
95

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการผลิตวิทยานิพนธผานเครือขายอินเทอรเน็ต
 INFORMATION SYSTEM FOR THESIS PRODUCTS TRACKING ON INTERNET

อรรถกร สุมแกว 1 และ ผศ.สุรเดช บุญลือ2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ใชติดตามกระบวนการขั้นตอนการผลิตวิทยานิพนธ

ผานเครอืขายอนิเทอรเน็ต ของมหาวทิยาลยัเอกชน ซึง่จะพฒันาในลกัษณะเวบ็เบสแอพพลเิคชัน่ ระบบทีพ่ฒันาขึน้จะ

แบงการทํางานออกเปน 3 สวน ตามสิทธิผ์ูใชงานระบบ ไดแก นกัศึกษา เจาหนาทีส่วนงานการผลิต และคณบดีบณัฑติ
วิทยาลัย โดยเครื่องมือที่ใช ไดแก ภาษา PHP ใชสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และใชโปรแกรม MySQL เปนเครื่องมือ

จัดการฐานขอมูล ผลการการประเมินประสิทธิภาพระบบของผูใชงาน พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี 

(x= 4.02, S.D. = 0.16) และผูเชีย่วชาญซอฟตแวร พบวา ประสิทธภิาพโดยรวมอยูในระดับด ี(x= 4.03, S.D. = 0.14) 

แสดงใหเห็นวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชงานไดจริงตอไป

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ ระบบติดตาม การผลิตวิทยานิพนธ

ABSTRACT

 This research aimed to develop an information system, Be tracking to thesis production 

process on Internet for private universities. This web-based application developed in applications. 

The developed system divided into 3 sections according to the user’s system, including students, 

offi cer and dean of the graduate school. The instruments were used for developing web applications 

in PHP applications, and using a MySQL database management tool. The performance evaluation 

system of the user and the overall performance was good (x= 4.02, S.D.= 0.16) The  expertist 
on  software found that the overall performance was good (x= 4.03, S.D.= 0.14), indicating that 

the developed system was suitable. could be used practically later. 

Keywords : Information Systems, Tracking Thesis Production

1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 การศึกษากระบวนการทํางานในสวนงานการ

ผลิตวิทยานิพนธของ มหาวิทยาลัยเอกชน พบวา

กระบวนการนี้มีความลาชาในการทํางาน เนื่องจาก

มคีวามสลบัซบัซอน และหลากหลายในขัน้ตอนการจดัพมิพ 
และใชมนุษยทํางานเปนสวนมาก กลาวคือ เจาหนาท่ี

สวนงานการผลิตทําการรับวิทยานิพนธ จากนักศึกษาท่ี

รองขอการตรวจสอบรปูแบบวทิยานพินธ เจาหนาทีส่วนงาน

การผลติจดัทาํลําดบัการตรวจสอบ และทาํการตรวจสอบ

รูปแบบวิทยานิพนธที่นักศึกษารองขอการตรวจสอบ 

และทําการสงมอบคณบดีวิทยาลัย โดยที่คณบดีวิทยาลัย

จะทําการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ และลงนาม

อนุมัติการจัดพิมพ จะเห็นไดวากระบวนการทํางานนั้น 

จะเปนลักษณะของการเดินสงวิทยานิพนธ ถาจํานวน

วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธที่อยูในกระบวนการทํางาน

มีไมมาก การทํางานจะทําไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

แตในความเปนจริงการจะตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ 

ตองใชเวลาในการตรวจสอบเปนอยางมาก และจํานวน

นักศึกษาที่รองขอการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ 

ทางบัณฑติวทิยาลยัสวนงานการผลิตตรวจสอบรปูแบบมี

จํานวนมาก จึงทําใหมีวิทยานิพนธ ที่รอการตรวจสอบ

รูปแบบอยูจํานวนมาก และสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ 
เพราะวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ทุกฉบับอยูในรูปแบบ

ของเอกสารกระดาษ ทําใหการคนหาวิทยานิพนธ 
เปนรายฉบับเปนเรื่องยาก และเปนการยากท่ีจะทํา

รายงานสรุปจํานวนวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ

และทราบจํานวนที่แนนอนของวิทยานิพนธ หรือสาร

นิพนธที่อยูในกระบวนการทํางานในสวนงานการผลิต 

และอยู ในขั้นตอนใด ทําใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ไมสามารถทีจ่ะทาํการบรหิารงานไดอยางเตม็ประสทิธภิาพ 

เพราะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะไมทราบขอมูลที่ชวยใน

การบริหารงาน จึงทําใหประสิทธิภาพในการบริหารการ

ทาํงานลดลง ในการะบวนการผลติวทิยานพินธของบณัฑิต 
โดยผูพฒันาจะใชกรณศีกึษาการผลิตวทิยานพินธ บณัฑติ

วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อติดตามกระบวนการขั้นตอนการผลิต

วิทยานิพนธผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่จะแกไขปญหา

เรื่องการตรวจสอบจํานวนวิทยานิพนธ การคนหา

วทิยานพินธ การเกบ็ขอมลูการทาํงานเพือ่ใชในการบรหิารงาน
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบบที่พัฒนาจะทํางาน

ในลักษณะเว็บแอพพลิเคช่ัน นักศึกษารองขอการตรวจ

รูปแบบวิทยานิพนธ เขามาใหทางเจาหนาที่สวนงานการ

ผลติตรวจสอบ โดยการอัพโหลดผานทางเว็บแอพพลิเคช่ัน 

และวิทยานิพนธจะอยูในรูปแบบไฟลเอกสาร ที่งาย
ตอการจดัการ และดแูลรวมถงึการคนหา เพือ่จัดทาํรายงาน

สรปุจาํนวนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ทาํใหระบุจาํนวน

วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ในแตละขั้นตอนการ

ทํางานได 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. ศกึษากระบวนการผลิตวิทยานิพนธในระดับ

บัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําเทคโนโลยีเว็บมาปรับ

ประยุกตใชงาน

 2. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามการผลิต

วิทยานิพนธผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 3.  ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานทั่วไป 

และผูเชี่ยวชาญซอฟตแวร

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ติดตามการ

ผลิตวิทยานิพนธผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะใชกรณี

ศึกษาของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ สวนงานการผลิต

วิทยานิพนธ

 2. ผูใชระบบจะมีสิทธิ์เขาใชระบบไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับเจาหนาท่ี ระดับคณบดี และ ระดับ

นักศึกษา

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบ ใชภาษา 

PHP ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน และ ใชโปรแกรม 

MySQL ในการจัดการฐานขอมูล
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 4.  วิทยานิพนธ ในท่ีนี้จะรวม วิทยานิพนธ 

สารนิพนธ ในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ระบบติดตามการผลิต

 ระบบติดตามการผลิต เปนระบบที่ชวยในการ

ตดิตามและตรวจสอบข้ันตอนการทํางาน เมือ่งานท่ีสัง่ให

ดําเนินการมีกําหนดระยะเวลาเปนเง่ือนไขสําคัญ ดังนั้น

จึงมีการติดตามตรวจสอบขั้นตอนความกาวหนาของงาน

เพือ่ไมใหเกดิผลกระทบตอผลของงาน ลดปญหาดานการ

ติดตอสื่อสารจากการทวงถาม ลดข้ันตอนในการติดตาม

งานท่ีกอใหเกิดความยุงยาก ขอมูลจากการติดตาม

สามารถใชเปนขอมูลอางอิงได และขอมูลที่ไดรับจาก

ระบบติดตามสามารถนําไปใชวิเคราะหสถานการณ

ลวงหนาได เนื่องจากขอมูลที่แสดงผานทางระบบมี

รายละเอียดชัดเจน และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ [1]

 การนําเทคนิคระบบติดตามมาปรับใชเขากับ

สวนงานการผลติวทิยานิพนธนัน้ จะใชประโยชนจากการ

ทําระบบการติดสถานะใหกับวิทยานิพนธ เพื่อแจง
ใหนกัศกึษาทราบวาวทิยานพินธทีร่องขอการตรวจสอบน้ัน 
อยูในขั้นตอนใด ในกระบวนการทํางาน ในสวนการผลิต

วทิยานพินธ โดยทีผู่วจิยันาํเทคนคินีม้าปรบัใชใหเหมาะสม

กั บ ระบบการทํ า ง านการผลิ ต วิ ทยานิ พนธ ขอ ง

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อชวยใน
การแกไขปญหา จัดเก็บขอมูลการทํางานในสวนงานการ

ผลิตวิทยานิพนธ เพื่อทราบจํานวนวิทยานิพนธ หรือ

สารนิพนธที่อยูในขั้นตอนการผลิต จํานวนวิทยานิพนธ 
หรือสารนิพนธ ในแตละขั้นตอนการทํางาน และเปนขอมูล

ที่ถูกตอง เปนปจจุบัน จะเห็นไดวา เมื่อมีระบบติดตาม

การผลติวทิยานพินธ จะทาํใหคณบดบีณัฑติมหาวทิยาลยั 

ทราบขอมูลที่จําเปนตอการบริหารงาน ในสวนการผลิต

วิทยานิพนธ แตการจะใชเทคนิคระบบติดตามนี้ เราตอง
ใชเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นในการทํางาน

 เว็บแอพพลิเคชั่น 2.0

 เว็บแอพพลิเคชั่นเปนเทคโนโลยีที่เปดโอกาสให

ผู ใชสามารถใชงานโปรแกรมตางๆ ผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมดังกลาว 

ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช เพียงแตใชบริการของ

โปรแกรมผานโปรแกรมเวบ็บราวเซอร ในปจจบุนัมี ภาษา

คอมพวิเตอรมากมายทีส่นบัสนนุการสรางเวบ็แอพพลเิคชัน่ 

ซึง่ทางผูพฒันาเลอืกใชภาษาพเีอชพ ี(PHP) ในการพฒันา

เวบ็แอพพลเิคชัน่ เนือ่งจากภาษาพเีอชพ ีเปนโอเพนซอรส 

และมเีฟรมเวริกใหเลอืกใชในการพฒันาเวบ็อยูเปนจาํนวนมาก 
ทาํใหงายตอการพัฒนา และทางผูพฒันามีความเช่ียวชาญ

ในการใช ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 2.0 เปนการที่

เว็บเพจจะสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเยี่ยมชมเว็บโดย 

ในเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาข้ึนไดมีการพัฒนาสวนน้ี 

คือ สวนกระดานสนทนา เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร 

ของนักศึกษา และเจาหนาท่ีสวนงานการผลิต [2]

 โดยจากภาษาท่ีใชพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันที่
ไดกลาวไวขางตน ผูพฒันาจะทาํการพัฒนาเวบ็แอพพลิเคชัน่

เพือ่เปนตวักลาง และมกีารทาํงานในลกัษณะทีใ่กลเคยีงกบั
กระบวนการทํางานเดิมในสวนงานการผลิตวิทยานิพนธ 

โดยที่การทําเว็บแอพพลิเคชั่น จะทําใหกระบวนการ

ทํางานผานทางอินเทอรเน็ต จัดเก็บขอมูลการทํางานจาก

ระบบติดตาม  เว็บแอพพลิ เคชั่นนี้ จะเปนสวนหนึ่ ง

ของกระบวนการทํางานในสวนการผลิตวิทยานิพนธ 

ของบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) ไดนําเสนอเร่ืองการ

ใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการทําวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยนําขอมูลสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส มาปรับใชในการทําวิทยานิพนธ เพ่ือชวย

ใหการทําวิทยานิพนธเกิดความงายและรวดเร็ว ใน
การทํางานทําการประเมินประเมินความพึงพอใจใน

การใชงาน พบวา การนําสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
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การทําวิทยานิพนธ มีความพึงพอใจเปนอยางมาก 

เนื่องจากมีความงายในการสืบคนขอมูลในการทํา

วิทยานิพนธ จะสอดคลองกับงานวิขัยนี้ที่ การใชงานผาน

ทางอนิเทอรเนต็เปนทีต่องการเปนอยางมากจากผูใชงาน 

เนื่องจากความงายในการสืบคนขอมูล [3]

 ชนาทิพย เพียรเรืองอุดม (2552) ไดนาํเสนอเร่ือง
การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินคา

สงซอมของบริษัทในเครือฟอรมูลาอุตสาหกรรม โดยนํา

ระบบติดตามเขามาปรับใชในสวนการตรวจสอบสินคา

สงซอม เพื่อชวยใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ

และสามารถติดตามชิ้นสวนที่สงซอม อยูในขั้นตอนการ

ทํางานใดของระบบแลว เพ่ือที่จะแจงใหลูกคาทราบ

และทาํใหทราบแบบแผนระบบการทาํงานของบรษิทั พบวา

การนําระบบติดตามมาปรับใช เพื่อเพิ่มความสะดวกของ

ผูใชบริการ ติดตามขอมูลไดตลอดเวลาผานเว็บแอพ

พลเิคช่ัน จะสอดคลองกับงานวิจยัน้ีในเร่ืองการท่ีนกัศึกษา

สามารถตดิตามขัน้ตอนการทาํงานในการผลติวทิยานพินธ

ไดตลอดเวลาผานเว็บแอพพลิเคชั่น [1]

 บุญเหลือ นาบํารุง และวิจิตรา โพธิสาร (2555) 
ไดนาํเสนอระบบติดตามโครงงานปริญญานิพนธกรณศีกึษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเกษตรศาสตร
และเทคโนโลย ีโดยนาํระบบตดิตามเขามาปรบัใชเพือ่รองรบั

จํานวนนักศึกษาท่ีมากข้ึน จึงตองพัฒนาระบบข้ึนมาใช

งานเพื่อชวยลดภาระการทํางานพนักงาน และทําใหการ

บริการนักศึกษาครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีกระประเมิน

และวัดประสิทธิภาพของระบบ โดยการแบงกลุมเปน 

4 กลุมแลวเขามาใชงาน คือ นักศึกษา พนักงาน อาจารย 
และผูดูแลระบบ ทําการทดสอบ และเปนส่ือกลาง

ใหอาจารยและนักศกึษาใชในการติดตอส่ือสารกันอกีดวย 

พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษา เนื่องจากสามารถ
ติดตอสอบถามอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องการทํางานได

เปนอยางดี จะสอดคลองกับงานวิจัยนี้ในสวนการติดตอ

สื่อสาร ของนักศึกษาและเจาหนาที่สวนงานการผลิต 

ผานทางกระดาษสนทนา [4]

 ชัชรัตร สีนํ้าเงิน (2555) ไดนําเสนอเร่ืองการ

ออกแบบและพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานการ

รับ-สงหนังสือราชการ กรณีศึกษา กองการเจาหนาที่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนําระบบงานบริหาร

เอกสารเปนระบบหนึ่งท่ีไดพัฒนาและออกแบบ เพื่อใช

แทนการปฏิบัติงานดวยสมุดทะเบียน เปนระบบหนึ่งใน

ระบบงานสํานกังานอิเล็กทรอนิกสของเจาหนาที ่แตยงัคง

รักษาและยึดถือ รูปแบบ วิธีการ ไวตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เปนระบบ

ที่ใชควบคุมและติดตามเอกสารหนังสือราชการไดอยาง

สะดวกและรวดเรว็ ผลท่ีพบคือ การจดัเกบ็ขอมลูทีส่ะดวก

การสืบคนขอมูลทําไดรวดเร็ว จะสอดคลองกับงานวิจัยนี้

คือ เจาหนาท่ีและนักศึกษา สามารถสืบคนขอมูล

วิทยานิพนธไดอยางรวดเร็ว [5]

 ผูวิจัยนําขอมูลจากเอกสารอางอิง มาเพื่อชวย

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการผลิต

วิทยานิพนธผานเครือขายอินเทอรเน็ต และแกไขปญหา

ดังที่กลาวมา โดยจะแสงดวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการพัฒนาระบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือตดิตามการผลิตวทิยานิพนธผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ในการ

เตรียมขอมูล การออกแบบฐานขอมูล และตลอดจนถึง

ผังโครงสรางของระบบท่ีไดนําเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของมาประยุกตใชตามความเหมาะสม เพื่อให

การดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายโดยขั้นตอน

การดําเนนิงานวิจยั ดงัตอไปน้ี 1) การวิเคราะหระบบงาน

เดิม 2) การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 

3) การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน

 การวิเคราะหระบบงานเดิม

 ระบบงานเดิม มีรูปแบบการทํางานในลักษณะ
ของสํานกังานท่ัวไป จงึมขีัน้ตอนในการตรวจสอบท่ีลาชา 

โดยกระบวนการทํางานสวนการผลิตวิทยานิพนธ
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ของบณัฑติมหาวทิยาลัยนอรทกรงุเทพนัน้มกีระบวนการ

ดังรูปที่ 1 

ขันตอนการทํางานในระบบงานเดิม
คณบดีนักศึกษา เจ้าหน้าที

Ph
as

e

เริม

นักศกึษาทําการ
ลงทะเบียน

เจ้าหน้าทีทําการ
ตรวจสอบสิทธิ

เจ้หน้าทีแจ้งนกัศึกษา
ทําการลงทะเบียนใหม่

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

นักศกึษาส่ง
วิทยานิพนธ์

ผ่านการตรวจสอบ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
รูปแบบวิทยานิพนธ์

เจ้าหน้าทีให้คําแนะนําสําหรับ
ปรับแก้เอกสาร บฑ.29

ปรับไฟล์วิทยานิพนธ์
เป็นฉบับสมบรูณ์ด้วย

ตนเอง

แก้ไขเอกสารตามคําแนะนํา
ทีได้รับ

ใช่

เจ้าหน้าทีปรับไฟล์
วิทยานิพนธ์

แก้ไขเอกสารตามคําแนะนํา

คณบดีทําการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ไม่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

รอคณบดีลงนาม
เอกสาร

เจ้าหน้าทีจดัส่งโรง
พิมพ์

แจ้งนักศึกษามารับ
รูปเลม่วิทยานิพนธ์

จบ

ผ่าน

1

22.1

3
4

5

ส่งเอกสารบท.20

ส่งเอกสารวิทยานิพนธ์

แก้ไขเอกสาร

ส่งใบเสร็จ/บฑ.9

แก้ไขเอกสาร

นักศกึษาส่งไฟล์
วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
รูปแบบวิทยานิพนธ์

4.1

5.1

6

6.1 6.2

6.3

6.4

7

8

9

บฑ.9

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 

รูปที่ 1  ขั้นตอนการผลิตวิทยานิพนธ

 จากภาพจะเห็นกระบวนการทํางานสวนงานการ

ผลิต ของบัณฑิตวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ โดยเริ่มท่ี

เจาหนาทีส่วนงานการผลติตรวจสอบ ขอมลูนกัศึกษาไดผาน
การสอบปองกับสารนิพนธผานหรือไม ตอมา นักศึกษา

ทําการสงวิทยานิพนธเพื่อรองขอการตรวจรูปแบบ แลว

สงใหคณบดบีณัฑติวทิยาลัยตรวจสอบรูปแบบ และคณบดี

บณัฑติวทิยาลยั ทาํการลงนามอนมุตักิารจดัพมิพ จะเหน็ไดวา

การสง-รับ วิทยานิพนธแบบเปนรูปเลม จึงไมมีการเก็บ
ขอมลูการทาํงาน ในขัน้ตอนการทาํงาน และมคีวามซบัซอน

ในกระบวนการทํางาน จึงทําใหเกิดความลาชาในสวน

งานการผลิตวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะเห็นไดวา

กระบวนการทํางานในรูปแบบเดิมนั้นไมเหมาะสมกับ

การทํางานในลักษณะน้ีแลว ดงันัน้ผูพฒันาจึงไดวเิคราะห
ขึ้นเพื่อแกปญหาขางตนดังที่กลาวมา

 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม

 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหมนี้ 

จะใชเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ซึ่งใช

ภาษา UML (Unifi ed Modeling Language) มาใช

ในการออกแบบ ซึ่งนําเสนอออกมาแสดงภาพรวม

ของระบบติดตามเพ่ือการผลิตวิทยานิพนธผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ดังรูปที่ 2

student

officer

gsdean

register
authenticate

request for thesis
proof

check and
update status

track thesis
status

use webboard

view report

information system for thesis products tracking on internet

enter
comment

<<extend>>

get
comment

<<extend>>

<<include>>

รูปที่ 2  แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม

 

 จากรูปที่ 2 พบวา สามารถแบงผูใชงานตามสิทธิ์

การใชเปน 3 ระดับสิทธิ์ แตละสิทธิ์มีฟงกชั่นการทํา

ใชงานดังนี้

 1.  นกัศกึษา (Student) มขีอบเขตฟงกชนัการ

ใชงาน ไดแก สามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์การเปนสมาชิก 
(registor), ทําการอัพโหลดวิทยานิพนธเขาสูระบบ 

(request for thesis proof), ตรวจสอบสถานะของ
วิทยานิพนธ (track thesis status), สามารถรองขอ

คําแนะนํา (get comment), สามารถใชงานเว็บกระทู 

เพื่อใชถาม/ตอบปญหาขอสงสัย (use webboard)

 2.  เจาหนาที ่(Offi cer) มขีอบเขตฟงกชนัการใช

งาน ไดแก อนมุตัสิทิธเิขาใชระบบของนกัศกึษา (authen
ticate),ปรับปรงสถานะของวิทยานิพนธ (check and 

update status), เพิ่มคําแนะนําการปรับแก (enter 

comment), สามารถใชงานเว็บกระทู เพ่ือใชถาม/ตอบ

ปญหาขอสงสัย (use webboard)

 3.  คณบด ี(Dean) มขีอบเขตฟงกชนัการใชงาน 
ไดแก ปรับปรุงสถานะของวิทยานิพนธ (check and 
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update status), เพิ่มคําแนะนําการปรับแก (enter

comment), สามารถใชงานเว็บกระทู เพื่อใชถาม/

ตอบปญหาขอสงสยั, เรยีกดรูายงานสรปุ (use webboard)

 ซึ่งกิจกรรมตางๆ สามารถแสดงไดดวยแผนภาพ

ซีเควนซ การน้ีจะขอนําเสนอสวนการอัพโหลดไฟลเขาสู

ระบบ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถเพ่ิมไฟล

วิทยานิพนธของตนเขาสูระบบ ผานทางชองทางท่ีจัด

เตรียมไว โดยมีกระบวนการซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 3 

ตอไปนี้

 : Student InterfaceThesis ControlThesis Thesis

1 : enterThesis()

2 : sendThesis()

3 : setThesis()

4 : commit()

รปูที ่3 แผนภาพซีเควนซสวนการอัพโหลดไฟลเขาสูระบบ

 โดยเร่ิมที่ นักศึกษาทําการเลือกไฟลวิทยานิพนธ 

(enterThesis) กดปุมอัพโหลดโหลด (sentThesis) เว็บ
แอพพลิ เคชั่นทําการบันทึกขอมูลลองฐานขอมูล 

(setThesis()) และสวนการแกไขสถานะวิทยานิพนธ
เปนเปนกิจกรรมท่ีเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยนอรท

กรุงเทพสวนงานการผลิต ทําการแกไขปรับปรุง สถานะ

วิทยานิพนธในขั้นตอนการผลิตวิทยานิพนธ โดยมี

กระบวนการซ่ึงสามารถแสงดดังรูปที่ 4 ตอไปนี้

 : Officer InterfaceCheckThesis ControlCheckThesis Thesis

1 : checkThesis()

2 : requesttThesis()

3 : getThesis()

4 : downloadFileThesis()

5 : requestFileThesis()

6 : getFileThesis()

7 : updateThesisStatus()

8 : sendupdateThesisStatus()

9 : setThesisStatus()

10 : displayResult()

รูปที่ 4 แผนภาพซีเควนซสวนการแกไขสถานะไฟล

 วิทยานิพนธ

 โดยเร่ิมที่ เจาหนาที่เรียกดูวิทยานิพนธที่อยูใน

ขัน้ตอนการผลิต (check Thesis()) เจาหนาท่ีสวนงานการ

ผลิตทําการดาวโหลดไฟลวิทยานิพนธ (download

File Thesis()) ตรวจสอบแลว ทาํการปรบัปรงุสถานะของ

วิทยานิพนธupdateThesisStatus()) และบันทึกขอมูล

การปรับปรงุสถานะวิทยานิพนธลงฐานขอมลู (set Thesis
Status())

 การออกแบบโครงสรางในการเก็บขอมูลที่ใชอยู

ในระบบท้ังหมด จะเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ (Relation Model) เนื่องจากขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยจะใชแผนภาพอีอาร 
(ER-Diagram) เพื่อนําเสนอความสัมพันธของขอมูล 

ดังแสดงดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5  แผนภาพอีอาร (ER-Diagram)

 จากภาพประกอบ 4 ขางตน สามารถแบงการจัด

เก็บขอมูลออกเปน 7 กลุมได สมาชิก (menber), ขอมูล

และไฟลวิทยานิพนธ (Thesis), คําแนะนําในการปรับแก

วิทยานิพนธ (Comment), คําแนะนําปรับแกขอมูล

สมาชิก (Comment User), รายงานสรุปผล (Report), 

หัวขอกระดานสนทนา (Webboad Topic), คําตอบ

กระดานสนทนา (Webboad Comment)

 การพัฒนาระบบงาน

 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก ภาษา 
PHP จะนํามาใชในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น และใช

โปรแกรม MySQL เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล
 การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน

 ระบบทีพ่ฒันาขึน้จะนาํไปประเมนิประสทิธภิาพ

และความพึงพอใจโดยใชเทคนิค Black Box Testing 

โดยกลุมผูใชงานและผูเชี่ยวชาญซอฟตแวร ดวยแบบ

ประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จากการวัด 5 
ดาน แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยตองมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตระดับ 4 

ขึ้นไป จึงจะยอมรับวาระบบมีประสิทธิภาพในการใชงาน
ในสภาพการทําจริง

ผลการวิจัย 

 การพัฒนาระบบจะแบงการทํางานออกเปน

2 สวนคือ พฒันาระบบงาน และ การประเมินประสิทธิภาพ

ระบบงาน ดังตอไปนี้

 พัฒนาระบบงาน

 การพฒันาระบบงานจะใชเครือ่งมอืตางๆ พฒันา

ตามที่วิเคราะหและออกแบบไว โดยจะนําเสนอตัวอยาง

หนาจอสวนงานที่สําคัญ ดัง ตอไปนี้

 
รูปที่ 6 สวนหนาหลัก(Home Page)

 เปนสวนท่ีจะแสดงหนาหลกัของเว็บแอพพลิเคช่ัน 
จะสามารถสมัครสมาชิก  และแสดงขอมูลตางๆ

ในเว็บแอพพลิเคชั่น
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รูปที่ 7 สวนแกไขสถานะวิทยานิพนธ

 เปนหนาเพจท่ีแสดงขอมลูวทิยานิพนธในข้ันตอน

ตางในการผลิตวิทยานิพนธ โดยจะแบงเปนสถานะ

เจาหนาที่สวนงานการผลิตสามารถเลือกที่สถานะ และ

สาขาวิชา เว็บเพจจะแสดงขอมลูวทิยานพินธในสถานะน้ัน 

ในตารางแสดงจาํนวนวทิยานพินธในการบวนการตดิตาม 

และตารางแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธในการติดตาม 

จะแสดง ขอมูลวิทยานิพนธ เจาหนาที่สวนงานการผลิต

สามารถดาวโหลดไฟลวิทยานิพนธ และทําการอัพเดท

สถานะวิทยานิพนธได

 การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน

 ในการประเมินความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ

เพื่ อติ ดตามการผลิตวิทยานิพนธ ผ าน เครื อข าย

อนิเทอรเนต็ ไดทาํการประเมินโดยกลุม ผูใชงานระบบ คอื 
นักศึกษา เจาหนาที่ คณบดี การประเมินประสิทธิภาพ

ระบบของผูใชงาน พบวาประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน

ระดับดี (x= 4.02, S.D. = 0.16) โดยมีประสิทธิภาพ

อยูในระดับดี 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความ

พงึพอใจท่ีมตีอการทดสอบระบบของผูใชงาน

 และกลุมผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ พบวา

ประสิทธิภาพโดยรวมอยู ในระดับดี  (x= 4.03, 

S.D.= 0.14) โดยมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี

 ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ความพึงพอใจท่ีมีตอการทดสอบระบบของผูเชี่ยวชาญ

ซอฟตแวร

สรุปผลการวิจัย
 การพฒันาระบบระบบตดิตามการผลติวทิยานพินธ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยีเว็บเบส

แอพพลิเคชัน่ มเีปาหมายพัฒนาเวบ็แอพพลเิคชัน่ ตดิตาม

วิทยานิพนธในขั้นตอนการผลิตวิทยานิพนธ เพื่อการเก็บ
ขอมูลการทํางานจากการติดตามวิทยานิพนธที่นักศึกษา

รองขอการตรวจสอบรูปแบบ และนําขอมูลที่จัดเก็บ

มาแสดงเปนรายงานสรุปผลการทํางาน ของการผลิต

วิทยานิพนธของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

เปนผลใหการประเมินประสิทธิภาพระบบของผูใชงาน 
พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี (x= 4.02, 

S.D.= 0.16) โดยมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี 
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผูใช

งาน พบวา ประสทิธภิาพโดยรวมอยูในระดบัด ี(x= 4.02, 

S.D.= 0.16) โดยมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี จากผล

ประเมินดานความตองการของผูใชคือ นักศึกษามีความ

ตองการเว็บแอพพลิเคชั่นที่เขามาใชในการทํางานในการ

ติดตาม กลุมผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ พบวา

ประสทิธภิาพโดยรวมอยูในระดบัด ี(x= 4.03, S.D= 0.14) 

โดยมีประสทิธภิาพอยูในระดบัด ีจากผลการประเมนิดาน

ความสามารถในการทํางาน เนื่องจากเว็บแอพพลิเคช่ัน

ทํางานไดดีสอดคลองกับการทํางาน ของระบบงานเดิม

ของการผลิตวิทยานิพนธ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย 

(ชัชรัตน สีนํ้าเงิน. 2555;) ดังน้ี การจัดเก็บขอมูลทําได

สะดวก เพราะทําการจัดเก็บผานทางเว็บบราวเซอร 

รวมถึงการตรวจสอบสถานะของไฟลเอกสารทําไดอยาง

รวดเร็วข้ึนเชนกัน และการสืบคนขอมูลสามารถทําได

อยางรวดเร็ว เพราะมีสวนที่ชวยในการสืบคนขอมูลได 

และลดขอผดิพลาดในการทาํงาน ดวยการมกีารจาํกดัสทิธิ์

ในการเขาใชงานระบบดวย โดยจากการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบงานเพ่ือใหงายตอผูใชงาน [5]

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1.  นําเทคโนโลยี Mobile Application 

เนื่องจากนักศึกษาจะสามารถตรวจขอมูล ผานทาง 

Mobile Application และผูใชงานอนิเทอรเนต็สวนใหญ
ใชงานผานโทรศัพทมอืถือ หรอือุปกรณเคลือ่นท่ีกนัมากข้ึน

 2.  ในการจัดเกบ็ขอมูล ควรใชเทคโนโลยี Cloud 

Storage นํามาปรับใชใหกับระบบงานเพื่อความสะดวก

ในการจัดการขอมูลตอไป

 3.  นําเทคโนโลยี web service มาปรับใช 
เพือ่เพิม่ความหลากหลายในการทาํงาน ในระบบการผลติ

วทิยานพินธและความสามารถในการนําขอมลูไปใชตอไป
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