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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบคน

วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระเพ่ือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบนี้ได
ออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อสรางฐานขอมูลสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ชวยอํานวยความสะดวกในการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระไดอยางครบถวน 
ถูกตองและทันสมัย  

ระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บเพจบนระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี พัฒนา
โปรแกรมตนแบบจากภาษาพีเอชพี ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการติดตอกับฐานขอมูลโดยแบง 
กลุมผูใชงานเปน 3 กลุมคือ ผูดูแลระบบ ผูนําเขาขอมูลซ่ึงตองใชรหัสผูใชและรหัสผานทุกคร้ังท่ีเขา
ใชงานสามารถจัดการขอมูลในระบบและผูใชท่ัวไปที่สามารถสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ ได 
 ผลการคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้ ไดใชการประเมินจากแบบสอบถามโดยผูใชงานระบบ
จํานวน 25 คน ประกอบดวยผูดูแลระบบ 2 คน ผูนําเขาขอมูล 3 คน และผูใชท่ัวไป 20 คนพบวาผูใช
มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบงานท้ังหมดในภาพรวมในระดับดี ท่ีคาเฉล่ีย 2.87 แสดงวาระบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ใชงานไดจริงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to develop of information system for search 
of thesis and independent study for the graduate school, Chiang Mai University.  This system was 
designed and developed the database for the graduate school to improve the efficiency and 
facilitate to search the thesis and independent study completely, correctly and up-to-date. 
 This system was developed in webpages format on operating system microsoft windows 
XP. PHP language was utilized to connect MySQL Database. The users were divided into 3 
groups. The administrator, the data entry, must used the user name and password to log in who 
are able to manage all data in the system, and the general user who can search the information in 
variety formats. 
 Data were evaluated by questionnaire from 25 users; to  2 administrator; to 3 data entry; 
and to 20 general user. The result of the study found that the users had opinion towards the 
information system for search of thesis and independent study at a good level average point 2.87. 
It was able to conclude that developed system could be real used and the objective of the study 
could be achieved. 


