
 
บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มาต้ังแตป พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย ครู 
ตลอดจนบุคลากรจากองคกรตางๆ ในสวนภูมิภาค ใหมีความรูความสามารถในระดับสูง สามารถ
นําความรูและวิชาการท่ีไดรับไปใชในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ ในปการศึกษา 2551 
บัณฑิตวิทยาลัยมีสาขาวิชาท่ีอยูในสังกัดท้ังหมด 15 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาลุมน้ําโขงและสาละวิน
ศึกษา สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ือและการส่ือสาร สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมี 8 สาขาวิชา     
ท่ีเปดสอนในปการศึกษานี้ ไดแก สาขาวิชาลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือและ
การส่ือสาร สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร มีนักศึกษาจาก 8 สาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2551 จํานวน 165 คน และมี
แนวโนมของจํานวนนักศึกษาท่ีจะเพิ่มข้ึนทุกป  

บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ท้ังหมด ทําใหเปนศูนยกลางขอมูลของการศึกษา แตการเก็บขอมูลตางๆ ยังอยูในรูปของเอกสาร
และมีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟทเอ็กเซล (Microsoft Excel) เชน 
ทะเบียนประวัตินักศึกษา ทะเบียนประวัติอาจารยผูสอน ขอมูลงานวิจัย เปนตน จากเดิมบัณฑิต
วิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาไมมากนัก การจัดเก็บและคนหาจะทําไดงาย แตเม่ือจํานวนของนักศึกษา
ท่ีเพิ่มข้ึนในแตละปมีมากข้ึน จํานวนของขอมูลก็มีมากข้ึนตามไปดวย ทําใหยากตอการจัดเก็บ    
การสืบคน รวมถึงการจัดทํารายงาน ผูบริหารไมสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังไดทันที ตองอาศัย
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การคนหาจากเอกสารทําใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจและการบริหารงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   

การติดตามขอมูลของนักศึกษา รวมถึงการติดตามสถานะในการดําเนินงานวิจัยของ
นักศึกษาไมเปนปจจุบันและไมสามารถตรวจสอบไดทันที เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
เอกสาร ซ่ึงอาจมีการสูญหายไดงายและยากตอการคนหา และนอกจากนี้นักศึกษาท่ีเรียนจบ         
ในรายวิชา (Course Work) แลว สวนมากจะไมไดเขามาในมหาวิทยาลัย การติดตอประสานงาน 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ทําไดไมสะดวกและมักเกิดความผิดพลาด บางคร้ังติดตอไมได 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลออนไลน     
ทําใหสะดวกและงายในการนําขอมูลมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการ
สารสนเทศแบบทันทวงที การออกรายงานสารสนเทศเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในวิเคราะหและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารท่ีมีความถูกตองเปนปจจุบัน สามารถสงเอกสารออนไลนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการติดตออาจารยท่ีปรึกษาและยังชวยอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาท่ีอยู
หางไกลในกรณีท่ีไมสามารถเขามาติดตอไดดวยตนเอง ระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงระบบการสืบคนขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลงานวิจัยและขอมูล
เง่ือนไขการศึกษา ท่ีทําไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม  
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 ไดระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1.3.2 ไดระบบฐานขอมูลออนไลน ท่ีมีความเปนปจจุบัน มีความถูกตองไมซํ้าซอน 
สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

1.3.3 ไดรายงานสารสนเทศสําหรับผูบริหารท่ีสามารถนําไปวิเคราะหและตัดสินใจ
สําหรับการวางแผนและการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขต 

ในการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

1.4.1.1 ขอบเขตดานผูใช แบงเปน 5 ระดับ ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ   
ในการจัดการขอมูล ดังนี้ 

1) นักศึกษา สามารถดูขอมูลสารสนเทศทั่วไป ขอมูลประวัติสวนตัว 
ขอมูลงานวิจัย ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา สามารถสงเอกสารออนไลน และสืบคนขอมูลได 

2) อาจารย สามารถดูขอมูลสารสนเทศท่ัวไป ขอมูลประวัติสวนตัว  
ขอมูลนักศึกษา ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา และขอมูลงานวิจัยของ
นักศึกษา และดูขอมูลเอกสารรับเขาได 

3) ผูบริหาร คือ ผูบริหารในหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย สามารถดูขอมูล
สารสนเทศท่ัวไป รายงานสารสนเทศและรายงานงบประมาณเก่ียวกับงานวิจัย เพื่อนําไปใชวิเคราะห
และตัดสินใจในการบริหารงานได 

4) เจาหนาท่ี คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
สามารถเพิ่ม แกไข ปรับปรุงขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลงานวิจัย ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
ขอมูลพื้นฐานของระบบ ไดแก ขอมูลพื้นฐานของท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานทางวิชาการ สามารถ
สืบคนขอมูล เพิ่มขาวสาร/ประชาสัมพันธ และดูรายงานสารสนเทศได 

5) ผูดูแลระบบ คือ ผูท่ีสามารถกําหนดสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชงาน
ในระบบ สามารถเพ่ิมผูใชงาน และสืบคนผูใชงานได 

1.4.1.2 ขอบเขตดานระบบงาน 
1) ระบบจัดการความปลอดภัย 

(1) จัดเก็บขอมูลผูใชระบบ เชน ขอมูลผูใช (username) และรหัสผาน 
(Password) เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานและจําแนกสิทธ์ิผูใชท่ีเขาสูระบบ 

(2) ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานและระดับการเขาถึงขอมูลตาม
หนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการขอมูล  

2) ระบบประชาสัมพันธขาวสารและการติดตอกับผูใช 
(1) การประกาศขาวสารและการประชาสัมพันธตางๆ 
(2) เว็บบอรด (Webboard) 
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3) ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา  
(1) ขอมูลนักศึกษาและขอมูลสารสนเทศท่ัวไป 
(2) ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
(3) ขอมูลงานวิจัย 
(4) สงเอกสารออนไลน เชน การสงเอกสารรายงานความกาวหนา

ในการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบ สงเอกสารเสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณากอนการอนุมัติ 

4) ระบบจัดการขอมูลอาจารย 
(1) ขอมูลอาจารย และขอมูลสารสนเทศท่ัวไป 
(2) ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา 

ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา และขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
(3) ขอมูลเอกสารรับเขา 

5) ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน 
(1) ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ไดแก คํานําหนาช่ือ ขอมูลมหาวิทยาลัย 

ขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ ขอมูลจังหวัด และขอมูลศาสนา 
(2) ขอมูลพื้นฐานทางวิชาการ ไดแก ขอมูลผูบริหาร ขอมูลคณะ 

ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลแขนงวิชา ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอมูลหมูเรียน ขอมูล
ประเภทเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลข้ันตอนงานวิจัย ขอมูลอัตราคาตอบแทนงานวิจัย 

6) ระบบจัดการงานวิจัย 
(1) เพิ่มขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
(2) ตรวจสอบสถานะในการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษา  
(3) ออกเอกสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย 
(4) ขอมูลงบประมาณเกี่ยวกับคาใชจายการดําเนินงานวิจัย 

- คํานวณงบประมาณเก่ียวกับการจัดการงานวิจัย ไดแก 
คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ และคาตอบแทนการตรวจรูปแบบ
การใชภาษาในงานวิจัย 

- คํานวณการตั้งงบประมาณงานวิจัยประจําป 
7) ระบบออกรายงานสารสนเทศ 

(1) รายงานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
- รายงานขอมูลนักศึกษารายบุคคล 
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- รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา 
- รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามคณะท่ีสังกัด 
- รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามสาขาวชิา 
- รายงานขอมูลนักศึกษาตามสถานภาพจําแนกตามสาขาวิชา 

(2) รายงานขอมูลเกี่ยวกับอาจารย 
- รายงานขอมูลประเภทอาจารยจาํแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
- รายงานขอมูลประเภทอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  

(3) รายงานการดําเนินงานวิจัย 
- รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีอยูในชวงข้ันตอนการดําเนินงาน

วิจัย โดยจําแนกตามข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้ การอนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา การสอบ
เคาโครง การอนุมัติเลมเคาโครง การสอบงานวิจัย การสงตรวจงานวิจัยฉบับปรับปรุง (กอนเขาเลม)  
การสงเลมสมบูรณ และการสงเร่ืองขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

- รายงานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 
- รายงานงบประมาณเกี่ยวกับการดําเนนิงานวิจยั 
- รายงานรายช่ืองานวิจยัท่ีผานการอนุมัติแลว 

(4) รายงานหลักสูตรท่ีเปดสอนตามปการศึกษา 
1.4.2 วิธีการศึกษา 

1.4.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) สัมภาษณท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ เจาหนาท่ี ผูบริหาร นักศึกษา 

อาจารย เพื่อรับทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและความตองการของระบบ 
2) ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานจากขอมูลจากเอกสารและ

แบบฟอรมท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 
1.4.2.2 วิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.4.2.3 พัฒนาระบบตามท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไว 
1.4.2.4 ติดต้ังและทดสอบการทํางานของระบบเพื่อแกไขสวนท่ีผิดพลาด 
1.4.2.5 ประเมินผลการใชงานระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  และจัดทําคูมือการใชงาน 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
บัณฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษาข้ันสูงกวาระดับปริญญาตรี ไดแก ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงหรือเขียนข้ึนโดยนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มีการนําเสนออยางเปนระบบระเบียบตามแบบแผนท่ีสถาบันการศึกษากําหนด และ
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในท่ีนี้จะกลาวรวมถึง ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.6.1 ซอฟตแวร ท่ีใชในการคนควาแบบอิสระ ไดแก 
1) ภาษา PHP 4.04 
2) ฐานขอมูล MySQL 
3) โปรแกรม AppServ  
4) โปรแกรม MySQL-Front 
5) โปรแกรม Edit Plus 2.0  
6) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
7) โปรแกรม Microsoft Word 2007 

1.6.2 ฮารดแวร ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 2.8 GHz อุปกรณบันทึกผลฮารดดิสก (Hard 

Disk) ขนาด 120 กิกะไบต  หนวยความจําสํารอง (RAM) ขนาด 3 GB 
2) เคร่ืองพิมพเลเซอร 

 
1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการและรวบรวมขอมูล 

1.7.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.7.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.7.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.7.4 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


