
 
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ตามลําดับหัวขอดังนี้  

2.1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.2 ปญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
2.3 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
2.4 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2.6 ระบบฐานขอมูล MySQL 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 บัณฑิตวิทยาลัย 

สมบัติ นพรัก (2551) ระบุวา บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในดานสงเสริมสนับสนุน ประสานงานและควบคุมคุณภาพ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยแตละแหง
กําหนดบทบาทและภารกิจในสวนของรายละเอียดในการดําเนินการแตกตางกัน 

การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ มีการบริหาร 2 รูปแบบ 
คือ หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย มีผูบริหาร คือ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
หนวยงานดานวิชาการรับผิดชอบ และมีรองอธิการบดีเปนผูบริหาร  

รูปแบบการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
1.  บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูบริหารจัดการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

กลาวคือเงินคาลงทะเบียนท้ังหมดอยูท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  บัณฑิตวิทยาลัยบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ (Multidisciplinary) และคณะเจาของ

หลักสูตรบริหารหลักสูตรของคณะ กลาวคือเงินคาลงทะเบียนแบงตามหนวยงานบริหารหลักสูตร 
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3.  บัณฑิตวิทยาลัยบริหารหลักสูตรภาคปกติ มีหนวยงานเฉพาะบริหารหลักสูตร   
ภาคพิเศษ   

การกําหนดทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย อาจข้ึนอยูกับรูปแบบของมหาวิทยาลัย 2 รูปแบบ 
ตอไปนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ  
1.1 เนนการวิจัยมากกวาการเรียนการสอน  
1.2 เนนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวาปริญญาตรี  
1.3 เนนการนําผลการวิจัยไปใชในการเรียนการสอนและการพัฒนา 

2.  มหาวิทยาลัยท่ีเนนการเรียนการสอน ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ  
2.1 เนนการเรียนการสอนมากกวาการวิจัย  
2.2 เนนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมากกวาหรือเทากับระดับบัณฑิตศึกษา  
2.3 เนนการผลิตกําลังคนเขาสูแหลงงานและสรางงาน 

งานบัณฑิตศึกษาในแตละสถาบัน ควรมีรูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของสถาบันและภาระงานภายใตแนวคิดตอไปนี้ 

1.  สถาบันขนาดเล็กหรือสถาบันท่ีเกิดใหม มีการจัดการบัณฑิตศึกษาในระยะเร่ิมตน
จํานวนหลักสูตรไมมากนัก ควรจะอยูภายใตการดูแลกํากับของอธิการบดีโดยตรง โดยมีรองอธิการบดี 
ฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ  

2.  สถาบันท่ีเปดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาคือ ระดับประกาศนียบัตร ระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก การจัดการงานบัณฑิตศึกษา สวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบ
ของรองอธิการบดีฝายวิชาการ  

3.  สถาบันท่ีมีจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึน และอยูในระยะของ
การขยายงานดานบัณฑิตศึกษาใหมีความหลากหลาย กรอปกับงานรับผิดชอบระดับปริญญาตรีมี
มากข้ึน อธิการบดีอาจมอบหมายใหรองอธิการบดีตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชฝายวิชาการรับผิดชอบ อาทิ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

4.  สถาบันเกาและสถาบันท่ีอยูระหวางการขยายงานบัณฑิตศึกษา จะมีหนวยงาน
เฉพาะทําหนาท่ีบริหารจัดการดานบัณฑิตศึกษาโดยตรงคือ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เปนผูบริหาร  

5.  สถาบันท่ีมีการขยายงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary) 
และเนนความหลากหลายของวิชาชีพ (Professional) อาจมีบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) และ
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บัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะ เชน Graduate School of Environment Studies, Graduate School of Public 
Administration  

6.  สถาบันท่ีมีการรวมกลุมการบริหารจัดการศาสตรท่ีอยูในกลุมเดียวกันหรือ
เกี่ยวของกัน จะมีคณะจํานวนไมมาก โดยยึดหลักการกลุมภารกิจ และในแตละคณะจะมีคณบดี      
2 คน คือ คณบดีฝายปริญญาตรี (Undergraduate) และ คณบดีฝายบัณฑิตศึกษา (Graduate)  

จากการเพ่ิมข้ึนของสถาบันอุดมศึกษาภายใตคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท้ังของรัฐ เอกชน ราชภัฏ ราชมงคลและอาชีวะ ดังนั้นการบริหาร
ในระดับบัณฑิตศึกษาภายใตมหาวิทยาลัยในกํากับ จึงตองมีความชัดเจนวาควรมีคณบดี และบัณฑิต
วิทยาลัยเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ หรือจะใหอยูภายใตความรับผิดชอบของรองอธิการบดี และ
กองบริการวิชาการ 
 
2.2 ปญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

สุเมธ  แสงนาทร (2549) อธิบายวา การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของไทยมีการจัดมาต้ังแตป พ.ศ. 2520 จนถึงปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
เอกชน มหาวิทยาลัยเกิดใหมในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล รวมจํานวน 
127 แหง ตางก็เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อแสดงศักยภาพ      
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ บัณฑิต
วิทยาลัย หรือสํานักงานบัณฑิตศึกษา หรือหนวยงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ตามความเหมาะสม
ของแตละสถาบัน ในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงคปลายทางอันเดียวกันคือ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีความเช่ียวชาญในศาสตรเฉพาะสาขาและพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ ทําวิจัยเปนเพื่อนําศาสตรการวิจัยไปชวยพัฒนาประเทศ 

ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของงานผลิตบัณฑิตศึกษา เพื่อจะใหเกิดความเขมแข็ง
และการรวมมือทางวิชาการโดยการจัดต้ังหนวยงานประสานงานบัณฑิตข้ึนเรียกวา สภาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานของสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย ต้ังอยู
ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ สมาชิกประกอบดวย มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเปด 
มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล วัตถุประสงคของสภาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย คือ เพื่อใหการเปดสอนบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน กลุมของบัณฑิตศึกษา     
มีความสามัคคีกัน และเกิดความรวมมือทางวิชาการ 
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ปญหาท่ีพบในการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย ปญหาสวนใหญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ปญหาผูเรียนสําเร็จไมครบจํานวนท่ีเขาเรียน การติดตามวิทยานิพนธเนื่องจากผูเรียนไมไดทํา
ตอเนื่อง อยูหางไกลแหลงศึกษาคนควาผูควบคุมวิทยานิพนธไมเพียงพอ ปญหาเร่ืองมาตรฐาน
วิทยานิพนธ ปญหาผูเรียนชอบเรียนไมชอบทําวิทยานิพนธ กลยุทธในการแกปญหามีดังนี้ 

1. การบริหารบัณฑิตศึกษา ควรมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ความรวมมือ
ระหวางผูบริหารระดับสูง  ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา ความรวมมือ
ระหวางองคกรนอกมหาวิทยาลัย 

2. การเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรตามศักยภาพ
ของแตละสถาบัน พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูรวมกัน      
มีการใชทรัพยากรทางการบริหารรวมกัน 

3. มาตรฐานศักยภาพอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา คุณสมบัติผูสอนและวิทยากรพิเศษ  
ผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูสอบวิทยานิพนธ บุคลากรสายสนับสนุนไดแก ผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิทยานิพนธ บุคลากรผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา 

4. การจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ไดแก การจัดสัมมนาวิชาการ   
การจัดทําวารสารและส่ือส่ิงพิมพ มีการดําเนินการจัดรวมในกลุมราชภัฏภาคเหนือและราชมงคล  
การจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส การจัดนิทรรศการและการวิจัย 

5. มาตรฐานวิทยานิพนธ ไดแก  รูปแบบวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ การสอบ
วิทยานิพนธ เกณฑการจบ โดยมีการตีพิมพบทความวิชาการจากวิทยานิพนธหรือการนําเสนอ
วิทยานิพนธในท่ีประชุมวิชาการ 
 
2.3 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2551) ใหรายละเอียดในคูมือการศึกษา
ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2551 เกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศไว ณ วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2550 โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอบังคับนี้เปนการรักษามาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป แบงเปน 
9 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษา ไดแก ปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอมูลรายละเอียดของระบบการจัดการศึกษา การคิดหนวยกิต 
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โครงสรางหลักสูตร การรับและเทียบโอนหนวยกิต จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย และภาระงานท่ี
การเปนท่ีปรึกษางานวิจัย 

หมวดท่ี 2 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับเขาเปนนักศึกษา ไดแก คุณสมบัติของ   
ผูเขาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และขอมูล
รายละเอียดการรับเขาเปนนักศึกษา  

หมวด 3 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา การ
เพิ่มและการถอนรายวิชา และการยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 

หมวด 4 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบงานวิจัย การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

หมวด 5 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการลา การลาพักการศึกษา และการลาออก 
หมวด 6 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเทียบโอนหนวยกิตและการยกเวนการเรียน 

และรายวิชาท่ีจะรับและเทียบโอนหนวยกิตได 
หมวด 7 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการพนสภาพนักศึกษา 
หมวด 8 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษา การขออนุมัติสําเร็จ

การศึกษาและขอรับปริญญา 
หมวด 9 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร  
 

2.4 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2551) ไดใชประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง ข้ันตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2551 เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย     
มีคุณภาพ แสดงข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานวิจัย ดังรูป 2.1 
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รูป 2.1  แผนภาพสรุปข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานวจิัย 

การอนุมัติหวัขอและอาจารยท่ีปรึกษา 

การสอบเคาโครง 

การอนุมัติเลมเคาโครง 

การสอบงานวจิัย 

การสงตรวจงานวิจยัฉบับปรับปรุง 

การสงเลมสมบูรณ 

การสงเร่ืองขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
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รูป 2.2 ขั้นตอนการทํางานวจิัยของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

ตัวยอ ป. หมายถึง ประธานกลุม/แขนง/สาขาวิชา กก.บฑ. คณะ หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ บว หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย 
 กก. หมายถึง กรรมการ ป.กก.หลักสูตร หมายถึง ประธานกรรมการประจําหลักสูตร  

13 
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2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2552) ไดใหความหมายของคําวา ระบบสารสนเทศเพ่ือ    

การจัดการ (Management Information System - MIS) หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประกอบผลและ
จัดรูปแบบใหไดสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจของผูบริหารเพื่อให      
การดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

TASANA (2552) กลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
จําแนกเปนกลยุทธการจัดการท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ กลยุทธระบบสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศ ตองสัมพันธและสอดคลองกับนโยบายกลยุทธ 
วัตถุประสงค แผนงานขององคการรวมท้ังวิธีการดําเนินงาน ดังรายละเอียดของแตละดานดังนี้ 

กลยุทธระบบสารสนเทศ คือ การกําหนดระบบสารสนเทศท่ีตองการวาสรางระบบ
สารสนเทศเพ่ือวัตถุประสงคใด เชน  เปนระบบสารสนเทศท้ังองคการ หรือเปนระบบระดับฝายงาน
ในองคการ  กําหนดลักษณะและรูปแบบของสารสนเทศท่ีตองการ ความตองการสารสนเทศตอง
สอดคลองกับแผนกลยุทธขององคการ ซ่ึงเปนแผนงานองคการที่กําหนดวาหนวยงานควรมีระบบ
สารสนเทศใดบางในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหสนองเปาหมาย
ดังกลาว การกําหนดความตองการระบบสารสนเทศ อาจใชการวิเคราะหระบบสารสนเทศของท้ัง
องคการ จําแนกตามหนาท่ีการทํางาน กระบวนการทํางาน และขอมูลท่ีตองใช หรืออาจใชการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ระบบสารสนเทศในองคการสามารถ
จําแนกไดตามระดับการจัดการในองคการ ระบบสารสนเทศตามหนาท่ีงาน และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการทํางานขององคการ และระบบสารสนเทศก็อาจนําไปใชเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
ไดข้ึนอยูกับกลยุทธขององคการ 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช เพื่อจัดทําหรือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยพิจารณาวา  ระบบสารสนเทศท่ีตองการนั้นมีกิจกรรมหรือ
กระบวนการทํางานใดท่ีตองใชเทคโนโลยี อุปกรณ เทคนิคและกระบวนการ รวมถึงการส่ือสาร
ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ เพื่อนําไปใชในงานท่ีเกี่ยวของ 

กลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการเพ่ือใหการจัดทําระบบ
สารสนเทศสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีต้ังไว โดยพิจารณาวา จะสามารถทําไดอยางไร 
และทําอยางไรจึงเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นกลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศจึงเกี่ยวของกับประเด็น
การจัดการ 3 ประการ คือ  ประเด็นปญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการทําแผนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเด็นการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ ไดแก การจัด
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องคการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน และประเด็นการควบคุม
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 
2.6 ระบบฐานขอมูล MySQL 

พรอมเลิศ หลอวิจิตร (2550) ระบบฐานขอมูล MySQL (MY Structured Query Language) 
คือ โปรแกรมฐานขอมูล มีหนาท่ีเก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับคําส่ัง SQL (Structured Query 
Language) เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูล ท่ีตองใชรวมกับเคร่ืองมืออ่ืนอยางสอดคลอง เพื่อใหได
ระบบท่ีรองรับความตองการของผูใช เชน เคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) และโปรแกรมประมวลผล
ฝงเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) MySQL เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ใชในการจัดการดาตาเบส 
(Database) โดยใชภาษา SQL ถูกพัฒนาโดย บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน เปนโปรแกรม
ท่ีไดรับความนิยม เพราะเปน shareware ท่ีสามารถนํามาใชงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และใชงานไดท้ังระบบปฏิบัติการ windows และ linux  ฐานขอมูล MySQL ซ่ึงในปจจุบันเปนท่ี
นิยมมาก เนื่องจากประสิทธิภาพการใชงาน ความเสถียรภาพของระบบฐานขอมูล อยูในระดับท่ีดี
พอสมควร และเปดใหใชบริการฐานขอมูลฟรี ทําใหแนวโนมในอนาคตมีเพิ่มมากข้ึน  
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สมศักดิ์ บุตรสีทา (2547) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากรูปแบบเดิมท่ีเปนระบบทําดวยมือไปสูการใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใช
งานในระบบเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะเว็บ โดยพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ และ
ระบบเครือขายแอพพลิเคช่ัน โดยใชโปรแกรม PHP ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรม 
MySQL เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล จากการศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศงานวิจัย
สามารถทําการสืบคนไดงาย มีความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน ขอมูลมีความถูกตองและ
สามารถผลิตสารสนเทศไดครบถวนตามท่ีผูใชตองการ  

อุบลวรรณา  เกษตรเอ่ียม (2547) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Windows ME     
ใชโปรแกรม PHP เปนเครื่องมือในการพัฒนา และไดสรางฐานขอมูลเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
MySQL จากผลการศึกษาพบวา ระบบสามารถใหบริการสารสนเทศไดถูกตองและแมนยํา          
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหกับผูใชทุกฝาย แตยังมีขอจํากัดในความสามารถของระบบบางสวนท่ียัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได เนื่องจากมีความหลากหลายของกลุมผูใช ซ่ึงความตองการ
เหลานั้นจะเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาระบบอ่ืนตอไป 
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ชยุตม แสนหลวง (2548) ไดพัฒนาระบบการจัดการขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชระบบฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย โดยมีขอบเขต
การศึกษาทางดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลประวัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ ตลอดจน      
การจัดทําสารสนเทศสําหรับผูบริหาร พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ ใชภาษา PHP  
ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชันและใชโปรแกรมฐานขอมูล MySQL เปนเคร่ืองมือในการจัดการ
ฐานขอมูลของระบบ จากผลการศึกษาพบวาสามารถนําระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนไปใชกับ     
การบริหารจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแทนระบบการทํางานเดิมได  
ทําใหการดําเนินการตาง ๆ ของผูบริหารและบุคลากรมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และเปนแนวทาง
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับดานอ่ืน ๆ ตอไปได 

เทวัญ ทองทับ (2548) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับงานบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของและนํามา
วิเคราะหโดยใชแนวความคิดของวงจรการพัฒนาระบบ จากผลการศึกษาพบวา ระบบงานในแตละ
ระบบ อันไดแก ระบบงานบุคลากร ระบบงานงบประมาณ ระบบงานวิจัย ระบบงานวิเทศสัมพันธ 
และระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน และทุก ๆ ระบบงานมี   
การออกแบบใหมีความเปนมิตรกับผูใชและมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และท่ีสําคัญไดระบบท่ี
ตรงกับความตองการของผูใชงาน ทําใหมีการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน 

ศิวกานต สะทาน (2548) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการดําเนินการคนควาแบบอิสระ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและอาจารย ใหสามารถสืบคนขอมูลและรายละเอียดการดําเนิน 
การคนควาแบบอิสระไดอยางถูกตอง ครบถวนและทันสมัย ระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนในรูปแบบ
เว็บเพจบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยพัฒนาโปรแกรมจากภาษา PHP เพื่อติดตอกับ
ฐานขอมูล MySQL กลุมผูใชงานคือ กลุมผูดูแลระบบซ่ึงสามารถจัดการขอมูลในระบบ และกลุม
นักศึกษา อาจารยท่ีสามารถสืบคนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ จากผลการศึกษาพบวา ผูใชมีความพอใจ
ระบบงานท้ังหมดในระดับมาก และมีความเห็นวาสามารถนําระบบไปชวยในการดําเนินการคนควา
แบบอิสระของนักศึกษา และใหประโยชนแกผูดําเนินการคนควาแบบอิสระไดจริง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามลําดับ 


