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บทนํา 

 
1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมเร่ิมจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนในป พ.ศ.2517 โดย
คณะวิทยาศาสตรไดรับอนุมัติใหเปดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยาและ
ฟสิกสเปนคณะแรก ไดมีคณะตางๆ หลายคณะเตรียมโครงการท่ีจะขยายการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรีในแผนพัฒนาระยะท่ี 4 (พ.ศ.2520 – 2524) มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงพิจารณาเห็นวาการ
ดําเนินการขยายการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีท่ีคณะตางๆ กําลังเตรียมการอยูนั้นควรจะ
ดําเนินการในรูปของบัณฑิตวิทยาลัยเชนเดียวกับสถาบันอ่ืนดังนั้นในปพ.ศ.2519 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหมจึงไดจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยข้ึน โดยเปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากับคณะของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อเปนหนวยประสานงานดานการเรียนการสอนและดานมาตรฐาน 
หลักสูตรข้ันบัณฑิตศึกษาโดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือการจัดการศึกษารักษามาตรฐานทางวิชาการ
และประสานงานการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพื่อ
ผลิตบัณฑิตระดับสูงกวาปริญญาตรีออกไปทําหนาท่ีอาจารย นักวิชาการ นักบริหารและผูประกอบ 
การอาชีพในสาขาวิชาตางๆ เพื่อสนองความตองการของประเทศและสังคม นอกจากน้ียังสงเสริม
การคนควาวิจัยและความกาวหนาทางวิชาการในสาขาตางๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาท่ีวางนโยบาย กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ  ประสานงานดาน
บัณฑิตศึกษา และจัดดําเนินการดานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษารวมกับคณะท่ีเปดสอนระดับ 
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553) 
 จากขอมูลสถิติของฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา    สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม  พบวาการดํา เนินงานท่ีผ านมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ.2517  จนถึงป พ.ศ.2552        มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวน 
25,902 คน (ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2553) จากจํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานมาทําใหมี
วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัยเปนจํานวนมากและทุกปการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะมีวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระใหมๆ เพ่ิมข้ึนทุกป ปจจุบันเทคโนโลยี
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สารสนเทศไดมีการพัฒนาและกาวหนามากข้ึน ทําใหทุกองคกรมีการนําเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเตอรเน็ตมาใช เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัยท่ี
จากเดิม จะใชการเก็บรวบรวมวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระโดยจากการจัดเก็บเพียงใน
รูปแบบกระดาษ ตอมาไดเพิ่มเปนการจัดเก็บในรูปแบบของซีดีรอมและจัดเก็บใหอยูในรูปแบบของ
ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสามารถสืบคนไดโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 
ปจจุบันยังจําเปนตองอาศัยฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสในการสืบคนจากฐานขอมูล
งานวิจัยอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด (CMU e-Thesis) แตยังไมมีฐานขอมูลสําหรับใชในการ
สืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระท่ีเปนฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัยเอง จึงยังมี
ขอจํากัดในการที่จะบริหารจัดการฐานขอมูล เกี่ยวกับการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ
อิสระเร่ืองใหมๆ ใหมีความทันสมัยของขอมูลอยูเสมอเนื่องจากตองใหทางสํานัก หอสมุดเปน
ผูบริหารจัดการขอมูลของวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระท้ังหมด 
 ดังนั้นผูศึกษา จึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนสําหรับวิทยานิพนธ
และการคนควาแบบอิสระเพ่ือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพื่อแกไขขอจํากัดในดานการ
สืบคน ความทันสมัยของฐานขอมูล ชวยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สําหรับนักศึกษาบัณฑิตและ
ผูสนใจท่ัวไปที่ตองการสืบคนเกี่ยวกับวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ อีกท้ังเพื่อใหสามารถ
เก็บสถิติเกี่ยวกับวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหวางแผนการ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตอไปในอนาคตและชวยบริหารจัดการฐานขอมูลเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และฐานขอมูลมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน  
 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.3   ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

     1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

     2) ไดฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บและสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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1.4  ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
   1)  ขอบเขต 
  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ประกอบดวยรายละเอียดของระบบ ดังนี้ 
  1.1) สวนการจัดการฐานขอมูลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  
  1.2) สวนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระจากเง่ือนไข  
   -  สืบคนขอมูลจากช่ือเร่ือง 
   -  สืบคนขอมูลจากผูแตง 
   -  สืบคนขอมูลจากรหัสนักศึกษา 
   -  สืบคนขอมูลจากคณะ 
   -  สืบคนขอมูลจากสาขาวิชา 
   -  สืบคนขอมูลจากปท่ีสําเร็จการศึกษา 
   -  สืบคนขอมูลจากอาจารยท่ีปรึกษา 
   -  สืบคนขอมูลจากกรรมการสอบ 
   -  สืบคนขอมูลจากวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระยอดเยี่ยม / ดีเดน 
  1.3) สวนการนําเสนอขอมูลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระแสดงใน
รูปกราฟ จําแนกเปนสวนตางๆ คือ 
   -  กราฟแทงแสดงจํานวนของวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระท้ังหมด
ในแตละปการศึกษา 
   -  กราฟวงกลมแสดงจํานวนของวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระแยก
ตามคณะตางๆ 
   -  กราฟวงกลมแสดงจํานวนของวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระแยก
ตามสาขาตางๆ 
   -  กราฟแสดงขอมูลวิเคราะหการสําเร็จการศึกษา แยกตามป คณะ และสาขา 
  1.4) สวนการจัดการสมาชิก  การกําหนดสิทธิของผูใชในแตละระดับ คือ  
   -  ผูดูแลระบบ    
   -  ผูนําเขาขอมูล 
   -  ผูใช  
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 2)  วิธีการศึกษา 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ประกอบดวยข้ันตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
  2.1) ศึกษาระบบงานปจจุบันของการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  
  2.2) วิเคราะหระบบ เพื่อศึกษาขอมูลสารสนเทศปจจุบัน เชน Data Flow Diagram 
  2.3) ออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม โดยใชภาษา PHP  
  2.4) ออกแบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสม เพื่อใชผลิตสารสนเทศ 
  2.5) พัฒนาตนแบบ เพื่อจัดทําระบบท่ีจะนําไปใชใหตรงกับความตองการ 
  2.6) ติดต้ังและทดลองใชงานระบบ 
  2.7) ประเมินการทํางานและความถูกตองของระบบสารสนเทศ 
  2.8) จัดทําเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 
 
1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 1)  ฮารดแวร (Hardware) 
  1.1)  เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชทําหนาท่ีเปนแมขาย(Server) ท่ีมีคุณสมบตัิดังนี ้

- หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) แบบPentium 4  
     ความเร็วไมต่ํากวา 2.4 GHz ข้ึนไป 
 - หนวยความจาํท่ีเขาถึงแบบสุม (Random Access Memory: RAM) ขนาด  
    512 เมกกะไบต 
 - ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจุไมต่ํากวา 80 จิกกะไบต 
 - สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 

  1.2)  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล ท่ีมีคุณสมบัติดังนี ้
- หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) แบบPentium 
   ความเร็วไมต่ํากวา 2.0 GHz ข้ึนไป 
- หนวยความจาํท่ีเขาถึงแบบสุม (Random Access Memory: RAM) ขนาด      
  128 เมกกะไบต 

 - ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจุไมต่ํากวา 4 จิกกะไบต 
 - สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 
1.3)  เคร่ืองพิมพ (Printer) 
1.4)  เคร่ืองสแกนเนอร (Scanner) 
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 2)  ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 
  2.1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft  Windows XP 
  2.2) โปรแกรม AppServ 
  2.3) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
  2.4) โปรแกรมภาษาสคริปต PHP 
  2.5) โปรแกรมอโดบีดรีมวฟีเวอร เอ็มเอ็กซ (Adobe Dreamweaver MX) 
 
1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3)  สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 


