
 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้ 

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 
3. การจัดการวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ระบบสารสนเทศ 
5.  รูปแบบและระบบจัดการฐานขอมูล 
6. ภาษา PHP  และฐานขอมูล MySQL 
7. การคนคืนสารสนเทศ 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553) ไดอธิบายเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยวา 
ตั้งอยู ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตรงขามคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัยข้ึนเม่ือป พ.ศ.2519 เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากับคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อเปนหนวยประสานงานดานการเรียนการสอนและดานมาตรฐานหลักสูตรข้ันบัณฑิตศึกษาโดย
มีวัตถุประสงค คือ 
 1.  เพื่อการจัดการศึกษารักษามาตรฐานทางวิชาการและประสานงานการศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับสูงกวาปริญญาตรีออกไปทําหนาท่ีอาจารย นักวิชาการ นัก
บริหารและผูประกอบ การอาชีพในสาขาวิชาตางๆ เพื่อสนองความตองการของประเทศและสังคม  
 3.  สงเสริมการคนควาวิจัยและความกาวหนาทางวิชาการในสาขาตางๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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 บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาท่ีวางนโยบาย กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ  
ประสานงานดานบัณฑิตศึกษา และจัดดําเนินการดานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษารวมกับคณะท่ี
เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปนผูบังคับบัญชา มีรองคณบดีฝายบริหารและ
รองคณบดีฝายวิชาการรวมรับผิดชอบการบริหารงาน  บัณฑิตวิทยาลัยมีการแบงสายงานและระบบ
บริหารสําหรับการเรียนการสอนข้ันบัณฑิตศึกษา มีการดําเนินการโดยภาควิชาในคณะตางๆ มี
คณาจารยในบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงต้ังตามระเบียบท่ีกําหนดไวจากอาจารประจําท่ี
สังกัดอยูตามภาควิชาของคณะตางๆ และจากอาจารยพิเศษเปนผูทําหนาท่ีสอน เปนท่ีปรึกษา 
ควบคุมการทําวิทยานิพนธและสอบ   การบริหารงานข้ันบัณฑิตศึกษา  มีคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลัยแตงต้ังเปนผูรวมวางนโยบาย กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ เสนอตอ
มหาวิทยาลัยและช้ีแจงแนวปฎิบัติไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการดังกลาวมี 5 ชุด 
ประกอบดวย 
 1.  กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตงต้ังโดยอธิการบดี มีหนาท่ีพิจารณานโยบาย 
แนวปฎิบัติในการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการรวมกับคณะท่ีเกี่ยวของ 
 2.  กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย แตงต้ังโดยอธิการบดี มีหนาท่ีพิจารณากล่ันกรอง
รายละเอียดหลักสูตร และพิจารณางานตางๆ ดานวิชาการ เพื่อเสนอตอกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย มีวาระ 2 ป 
 3.  กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ แตงต้ังโดยอธิการบดี มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ มีวาระ 2 ป 
 4.  กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แตงต้ังโดยคณบดีของคณะ
ท่ีสาขาวิชาสังกัดอยูมีหนาท่ีดําเนินการประสานงานดานวิชาการของหลักสูตรใหเปนไปโดย
เรียบรอย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีวาระ 2 ป 
 5.  กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม แตงต้ังโดยอธิการบดี มีหนาท่ีบริหาร
จัดการหลักสูตรสาขาวิชารวมท่ีรับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระ 2 ป 
 ในป พ.ศ.2552  บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนรวมทั้งส้ิน 
216 หลักสูตร ประกอบดวยระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 5 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูงจํานวน 16 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 142  สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 53 สาขาวิชา   
มีการบริหารจัดการหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย แบงการบริหารจัดการหลักสูตรตามสาขาวิชา คือ 
 1.  สาขาวิชาเดี่ยว ดําเนินการโดยคณะ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาเปนผูดูแล รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน พิจารณาอนุมัติ
หัวขอโครงรางวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ ประเมินผลการเรียนการสอน และมี
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเปนผูพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตร กระบวนวิชา 
เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 2.  สาขาวิชารวม ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยความรวมมือของคณะท่ีเกี่ยวของ 
มีคณะกรรมการอํานวยการสาขาวิชารวม กําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการเรียนการสอน มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชารวมเปนผูดูแล  รับผิดชอบ 
ประสานงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน พิจารณาอนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธและการ
คนควาแบบอิสระ ประเมินผลการเรียนการสอน มีประธานสาขาวิชารวมประสานงานกับบัณฑิต
วิทยาลัยรับทราบและหาทางแกไขปญหาของสาขาวิชารวม และงานบริการการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยรับผิดชอบดูแลงานดานธุรการสาขาวิชารวม และประสานงานอาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชารวม  
   
2.2 วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 
 จากคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2551 ไดอธิบายวา  
 วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง บทนิพนธ หรือรายงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียง หรือ
เขียนข้ึนโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรมหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบัณฑิต โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
  1.  เปนบทนิพนธเกี่ยวกับหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ซ่ึงนักศึกษาไดรับอนุมัติใหทําการ
วิจัย และไดดําเนินการตามกระบวนการทางวิชาการจนเสร็จสมบูรณ 
  2.  เปนงานเขียนทางวิชาการซ่ึงพรรณนาข้ันตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัย โดย
เขียนอยางเปนระบบ มีแบบแผนตามท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการอภิปรายถึงขอเท็จจริง 
(Facts) หลักฐาน (Evidence) และหลักการ (Principles) ท่ีคนพบจากการวิจัย มีขอสรุปบนพ้ืนฐาน
ของส่ิงท่ีคนพบเหลานั้น 
 การคนควาแบบอิสระ (Independent Study) หมายถึงการศึกษาคนควาดวยตนเองของ
นักศึกษาในหัวขอท่ีไดรับความเห็นชอบ ภายใตคําปรึกษาดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก  
 วิทยานิพนธ และการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณเปนเสมือนส่ือท่ีจะสามารถ
ถายทอดความคิด ความรูและคําตอบของประเด็นท่ีนักศึกษาไดทําการวิจัยคนควาจนประสบ
ผลสําเร็จ ไปสูนักวิชาการ นักวิชาชีพและผูท่ีสนใจ จึงควรมีคุณภาพสูง มีความถูกตองทางวิชาการ 
ชัดเจน และผานความเห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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 การทําวิทยานิพนธ และการคนควาแบบอิสระ 
 จากคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2551 ไดกําหนดวาการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระสามารถ
ดําเนินการควบคูไปพรอมกับการเรียนรายกระบวนวิชา โดยนักศึกษาสามารถเสนอโครงราง 
(Proposal) ไดเม่ือมีหนวยกิตสะสม 6 หนวยกิตและผานเง่ือนไขตางๆ ดังนี้  
 1.  การสอบภาษาตางประเทศ 
 ภาษาตางประเทศ หมายถึง ภาษาท่ีไมใชภาษาหลักในประเทศท่ีเปนภูมิลําเนาของ
นักศึกษา และใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาความรูเพื่อทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบ
อิสระ  
  1.1) นั ก ศึ กษาป ริญญาโทและป ริญญา เอก  ต อ ง มี ผลการ เ ที ยบคว าม รู
ภาษาตางประเทศโดยการสอบหรืออ่ืนๆ ท่ีผานเกณฑตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยกอนการ
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน  ข การผานการเทียบความรู
ภาษาตางประเทศเปนเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา 
  1.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะ
กําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบผานภาษาตางประเทศหรือไมใหเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  
  1.3) นักศึกษาชาวตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และมีภูมิลําเนาจาก
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ ถือวาผานเง่ือนไขการเทียบใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ 
 2. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เปนการสอบเพื่อประเมินความ
พรอมและความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอกเพ่ือมีสิทธ์ิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
 3.  การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) เปนการสอบเพื่อทดสอบ
ความรูในแนวกวาง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา ความสามารถในการ
นําเอาความรูมาแกปญหา ผูมีสิทธ์ิสอบตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และสอบผานกระบวนวิชาบังคับโดยไดอักษรลําดับข้ันไมต่ํากวา C การสอบประมวลความรูใช
บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข  สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก ให
เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น 
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 จากขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ได
กําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการทํา
วิทยานิพนธและการทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้  
 1.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หลักสูตรนี้มุงเนน
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เปนหลักสูตรท่ีมีหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยเปนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไมนอย
กวา 18 หนวยกิต  
 2.  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปนหลักสูตรท่ีเนนการพัฒนานักวิชาการ และนัก
วิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ  
  2.1) หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรท่ีมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 แผน คือ 
   2.1.1) แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ
การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 1 เนนการทําเฉพาะวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว 
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาท่ีตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 
12 หนวยกิต 
   2.1.2) แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษาและกระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และมีการคนควาแบบอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไม
เกิน 6 หนวยกิต 
  2.2) หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพช้ันสูง โดยจัดประเภทหลักสูตรเปน 2 แบบ คือ 
   2.2.1) แบบ 1 เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยเพียงอยางเดียว โดยมีการทํา
วิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม โดยกําหนดแบบ คือ แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และแบบ 1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
   2.2.2) แบบ 2 เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี
คุณภาพสูง เพื่อกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ คือ แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และแบบ 2.2 สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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 ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ และการทําการคนควาแบบอิสระ 
 จากคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2551  จากขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และจากประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกาศ ณ วันท่ี 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  เร่ืองการทําวิทยานิพนธ การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ไดกําหนดการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนในการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส 51 เปนตนไป เพื่อให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  เสนอขอและโครงรางวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ ใหคณะตนสังกัดของ
ศึกษาพิจารณา เม่ือไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.  กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา พิจารณาความเหมาะสม
ทางวิชาการพรอมเสนอผูสมควรเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 
 3.  กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําคณะ พิจารณาอนุมัติ/แตงต้ังอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 
 4.  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติหัวขอและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ ในบางกรณี 
บางสาขาใหมีการสอบปองกันหัวขอวิทยานิพนธ (Defend proposal) ดวย 
 5.  ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ เพื่อทําการคนควาวิจัยตามหัวขอ
โครงรางท่ีไดรับอนุมัติ 
 6.  ลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธ์ิใหแกมหาวิทยาลัย 
 7.  เมื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระไดรับความเห็นชอบ 
และมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระแลว นักศึกษาสามารถเร่ิมการทํา
วิทยานิพนธ หรือการคนควาแบบอิสระได โดยนักศึกษาปริญญาเอกตองเรียบเรียงวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาปริญญาโทอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ เปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศก็ไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา แตวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกตองมีบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 8.  เม่ือทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาแบบอิสระจนเสร็จสมบูรณและเขียนรายงาน
วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระเรียบรอยแลว ตองยื่นเสนอโดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระหลัก เพื่อขอสอบโดยนักศึกษาตองเสนอ
รางวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลม โดยจัดพิมพใหเรียบ
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รอบและมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบ
อิสระ ใหคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 สัปดาหกอนวันสอบ 
 9.  ใหสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระเปนการสอบปากเปลาท่ีเปนทางการ
ระหวางนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ โดยการสอบควรใชเวลาไมเกิน 3 ช่ัวโมง สําหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแตไมเกิน 6 ช่ัวโมง 
 10. สงวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ  เม่ือนักศึกษาสอบผานแลว 
ตองนําตนฉบับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระท่ีสมบูรณพรอมท่ีจะเขาเลมแลว สงบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  
 11. นําตนฉบับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระพรอมตราประทับจากบัณฑิต
วิทยาลัย,  Microsoft Word file ของวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ, หนาปก CD-ROM 
จํานวน 6 แผน และหนาอนุมัติท่ีคณะกรรมการสอบลงลายมือช่ือเรียบรอยแลวไปติดตอ สวท.มช. 
เพื่อจัดทํา PDF file และรูปเลมวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ  
 12. หลังจากนักศึกษาไดใบเสร็จรับเงินจาก สวท.มช. แลวนําใบเสร็จรับเงินไปยื่นท่ี
คณะตนสังกัดของนักศึกษา เพื่อใหคณะตนสังกัดของนักศึกษาทําเร่ืองสําเร็จการศึกษามายังบัณฑิต
วิทยาลัย 
 
2.3  การจัดการวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ชยุตม  แสนหลวง (2553) ไดกลาววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เดิมมีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระโดยเก็บเฉพาะ CD-ROM ไวท่ี
หองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัย แตพบปญหาและอุปสรรค คือ  CD-ROM ท่ีเก็บไวท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ไมไดมีการแยกเก็บเปนหมวดหมู  อีกท้ังยังไมมีเจาหนาท่ีหรือบรรณารักษประจําหองสมุดของ
บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบกับทางสํานักหอสมุดไดมีการนําเอาระบบฐานขอมูลงานวิจัยเล็กทรอนิกส 
(CMU e-Thesis) มาเร่ิมใชในการใหบริการของสํานักหอสมุด ทําใหจํานวนของผูมาใชบริการท่ี
หองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยลดลงและตอมาก็ไมมีผูมาใชบริการ เนื่องจากนักศึกษาไมจําเปนตอง
เดินทางมายังหองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยแตสามารถท่ีจะสืบคนหรือดาวนโหลดวิทยานิพนธและ
การคนควาแบบอิสระฉบับเต็มไดจากฐานขอมูลงานวิจัยเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุดได จึงไดมี
การยกเลิกระบบหองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยไปเม่ือประมาณ 4 ปกอน  
 จากคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2551  เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธและการคนควาแบบ
อิสระและการจัดทํา CD-ROM ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําผาน
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สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท.มช.) เทานั้น โดยเจาหนาท่ี
สวท.มช. จะนําวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณท่ีดําเนินการเขาเลมเรียบรอย
แลวจํานวน 3 เลมพรอมท้ัง CD-ROM จํานวน 6 แผน สงไปยังสภาวิจัย สํานักหอสมุดและหองสมุด
คณะ สวน CD-ROM จะนําสงไปยังบัณฑิตวิทยาลัย หองสมุดคณะ สํานักหอสมุด และหอสมุด
แหงชาติหรือหอสมุดรัชมังคลา 
 
2.4 ระบบสารสนเทศ 
 Laudon & Laudon (2001) ไดอธิบายวาระบบสารสนเทศ (Information System) 
หมายถึง ชุดขององคประกอบท่ีทําหนาท่ีรวบรวม  ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายสารสนเทศ เพื่อ
ชวยการตัดสินใจ และการควบคุมในองคกร  ในการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบไปดวย
กิจกรรม 3 อยาง คือ การนําขอมูลเขาสูระบบ (Input)  การประมวลผล (Processing)  และ การ
นําเสนอผลลัพธ (Output)  ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะทอนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมิน
และปรับปรุงขอมูลนําเขา  ระบบสารสนเทศอาจจะเปนระบบที่ประมวลดวยมือ(Manual) หรือ
ระบบท่ีใชคอมพิวเตอร (Computer-Based Information System –CBIS) 
 
 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 Laudon & Laudon  (2001) ไดอธิบายวาระบบสารสนเทศ สามารถแบงไดหลาย
ประเภท ถาแบงตามระดับการสนับสนุนการทํางานในองคกร จะสามารถแบงได 4 ประเภท คือ 
 1.  ระบบสารสนเทศสําหรับระดับผูปฏิบัติงาน (Operational-Level Systems) เปนระบบ
สารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานในสวนปฏิบัติงานพ้ืนฐานและงานทํา
รายการตางๆ ขององคกร เชน ใบเสร็จรับเงินรายการขาย การควบคุมวัสดุของหนวยงาน เปนตน 
วัตถุประสงคหลักของระบบนี้เพ่ือชวยการดําเนินงานประจําแตละวัน และควบคุมรายการขอมูลท่ี
เกิดข้ึน 
 2.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูชํานาญการ (Knowledge-Level System) เปนระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนผูทํางานท่ีมีความรูเกี่ยวของกับขอมูล วัตถุประสงคหลักของระบบนี้เพื่อ
ชวยใหมีการนําความรูใหมมาใชและชวยควบคุมการไหลเวียนของงานเอกสารในองคกร 
 3.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Management-Level System) เปนระบบ
สารสนเทศที่ชวยในการตรวจสอบ การควบคุม การตัดสินใจและการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับกลางขององคกร 
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 4.  ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ (Strategic-Level System) เปนระบบสารสนเทศท่ี
ชวยการบริหารระดับสูง ชวยในการสนับสนุนการวางแผนระยะยาว หลักการของระบบคือ ตองจัด
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกกับความสามารถภายในท่ีองคกรมี  
 นอกจากนี้ยังสามารถแบงประเภทระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริหารระดับตางๆ  ได 6 ประเภท คือ 
 1.  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System-TPS) เปนระบบท่ีทก
หนาท่ีในการปฏิบัติงานประจํา ทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการท่ีเกิดข้ึนในแตละวันโดยใช
ระบบคอมพิวเตอรทํางานแทนการทํางานดวยมือ ระบบประมวลผลรายการนี้เปนระบบที่เช่ือมโยง
กิจการกับลูกคา เชน ระบบการจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ ระบบนี้
ทําเพื่อสนองความตองการของผูบริหารระดับตนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานประจําได  
 2.  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System-OAS) เปนระบบท่ีสนับสนุน
งานในสํานักงาน หรืองานธุรการของหนวยงาน ระบบจะประสานการทํางานของบุคลากรใน
หนวยงานกับบุคคลภายนอก หรือหนวยงานอ่ืน ระบบนี้จะเกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร กสนใช
ซอฟตแวรดานการพิมพ การติดตอผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผลลัพธของระบบนี้จะอยูใน
รูปของเอกสาร กําหนดการ ส่ิงพิมพ 
 3.  ระบบงานสรางความรู (Knowledge Work System-KWS) เปนระบบท่ีชวย
สนับสนุนบุคลากรท่ีทํางานดานการสรางความรูเพื่อพัฒนาการคิดคน สรางผลิตภัณฑใหมๆ บริการ
ใหม ความรูใหมเพ่ือไปใชประโยชนในหนวยงาน ระบบตองอาศัยแบบจําลองท่ีสรางข้ึนตลอดจน
การการทดลองการผลิตหรือดําเนินการกอนท่ีจะนํามาดําเนินการจริงในธุรกิจ ผลลัพธของระบบน้ี
จะอยูในรูปของส่ิงประดิษฐ ตัวแบบ รูปแบบ 
 4.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System-MIS) เปน
ระบบสารสนเทศสําหรับผูปฏิบัติงานระดับกลาง ใชในการวางแผน การบริหารจัดการและการ
ควบคุม ระบบจะเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีอยูในระบบประมวลผลรายการเขาดวยกัน เพื่อประมวลและ
สรางสารสนเทศท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการบริการงาน เชนระบบบริหารงานบุคคลากร ผลลัพธ
ของระบบนี้จะอยูในรูปของรายงานสรุป รายงานของส่ิงผิดปกติ 
 5.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System-DSS) เปนระบบที่ชวย
ผูบริหารในการตัดสินใจสําหรับปญหาท่ีมีโครงสรางหรือข้ันตอนในการหาคําตอบท่ีแนนอนเพียง
บางสวน ตองอาศัยขอมูลท้ังภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยังตองสามารถ
เสนอทางเลือกใหผูบริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณนั้น 
หลักการของระบบสรางข้ึนจากแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจโดยใหผูใชโตตอบ
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โดยตรงกับระบบ ทําใหสามารถวิเคราะห ปรับเปล่ียนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาไดโดย
อาศัยประสบการณและความสามารถของผูบริหารเอง ผูบริหารอาจกําหนดเง่ือนไขและทําการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตางๆ ไปจนกระท่ังพบสถานการณท่ีเหมาะสมท่ีสุด แลวใชเปนสารสนเทศท่ี
ชวยตัดสินใจ รูปแบบของผลลัพธจะอยูในรูปของรายงานเฉพาะกิจ รายงานการวิเคราะหเพื่อ
ตัดสินใจ การทํานาย หรือพยากรณเหตุการณ 
 6.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information System-EIS) 
เปนระบบท่ีสรางสารสนเทศเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารระดับสูง ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดแผนระยะยาว
และเปาหมายของกิจการ ผลลัพธของระบบนี้จะอยูในรูปของการพยากรณ การคาดการณ 
 
2.5 รูปแบบและระบบจัดการฐานขอมูล 
 เกษม   กมลชัยพิสิฐ (2550) และโอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2551)  ไดใหความหมายของ
ฐานขอมูล (Database) วาหมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน โดยท่ีขอมูลจะถูกเก็บไวในตารางขอมูล (Table) เดียวกันหรือแยกเก็บไวหลายตารางก็ได ท่ี
สําคัญคือตอง  จะตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียน  (Record) และสามารถเรียกใช
ความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซํ้าซอนของขอมูลและเก็บขอมูลไวท่ีศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนํา
ขอมูลเหลานั้นมาใชงานรวมกันระหวางหนวยงานภายในองคกร เปนศูนยรวมของขอมูลตางๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกัน โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมูขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน กอใหเกิด
ฐานขอมูลท่ีเปนแหลงรวมของขอมูล ซ่ึงจะถูกเก็บไวอยางมีระบบภายในฐานขอมูลชุดเดียว โดย
ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสวนกลางนี้เพื่อประโยชนในการจัดการและสามารถเรียกใชขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
 รูปแบบของระบบฐานขอมูล  
 โอภาส     เอ่ียมสิริวงศ (2551) ไดแบงรูปแบบของระบบฐานขอมูลไว 3 ประเภท คือ 
 1.  ฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน (Hierarchical Database) ฐานขอมูลแบบลําดับช้ันเปน
โครงสรางท่ีจัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบพอ-ลูก  แบบบนลงลาง (Top-Down) ซ่ึงมี
ลักษณะคลายกับโครงสรางตนไม (Tree Structure) ท่ีมีการสืบทอดแบบเปนลําดับช้ัน 
 2.  ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) ฐานขอมูลแบบเครือขายเปนการรวม
ระเบียนตางๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน แตยังคงมีโครงสรางแบบบนลงลาง  
 3.  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนการเก็บ
ขอมูลในรูปแบบท่ีเปนตาราง (Table) มีลักษณะเปน 2 มิติ คือ เปนแถว (Row) และเปนคอลัมน 
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(Column) การเช่ือมโยงระหวางตารางจะใชแอททริบิวต (Attribute) หรือคอลัมนท่ีเหมือนกันท้ัง
สองตารางเปนตัวเช่ือมโยงขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนรูปแบบของฐานขอมูลท่ีนิยมใชใน
ปจจุบัน 
 
 ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems: DBMS) 
 โอภาส     เอ่ียมสิริวงศ  (2551) ไดใหความหมายของระบบจัดการฐานขอมูล (Database 
Management Systems: DBMS) วาเปนซอฟตแวรหรือโปรแกรมท่ีใชเปนตัวกลางเพื่อโตตอบ
ระหวางผูใชกับฐานขอมูล จะประกอบไปดวยหนาท่ีตางๆ ในการจัดการขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใช
ทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการโตตอบกันระหวางผูใช ในการสราง การเรียกดู 
และการบํารุงรักษาฐานขอมูล นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาท่ีในการรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของขอมูล ดวยการปองกันผูท่ีไมมีสิทธ์ิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปน
ศูนยกลางได รวมท้ังการสํารองขอมูลและการกู คืนขอมูล ในกรณีขอมูลเกิดความเสียหาย
 ระบบจัดการฐานขอมูล เปนระบบท่ีมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล 
โดยมีซอฟตแวรหรือโปรแกรมชวยในการสราง เรียกดู  การบํารุงรักษาขอมูล  และการจัดการ
ควบคุมการเขาถึงขอมูล  โดยระบบจัดการฐานขอมูล ประกอบดวย 4 สวนดังนี้  
 1.  ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง โดยระบบ
จัดการฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึง หนวยประมวลผลกลาง (CPU) และ
หนวยความจําหลัก โดยหนวยประมวลผลกลางจะเปนตัวบงช้ีถึงความเร็วในการประมวลผล ขณะท่ี
ขนาดของหนวยความจําหลักในเคร่ืองคอมพิวเตอรจะใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บขอมูลและ
โปรแกรมตางๆ ท่ีนํามาประมวลผลรวมกับฐานขอมูล นอกจากนี้หนวยความจําสํารองท่ีใชจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลตองคํานึงถึงขนาดความจุ ท่ีจะนํามาใชเพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลและ
ประมวลผลขอมูลในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.  ซอฟตแวร (Software) หรือโปรแกรม ทําหนาที่ในการจัดการฐานขอมูล โดยจะเปน
ส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรมประยุกตตางๆ ท่ีอยูในระบบฐานขอมูล  
 3.  ขอมูล (Data) ขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูล จะบรรจุไปดวยขอมูลตางๆ 
ภายในองคกร  ขอมูลท่ีบันทึกอยูในฐานขอมูล จะไดรับการออกแบบเพื่อการจัดเก็บขอมูลอยางมี
ระบบและมีการเช่ือมโยงความสัมพันธกัน  ซ่ึงจะสามารถเรียกใชรวมกันได    
 4.  ผูใชระบบฐานขอมูล (Users) ผูท่ีเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใชงาน 
สามารถจําแนกออกเปนตําแหนงตามภาระหนาท่ีรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน  คือ  
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  4.1)  ผูบริหารขอมูลและผูบริหารฐานขอมูล (Data and Database Administrators) 
  4.2)  นักออกแบบฐานขอมูล (Database Designers)  
  4.3)  นักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอร (Systems Analysis and Programmers) 
  4.4)  ผูใช (End-Users) 
    
 หนาท่ีของระบบจัดการฐานขอมูล  
 1.  ระบบจัดการฐานขอมูล เปนซอฟตแวรหรือโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางดูแล
การใชงานใหกับผูใชในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล จะประกอบไปดวยหนาท่ีตางๆ ในการ
จัดการขอมูล รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล  ในการสราง การเรียกดู และการบํารุงรักษาขอมูลท่ี
จัดเก็บใหมีความถูกตองตรงกัน 
 2.  ควบคุมระบบความปลอดภัยของระบบ (Security Systems)  มีหนาท่ีในการรักษา
ความม่ันคงและความปลอดภัยของขอมูล ดวยการปองกันผูท่ีไมมีสิทธ์ิการใชงานเขามาละเมิด
ขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางได รวมท้ังสรางฟงกช่ันการจัดทําสํารองขอมูลและการกูคืน
ขอมูล ในกรณีเกิดความขัดของของระบบแฟมขอมูลหรือของเคร่ืองคอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย
นั้น ฟงกช่ันนี้จะสามารถทําการฟนสภาพของระบบขอมูลกลับสูสภาพท่ีถูกตองสมบูรณได 
 3.  ควบคุมสภาวะการทํางานพรอมกัน (Concurrency Control) ระบบฐานขอมูลนั้น 
ขอมูลจะอยูท่ีศูนยกลางเพียงแหลงเดียว และสามารถใชงานรวมกันได ดังนั้นการควบคุมสภาวะการ
ทํางานพรอมกันในฐานขอมูล จะชวยลดความไมถูกตองของขอมูล ในกรณีท่ีมีผูใชงานพรอมๆ กัน
หลายคนเขามาใชงานขอมูลชุดเดียวกัน   
 
2.6 ภาษา PHP  และฐานขอมูล MySQL 
 ภาษาพีเอชพี 
 PHP (พีเอชพี) ยอมาจาก Hypertext Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page 
ภาษาพีเอชพีถูกคิดคนข้ึนในป ค.ศ. 1994 โดย Rasmus Lerdorf  พีเอชพีคือ ภาษาคอมพิวเตอรใน
ลักษณะเซิรฟเวอร-ไซต สคริปต (Server-side script) และอยูในลักษณะโอเพนซอรส (Open source) 
เปนภาษาท่ีนิยมใชพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ซ่ึงจะไม
แสดงคําส่ังท่ีผูใชเขียน เปนลักษณะเดนท่ี พีเอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลแอนด-ไซต 
สคริปต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพีไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคําส่ัง 
การอานขอมูลจากผูใชและประมวลผล การอานขอมูลจากฐานขอมูล  
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 ขอดีของภาษาพีเอชพี 
 1.  เปนซอฟตแวรท่ีมีลักษณะโอเพนซอรส สามารถใชงานไดโดยไมเสียคาลิขสิทธ์ิ 
 2.  สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เชน Windows  Linux  Mac OS 
Solaris  Unix  
 3.  สามารถทํางานบนเว็บเพจไดหลายชนิด เชน Apache  IIS  Netscape  OmniHTTPd  
 4.  สามารถทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลไดหลายชนิด เชน MySQL  MS-SQL  
Oracle  Sybase  PostgreSQL 
 5.  สามารถทํางานและประมวลไดเร็ว 
 6.  มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง 
 7.  มีไลบราลีและสวนขยายเพิ่มเติมการทํางานต้ังแตการใชการเบ้ืองตนจนถึงการใช
งานข้ันสูง รวมถึงการสรางรูปภาพ การสรางกราฟ การสรางเอกสารPDF  การสราง Flash movie 
การทํางานรวมกับ XML 
 
 มายเอสคิวแอล (MySQL)  
 คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล มีหนาท่ีเก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับคําส่ัง
เอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูล ท่ีตองใชรวมกับ
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยางบูรณาการ เพื่อใหไดระบบงานท่ีรองรับความตองการของผูใช เชน
ทํางานรวมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อใหบริการแกภาษาสคริปตท่ีทํางานฝงเคร่ือง
บริการ (Server-Side Script) เชน ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี หรือภาษาเจเอสพี เปนตน หรือทํางาน
รวมกับโปรแกรมประยุกต (Application Program) เชน ภาษาวิชวลเบสิก ภาษาจาวา หรือภาษาซี 
เปนตน  
 การใชงาน MySQL 
 MySQL เปนท่ีนิยมใชกันมากสําหรับฐานขอมูลสําหรับเว็บไซต เชน มีเดียวิกิ และ 
phpBB และนิยมใชงานรวมกับภาษาโปรแกรม PHP ซ่ึงมักจะไดช่ือวาเปนคู จะเห็นไดจากคูมือ
คอมพิวเตอรตางๆ ท่ีจะสอนการใชงาน MySQL และ PHP ควบคูกันไป นอกจากน้ี หลายภาษา
โปรแกรมท่ีสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล MySQL ซ่ึงรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซี
ชารป ภาษาจาวา ภาษาเพิรล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอ่ืน ใชงานผาน API สําหรับโปรแกรมท่ี
ติดตอผาน ODBC หรือ สวนเช่ือมตอกับภาษาอ่ืน (database connector) เชน เอเอสพี สามารถ
เรียกใช MySQL ผานทาง MyODBC  ADO  ADO.NET   เปนตน 
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2.7  การคนคนืสารสนเทศ (Information Retrieval) 
ความหมายของการคนคืนสารสนเทศ 
Van  Rijsbergen, C.J. (1975)   ไดกลาววา    การคนคืนสารสนเทศมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ

คนคืนเอกสารในมวลทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดท่ีเขาเร่ืองหรือตรงกับความตองการสารสนเทศ
ของผูใชออกมา โดยมีเอกสารท่ีไมเขาเร่ืองปะปนออกมาใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

 
ความสําคัญของการคนคืนสารสนเทศ 
การคนคืนสารสนเทศชวยใหผูใชไดรับสารสนเทศเฉพาะท่ีมีเนื้อหาหรือคุณลักษณะตามท่ี

ตองการจากระบบคนคืนสารสนเทศอยางครบถวน ถูกตอง ครอบคลุม สะดวก และรวดเร็ว 
 
กระบวนการคนคืนสารสนเทศ 
การคนคืนสารสนเทศประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก คือ 
1.  การตั้งคําถาม (Question Asking) จะเกิดข้ึนเม่ือผูใชเกิดความตองการสารสนเทศ ใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และตองการคนหาคําตอบเพ่ือนํามาแกไขปญหา 
การวิเคราะหปญหาของผูใชประกอบดวยกระบวนการ ดังนี้ 

1.1)  การรูปญหา เกิดข้ึนเม่ือผูใชรูสึกขาดความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
1.2)  การรูสึกตองการคําตอบ เกิดขึ้นเม่ือตองการนําคําตอบนั้นไปใช 

   1.3)  การตั้งคําถาม ไดแก การถายทอดความคิด หรือปญหาออกมาเปนคําพูด เปน
ประโยคหรือภาษาเขียนซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการคนคืนสารสนเทศ    

1.4)  การกําหนดคําถามเพ่ือปอนเขาไปในระบบการคนคืนสารสนเทศ 
 

2.  การหาคําตอบ (Question Answering) หรือ ทําได 2 วิธี คือ 
    2.1)   การคนหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงผูใชตองสามารถเขาใจความตองการที่แทจริงของ 

ตนเอง 
   2.2)  การคนหาคําตอบโดยการใชบริการจากผูใหบริการสารสนเทศ ซ่ึงผูใชบริการ

และผูใหบริการตองมีการส่ือสารระหวางกัน ผูใหบริการสารสนเทศตองสัมภาษณผูใชเพื่อวิเคราะห
ความตองการที่แทจริงผูใชบริการออกมา เพื่อคิดคําคนและปอนเขาสูระบบการคนคืนสารสนเทศ 
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ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการคนหาสารสนเทศ 
 ปจจัยท่ีสนับสนุนการคนหาสารสนเทศมีหลายประการ ท่ีจะกลาวในมี 3 ประการหลัก คือ 

1.  การสัมภาษณผูใชกอนการคนหาสารสนเทศ 
การทําความเขาใจกับความตองการสารสนเทศของผูใช เปนข้ันตอนแรกในกระบวนการ

คนหาสารสนเทศและเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่ง  ตามปกติผูใชจะไมแสดงความตองการ
สารสนเทศออกมาอยางชัดเจน หรือในบางคร้ังผูใชอาจไมทราบวาตนเองตองการอะไร  ดังนั้นผู
คนหาสารสนเทศท่ีไมใชผูใชโดยตรงจําเปนตองหาวิธีการใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความ
ตองการที่แทจริงของผูใช ซ่ึงการสัมภาษณเปนวิธีการหนึ่ง ท่ีจะชวยใหผูคนหาสารสนเทศเขา
ใจความตองการสารสนเทศของผูใชไดชัดเจนและถูกตอง  สําหรับการสัมภาษณท่ีดีควรครอบคลุม
ประเด็นตางๆ นี้ 

   1.1) ประเภทของสารสนเทศท่ีตองการ     ผูคนตองสัมภาษณผูใชถึงประเภท
สารสนเทศท่ีตองการวา เปนสารสนเทศท่ีมีรายละเอียดมากนอยเพียงใดเปนเอกสารฉบับ บทคัดยอ 
หรือบรรณานุกรม  และอยูในรูปแบบใด เชน รายงานการวิจัย หนังสือ บทความ รูปภาพ ส่ือ
มัลติมีเดีย หรืออ่ืนๆ  ซ่ึงชวยใหผูคนเขาใจความตองการของผูใชไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ลักษณะการนําสารสนเทศไปใช 

   1.2) ผูคนตองการวัตถุประสงคในการนําสารสนเทศไปใช   เชน ทํารายงาน  เพ่ือ
การทําวิจัย  เพ่ือประกอบอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ฯลฯ เพราะผูคนจะไดคนหาสารสนเทศที่ตรง
กับความตองการในการนําไปใชมากท่ีสุด  

   1.3) ระดับความลึกและปริมาณของสารสนเทศท่ีตองการ      ชวยใหผูคนสามารถ
คัดเลือกระบบการคนหาสารสนเทศและกลยุทธการคนท่ีเหมาะสม รวมท้ังชวยในการกล่ันกรอง
สารสนเทศท่ีคนมาไดใหตรงกับความตองการมากท่ีสุด 

   1.4) วันเวลาที่ตองการรับสารสนเทศ   การทราบวัน เวลา ท่ีตองการรับสารสนเทศ
จะชวยใหผูคนทราบวามีเวลาในการคนหาสารสนเทศมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะชวยในการประมาณ
การคาใชจายในการคนไดหากการสืบคนนั้นมีคาใชจาย 

   1.5) ขอบเขตของสารสนเทศท่ีตองการ     การทราบขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตองการชวยใหผูคนสามารถคัดเลือกระบบคนคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม เชน ภาษาของสารสนเทศ
ท่ีตองการ ระยะเวลาของสารสนเทศท่ีตองการ ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร และรูปแบบของสารสนเทศท่ี
ตองการวาเปนกระดาษ  แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบการรับสารสนเทศหลังจากคนคืน
แลว 
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2.  เกณฑการคัดเลือกระบบคนคืนสารสนเทศ 
การคัดเลือกระบบคนคืนสารสนเทศหรือฐานขอมูลท่ีสืบคนสารสนเทศเปนข้ันตอนท่ี

สําคัญเพราะหากเลือกระบบคนคืนสารสนเทศหรือฐานขอมูลท่ีผิดหรือไมตรงกับประเภทของ
สารสนเทศท่ีตองการจะทําใหไมพบสารสนเทศท่ีตองการได โดยเกณฑการคัดเลือกตอไปนี้ 

2.1)  ขอบเขต   เปนการพิจารณาวาฐานขอมูลท่ีจะใชสืบคนนั้นเปนประเภทใด เชน  
ฐานขอมูลบรรณานุกรม  ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานขอมูลรูปภาพ เปนตน 

   2.2) ความทันสมัย   เปนการพิจารณาความถี่ในการปรับปรุงสารสนเทศใน
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันวามีการดําเนินการบอยคร้ังหรือไม 

   2.3)  ระยะเวลาท่ีครอบคลุม  เปนการพิจารณาระยะเวลาท่ีครอบคลุมสารสนเทศ
ท้ังหมดในฐานขอมูล  

   2.4)  เนื้อหาสาระของระเบียนขอมูล   เปนการพิจารณารายละเอียดของแตละ
ระเบียนขอมูล  เชน เขตขอมูลใดบางท่ีสามารถใชคนได มีสาระสังเขปหรือไม และมีเอกสารฉบับ
เต็มหรือไม 

   2.5)  วิธีการจัดทําศัพทดรรชนี     เปนการพิจารณาการจัดทําศัพทดรรชนีเพื่อเปน
ตัวแทนของสารสนเทศวามีวิธีการอยางไร มีการใชศัพทควบคุมหรือไมหรือใชศัพทไมควบคุม และ
คุณภาพของการจัดทําศัพทดรรชนีเปนอยางไร 

   2.6)  คาใชจาย   เปนการพิจารณาคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคนซ่ึงผูใชตอง
รับผิดชอบ โดยผูคนตองแจงใหผูใชทราบกอนท่ีจะทําการสืบคนสารสนเทศ 

   2.7) ความยากงายในการคน  เปนการพิจารณาความยากงายในการสืบคน
สารสนเทศเพราะฐานขอมูลแตละฐานมีรูปแบบการสืบคนท่ีแตกตางกัน  

   2.8)  ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล     เปนการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียงและ
ความนาเช่ือถือของผูผลิต 

 
3.  เทคนิคในการคนหาสารสนเทศ 
เม่ือเขาใจความตองการท่ีชัดเจนของผูใชสารสนเทศแลว      ส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไป   คือ

การกําหนดรูปแบบแนวคิดและคําคน เพ่ือโยงเขาสูการกําหนดกลยุทธการคน ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
เทคนิคตางๆ เขาชวย  โดยเทคนิคตอไปนี้จัดเปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญประการหนึ่งในการคนหา
สารสนเทศ 
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   3.1)  เทคนิคการกําหนดคําคนดวยศัพทควบคุมและศัพทไมควบคุม  ในการ
กําหนดคําคนแทนแนวคิดนั้น  ผูคนควรคํานึงถึงวิธีการจัดทําศัพทดรรชนีในระบบคนคืน
สารสนเทศวาเปนศัพทควบคุมหรือศัพทไมควบคุม และดําเนินการกําหนดคําคนดวยวิธีการเดียวกัน
เพื่อชวยใหไดผลการคนท่ีดี 

   3.2)  เทคนิคการกําหนดความสัมพันธระหวางคําคนดวยตรรกะบูลีน   ระบบคน
คืนสารสนเทศสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลเชิงพาณิชยนิยมใชตรรกะบูลีนในการกําหนด
ความสัมพันธระหวางคําคน การเช่ือมคําคนดวยตัวเช่ือมบูลีน (Boolean operator) ประเภทตางๆ 
เชน AND  OR  NOT 

   3.3)  เทคนิคการระบุตําแหนงของคําคน  เปนเทคนิคท่ีใชในการระบุระยะหางหรือ
จํานวนคําท่ีค่ันระหวางคําคนตั้งแตสองคําข้ึนไปที่อยูภายในประโยคเดียวกันหรือยอหนาเดียวกัน 
รวมท้ังการระบุลําดับกอนหลังของคําคนดวย เทคนิคนี้ชวยใหการคนคืนสารสนเทศมีความยืดหยุน
มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ไดผลการคนท่ีใกลเคียงกับความตองการมากกวาการใช AND เทคนิคนี้
นิยมใชในการคนคืนสารสนเทศท่ีเปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนภาษาท่ีมีแบบแผนการเวนระยะ
ระหวางคําท่ีคอนขางแนนอน คําส่ังท่ีมักพบเห็นไดแก ADJ  WITH  NEAR และ SAME  

   3.4)  เทคนิคการตัดคํา  เปนเทคนิคท่ีใชในการลดคําทางไวยากรณใหเหลือแตเพียง
รากศัพท โดยอาจตัดคําทางซาย หรือทางขวา หรือท้ังสองดาน  หรือตรงกลางระหวางคําก็ได  ท้ังนี้
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการคนหาสารสนเทศและชวยเพ่ิมจํานวนเอกสารท่ีคนคืนไดใหมากข้ึน 
ลักษณะการตัดคําข้ึนอยูกับระบบคนคืนสารสนเทศแตละระบบ  ระบบสวนใหญมักนิยมตัดคํา
ทางขวาเพียงอยางเดียว อีกประการหน่ึงสัญลักษณท่ีแสดงการตัดคําของแตละระบบอาจไม
เหมือนกัน  สัญลักษณท่ีพบเห็นบอยไดแก  *   $   ?   #  และ !   

   3.5)  เทคนิคการระบุเขตขอมูล   เปนการระบุวาจะคนจากเขตขอมูลใดเขตขอมูล
หนึ่งเปนการเฉพาะ เชน เขตขอมูลช่ือผูแตง   ช่ือเร่ือง   หัวเร่ือง   ภาษาท่ีใช   ปท่ีพิมพ  สํานักพิมพ  
เลขสากลประจําวารสาร   ท้ังนี้เพื่อใหไดเอกสารท่ีเขาเร่ืองกับคําถามไดรวดเร็วกวาวิธีการอื่นๆ และ
อาจลดจํานวนเอกสารท่ีคนคืนไดใหมีปริมาณท่ีพอเหมาะดวย   
 
 
 
 
 
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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 วาสนา   สีตาไว (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง  การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงาน
บริการของหองสมุดและศูนยสถาปตยกรรมลานนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม  โดยใชโปรแกรมภาษาสคริปตพีเอชพีในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน ใชโปรแกรมมาย
เอสคิวแอลในการจัดการฐานขอมูลและโปรแกรมดรีมวีฟเวอรเอ็มเอ็กซ เพื่อเขียนและแกไขเว็บเพจ 
โดยสามารถล็อคอินเขามาใชงานระบบผานบราวเซอรจากเครื่องไคลแอนทท่ีเช่ือมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ตได มีการแบงระดับผูใชระบบสารสนเทศเปน 4 ระดับ คือ บรรณารักษ ผูบริหาร 
คณาจารยหรือเจาหนาท่ี  และนักศึกษาหรือผูใชท่ัวไป  ไดแบงกระบวนการของระบบเปน              
6 กระบวนการ  คือ กระบวนการลงทะเบียนสมาชิก กระบวนการเขาใชระบบ กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด กระบวนการการจัดการบริการเลือดสรรสารสนเทศเฉพาะ
บุคคล กระบวนการสืบคนสารสนเทศและกระบวนการจองหนังสือ จากการศึกษาพบวาระบบท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถอํานวยความสะดวกแกบรรณารักษในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให
มากยิ่งข้ึน  
 อุบลวรรณา   เกษตรเอ่ียม (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการสําหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนบนระบบ
ปฏิบัติ การวินโดวสเอ็มอี ใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือ โปรแกรมโพรเฟสชันนัลโฮมเพจ และได
สรางฐานขอมูลของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยโปรแกรมมายเอสคิว
แอล จากการศึกษาพบวาระดับประสิทธิภาพการใชงานอยูในระดับปานกลาง คือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสําหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถทํางานไดดีปาน
กลาง ผลิตสารสนเทศไดตามตองการ การประมวลผลทําไดดี สะดวกตอการใชงาน ชวยลดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานประจํา โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองและเหมาะสมกับระบบงานเปนอยางดี  
 ศิวกานต   สะทาน (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการ
ดําเนินการคนควาแบบอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและอาจารยใหสามารถ
สืบคนขอมูลและรายละเอียดการดําเนินการคนควาแบบอิสระไดอยางถูกตอง ครบถวนและทันสมัย 
โดยพัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บเพจบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี พัฒนาโปรแกรมตนแบบจาก
ภาษาพีเอชพี เพื่อติดตอกับฐานขอมูลท่ีใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล โดยแบงกลุมผูใชงานเปน 2 
กลุมคือ กลุมผูดูแลระบบซ่ึงสามารถจัดการขอมูลในระบบ และกลุมนักศึกษา อาจารยท่ีสามารถ
สืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ ท่ีประกอบดวยการสืบคนการคนควาแบบอิสระ การสืบคนแนว
ทางการทําเอกสารการคนควาแบบอิสระ การสืบคนนักศึกษาท่ีจบการศึกษา การสืบคนนักศึกษา 
อาจารย การสืบคนข้ันตอนการคนควาแบบอิสระ การสืบคนกําหนดการขอสอบการคนควาแบบ
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อิสระ สถานะการสงรูปเลมการคนควาแบบอิสระ  การสงออกขอมูลนักศึกษา จากการศึกษาพบวา
ผูใชมีความพึงพอใจระบบงานท้ังหมดในระดับมาก และมีความเห็นวาสามารถนําระบบไปชวยใน
การดําเนินการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาได 
 รุจพร    สุวรรณธัช (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง การจัดทําแผนการใหบริการสืบคน
สารนิเทศของศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ  ผานเว็บไซต  ทําการศึกษา
พฤติกรรมการสืบคนสารนิเทศบนเว็บ และความตองการบริการสืบคนสารนิเทศบนเว็บของ
นักศึกษาซ่ึงเปนกลุมผูใชบริการหลักของศูนยทรัพยากรเรียนรูสิรินธร ดวยการเก็บขอมูลพฤติกรรม
การใชเว็บของนักศึกษาจากรายงานการใชเว็บ ลักษณะการเก็บขอมูลเปนแบบล็อกไฟล ในระบบ
รักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอรของศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธรและแบบสอบถาม จาก
การศึกษาพบวานักศึกษามีพฤติกรรมการสืบคนสารนิเทศบนเว็บไปพรอมๆ กับการทํากิจกรรม
อ่ืนๆ บนเว็บ เชน ฟงเพลง เลนเกมส      นักศึกษาสวนใหญมีความตองการใหศูนยทรัพยากรเรียนรู
สิรินธรจัดรูปแบบกิจกรรมการใหบริการลักษณะออนไลน  และพบวาแหลงขอมูลท่ีนักศึกษานํา
ขอมูลมาใชประโยชนในการศึกษาคนควาเปนลําดับแรกคือ การคนควาผานระบบอินเตอรเน็ต
รองลงมาคือคนจากตํารา และสอบถามผูรูในเร่ืองนั้นๆ ตามลําดับ โดยเว็บไซตท่ีนักศึกษาเร่ิมตนใน
การสืบคนขอมูลบนเว็บ เลือกสืบคนจากเว็บเสิรจเอ็นจิน สูงสุดและเลือกเว็บไซตท่ีจัดทําโดยองคกร
หรือหนวยงานท่ีเช่ือถือไดมากท่ีสุด 
 
  


