 แสดงรายงานรายชื่อคณาจารย 
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ภาพประกอบ 56 แสดงรายงานรายชื่อคณาจารยตามคณะ 
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4.3 ผลลัพธของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผูเช่ียวชาญ 
 
ตาราง 12 ผลการประเมินประสิทธิภาพในสวนของการนําเขาขอมูล (Input) 
 

ลําดับ การนําเขาขอมูล (Input) X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 การออกแบบการนําเขาขอมูลเปนระเบียบ 
เขาใจงาย   

4.66 0.57 ดีมาก 

2 การออกแบบการนําเขาขอมูลแบบตัวเลอืกเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถเลือกไดแบบ
อัตโนมัติ 

4.33 0.57 ดี 

3 การออกแบบใหมี Keyword ในการนําเขาขอมูล 4.00 0.00 ดี 
4 การออกแบบเมื่อนําเขาขอมูลผิดพลาดจะมีการ

ตรวจสอบอัตโนมัติ 
3.33 0.57 ปานกลาง 

5 ความงายตอการนําเขาขอมูล 4.33 0.57 ดี 
 เฉลีย่รวม 4.13 0.45 ดี 

 
               จากตารางที่ 12 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในดานประสิทธิภาพการ
นํา เข าขอมูล  ( Input)  พบวา  ระดับประสิทธิภาพการนํา เข าขอมูล  ( Input)  อยู ในระดับดี  
โดยความสามารถในดานการออกแบบการนําเขาขอมูลเปนระเบียบเขาใจงายมีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 4.66. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ดานการออกแบบการนําเขาขอมูลแบบตัวเลือก
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถเลือกไดแบบอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ดานการออกแบบใหมี Keyword ในการนําเขาขอมูลมีคาเฉลี่ย
เลขคณิตเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 ดานการออกแบบเมื่อนําเขาขอมูล
ผิดพลาดจะมีการตรวจสอบอัตโนมัติมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.57 ดานความงายตอการนําขอมูลเขามีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 และผลเฉลี่ยรวมมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 
ดังน้ันจึงสรุปไดวาระดับประสิทธิภาพในดานประสิทธิภาพการนําเขาขอมูล (Input) อยูในเกณฑ
ระดับที่ดี 
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ตาราง 13 ผลการประเมินประสิทธิภาพในสวนของกระบวนการการทํางาน (Process) 

 

ลําดับ กระบวนการทํางาน (Process) X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 กระบวนการเขาระบบเปนลาํดับขั้นตอนทีเ่ขาใจงาย 4.66 0.57 ดีมาก 
2 การบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลมีความรวดเร็ว 4.33 0.57 ดี 
3 การสืบคนหรือคนหาขอมูลรวดเร็วและถกูตอง 4.00 1.00 ดี 
4 ความยืดหยุนในการเพิ่มลดขอมูลไดในภายหลัง 4.00 1.00 ดี 
5 ระบบฐานขอมูลมีการปองกันความปลอดภัยจากผู

ที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ 
3.66 0.57 ดี 

6 การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ 4.33 0.57 ดี 
7 การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.33 0.57 ดี 
 เฉลีย่รวม 4.18 0.69 ดี 

 
               จากตารางที่ 13 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในดานการประเมิน
ประสิทธิภาพในสวนของกระบวนการการทํางาน (Process) พบวาระดับประสิทธิภาพในสวนของ
กระบวนการการทํางาน (Process) อยูในระดับดี โดยประสิทธิภาพของกระบวนการเขาระบบเปน
ลําดับขั้นตอนที่เขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  
การบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลมีความรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 การสืบคนหรือคนหาขอมูลรวดเร็วและถูกตอง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 ความยืดหยุนในการเพิ่มลดขอมูลไดในภายหลังมีคาเฉลี่ย
เลขคณิตเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 ระบบฐานขอมูลมีการปองกันความ
ปลอดภัยจากผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 4.33  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 และผลเฉลี่ยรวมมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.18   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ดังน้ันจึงสรุปไดวาระดับประสิทธิภาพในสวนของกระบวนการ
การทํางาน (Process) อยูในเกณฑระดับที่ดี 

 
 
 
 



95 
 

ตาราง 14 ผลการประเมินประสิทธิภาพในสวนของการแสดงผลขอมูล (Output)  
 

ลําดับ การแสดงผลขอมูล (Output) X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 การแสดงผลขอมูลรวดเร็วเปนระเบียบเขาใจงาย 3.66 0.57 ดี 
2 การแสดงผลขอมูลตรงกับความตองการ 4.33 0.57 ดี 
3 คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัต ิ

ตามไดโดยงาย 
4.33 0.57 ดี 

4 การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร 4.00 1.00 ดี 
5 การแสดงผลขอมูลที่มีการจัดตําแหนงองคประกอบ

บนหนาจออยางเหมาะสม 
3.66 0.57 ดี 

 เฉลีย่รวม 3.99 0.65 ดี 

 
               จากตารางที่ 14 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในดานประสิทธิภาพใน
สวนของการแสดงผลขอมูล (Output) พบวาระดับประสิทธิภาพในสวนของ ประสิทธิภาพในสวนของ
การแสดงผลขอมูล (Output) อยูในระดับดี โดยประสิทธิภาพของการแสดงผลขอมูลรวดเร็วเปน
ระเบียบเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  
การแสดงผลขอมูลตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย มีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร   
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 การแสดงผลขอมูลที่มีการจัด
ตําแหนงองคประกอบบนหนาจออยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 และผลเฉลี่ยรวมมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.65 ดังนั้นจึงสรุปไดวาระดับประสิทธิภาพในสวนของการแสดงผลขอมูล (Output)  
อยูในเกณฑระดับที่ดี         
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ตาราง 15 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผูเชีย่วชาญ 
 

ลําดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูเชีย่วชาญ X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 สวนของการนําเขาขอมูล (Input) 4.13 0.45 ดี 
2 สวนของกระบวนการการทํางาน (Process) 4.18 0.69 ดี 
3 สวนของการแสดงผลขอมูล (Output) 3.99 0.65 ดี 
 เฉลีย่รวม 4.10 0.59 ดี 

 
               จากตารางที่ 15 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญโดยภาพรวมของระบบแลว
พบวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับที่ดี โดยประสิทธิภาพในสวนของการนําเขาขอมูล (Input)  
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.13 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ในสวนของกระบวนการการ
ทํางาน  (Process) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ  4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.69  
ในสวนของการแสดงผลขอมูล (Output) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.65 ผลเฉลี่ยรวม มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
ดังนั้นจึงสรุปผลไดวาการประเมินระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผูเชี่ยวชาญ อยูใน
เกณฑระดับที่ดี 
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4.4 ผลลัพธของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ของระบบ 
จากกลุมตัวอยาง 
 
ตาราง 16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบดานประสิทธภิาพของระบบ 

 
ลําดับ ประสิทธิภาพของระบบ X  S.D. ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1 ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล

ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
4.56 0.50 ดีมาก 

2 ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล
คณาจารยประจําบัณฑิต 

4.36 0.55 ดี 

3 ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล
นิสิต 

4.30 0.46 ดี 

4 ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

4.43 0.62 ดี 

5 ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล
การดําเนินการทําปริญญานพินธ/สารนิพนธ 

4.33 0.54 ดี 

6 ความสามารถของระบบในดานการจัดการผลลัพธ
ในรูปแบบรายงานตางๆ 

4.33 0.54 ดี 

7 ความสามารถของระบบในดานการจัดการการ
สืบคน 

4.50 0.57 ดีมาก 

8 ความสามารถของระบบในดานการจัดการการ
นําเขาขอมูล 

4.33 0.54 ดี 

9 ความสามารถของระบบในดานการจัดการการ
ปรับปรุงแกไขขอมูล 

4.56 0.50 ดีมาก 

10 ความสามารถของระบบในดานการลบขอมูล 4.63 0.49 ดีมาก 
11 ความสามารถของระบบในดานการประมวลผลของ

โปรแกรม 
4.63 0.55 ดีมาก 

12 ความสามารถของระบบในดานการปองกัน
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

4.36 0.55 ดี 

 เฉลีย่รวม 4.44 0.53 ดี 
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               จากตารางที่ 16 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากจากกลุมตัวอยางในดานประสิทธิภาพ
ของระบบพบวาอยูในระดับที่ดี โดยความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลปริญญานิพนธ/
สารนิพนธ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ความสามารถของ
ระบบในดานการจัดการขอมูลคณาจารยประจําบัณฑิต มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.36   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลนิสิต  
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ความสามารถของระบบใน 
ดานการจัดการขอมูลของกรรมการควบคุมและ กรรมการสอบปริญญานิพนธ/สารนิพนธ มีคาเฉลี่ย
เลขคณิตเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ความสามารถของระบบในดานการ
จัดการขอมูลการดําเนินการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ความสามารถของระบบในดานการจัดการผลลัพธในรูปแบบ
รายงานตางๆ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ความสามารถ
ของระบบในดานการจัดการการสืบคน มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 ความสามารถของระบบในดานการจัดการการนําเขาขอมูล มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ความสามารถของระบบในดานการจัดการการปรับปรุง
แกไขขอมูล มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ความสามารถของ
ระบบในดานการลบขอมูล มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 
ความสามารถของระบบในดานการประมวลผลของโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.63  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ความสามารถของระบบในดานการปองกันขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และคาเฉลี่ยรวม  
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดังนั้นจึงสรุปไดวาระดับ
ประสิทธิภาพดานประสิทธิภาพของระบบอยในเกณฑดี 
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ตาราง 17 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบดานความยากงายตอการใชระบบ 
 

ลําดับ ความยากงายตอการใชระบบ X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 ความงายตอการใชงานของระบบ 4.53 0.51 ดีมาก 
2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตวั

อักษรบนจอจาพ 
4.00 0.64 ดี 

3 ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.30 0.60 ดี 
4 ความเหมาะสมในการใชขอความสัญลักษณหรือ

รูปภาพเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 
4.43 0.50 ดี 

5 ความเปนมาตรฐานเดียวกนัในการออกแบบ
หนาจอภาพ 

4.46 0.50 ดี 

6 ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของ
สวนประกอบบนจอภาพ 

4.46 0.57 ดี 

7 คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัตติาม
ไดโดยงาย 

4.50 0.50 ดี 

 เฉลีย่รวม 4.38 0.54 ดี 
 

               จากตารางที่ 17 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากกลุมตัวอยางในดานความยากงายตอ
การใชระบบพบวาอยูในระดับที่ดีมาก โดย ความงายตอการใชงานของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 4.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัว
อักษรบนจอจาพ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ความ
เหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.60 ความเหมาะสมในการใชขอความสัญลักษณหรือรูปภาพเพื่ออธิบาย 
สื่อความหมาย มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ความเปน
มาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.50 ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ มีคาเฉลี่ย
เลขคณิตเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามไดโดยงาย มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 และ
คาเฉลี่ยรวม มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ดังน้ันจึงสรุปได
วาระดับประสิทธิภาพดานความยากงายตอการใชระบบอยูในเกณฑที่ดี 
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ตาราง 18 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบดานความปลอดภัยของขอมูล 
 

ลําดับ ดานความปลอดภัย X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบ 
ผูเขาใชงานระบบ 

4.50 0.50 ดี 

2 การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ 4.33 0.47 ดี 
3 การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.46 0.57 ดี 
 เฉลีย่รวม 4.43 0.51 ดี 

 
               จากตารางที่ 18 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากกลุมตัวอยางในดานความปลอดภัย
ของขอมูลพบวาอยูในระดับที่ดีมาก โดยการกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใช
งานระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 การมีระบบ Login 
เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 
การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 และคาเฉลี่ยรวม มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 
ดังนั้นจึงสรุปไดวาระดับประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของขอมูลอยูในเกณฑที่ดี 
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ตาราง 19 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
 

ลําดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 ดานประสิทธภิาพของระบบ 4.44 0.53 ดี 
2 ดานความยากงายตอการใชระบบ 4.38 0.54 ดี 
3 ดานความปลอดภัยของขอมูล 4.43 0.51 ดี 
 เฉลีย่รวม 4.41 0.52 ดี 

 
 
               จากตารางที่ 19 เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากผลการประเมินจากกลุมตัวอยางโดย
ภาพรวมพบวา ดานประสิทธิภาพของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.53 ดานความยากงายตอการใชระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.38  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ดานความปลอดภัยของขอมูล มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.43  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.51 และคาเฉลี่ยรวม มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ  4.41  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ดังน้ันจึงสรุปไดวาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดทดลอง
ใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ อยูในเกณฑที่ดี  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
               ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ/ 
สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ โดยการประเมินผลการวิจัย จาก ผูเชี่ยวชาญและผูใชระบบ เพ่ือวิเคาระหหาประสิทธิภาพของ
ระบบ หลังจากไดผลการดําเนินงานแลว สามารถสรุปผลการดําเนินงาน โดยแบงหัวขอในการ
สรุปผลไดดังตอไปน้ี 
       5.1 สังเขปจุดมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
       5.2 สรุปผลการวิจัย  
       5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
                5.4 ขอเสนอแนะ  
 

 5.1 สังเขปจุดมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
                 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัยใหมีการประมวลผลออกมาไดอยางถูกตองไมซับซอน  
ใชงานงาย ไดขอมูลเปนไปตามตองการนาเชื่อถือและใชเปนขอมูลในการดําเนินการและบริหารงาน
ในดานตางๆ  
              เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ตัวแปรตน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพ
ของระบบและความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ/ 
สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิตพ้ืินฐาน คือ คาเฉลี่ย (Mean) สูตรการหาคาเฉลี่ยทางสถิติ
การทดสอบ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
 

5.2 สรุปผลการวิจัย  
                 1. ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
              ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยทําการประเมินระบบ 3 ดาน คือ  
ดานการนําเขาขอมูล (Input) ผลของการประเมินมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.45 ดานกระบวนการการทํางาน (Process) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.18  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ดานการแสดงผลขอมูล (Output) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ซึ่งผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑที่ดี โดยมี
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หัวขอการประเมินที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดคือ กระบวนการเขาระบบเปนลําดับขั้นตอนที่
เขาใจงาย และมีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญวาระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ควรจะมีระบบการติดตามนิสิต 
และคณาจารยเชนการสง อีเมล แจงเตือน  
                 2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางที่ทดลองใชระบบ 
              ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางที่ทดลองใชระบบ ประกอบดวย 
คณาจารย นักวิชาการศึกษา นิสิต จํานวน 30 คน โดยทําการประเมินความพึงพอใจ 3 ดาน คือ  
ดานประสิทธิภาพของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53  
โดยมีหัวขอการประเมินที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสามารถของระบบในดานการ
จัดการการสืบคน  ดานความยากงายตอการใชระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.54 โดยมีหัวขอการประเมินที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความงายตอการ
ใชงานของระบบ และ คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย ดานความ
ปลอดภัยของขอมูล มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 โดยมี
หัวขอการประเมินที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดคือ การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชงานระบบ และผลของการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยภาพรวม
ของทั้งระบบนั้น มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 แสดงวาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ / สารนิพนธ ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น
มามีความพึงพอใจของการใชงานจากกลุมตัวอยางอยูในระดับที่ดี 
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
              การอภิปรายผลของการพัฒนาระบบสารสนทศเพื่ อการบริหาร จัดการงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้  
                 1. ดานประสิทธิภาพของระบบ เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบใน
ดานประสิทธิภาพ เชน ความสามารถของระบบในดานการจัดการการนําเขาขอมูล ความสามารถ
ของระบบในดานการจัดการการสืบคน ความสามารถของระบบในดานการจัดการการนําเขาขอมูล 
ความสามารถของระบบในดานการจัดการการปรับปรุงแกไขขอมูล ความสามารถของระบบในดาน
การลบขอมูล ความสามารถของระบบในดานการประมวลผลของโปรแกรม ความสามารถของระบบ
ในดานการปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นั้นไดรับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ 
ที่ดี  
                 2. ดานความยากงายตอการใชระบบ เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบในดานความยากงายตอการใชระบบ เชน ความงายตอการใชงานของระบบ ความเหมาะสมใน
การเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอจาพ ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ  
ความเหมาะสมในการใชขอความสัญลักษณหรือรูปภาพเพ่ืออธิบายสื่อความหมาย ความเปน
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มาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบ
บนจอภาพ คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย นั้นไดรับผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับที่ดีมาก 
                  3. ดานความปลอดภัยของขอมูล เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบ
ในดานความปลอดภัยของขอมูล เชน การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบ ผูเขาใช
งานระบบ การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 
นั้นไดรับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับที่ดีมาก 
               จากผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของ
ความพึงพอใจของการใชระบบในภาพรวมของระบบไดคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ นั้นถือวาไดผลและประสบความสําเร็จในระดับที่ดี 
สามารถแกปญหาระบบงานปจจุบัน ที่เกี่ยวของกับงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ เชน ปญหาใน
เรื่องของคณาจารยที่ไมทราบจํานวนการควบคุมปริญญานิพนธและสารนิพนธ ปญหาดานสถานะ 
การดําเนินการทําปริญญานิพนธและสารนิพนธของนิสิต ปญหาดานในเรื่องรายงานตางๆ ปญหาใน
เร่ืองของการสืบคน เปนตน จากการพัฒนาระบบระบบขึ้นมาใหมนี้ผูวิจัย มีการวิเคราะหถึงความ
ตองการของบุคลากรภายในองคกร แลวนําขอมูลความตองการตางๆ มาประยุกตและทําการพัฒนา
ระบบ พบวาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสวนใหญนั้นมีความสําคัญตอการ
จัดระบบการบริหารจัดการงานใหเกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึด
หลักทฤษฎีของ System Development Life Cycle (SDLC) และหลักการจากงานวิจัยของ วิลเลี่ยม 
ดี บารเน็ต และ เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett; & M.K. Raja. 1995) ซึ่งใชหลักการ Quality 
Function Deployment (QFD) เปนเทคนิคหนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบและแกไขหรือปองกันปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ทําใหการพัฒนาออกมาได ตรงตามความตองการมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเวลาในกระบวนการ 
พัฒนาระบบในดานคุณภาพหรือผลลัพทที่ไดนั้น มีการประเมินระบบจากผูเชี่ยวชาญและความ 
พึงพอใจของผูใชระบบและไดผลลัพทอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งจากผลการประเมินและทดลองใชระบบนั้น
สามารถที่จะแกปญหาที่กลาวมาได โดยผลของการประเมินความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑที่ดี 
ดังน้ันระบบที่ทําการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถที่จะนําไปใชงานจริงได สอดคลองกับงานวิจัย  
ของ มัลลิกา  เสียงกลอม (2551) ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การศึกษาวิจัยน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พรอมทั้งหาคุณภาพของระบบจากผูเชี่ยวชาญและ
ความพึงพอใจของผูใชระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการ พัฒนาระบบแบบ 
SDLC มาใชในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหลักพัฒนา 7 ขั้นตอน ในขั้นที่ 1 ศึกษาระบบ 2 ศึกษาความ
เป น ไป ได ข อ งก า รพัฒนา ร ะบบ  3 ร วบรวมข อ มู ล แล ะ วิ เ ค ร า ะห ร ะบบ  4 ออกแบบ 
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ระบบ 5 พัฒนาระบบ 6 ติดตั้งพรอมใชงาน 7 ดูแลรักษาระบบ โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท ากับ  0.48 ผลการประเมิณความพึงพอใจจากผู ใช ระบบที่ มีตอการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศของ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.54 ดังนั้นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถนําไปใชไดจริง 
              จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญและผูใชงานจะเห็นไดวาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ ซึ่งระบบโดยรวมสามารถ
ตอบสนองความตองการของ คณาจารย นักวิชาการศึกษา นิสิต ซึ่งสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได
สามารถนําไปใชงานจริงได 
 

5.4 ขอเสนอแนะ 
                  5.41. ขอจํากัดของงานวิจัย  
                      1. จากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดที่จะนําเสนอคือ ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน 
ปริญญานิพนธ/ สารนิพนธ จากระบบการทํางานเดิมมีการจัดเก็บไวหลายรูปแบบทําใหขอมูลใน 
ปการศึกษาเกาๆ นั้น ไมเปนระบบ ทําใหเปนอุปสรรคพอสมควรในการที่นําขอมูลเกามาบันทึกเขา
กับระบบใหมที่พัฒนาขึ้นอาจตองใชเวลาพอสมควรในการบันทึกขอมูลตอนใชงานจริงของระบบ 
                      2. งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบขึ้นมาโดยมีการออกแบบฐานขอมูลที่ไม
เกี่ยวของกับฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยเน่ืองจากงานวิจัยน้ีตองการใหระบบมีการทดลองใช
งานจริงแลวไมมีปญหากับการใชงานจึงจะพัฒนาตอไปเพื่อใหเขากับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
                  5.4.2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
                      1. ควรมีการวิเคราะหและพัฒนางานสวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงานปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ เชน งานเผยแพรวารสารและตีพิมพผลงานทางวิชาการใหสอดคลองกับระบบที่
พัฒนาไปแลว และระบบติดตาม เชนการสงอีเมลเตือน เพ่ือการนําไปใชงานที่มีประสิทธิภาพและ
ครบถวนมากขึ้น  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามที่ใชในการประเมินระบบสารสนทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ 
 

เร่ืองกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คําชี้แจง 
            แบบสอบถามนี้ เปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูตอบขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพของสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซึ่งการประเมินผลสวนนี้จะแบงออกเปน 3 ดานดวยกันคือ   

1. ดาน การนําเขาขอมูล (Input) 
2. ดาน กระบวนการทํางาน (Process) 
3. ดาน การแสดงผลขอมูล (Output) 
ระบบวามีมากนอยเพียงใด 

   ในการตอบแบบสอบถาม นี้ ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังนี้ 
             ทําเครื่องหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
มากที่สุด โดยตัวเลขของระดับประสิทธิภาพตอแบบประเมินแตละดานมีความหมายดังนี้ 
                             5 หมายถึง โปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

4 หมายถึง โปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับดี 
3 หมายถึง โปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับที่พอใช 
2 หมายถึง โปรแกรมตองปรับปรุงแกไข 
1 หมายถึง โปรแกรมไมสามารถนําไปใชงานได 
 
 
 

 
 



112 
 

สวนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจดานการนําเขาขอมูล (Input) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

การนําเขาขอมูล (Input)      

1.การออกแบบการนําเขาขอมูลเปนระเบยีบ 
เขาใจงาย   

     

2.การออกแบบการนําเขาขอมูลแบบตวัเลือกเพ่ือความ
สะดวกรวดเรว็ โดยสามารถเลือกไดแบบอัตโนมัต ิ

     

3.การออกแบบใหมี Keyword ในการนําเขาขอมูล      
4.การออกแบบเมื่อนําเขาขอมูลผิดพลาดจะมีการ
ตรวจสอบอัตโนมัติ 

     

5.ความงายตอการนําขอมูลเขา      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 25)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      
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สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน (Process) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

กระบวนการทํางาน (Process)      

1.กระบวนการเขาระบบเปนลําดับขั้นตอนที่เขาใจงาย      
2.การบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลมีความรวดเร็ว      
3.การสืบคนหรือคนหาขอมูลรวดเรว็และถูกตอง      
4.ความยืดหยุนในการเพิ่มลดขอมูลไดในภายหลัง      
5.ระบบฐานขอมูลมีการปองกันความปลอดภัยจากผูที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ 

     

6.การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
7.การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      
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สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลขอมูล (Output) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1.การแสดงผลขอมูลรวดเรว็เปนระเบียบเขาใจงาย      
2.การแสดงผลขอมูลตรงกบัความตองการ      
3.คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัต ิ
ตามไดโดยงาย 

     

4.การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร      
5.การแสดงผลขอมูลที่มีการจัดตําแหนงองคประกอบบน
หนาจออยางเหมาะสม 

     

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      

 
 
ขอเสนอแนะ 

 โปรดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาระบบใหม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหขอมูลที่เปนจริงจากทาน  
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ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญทานที่ 1 
 

ชื่อสกุล ผูเชีย่วชาญ      นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
ตําแหนงงาน              นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สถานที่ทํางาน            สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

สวนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจดานการนําเขาขอมูล (Input) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

การนําเขาขอมูล (Input)      

1.การออกแบบการนําเขาขอมูลเปนระเบยีบ 
เขาใจงาย   

     

2.การออกแบบการนําเขาขอมูลแบบตวัเลือกเพ่ือความ
สะดวกรวดเรว็ โดยสามารถเลือกไดแบบอัตโนมัต ิ

     

3.การออกแบบใหมี Keyword ในการนําเขาขอมูล      
4.การออกแบบเมื่อนําเขาขอมูลผิดพลาดจะมีการ
ตรวจสอบอัตโนมัติ 

     

5.ความงายตอการนําขอมูลเขา      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 10 4 6   

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 25) 20 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 4 
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 สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน (Process) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

กระบวนการทํางาน (Process)      

1.กระบวนการเขาระบบเปนลําดับขั้นตอนที่เขาใจงาย      
2.การบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลมีความรวดเร็ว      
3.การสืบคนหรือคนหาขอมูลรวดเรว็และถูกตอง      
4.ความยืดหยุนในการเพิ่มลดขอมูลไดในภายหลัง      
5.ระบบฐานขอมูลมีการปองกันความปลอดภัยจากผูที่ไม
มีหนาที่เกี่ยวของ 

  
 

   

6.การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
7.การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 15 20    

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35) 35 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 7 
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สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลขอมูล (Output) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1.การแสดงผลขอมูลรวดเรว็เปนระเบียบเขาใจงาย      
2.การแสดงผลขอมูลตรงกบัความตองการ      
3.คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัต ิ
ตามไดโดยงาย 

 
 

    

4.การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร      
5.การแสดงผลขอมูลที่มีการจัดตําแหนงองคประกอบบน
หนาจออยางเหมาะสม 

  
 

   

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 5 20    

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35) 25 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 5 

 
 
ขอเสนอแนะ 

 โปรดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาระบบใหม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญทานที่ 2 
 

ชื่อสกุล ผูเชีย่วชาญ      นางสาวพรทิพย  พงษสวัสส 
ตําแหนงงาน              นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สถานที่ทํางาน            สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

สวนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจดานการนําเขาขอมูล (Input) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

การนําเขาขอมูล (Input)      

1.การออกแบบการนําเขาขอมูลเปนระเบยีบ 
เขาใจงาย   

  
 

   

2.การออกแบบการนําเขาขอมูลแบบตวัเลือกเพ่ือความ
สะดวกรวดเรว็ โดยสามารถเลือกไดแบบอัตโนมัต ิ

  
 

   

3.การออกแบบใหมี Keyword ในการนําเขาขอมูล      
4.การออกแบบเมื่อนําเขาขอมูลผิดพลาดจะมีการ
ตรวจสอบอัตโนมัติ 

  
 

   

5.ความงายตอการนําขอมูลเขา      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 5 20    

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 25) 25 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 5 
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 สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน (Process) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

กระบวนการทํางาน (Process)      

1.กระบวนการเขาระบบเปนลําดับขั้นตอนที่เขาใจงาย      
2.การบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลมีความรวดเร็ว      
3.การสืบคนหรือคนหาขอมูลรวดเรว็และถูกตอง      
4.ความยืดหยุนในการเพิ่มลดขอมูลไดในภายหลัง      
5.ระบบฐานขอมูลมีการปองกันความปลอดภัยจากผูที่ไม
มีหนาที่เกี่ยวของ 

   
 

  

6.การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
7.การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 20 4 6   

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35) 30 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 6 
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สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลขอมูล (Output) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1.การแสดงผลขอมูลรวดเรว็เปนระเบียบเขาใจงาย      
2.การแสดงผลขอมูลตรงกบัความตองการ      
3.คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัต ิ
ตามไดโดยงาย 

  
 

   

4.การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร      
5.การแสดงผลขอมูลที่มีการจัดตําแหนงองคประกอบบน
หนาจออยางเหมาะสม 

   
 

  

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 10 8 3   

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35) 21 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 4 

 
 
ขอเสนอแนะ 

 โปรดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาระบบใหม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญทานที่ 3 
 

ชื่อสกุล ผูเชีย่วชาญ      นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกลู 
ตําแหนงงาน              นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สถานที่ทํางาน            สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

สวนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจดานการนําเขาขอมูล (Input) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

การนําเขาขอมูล (Input)      

1.การออกแบบการนําเขาขอมูลเปนระเบยีบ 
เขาใจงาย   

 
 

    

2.การออกแบบการนําเขาขอมูลแบบตวัเลือกเพ่ือความ
สะดวกรวดเรว็ โดยสามารถเลือกไดแบบอัตโนมัต ิ

 
 

    

3.การออกแบบใหมี Keyword ในการนําเขาขอมูล      
4.การออกแบบเมื่อนําเขาขอมูลผิดพลาดจะมีการ
ตรวจสอบอัตโนมัติ 

   
 

  

5.ความงายตอการนําขอมูลเขา      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ 10 8 3   

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 25) 21 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 4 
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 สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน (Process) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

กระบวนการทํางาน (Process)      

1.กระบวนการเขาระบบเปนลําดับขั้นตอนที่เขาใจงาย      
2.การบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลมีความรวดเร็ว      
3.การสืบคนหรือคนหาขอมูลรวดเรว็และถูกตอง      
4.ความยืดหยุนในการเพิ่มลดขอมูลไดในภายหลัง      
5.ระบบฐานขอมูลมีการปองกันความปลอดภัยจากผูที่ไม
มีหนาที่เกี่ยวของ 

  
 

   

6.การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
7.การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ  24 3   

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35) 27 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 5.4 
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สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลขอมูล (Output) 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1.การแสดงผลขอมูลรวดเรว็เปนระเบียบเขาใจงาย      
2.การแสดงผลขอมูลตรงกบัความตองการ      
3.คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัต ิ
ตามไดโดยงาย 

  
 

   

4.การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร      
5.การแสดงผลขอมูลที่มีการจัดตําแหนงองคประกอบบน
หนาจออยางเหมาะสม 

  
 

   

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ  12 6   

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 35) 18 

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5) 3.6 

 
 
ขอเสนอแนะ 

 โปรดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาระบบใหม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
 

เร่ืองกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คําชี้แจง 
            แบบสอบถามนี้ เปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูตอบขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพของสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซึ่งการประเมินผลสวนนี้จะแบงออกเปน 3 ดานดวยกันคือ   

1. ดาน ประสิทธิภาพของระบบ 
2. ดาน ความยากงายตอการใชระบบ 
3. ดาน ความปลอดภัยของขอมูล 
   ในการตอบแบบสอบถาม นี้ ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังนี้ 

             ทําเครื่องหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
มากที่สุด โดยตัวเลขของระดับประสิทธิภาพตอแบบประเมินแตละดานมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง โปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
4 หมายถึง โปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับดี 
3 หมายถึง โปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับที่พอใช 
2 หมายถึง โปรแกรมตองปรับปรุงแกไข 
1 หมายถึง โปรแกรมไมสามารถนําไปใชงานได 
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สวนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

ประสิทธิภาพของระบบ      

1. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

     

2. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูล
คณาจารยประจําบัณฑิต 

     

3. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลนิสิต      
4. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลของ
กรรมการควบคุมและกรรมการสอบปริญญานิพนธ/ 
สารนิพนธ 

     

5. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลการ
ดําเนินการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

     

6. ความสามารถของระบบในดานการจัดการผลลัพธใน
รูปแบบรายงานตางๆ 

     

7. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการสืบคน      
8. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการนําเขา
ขอมูล 

     

9. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการปรับปรุง
แกไขขอมูล 

     

10. ความสามารถของระบบในดานการลบขอมูล      
11. ความสามารถของระบบในดานการประมวลผลของ
โปรแกรม 

     

12. ความสามารถของระบบในดานการปองกันขอผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น 

     

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 60)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      
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สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจดานความยากงายตอการใชระบบ 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

ความยากงายตอการใชระบบ      

1. ความงายตอการใชงานของระบบ      
2. ความเหมาะสมในการเลอืกใชขนาดของตัวอักษร 
บนจอจาพ 

     

3. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ      
4. ความเหมาะสมในการใชขอความสัญลกัษณหรือรูปภาพ  
    เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 

     

5. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ      
6. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบน
จอภาพ 

     

7. คําศัพทที่ใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบตัิตามได
โดยงาย 

     

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 40)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      
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สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจดานความยากงายตอการใชระบบ 
 

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

ความปลอดภัยของขอมูล      

1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเขา
ใชงานระบบ 

     

2. การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
3. การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ      
สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 15)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      

 
 
ขอเสนอแนะ 

 โปรดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาระบบใหม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหขอมูลที่เปนจริงจากทาน  
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ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน 

ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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      ระบบสารสนเทศ 
      เพื่อการบริหารจัดการงาน 
     ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
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คํานํา 
 

                คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําขึ้นพ่ืออํานวยความสะดวกกับผูใชงานโดย
แบงเปน 3 ประเภทการใชงาน คือ คูมือสําหรับผูบันทึกขอมูลลงระบบ คูมือสําหรับผูใชงานทั่วไป 
คณาจารย นิสิต คูมือสําหรับผูดูแลระบบ  
                ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลมน้ี จะเปนประโยชนตอ
บุคลากร ผูใชงานทั่วไป  
 

ชัยรัตน  รอดเคราะห 
                                                                                                      ผูวิจัย 
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คูมือสําหรับผูบันทึกขอมูลลงระบบ 
 

1. งานการดําเนินการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธใหคลิกที่ เมนู  Inprogress 
 

1. เริ่มตนการใชระบบงาน
ระบบโดยการ Login  
เขาระบบ  

 
 

2.เม่ือคลิกที่ Login แลวจะ
ไดหนาจอดังภาพประกอบ  
 

 
 

3. หลังจากที่ Login เขา
ระบบแลวตองการดูหรือ
แกใขในสวนงานที่
เกี่ยวกับการดําเนินการ
งานปริญญานิพนธและ
สารนิพนธใหคลิกที่ เมนู 
Inprogress จะไดหนาจอ
ดังภาพประกอบ  
 

 

4 
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4.ตองการเพิ่มขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการ
ปริญญานิพนธและสาร
นิพนธเขาไปใหมคลิกที่
ปุมคําวาเพิ่มใหมจาก
ภาพประกอบ 3 จะได
หนาจอดังภาพประกอบ  

 

 
 

5. ตองการเพิ่มขอมูลใหม
ทําการคียขอมูลที่ตองการ
เพ่ิมเขาไป จะไดหนาจอ
ดังภาพประกอบ  
 

 
 

6. หลังจากคียขอมูลครบ
แลวคลิกที่ปุมบันทึกจะได
ขอมูลใหมที่ทาํการคียเขา
ไปเพ่ิมขึ้นมาในสวนของ
งานการดําเนินการ
ปริญญานิพนธและ 
สารนิพนธ 
ดังภาพประกอบ  
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7. จากหนาจอการ
ดําเนินการปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ เมนู 
Inprogress ถาตองการดู
รายละเอียดของนิสิตให
คลิกที่ ชื่อนิสติ จะได
หนาจอดังภาพประกอบ  
จากหนาจอนี้สามารถคลิก
ที่ชื่อคณาจารย เพ่ือดู
รายละเอียดของอาจารย 
และคลิกที่ชื่อเรื่อง เพ่ือดู
สถานะการดําเนินการ 
ของนิสิตได 
 

 

8. จากหนาจอการ
ดําเนินการปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ เมนู 
Inprogress ถาตองการดู
รายละเอียดของคณาจารย 
ใหคลิกที่ ชื่อคณาจารย จะ
ไดหนาจอดังภาพประกอบ  
จากหนาจอนี้สามารถคลิก
ที่ชื่อนิสิตเพ่ือดู
รายละเอียดของนิสิต  
และคลิกที่ชื่อเรื่องเพ่ือดู
สถานะการดําเนินการ 
ของนิสิตได 
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9. จากหนาจอการ
ดําเนินการปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ เมนู 
Inprogress ถาตองการดู
รายละเอียดสถานะการ
ดําเนินการของนิสิต ให
คลิกที่  
ชื่อเร่ือง จะไดหนาจอ ดัง
ภาพประกอบ  
จากหนอจอนี้นิสิตเพ่ือดู
รายละเอียดของนิสิต คลิก
ที่ชื่อคณาจารยเพ่ือดู
รายละเอียดของอาจารย
ได 
 

 

10. จากหนาจอที่แสดง
สถานะการดําเนินการของ
นิสิต ถาตองเพิ่ม
สถานะการดําเนินการ
สามารถคลิกที่ปุมเพ่ิมใหม
เพ่ือใสขอมูลขัน้ตอนการ
ดําเนินการได ดัง
ภาพประกอบ  
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11. ถาตองการเพิ่มสถานะ
ขั้นตอนการทาํงานเขาไป
ใหทําการคลิกที่ปุมบันทึก
ซึ่งขั้นตอนนี้เปนบันทึก
สถานะการดําเนินการ
ขั้นตอนแรก  
ดังภาพประกอบ  
 

 
12. ตองการใสขอมูลวันที่
ดําเนินการ วันที่อนุมัติ 
และผลการดําเนินการให
คลิกที่ปุม แกไข ไม
ตองการใหคลกิที่ปุมลบทิ้ง 
ดังภาพประกอบ  ซึ่งแสดง
การใสขอมูลวนัที่
ดําเนินการวันที่อนุมัติผล
การดําเนินการ  
 

 
 
13. หลังจากที่ใสขอมูล
วันที่ดําเนินการวันที่
อนุมัติและผลการ
ดําเนินการแลวแลวคลิกที่
บันทึก จะไดดัง
ภาพประกอบ  
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14. ในการดําเนินการ
บันทึกสถานะขั้นตอนการ
ดําเนินการปริญญานิพนธ
และสารนิพนธของนิสิต
นั้นจะมีขั้นตอนและ
สถานะการดําเนินการอยู
ดวยกัน 6 ขั้นตอน ซึ่ง
ขั้นตอนที1่, 2, 3 ,5, 6 มี
ขั้นตอนการบนัทึกขอมูล
เหมือนกันดังเชนการ
บันทึกขอมูลในขั้นตอนที ่
1 สวนขั้นตอนที่ 4 
นอกเหนือจากขั้นตอน
การบันทึกขอมูลวันที่
ดําเนินการวันที่อนุมัติ
และผลการดําเนินการ จะ
มีรายชื่อคณะกรรมการ
สอบเขามาเกีย่วของ  
ดังภาพประกอบ  
 

 

15. หลังจากใสรายชื่อ
คณะกรรมการสอบแลว
จะไดดังภาพประกอบ  
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16. ในสวนงานการ
ดําเนินการงานปริญญา
นิพนธและสารนิพนธให
คลิกที่ เมนู Inprogress 
นั้น Tab เมนูสําหรับการ
คนหาขอมูลการ
ดําเนินการงานปริญญา
นิพนธและสารนิพนธ 
โดยสามารถคนหาไดจาก
หลายขอมูล เชน 
ประเภทของงานวิจัย 
ภาคเรียน ปการศึกษา 
ชื่องานวิจัย ชื่อนิสิต รหัส
นิสิต ชื่อคณาจารย  
ดังภาพประกอบ 
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7. ถาตองการดู
รายงานหรือ
ตองการพิมพผล
เพ่ือนําไปใชงาน
สามารถเลือก
รูปแบบของ
รายงานแบบ
ตางๆ ได 
ดังภาพประกอบ  
 

 
 

18. ถาตองการ
เลือกดูรายงาน 
เชน ตองการดู
รายงานและพมิพ
ผล รายงานสรุป
งานวิจัยตามคณะ 
ใหคลิกที่ รายงาน
สรุปงานวิจัยตาม
สังกัดคณะแลว
เลือกคณะที่
ตองการ จะได 
ดังภาพประกอบ   
เปนตน 
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   ตัวอยางรูปแบบรายงานสรุปงานวิจัย 
 
 

 
 

แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกบัปริญญานิพนธและสารนพินธตามประเภท 
 

 
 

แสดงรายงานขอมูลเกี่ยวกบัปริญญานิพนธและสารนพินธตามปการศึกษา 

12 
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แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามปการศึกษา 
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แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามสังกัดคณะ 
 

 
 

แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของคณาจารยตามภาระงาน 

14 
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แสดงรายงานสรุปจํานวนการควบคุมงานวิจัยของบัณฑิตตามสังกัดคณะ 
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2. สวนงานของขอมูลนิสิตที่เมนู Student 
 
1. ทําการ 
Login เขา
ระบบ เชน
เด่ียวกับงาน
การดําเนินการ
งานปริญญา
นิพนธและ 
สารนิพนธหลงั
จากนั้นคลิกที ่
Tab เมนู 
Student จะได
หนาจอดัง
ภาพประกอบ  
 

 

2. ตองการเพิ่ม
รายชื่อนิสิตให
คลิกที่ปุมเพ่ิม
ใหม จะไดดัง
ภาพประกอบ  
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3.หลังจากนั้นใหคีย
รายชื่อนิสิตทีต่องการ
เพ่ิมเขาไป  
ดังภาพประกอบ  
 

 
 

4. หลังจากคียขอมูล
เพ่ิมเขาไปแลวคลิกที่
บันทึกจะเพิ่มรายชื่อ
นิสิตเขาไป 
ดังภาพประกอบ  
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5. ถาตองการดู
รายละเอียดของนิสิตให
คลิกที่ชื่อนิสติ คลิกที่
แกไขเม่ือตองการแกไข 
คลิกทีล่บทิ้งเม่ือ
ตองการลบขอมูล  
ดังภาพประกอบ  
แสดงผลของการคลิกที่
ชื่อนิสิต 
 

 
 

แสดงผลของการคลิก
แกใขจะไดหนาจอเดี่ยว
กับการเพิ่มใหม 

 
 

แสดงผลของการคลิกที่
ลบทิ้ง 
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6.ตองการดูรายงาน
เกี่ยวกับรายชือ่นิสิต
เลือกที่รูปแบบการ
รายงานตางๆ เกี่ยวกับ
นิสิตดังภาพประกอบ  

 

7.ถาคลิกเลือกที่เมนู
รายงานนิสิตและ
รายงานนิสิตเปนคณะ
จะไดดังภาพประกอบ  
 

 

แสดงรายงานนิสิต 
เปนคณะ 

8. ถาตองการคนหา
รายชื่อสามารถสืบคน
ไดจากเมนูการสืบคน
ดังภาพประกอบ  
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3. สวนงานของขอมูลคณาจารยที่เมนู Advisor 
 
1. ทําการ Login 
เขาระบบ เชน
เด่ียวกับงานการ
ดําเนินการงาน
ปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ
หลังจากนั้นคลิกที่ 
Tab เมนู Advisor 
จะไดหนาจอดัง
ภาพประกอบ  
 

 
 

2. ตองการเพิ่ม
รายชื่อนิสิตให
คลิกที่ปุมเพ่ิมใหม 
จะไดดัง 
ภาพประกอบ  
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3. หลังจากนั้นให
คียรายคณาจารย
ที่ตองการเพิ่มเขา
ไป ดัง
ภาพประกอบ  
 

 
4. หลังจากคีย
ขอมูลเพิ่มเขาไป
แลวคลิกทีบ่ันทึก
จะเพ่ิมรายชื่อ
คณาจารยเขาไป
ดังภาพประกอบ  
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5. ถาตองการดู
รายละเอียดของ
คณาจารยใหคลิกที่
ชื่อนิสิต คลิกที่แกไข
เม่ือตองการแกไข 
คลิกทีล่บทิ้งเม่ือตง
การลบขอมูล  
ดังภาพประกอบ  
แสดงผลของการคลิก
ที่ชื่อคณาจารย 
  

 
แสดงผลของการคลิก
ที่ลบทิ้ง 
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6. ตองการดูรายงาน
เกี่ยวกับรายชือ่นิสิตเลือก
ที่รูปแบบการรายงาน
ตางๆ เกี่ยวกบัคณาจารย 
ดังภาพประกอบ  

 
 
 
 

7. ถาคลิกเลือกที่เมนู
รายงานนิสิตและรายงาน
นิสิตเปนคณะจะไดดัง
ภาพประกอบ  
 

 
 

แสดงรายงานคณาจารย
เปนคณะ 

 
 

8. ถาตองการคนหา
รายชื่อสามารถสืบคนได
จากเมนูการสืบคนดัง
ภาพประกอบ  
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คูมือสําหรับผูใชงานทั่วไป คณาจารย  นิสิต  
 

           สําหรับผูใชงานทั่วไปเม่ือเขามาที่ระบบงานปริญญานพนธและสารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒแลว  สามารถคลิกเขาไปดูขอมูลตางๆ  ที่ เกี่ ยวของกับงาน 
ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ไดเลยที่ไมตอง Login ดังภาพประกอบตางๆ ตอไปน้ี 
 

 
 

จากเมนู Inprogress แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลปริญญานิพนธ และสารนิพนธ สามรถเลือกคลิกที่
ชื่อนิสิตเพ่ือดูรายละเอียดของนิสิต คลิกที่ชื่ออาจารยเพ่ือดูรายละเอียดของอาจารย และคลิกที่ชื่อเร่ือง
เพ่ือดูสถานะการดําเนินการการทําวิจัยของนิสิต และยังสามารถคลิกดูรายงานในรูปแบบตางๆ ถา
ตองการพิมพผลรายงานออกมาก็สามารถพิมพไดโดยพิมพออกมาในรูปแบบของกระดาษ A4 และมี 
Tab เมนูในการสืบคนเพื่อใหงายและสะดวกในการสืบคนขอมูล    
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จากเมนู Student แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตโดยสามารถคลิกเขาไปที่ชื่อนิสิตเพ่ือดูรายละเอียดและ
สามารถดูรายงานและพิมพผลการรายงานออกมาไดในรูปแบบของกระดาษ A4 และมี Tab เมนูในการ
สืบคนเพื่อใหงายและสะดวกในการสืบคนขอมูล   
 

 
 

จากเมนู Advisor แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตโดยสามารถคลิกเขาไปที่ชื่อคณาจารยเพ่ือดู
รายละเอียดและสามารถดูรายงานและพมิพผลการรายงานออกมาไดในรูปแบบของกระดาษ A4 และมี 
Tab เมนูในการสืบคนเพื่อใหงายและสะดวกในการสบืคนขอมูล   
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จากเมนู Help เม่ือคลิกแลวจะไดคูมือการใชงานของระบบ User Manual 
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คูมือสําหรับผูดูแลระบบ 
 

1.เม่ือทําการติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเรียบรอยแลว (SQL Server) ใหทาํการหยุดการทํางาน
ของโปรแกรมจัดการฐานขอมูลกอน ดังภาพประกอบ 1  
 

   
 

2.นํา SourceCode ที่ไดทําการเขียนขึ้นมานําไปวางไวในไดเร็คทรอรี่ที่ตองการดังภาพประกอบ  
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3.ทําการ Start โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ดังภาพประกอบ  
 

 
 
 

4. ทําการ Attach ฐานขอมูลที่อยูใน SourceCode ดังภาพประกอบ  
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5.เม่ือ Attach ฐานขอมูลที่อยูใน SourceCode แลวจะไดดังภาพประกอบ  
 

 
          

 
6. หลังจากเสร็จสิ้นการ Attach ฐานขอมูลแลว ใหทําการเปด IE เพ่ือทําการใชงานระบบตอไปจะไดดัง
ภาพประกอบ 
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