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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการคนคืนสารสนเทศปริญญานิพนธสําหรับระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนาดวยการใช

แนวคิดของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ โดยแบงผูใชงานระบบออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) นักศึกษา (2) คณาจารย (3) ผูดูแล

ระบบของสาขาวิชาสถิติผลการวิเคราะหระบบพบวาปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลปริญญานิพนธในหลายรูปแบบ เชน 

AppSheet  Excel และ Word อีกทั้งการกําหนดรหัสหมวดหมูใหกับเลมปรญิญานิพนธยังไมมีรปูแบบที่เปนมาตรฐานทําใหไม

สะดวกตอการสืบคนและตรวจสอบ ดังนั้นจึงพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันเพ่ือคนคืนสารสนเทศท่ีเขาถึงไดงายและสามารถใชงานได

ตลอดเวลาโดยผานอินเทอรเน็ต สําหรับระบบที่พัฒนาขึ้นรองรับ 4 กระบวนการท่ีสําคัญ ไดแก การเขาสูระบบ การเพ่ิมขอมูล

ปริญญานิพนธ การสืบคน และการจัดการระบบฐานขอมูล 7 ตาราง โดยสวนตอประสานกับผู ใชจะสอดคลองกับ 4 

กระบวนการดังกลาว ทั้งนี้กลุมคณาจารยและผูดูแลระบบสามารถเขาดูรายงานคาสถิติตางๆ ของปริญญานิพนธได ไดแก 

จํานวนเลมปริญญานิพนธ จําแนกตามอาจารยที่ปรึกษาหลัก และหมวดหมูเนื้อหาทางสถิติ 11 หมวด ซึ่งขอมูลจากระบบ

ดังกลาวจะชวยนักศึกษานําไปสูความคิดตอยอดในการทําโครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษาได และสาขาวิชาสามารถใช

สารสนเทศท่ีไดชวยในการวางแผน และพัฒนาหลักสูตรได สําหรับผูดูแลระบบสามารถเขาจัดการขอมูลไดงายโดยผานเวบ็ เมื่อ

ผูใชระบบไดทดลองใชระบบและประเมินความพึงพอใจ พบวากลุมนักศึกษาและคณาจารยสาขาวิชาสถิติ มีความพึงพอใจอยู
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ในระดับมาก (�̅� = 4.04; S.D. = 0.74 และ �̅� = 3.81; S.D. = 0.74 ตามลําดับ) สวนกลุมผูดูแลระบบมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.30; S.D. = 0.69) 
 

ABSTRACT 

The research purpose is to develop a web application for dissertation retrieval. This research was 

categorized in an investigation and methodology development category under the core concept of the life 

cycle of the system development. The users in this study were divided into 3  groups: (1 )  undergraduate 

students, (2 )  lecturers, (3 )  administrators from Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen 

University. Currently, there are many applications for dissertation storation such as AppSheet, Microsoft 

Excel and Microsoft Word. Moreover, the code for dissertation retrieval was not in a standard format, so it 

brought about an inconvenience to search and check the dissertation. These brought to research for 

developing a Web Application for dissertation retrieval which could be more friendly to use at any time via 

the Internet network. We provided a support system in 4  main important processes: logging in, adding, 

retrieving, and organizing the dissertation on the 7  tables database. The user interface is consistency the 

above 4 processes. The group of lecturers and administrators can access various statistical reports including 

the overall number of dissertations categorized by a main advisor and a group of 1 1  statistical contents. 

There could bring about the idea for building on new projects, planning and developing the curriculum. 

The group of administrators can easily access to manage information via the web. The users tried out and 

assessed of the system. There was a high satisfaction level from the undergraduate students and lecturer 

in the Department of Statistics (�̅� = 4.04; S.D.= 0.74 and �̅� = 3.81; S.D. = 0.74, respectively), and the highest 

satisfaction level from the administrator from the satisfaction assessment (�̅� = 4.30; S.D. = 0.69). 
 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ  เวบ็แอปพลิเคชัน  ปริญญานิพนธ  คนคืน 

Keywords: Information System, Web Application, Undergraduate Dissertation, Retrieval 
 

บทนํา 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน โดยไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให

เปดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถิติ เมื ่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2523 สาขาวิชาสถิติได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เงื่อนไข

หนึ่งของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาสถิติ 

ค ื อ  นั กศึ กษาทุ กคนจะต  องท ํ าปริญญานิ พนธ หรื อ

โครงงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง ซึ่งการจัดเก็บและคนคืนเลม

หรือเนื ้อหา (Content) ปริญญานิพนธเหลานี้ นับวาเปน

ประเด็นที่สําคัญ เพราะเนื้อหาของปริญญานิพนธเหลานี้จะ

เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันในการตอยอดความคิด

เปนปริญญานิพนธขั้นสูงหรือนําไปสูการทําวิจัยที่นาสนใจ

ตอไป 

การคนคืน (Retrieval) หมายถึงการไดร ับสิ ่งท่ี

ต อ ง กา ร กลับคื นม า เป  นก ารสื บค นห รื อ การค นหา 

(Searching) ดวยการปอนคําสั่ง คําคน หรือประโยคเขาสู

ระบบคนคืนและพิจารณาผลที่ไดรับโดยมุงเนนที่ผลการคน

เปนสําคัญ สําหรับการคนคืนสารสนเทศ (Information 

Retrieval) หมายถึง การกระทําที่คัดเลือกสารสนเทศจาก

แหลงเก็บ เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการซึ่งอาจเปนขอมูล

หรือรายการเอกสารซึ่งบรรจุเนื้อหาที่ตองการและสงใหผูรับ

ไดอยางรวดเร็วโดยใชแรงงานมนุษยหรือคอมพิวเตอร สวน

ระบบคนคืนสารสนเทศหมายถึงระบบที่จัดการประมวลผล
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สารสนเทศประเภทเอกสารในรูปแบบตางๆ เชน ขอมูล 

หนังสือ วารสาร บทความ เปนตน โดยเกี่ยวของในเรื่องของ

การสรางดัชนี การเก็บบันทึก การดึงเอกสาร โดยใชกลยุทธ

และเทคนิคตางๆ เพื่อแสดงรูปแบบของผลลัพธใหกับผูใชซึ่ง

ใชเวลาและคาใชจายในการยอมรบัได (อุไร, 2551) 

เนื่องจากปจจุบันการจัดเก็บปริญญานิพนธ มีท้ัง

แบบร ูปเลมและไฟล ข อม ูลที่อยู ในแผ นซ ีด ีและอยูบน 

Google Drive ซึ่งยังไมมีระบบอัตโนมัติรองรับในการคนคืน

ผานไฟลขอมูลเหลานี้ ดังนั้นนักศึกษาที่สนใจปริญญานิพนธ

เหลานี้ จึงตองเดินทางมายังสถานที่เก็บเลมปริญญานิพนธท่ี

สาขาวิชาดวยตนเอง อีกทั้งอาจารยที่ควบคุมดูแลรายวิชา

ดังกลาวในแตละปการศึกษา มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทําให

รูปแบบการสรุปปริญญานิพนธมีหลากหลายรูปแบบ เชน 

Excel  Word และ Google Sheet ผาน AppSheet รวมท้ัง

การกําหนดรหัสใหกับเลมปริญญานิพนธ และหมวดหมู

เนื้อหาของปริญญานิพนธอาจจะแตกตางกันไป ทําใหไมเปน

มาตรฐานเดียวกัน สงผลตอการสืบคนและตรวจสอบที่ทําได

ยาก 

สุรเชษฐ และ ฤทธิชัย (2562) ไดทํางานวิจัยเรื่อง

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บและการสืบคน

ฐานขอมูลวิดิทัศนของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ ่งพบวาปจจุบันมีปญหา

เกี่ยวกับการจัดทํา Meta Data ในการกําหนดคุณสมบัติตัว

แปรในการคนหา อีกทั้งลักษณะแฟมขอมลูวิดิทัศนยังไมเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยมีลักษณะไฟลที่หลากหลาย เชน AVI  

MOV  MPEG4  FLV และ VOD สงผลใหยากตอการสืบคน 

การนํามาใชงาน รวมถึงการปรับปรุงแกไข เมื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือจัดเก็บและสืบคน โดยใชโปรแกรม PHP 

จัดการฐานขอมูลดวย MySQL และพัฒนาเว็บไซตโดยใช

ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: 

CMS) และสวนขยายอื่นๆ ทําใหไดระบบที่สะดวกและงาย

ตอการใชงานของผูใช  

ดังนั้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันปริญญานิพนธ

ในครั้งน้ี จะเปนการรวมขอมูลปริญญานิพนธในรูปแบบตางๆ 

เปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหผูใชสามารถจัดเก็บและคนคืน

ปริญญานิพนธ ไดอยางสะดวกรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งผูใชทุกกลุมสามารถเขาใชงานฐานขอมูลไดตลอดเวลาโดย

ผานระบบออนไลน รวมถึงใหผลลัพธที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูใชงานระบบ เชน สามารถคนหาตามหมวดหมู

เนื้อหาทางสถิติ ตามชื่อเรื่อง ปการศึกษา และตามรายชื่อ

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ นักศึกษาและคณาจารย

สาขาวิชาสถิติสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดทุกเวลา 

รวมถึงสามารถดาวนโหลดปริญญานิพนธในรูปแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกสได 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในครั้งนี้ เปนการวิจัย

ประเภทวิจัยและพัฒนาตามแนวคิดของวงจรชีวิตการพัฒนา

ร ะ บบ  ( System Development Life Cycle : SDLC) ที่

ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน ตามที่ปรากฏในรูปที่ 1 (ภากร 

และคณะ, 2563) ไดแก (1) รวบรวมความตองการของระบบ

จากเอกสารและผูใชหรือผูที่เก่ียวของกับระบบ (2) วิเคราะห

ระบบ (3) ทําความเขาใจกับขอมูลเพื่อใหไดระบบที่ตรงกับ

ความตองการของผูใช (4) พัฒนาระบบ (5) นําระบบไปใช

งานและการประเมินระบบ (6) แนวทางในการบํารุงรักษา

ระบบ รายละเอียดดังนี ้

 

 
รูปที่ 1 วงจรชีวิตการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (ภากร และคณะ, 2563) 
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1. การรวบรวมความตองการของระบบ 

เปนการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูใชหรือผูที่

เกี ่ยวของกับระบบ เพื ่อทราบถึงกระบวนการทํางานของ

ระบบปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้น และความตองการในระบบ

ใหม โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน ไดแก (1) 

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมด 3 ฉบับ ไดแก (1.1) 

เอกสารรายวิชาโครงงานทางสารสนเทศสถิติ (1.2) เอกสาร

การจัดทํารายงานปริญญานิพนธของรายวิชาโครงงานทาง

สถิติ และ (1.3) ขอมูลปริญญานิพนธของสาขาวิชาสถิติ ในป

การศึกษา 2550-2562 ที่ เก ็บรวบรวมบน AppSheet, 

Excel  Word และ (2) สัมภาษณผูใชที่เกี่ยวของกับระบบ 

แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ จํานวน 

20 คน ที่เคยใชบริการหองสืบคนหรือหองสมุด สาขาวิชา

สถิติ คณาจารยสาขาวิชาสถิติจํานวน 4 คน ที่เปนอาจารยท่ี

ปร ึกษาการจัดทําปริญญานิพนธ และผูดูแลระบบ หรือ

อาจารยประจําวิชาโครงงานจํานวน 2 คน 

2. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

นําผลจากการศึกษาความตองการของระบบมา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยแบงตามกลุม

ของผูใชทั้ง 3 กลุม เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับปญหาและความ

ตองการของระบบใหม จากนั้นนํามาสรุปและเขียนแผนผัง

บริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสขอมูล 

(Data Flow Diagram: DFD) ของระบบปจจุบัน 

3. การออกแบบระบบ (Systems Design) 

จากขอสรุปเกี่ยวกับปญหาและความตองการที่ได 

น ําไปสูการออกแบบโดยแบงออกเปน 2 ระยะค ือ (1)  

การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เปนการออกแบบ

ลักษณะการทํางานของระบบ ดวยแผนผังบริบท และ

แผนภาพกระแสข อมูลของระบบใหม   และแผนภาพ

ความสัมพันธของขอมูล (ERD) (โอภาส, 2558) (2) การ

ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป นการระบุ

ล ักษณะการทํางานทางเทคนิค อุปกรณและเทคโนโลยี 

ตลอดจนโปรแกรมภาษาที่จะนํามาใชในการเขียนโปรแกรม 

โดยในงานวิจัยนี้ใช Visual Studio Code เพื่อสรางเว็บเพจ 

ใช MySQL เปนฐานขอมูล และใช PHP เปนภาษาในการ

เชื่อมตอกับฐานขอมูล โดยใช HTML และ CSS ชวยในการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชใหมีความนาสนใจ และใช 

SQL ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับฐานขอมูล 

4. การพัฒนาและทดสอบระบบ 

พัฒนาโปรแกรมและเว็บใหเปนไปตามระบบที่

ออกแบบไว จากนั้นทําการทดสอบระบบสารสนเทศดังกลาว 

โดยนําขอมูลปริญญานิพนธของสาขาวิชาสถิติ ปการศึกษา 

2550 ถึงปการศึกษา 2562 มาใชในการทดสอบระบบ โดย

แบงการทดสอบระบบออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

1) การตรวจสอบหนวยย อย  (Unit Testing) 

ดําเนินการทดสอบโดยผูพัฒนาและผูใชระบบ เพื่อคนหา

ขอผิดพลาดหรือจุดบกพรองของแตละหนวยยอย ใน 4 

กระบวนการหรือหนวยยอย ไดแก การเขาสูระบบ การเพ่ิม

ขอมูลปริญญานิพนธ การสืบคน/แสดงปริญญานิพนธ และ

ระบบการจัดการขอมูล/การออกรายงาน  

2) การตรวจสอบเชื่อมโยงระหวางหนวยยอย 

(Integration Testing) ดําเนินการทดสอบโดยผูพัฒนาและ

ผูใชระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการประสานกัน

ระหวางหนวยยอย ภายใตสถานการณที่สมมติขึ้น กับขอมูล

ปริญญานิพนธ จํานวน 110 ชุดขอมูล และขอมูลผูใชงาน

ระบบ จํานวน 220 ชุดขอมูล  

3) การตรวจสอบทั้งระบบ (System Testing) โดย

นําระบบไปใหผูใชระบบทั้ง 3 กลุมทดลองใช ไดแก นักศึกษา

ชั ้นปท่ี 3 ขึ้นไปจํานวน 40 คน คณาจารยสาขาวิชาสถิติ

จํานวน 4 คน และผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองของการทํางานทั้งระบบ จากนั้นใหตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจระบบใน 4 ดาน ได แก (1) ด าน

ความสามารถในการทํางานของระบบ (2) ดานความยากงาย

ตอการใชงาน (3) ดานความปลอดภัยของขอมูล และ (4) 

ดานผลลัพธที ่ไดจากโปรแกรม ลักษณะแบบประเมินเปน

แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) จากนั้นวิเคราะห

ขอมูลความพึงพอใจดวยคาเฉลี ่ย และคาสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน และแปลความหมายคาเฉลี ่ยดวยเกณฑดังน้ี  

(เติมศักดิ์, 2553) 

คาเฉลี่ย 4.21 -5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  

คาเฉลี่ย 3.41 -4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

คาเฉลี่ย 2.61 -3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.81 -2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  
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คาเฉลี่ย 1.00 -1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

5. การนําระบบไปใชงาน  

ในการน ําระบบไปใชงานประกอบไปด วย 2 

ขั้นตอน ไดแก (1) การถายโอนขอมูล (Data Transfer หรือ 

Data conversion) จากระบบปจจุบันไปจัดเก็บลงในตาราง

ตางๆ ของฐานขอมูลระบบใหม (2) การเปลี่ยนไปใชระบบ

ใหม (System Conversion) ดวยวิธีการเปลี ่ยนแบบทันที 

(Direct Conversion) เน่ืองจากระบบปจจุบันเปนการคนคืน

ที่ยังไมเปนแบบอัตโนมัติ (Manual)  

6. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

ผูว ิจ ัยไดค ําน ึงถึงความปลอดภัย และความมี

เสถียรภาพของขอมูล หากมีเหตุการณท่ีไมพ่ึงประสงค

เกิดขึ้น จึงทําระบบสํารองขอมูล (Backup Data) และการกู

คืนขอมูลผาน Google Drive  
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการรวบรวมความตองการของระบบ  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณ

ผูใชระบบ ไดขอสรุปดังน้ี 

1) รูปแบบการจัดทําปริญญานิพนธของสาขาวิชา

สถิติใชรูปแบบตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการศึกษา

อิสระ บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน (มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน, 2550) โดยประกอบดวย 4 สวน ไดแก (1) สวน

หนา (Frontage) ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทคัดยอ คํา

อุทิศกิ ตติกรรมประกาศ สารบ ัญ  (2) ส  วนเนื้ อ เรื่ อง 

(Context) ประกอบดวย (2.1) บทนํา (2.2) วรรณกรรมและ

งานว ิจ ัยที่ เกี่ยวข อง (Literature review) (2.3) ว ิธ ีการ

ดําเนินการวิจัย (Research methodology) (2.4) ผลการ 

ว ิ จ ั ยและอภ ิปรายผล (Results and discussion) (2.5) 

ขอสรุปและ/หรือขอเสนอแนะ (3) สวนอางอิง (Citation) 

และ  (4) ส วน เ พ่ิม เติม  (Supplement) ประกอบด  วย 

ภาคผนวกและประวัติผูเขียน สวนประกอบเหลานี้นําไปสู

การออกแบบ เพ่ือการอัปโหลดไฟลเนื ้อหาของปร ิญญา

นิพนธเขาสูระบบฐานขอมูลตอไป 

2) เมื่อวิเคราะหขอมูลปริญญานิพนธ สาขาวิชา

สถิติ ในปการศึกษา 2550 – 2562 ที่จัดเก็บในระบบปจจบุนั 

พบวาประกอบไปดวยขอมูลที่สําคัญ 16 ขอมูล โดยแบงเปน 

2 สวน คือ (1) ขอมูลเกี่ยวกับผูจัดทําปริญญานิพนธ เชน 

หมายเลขปริญญานิพนธ ปการศึกษา ประเภท ชื่อโครงงาน 

ชื่อหลักสูตร ชื่อนักศึกษา ช่ือที่ปรึกษาหลัก และ ช่ือที่ปรึกษา

รวม (2) ขอมูลเนื้อหาปริญญานิพนธ เชน ไฟลร ูปภาพ

บทคัดยอ ไฟลเนื้อหาแยกตามบทตางๆ 

3) ผลการสัมภาษณผู ใชทั ้ง 3 กลุ ม ได แก (1) 

นักศึกษา (2) คณาจารย และ (3) ผูดูแลระบบ ในสาขาวิชา

สถิติไดขอสรุป คือ ตองการใหจัดหมวดหมูปริญญานิพนธ

ใหม เพื่อใหเขาใจไดงายและงายตอการคนหาโดยเสนอให

จัดเปนอยางนอย 11 หมวด ตามหมวดเนื้อหารายวิชาทาง

สถิติ ไดแก 

( 1 )  Stat Analysis, Applied Stat (2 )  Stat Theory 

(3 ) Multivariate, Factor Analysis (4 ) Forecasting, 

Regression, Statistical Model (5) Inventory (6) Quality 

Control (QC) (7) Risk, Insurance (8) System Analysis, 

Database (9 )  Strategic Management, Knowledge 

Management (10) Data warehouse, Data Mining และ 

(11) Machine Learning, Artificial Intelligence (AI)  

นอกจากนี้จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการแสดงผล

การคนคืน มีขอเสนอแนะใหแสดงผลจําแนกตามปริญญา

นิพนธใหม จําแนกตามชื่ออาจารยที่ปรึกษา ตามชื่อผูจัดทํา

ปริญญานิพนธ และจําแนกตามปการศึกษา 

สําหรับการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชควร

เปนรูปแบบที่สามารถเขาถึงไดงาย มีความพรอมใชงาน มี

ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล โดยควรมีการกําหนด

รหัสผานใหกับผูใชงานแตละกลุมอยางเหมาะสม และควรมี

การปองกันหรือมีลิขสิทธิ์การนําปริญญานิพนธไปใช โดยอาจ

ใชขอความลายน้ําหรือจัดทําขอตกลง 

2. ผลการวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

เมื่อนําความตองการของระบบนํามาวิเคราะหเชิง

เนื้อหา (Content analysis) สามารถสรุปปญหาและความ

ตองการของผูใชระบบในแตละกลุม ไดวารหัสหมวดหมูของ

เลมปริญญานิพนธไมตรงกับความตองการของผูใช สงผลให

การคนหาปริญญานิพนธจากบนชั้นหนังสือคนหายาก มี

ความสับสน และทําใหลาชา ซึ่งไดขอสรุปวาควรจัดตาม

หมวดเนื้อหารายวิชาทางสถิติ นอกจากนี้ผูใชตองเดินทางมา

สืบคนที่สาขาวิชาโดยตรง ทําใหไมสะดวกตอการใชงาน และ
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ยากตอการเขาถึง ท้ังนี้ตองการใหมีระบบแสดงผลการคนคืน

ที่จําแนกตามหมวดหมูของปริญญานิพนธที่งายตอการเขาใจ 

มีระบบการนําเขาที่งาย และขอมูลในระบบมีความปลอดภัย 

3. ผลการออกแบบระบบ (System Design) 

จากปญหาและความตองการของระบบดังกลาว 

นํามาสูการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชัน ดังนี้  

1)  จ ัดท ํ าแผนผั งบริบทของระบบใหม  โดย 

เก่ียวของกับผูใช 3 กลุม (entity) ไดแก นักศึกษา คณาจารย 

และผูดูแลระบบ ตามรูปท่ี 2 สวนแผนภาพกระแสขอมูลของ

ระบบมี 4 กระบวนการหลัก ตามรูปท่ี 3 ไดแก การเขาระบบ 

การเพิ่มปริญญานิพนธ การสืบคนและออกรายงานปริญญา

นิพนธ และจัดการระบบขอมูล โดยออกแบบหมวดหมู

ปริญญานิพนธใหมเปน 11 หมวดหมู ไดแก  

(1) Stat Analysis/ Applied Stat  

(2) Stat Theory  

(3) Multivariate/ Factor Analysis  

(4) Forecasting/ Regression/ Statistical Model  

(5) Inventory  

(6) Quality Control (QC)  

(7) Risk/ Insurance  

(8) System Analysis/ Database  

(9) Strategic Management/ Knowledge 

Management  

(10) Data warehouse/ Data Mining และ  

(11) Machine Learning/ Artificial Intelligence (AI)  

ซึ่งจะชวยใหผูใชงานเขาใจไดงาย ทําใหสามารถ

เลือกคําสําคัญในการคนคืนปริญญานิพนธไดรวดเร็ว และมี

การจัดเก็บขอมูลลงระบบที่สามารถเขาใชงานไดตลอดเวลา

บนเว็บไซตโดยผานอินเทอรเน็ต 

2) ออกแบบระบบฐานข อม ูล โดยออกแบบ 

ความส ัมพัน ธ  ระหว  า ง เอนติตี้  ( Entity Relationship 

Diagram: ERD) ไดตามรูปที่ 4 ประกอบดวยตารางรวม 7 

ตาราง ไดแก  

D1: ขอมูลสมาชิก  

D2: ขอมูลประเภทสมาชิก 

D3: ขอมูลคํานําหนาชื่อ   

D4: ขอมูลผูจัดทําปริญญานิพนธ 

D5: ขอมูลปริญญานิพนธ  

D6: ขอมูลหมวดหมู 

D7: ขอมูลหลักสูตร 

จากนั ้นนําไปจัดทําเปน Data Dictionary และ 

Metadata ของระบบตอไป 

3) การออกแบบสวนตอประสานกับผู ใช (User 

interface) ประกอบดวยสวนตอประสานใน 4 กระบวนการ 

หลักตามแผนภาพกระแสขอมูล (DFD) ของระบบใหม ดังน้ี   

3.1) กระบวนการเขาสูระบบ ประกอบดวย  

3.1.1) หนาจอเขาสูระบบ (Login) เพื่อตรวจสอบ

สิทธิ์ในการเขาสูระบบ และตรวจสอบวาเปนผูใชกลุมใด โดย

ผ ู  ใช งานจะกรอกชื่อผู ใช  งานระบบ (username) และ

รหัสผาน (password) หากผูใชจํารหัสผานไมได ระบบจะมี

กระบวนการในการตรวจสอบและเซ็ตรหัสผานในการเขา

ระบบผาน e-mail ของผูใชงาน  

3.1.2) เมื่อเขาสูระบบไดแลว ระบบจะแสดงเมนูใน

หนาจอหลักตามกลุ มผูใชงาน ซึ ่งเมนูจะแตกตางกันไป 

อยางไรก็ตามมีเมนูที่เหมือนกัน 2 เมนู คือ เมนูการเพิ่ม

โครงงาน และเมนูการคนหาเพื่อแสดงขอมูลโครงงาน สวน

กลุมอาจารยและผูดูแลระบบ สามารถเรียกดูรายงานอื่นๆ 

จากระบบได สําหรับผูดูแลระบบหนาเว็บไซตจะมีเมนูจัดการ

ผูใชและจัดการระบบเพิ่มเติม 
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รูปที ่2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบใหม 

 

รูปที ่3 แผนภาพกระแสขอมลู (DFD) ของระบบใหม 
 

 
รูปที ่4 แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (ERD) 
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3.2) กระบวนการเพิ ่มขอมูลปริญญานิพนธ 

ผู ใ ช  ทุ ก กลุ ม ส าม าร ถ เ พ่ิ มข อ มู ลป ริญญานิ พนธ  ไ ด  

ประกอบดวยขอมูล 10 ประเด็น ตามรูปที่ 5 โดยหมายเลข 

1 ถึง 8 จะเปนขอมูลของผู จัดทําปริญญานิพนธ (ขอมูล

หลักสูตร หมวดหมู เนื ้อหา ชื่อปริญญานิพนธ ชื ่อปริญญา

นิพนธภาษาอังกฤษ ปการศึกษาท่ีจัดพิมพ ขอมูลนักศึกษา

ผูจัดทําปริญญานิพนธ และขอมูลอาจารยที่ปรึกษาประจํา

ปริญญานิพนธ) สวนหมายเลข 9 ถึง 10 เปนขอมูลเนื้อหา

ปริญญานิพนธ โดยในสวนที่ 10 นั้น จะเปนการอัปโหลดไฟล

ชนิด pdf เขาสูระบบ ตามเนื้อหาปริญญานิพนธแยกทีละบท 

ด วยการคล ิกที่ปุ ม Choose File เพื่อเลือกไฟล ข อมูล

ปริญญานิพนธท่ีตองการเพ่ิม 

3.3) กระบวนการสืบคน สามารถระบุคําคนหาที่

ช องระบุค ําค นหา หรือสืบคนแบบเฉพาะเจาะจง และ

สามารถเลือกการสืบคนจากเขตขอมูลได โดยสามารถสืบคน

ตามชื่อปร ิญญานิพนธ ภาษาไทย ชื่อปร ิญญานิพนธ

ภาษาอังกฤษ บทคัดยอ รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาที่รวมจัดทํา

ปริญญานิพนธ และสามารถจํากัดผลการสืบคนเพิ่มเติมได 

โดยระบุหมวดหมูเนื้อหา ระบุหลักสูตร รวมถึงระบุปที่เริ่ม

และปที่สิ้นสุดได ตามรูปที่ 6 โดยระบบจะทําการคนหาและ

นําผลมาแสดงเปนรายการที ่ผู ใชสามารถเจาะลึก เพื ่อดู

รายละเอียดของขอมูลในระดับถัดไปได ตามรูปที่ 7 

3.4) กระบวนการออกรายงาน เปนสวนที่ทําขึ้นตาม

ความต องการของผู ใช กลุมอาจารย และผูดูแลระบบ  

โดยสามารถออกรายงานในรูปแบบของกราฟและตารางที่

แสดงจํานวนรายงานปริญญานิพนธ จําแนกตามหมวดหมู

ปริญญานิพนธ ตามรูปท่ี 8 และอาจารยท่ีควบคุมปริญญา

นิพนธ ตามรูปท่ี 9 

3.5) กระบวนการจัดการระบบขอมูล เปนสวนของ

ผูดูแลระบบที่สามารถเพิ่มขอมูลสมาชิก แกไขขอมูลสมาชิก 

รวมถึงปดการใชงานสมาชิก และจัดการขอมูลปริญญานิพนธ

ได โดยสามารถเพิ่มขอมูลนักศึกษาเขาระบบได 2 แบบ คือ 

(1) นําเขาจากไฟลประเภท csv (2) เพ่ิมในรูปแบบรายบุคคล 

รวมทั้งสามารถแกไขรายละเอียดนักศึกษาแตละรายได 

 

 
รูปที ่5 การเพิ่มขอมูลปริญญานิพนธ 

 

 

รูปที ่6 การสืบคนและผลการสืบคนขอมูลปรญิญานิพนธ 
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รูปที ่7 การสืบคนและผลการสืบคนขอมูลปรญิญานิพนธ 
 

รูปที ่8 จํานวนเลมปรญิญานิพนธ  

จําแนกตามหมวดหมูเน้ือหา 

 

รูปที ่9 จํานวนเลมปริญญานิพนธ  

จําแนกตามอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

4. ผลการพฒันาและการทดสอบระบ 

ในการพัฒนาระบบดังกลาวผู ว ิจ ัยดําเนินการ

พัฒนาพรอมทั้งทดสอบระบบอยางตอเนื่อง ดังนี ้

1) การตรวจสอบที่ละหนวยยอย (Unit Testing) 

จะประกอบดวย 

1.1) ตรวจสอบการ login เขาระบบและการลืม

รหัสผาน ซึ่งพบวาระบบดําเนินการไดตามที่วางเปาหมายไว 

1.2) ทดสอบการเพิ่มขอมูลปริญญานิพนธ จํานวน 

110 เลมเขาสูระบบ ซึ่งผลการทดสอบพบวาระบบสามารถ

เพิ่มขอมูลปริญญาน ิพนธ  เข าสู ฐานข อม ูลของระบบ

สารสนเทศได 100 เปอรเซ็นต โดยจะมีการทดสอบความ

ผิดพลาดระหวางการนําเขาในหลายๆ รูปแบบ เชน กรอกไม

ครบถวนระบบจะไมสามารถเพิ่มขอมูลปริญญานิพนธเขาสู

ระบบได โดยระบบจะมีการแจงเตือนใหกรอกขอมูลให

ครบถวนหรือกรอกขอมูลใหถูกตอง ซึ่งพบวาระบบสามารถ

ดําเนินการไดตามที่ออกแบบไว 

1.3) ทดสอบการสืบคนปริญญานพินธ โดยทดลอง

สืบคนปริญญานิพนธทั้งหมด 40 สถานการณ พบวา ระบบ
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สามารถคนหาและแสดงขอมูลปริญญานิพนธ ตามคําสําคัญ 

(Keywords) ได และหากคนหาแลวไมพบ ระบบจะมีการ

แจงเตือนวาไมพบขอมูลปริญญานิพนธ 

1.4) ทดสอบการแสดงรายงานตางๆ ในรูปของ

กราฟและขอมูลรายละเอียดตางๆ พบวาสามารถแสดงคา

ขอมูลไดอยางถูกตองตามที่ออกแบบไว 

2) การตรวจสอบเชื ่อมโยงระหวางหนวยยอย 

(Integration Testing) ทดสอบการทํางานสงตอกันระหวาง

หนวยยอย โดยทดสอบขอมูลปริญญานิพนธ จํานวน 110 ชุด

ขอมูล และขอมูลผูใชงานระบบ จํานวน 220 ชุดขอมูล เพ่ือ

ทดสอบการเชื ่อมโยงกันในแตละหนาของระบบ ผลที่ไดมี

ดังนี ้

2.1) ทดสอบการเชื ่อมโยงระหวางกระบวนการ

เพิ่มขอมูลปริญญานิพนธ การสืบคนและการแสดงผลการ

คนหาปริญญานิพนธ โดยกําหนดสถานการณตามประเภท

หลักสูตร หมวดหมู รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา และกําหนดคํา

สําคัญ (Keywords) จํานวน 30 สถานการณ พบวาทุกหนา

ในระบบมีการเช่ือมโยงกัน และสามารถทํางานไดถูกตองตาม

ฟงกชันที่กําหนด และสามารถออกรายงานไดตรงตามความ

ตองการ 

2.2) ทดสอบการเชื ่อมโยงระหวางกระบวนการ

สืบคน การแสดงผลรายงานปริญญานิพนธ และจัดการขอมลู 

โดยกําหนดสถานการณแกไขปริญญานิพนธ จ ํานวน 5 

สถานการณ และลบปริญญานิพนธ จํานวน 5 สถานการณ 

ภายใตเงื่อนไขตางๆ พบวาขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกัน 

และสามารถแสดงผลและสรุปสารสนเทศตางๆ ไดอยาง

ถูกตองตามฟงกชันที่กําหนด 

3) การตรวจสอบทั ้ งระบบ (System Testing) 

ทดสอบระบบรวมกันระหวางผูวิจัยและผูใชงานระบบ โดยให

ผูใชทดลองใชตามสถานการณตางๆ และปรับแก ทั้งนี้ไดให

ผูใชระบบทั้ง 3 กลุม ตรวจสอบและทดลองใชอีกครั้ง จากนั้น

ใหตอบแบบประเมินความพึงพอใจใน 4 ดาน ไดแก (1) ดาน

ความสามารถในการทํางานของระบบ (2) ดานความยากงาย

ตอการใชงาน (3) ดานความปลอดภัยของขอมูล และ (4) 

ดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม ดวยแบบสอบถาม ผลการ

ประเมินเปนไปตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 พบวา (1) กลุม

นักศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

4.04 (S.D.= 0.74) (2) กลุ มคณาจารยมีคาเฉลี ่ยความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 3.81 (S.D.= 0.74) (3) กลุม

ผูดูแลระบบมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด 4.30 (S.D.= 0.69)

ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจในการทดลองใชระบบจําแนกตามกลุมผูใชระบบ 

ประเด็นการประเมิน 
กลุมนักศึกษา กลุมคณาจารย กลุมผูดูแลระบบ 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ 3.95 0.73 3.70 0.66 4.20 0.68 

2. ดานความยากงายตอการใชงาน 4.08 0.76 3.85 0.75 4.27 0.70 

3. ดานความปลอดภัยของขอมูล 3.99 0.70 4.15 0.67 4.67 0.58 

4. ดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม 4.15 0.75 3.80 0.77 4.33 0.62 

เฉลี่ยโดยรวม 
4.04 0.74 3.81 0.74 4.30 0.69 

ระดับมาก ระดับมาก ระดับมากที่สุด 

5. ผลการนําระบบบไปใชงาน  

กอนนําระบบไปใชงานผูวิจัยทําการถายโอนขอมูล 

(Data conversion) จากระบบปจจุบันที่ขอมูลอยูในรูปของ

แฟ มข อมูล Word  Excel หร ือ  Google Sheet รวมทั้ ง 

AppSheet เขาสูตารางทั้ง 7 ตาราง (Import) ใน MySQL 

ของระบบใหม  โดยการนําข อมูลน ักศึกษาในแตละป

การศึกษา (D1: ขอมูลสมาชิก User) ที ่อยูในรูปของไฟล 

Excel เขาระบบนั้น ใชวิธีนําเขาผานหนาเว็บที่พัฒนาขึ้น 

สวนตารางขอมูลคณาจารย ขอมูลผูดูแลระบบ ใชวิธีการปอน

ขอมูลเขาสูตาราง เชนเดียวกับขอมูลมาตรฐานตางๆ ไดแก 

ขอมูลประเภทสมาชิก (D2: User_Type)  ขอมูลคํานําหนา

ชื ่อ (D3: Prefix) ขอมูลหมวดหมู (D6: Group) และขอมูล
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หลักส ูตร (D7: Curriculum) ส วนตารางข อมูลปริญญา

นิพนธ (D5: Project) ที่ตองสัมพันธกับตารางขอมูลผูจัดทํา

ปริญญานิพนธ (D4: Project_Relation) ขอมูลหมวดหมู 

และขอมูลหลักสูตรนั้น ใชวิธีกรอกขอมูลลงตารางพรอมกับ

ตรวจสอบความถูกตองของความสัมพันธโดยผูวิจัย 

สําหรับการเปลี่ยนไปใชระบบใหมนั้น ใชวิธีเปลี่ยน

แบบทันที (Direct Conversion) เนื่องจากขอม ูลแต ละ

ตารางการไดทําการถายโอนมาจากระบบปจจุบันในลักษณะ

ที่พรอมใชงานแลว ซึ่งไมมีผลกระทบตอระบบปจจุบันและ

การใชงานของผูใชแตละกลุม 

6. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

สําหรับการบํารุงรักษาระบบผูใชสามารถสํารอง

ขอมูลเปน Zip File ผาน Google Drive ได สวนการกู คืน

ขอมูลดําเนินการผานระบบ phpMyAdmin ดวยบัญชีผูใช

ของผูดูแลระบบ โดย Import ข อม ูลที่ ได ส ํารองไว บน 

Google Drive เขาสูระบบ 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ระบบคนคืนสารสนเทศ มีหนาที่ชวยแกปญหาใน

การติดตามสารสนเทศใหมๆ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวย

สืบคน คัดเลือกและกรองสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อการใช

ประโยชน ของผู ใช งาน (อ ุ ไร, 2551) ซึ่ งสอดคล องกับ

เปาหมายของการพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันในครั้งน้ี  

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถสืบคนปริญญานิพนธ

ดวยการกําหนดคําสําคัญ (Keyword) หรือจากชื่อปริญญา

นิพนธภาษาไทย ชื่อปริญญานิพนธภาษาอังกฤษ บทคัดยอ 

รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธได และสามารถกรอง

ขอมูลปริญญานิพนธตามเงื่อนไขตางๆ ได เชน หลักสูตร ป

การศ ึกษา หมวดหมู เนื้อหาทางสถิต ิทั้ ง  11 หมวดได  

นอกจากนี้ยังสามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลในรูปของ PDF 

file ได สําหรับคณาจารยและผูดูแลระบบสามารถเรียกดู

รายงานจํานวนเลมปริญญานิพนธจําแนกตามหมวดหมู และ

ปรึกษาหลักได โดยสามารถกรองดูตามปการศึกษา รวมถึง

สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลได ทําใหผูใชทุกกลุมไดขอมูลท่ี

ตรงกับความตองการในเวลาที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น 

ส วนหมวดหมู เนื้ อหาทางส ถิติทั้ ง  11 หมวด 

แผนภาพความสั ม พันธ  ร ะหว า ง เ อนทิ ตี้  (ERD) และ

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) หรือ Metadata จาก

งานวิจัยนี้ สามารถนําไปใชเปนตนแบบ หรือเปนแนวทางใน

การพัฒนาระบบการคนคืนที่เกี ่ยวของได เชน การจัดทํา

รูปแบบการนําเสนอในลักษณะของธุรกิจอัจฉริยะ (Business 

intelligence) รวมไปถึงการพัฒนาการคนคืนในรูปแบบของ

การเรียนรูดวยเครื่อง (Machine Learning) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนประเภทวิจัยและพัฒนาตามแนวคิด

ของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) ผลการวิเคราะห

ระบบ พบวารหัสหมวดหมูของเนื้อหาปริญญานิพนธไมตรง

กับความตองการของผูใช สงผลใหผูใชคนหายากและลาชา 

ไมสามารถคนหาผานออนไลนไดทําใหไมสะดวกและยากตอ

การเขาถึง 

สําหรับเว็บแอปพลิเคชันที ่พัฒนาขึ ้นนี้ สามารถ

รองรับผูใชไดทั้ง 3 กลุม คือ นักศึกษา คณาจารยสาขาวิชา

สถิติ และผูดูแลระบบ ครอบคลุม 4 กระบวนการหลัก ไดแก 

การเขาระบบ การเพิ่มปริญญานิพนธ การสืบคนและออก

รายงานปริญญานิพนธ และระบบการจัดการขอมูล โดย

ระบบฐานขอมูลควรมีอยางนอย 7 ตาราง ไดแก D1: ขอมูล

สมาชิก D2: ขอมูลประเภทสมาชิก D3: ขอมูลคํานําหนาช่ือ 

D4: ขอมูลผูจัดทําปริญญานิพนธ D5: ขอมูลปริญญานิพนธ 

D6: ขอมูลหมวดหมู  D7: ขอมูลหลักสูตร แอปพลิเคชัน

สามารถเพิ ่มขอมูลปริญญานิพนธได สามารถการสืบคน

ขอมูลปริญญานิพนธ ตามหมวดหมูเนื้อหาทางสถิต ิ 11 

หมวดได หรือสืบคนแบบเฉพาะเจาะจง เชน ชื่ออาจารยที่

ปรึกษา ชื่อเรื่อง และสามารถจํากัดผลการสืบคนเพิ่มเติมได 

รวมถึงระบุปที่เริ่มและปที่สิ้นสุดได 

ผลประเมินความพึงพอใจใน 4 ดาน จากผูใชทั้ง 3 

กลุม พบวากลุมนักศึกษา และกลุมคณาจารยสาขาวิชาสถิติ 

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สวนกลุม

ผูดูแลระบบมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด 

ดังนั้นสรุปไดวาเว็บแอปพลิเคชันที ่พัฒนาขึ ้นนี้ 

ช วยใหผู ใช สืบคนหร ือเขาถ ึงขอมูลปร ิญญานิพนธ  ได

ตลอดเวลา ง าย รวดเร ็ว และสะดวก ซึ่งจะชวยนําไปสู

ความคิดตอยอดการทําโครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษา
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รุนตอไปได อีกทั้งสาขาวิชาสามารถใชสารสนเทศไปชวยใน

การวางแผน และพัฒนาหลักสูตรไดดวย 
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