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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สังเคราะห์ วิทยานิ พนธ์ระดับบั ณฑิตศึกษา 2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ และ3) ศึกษาผลการใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ งานวิจัยจานวน 82 เล่ม ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ที่ จบปี การศึ กษา ระหว่างปี 2554-2562 กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ นั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่นที่ 20-21 จานวน 27 คน และบุคคลทั่วไป จานวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการในระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 2) แบบประเมิน
การยอมรับต่อการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น
ออนไลน์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้ อมู ลที่ ใช้ ในการสั งเคราะห์ วิ ทยานิ พนธ์ ระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา สาขาวิ ชาการบริ หารการศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวบรวมจากวิทยานิพนธ์ จานวน 82 เล่ม เมื่อสังเคราะห์แล้วสามารถจาแนกออกได้เป็น
6 ด้าน ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กลุ่มเป้าหมาย การเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการวิจัย และ
การวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาพบว่า 1) การจาแนกตามตัวแปรต้น ปัจจัยด้านการบริหารเป็นปัจจัยที่พบมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 17.07 2) การจาแนกตามตัวแปรตาม ด้านพัฒนาสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 39.02 3) การจาแนกตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายที่พบ
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มากที่สุด ได้แก่ ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 48.78 4) การจาแนกตามการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การเลือก
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ การเลือกแบบเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 53.66 5) การจาแนกตามรูปแบบการวิจัย ที่
พบมากที่สุด ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 70.73 และ 6) การจาแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลที่
พบมากที่สุด ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย คิดเป็นร้อยละ 45.12
2. ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์นั้น ขั้นแรกต้องกาหนดความต้องการ
โดยการใช้ แบบสอบถาม เพื่ อสอบถามปั ญหาและความต้ องการจากนั กศึกษา อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และผู้ ที่ มี ส่วน
เกี่ ยวข้ อง จากนั้ นก าหนดฐานข้อมู ลของระบบที่ ประกอบด้ วย แผนภาพการท างานของระบบฐานข้ อ มู ล การ
ออกแบบหน้าจอแสดงผล การออกแบบหน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบและรูปแบบการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ให้มีความ
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากระบบเดิมที่เป็น
เอกสารจัดเก็บข้อมูลและใช้การสืบค้นข้อมูล
3. ผลประเมินการยอมรับต่อการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทาให้ได้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อ
การสืบค้นออนไลน์ ที่มีประโยชน์ ที่สามารถนามาใช้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ มี
ประโยชน์ในการสืบค้นของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นระบบที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ทาให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรมีการดูแลระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์นี้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : การสังเคราะห์ พัฒนา ระบบฐานข้อมูล

Abstract
The objective of this research were to 1) synthesize the graduate theses, 2) develope a
thesis database system for online searching, and 3) study the results of using the thesis database
system for online searching. The samples used in this study were 82 research works of educational
administration students who graduated during the academic year 2011-2019. The target groups were
58 system users including 27 graduate educational administration students, generation 20-21, and 31
general users by purposive sampling. The research instruments were 1) the demanding questionnaire
in the thesis database system for online searching, and 2) the acceptance evaluation forms of
graduate thesis synthesis and development of a thesis database system for online searching. The
statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.
The research results were as follows:
1 . Data for the synthesis of graduate theses for online searching in Educational
Administration Program, Phetchaburi Rajabhat University were collected from 82 theses. They were
classified into 6 areas: independent variable, dependent variable, sample or target group, sampling,
research design, and data analysis. It was found that: 1) classification by independent variable,
administration was the most common factors (1 7 .0 7 %), 2) classification by dependent variable,
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school development was the most common factors (39.02 %), 3) classification by sample or target
group, the most commonly use was teachers (48.78%), 4) classification by sampling, the most
commonly use was purposive sampling (53.66%), 5) classification by research design, the most
commonly use was a quantitative research (70.73 %), 6) classification by data analysis, the most
commonly use was regression (45.12%).
2. For the development of the thesis database system for online searching, the first step was
determining the needs by using questionnaires to inquire about problems and needs from students,
teachers, staff, and those involved. After that the researcher defined the system database that
consisted of database operation diagram, display screen design, screen designe for the system
administrators, and thesis searching model to be easy and convinient to use. The data storage of the
thesis in electronic format was different from the original system which used the document for data
storage and data searching.
3. The acceptance evaluation results of graduate thesis synthesis and development of thesis
database system for online searching, as a whole, was at a high level, resulting in the thesis database
system for online searching useful and could be used in educational administration program of
Phetchaburi Rajabhat University.
This research finding showed that the thesis database system for online searching was useful
for educational administration students. The system was designed in accordance with the content, so
it was easy, convenient, and fast to find information. Thus, Educational Administration Program,
Phetchaburi Rajabhat University should maintain this thesis database to be continuously effective.
Keywords: Synthesis, Development, Database

บทนา
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มีจานวนมากและปรากฏอยู่ในหลาย
รูปแบบ เช่น สิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ฐานข้อมูล และสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล
ให้ได้ตรงตามความต้องการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จากปัญหาการเข้าถึงวิทยานิพนธ์ทาให้
หน่วยงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ จาเป็นต้องคานึงถึงระบบการจัดเก็บ
และค้นคืนวิทยานิพนธ์ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการจัดเก็บหน่วยงานบริการสารสนเทศ ส่วน
ใหญ่จัดเก็บวิทยานิพนธ์แยกต่างหากและจัดเรียงตามหมวดหมู่ โดยแยกวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ออกจากกัน ส่วนด้านการสืบค้นข้อมูลมีการจัดทาเครื่องมือช่วยค้นหลาย ๆ รูปแบบ เช่น บัตรรายการ สิ่งพิมพ์ที่
รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ และซีดีรอม รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ยังเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ ดังทีด่ วงแก้ว สวามิภักดิ์ (2535: 114) กล่าวว่า ระบบ
ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบที่มีการนาเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
หลาย ๆ งานที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นการลดความซ้าซ้อนในการเก็บข้อมูล รวมทั้งกิดานันท์ มะลิ ทอง
(2548: 49) กล่าวว่า การค้นหาข้อมูลด้วยระบบเวิลด์ไวด์เว็บหรือ ที่เรียกสั้น ๆ ว่า เว็บ เป็นการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในระบบข้อความหลายมิติ (Hypertext) ซึ่งมีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง
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ที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน การเข้าสู่ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ จาเป็นต้องใช้โปรแกรมในการทางานซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้
กันมากในปัจจุบัน
จากที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาในระดับบันฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา พบว่า ในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งสาคัญ คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทาได้ค่อนข้างยาก
เพราะมี ผู้ ม าขอยื ม ไปใช้ เมื่ อ ต้ อ งการใช้ ต้ อ งถ่ายเอกสารซึ่ งท าให้ เกิ ด ความซั บ ซ้ อ น ผู้ วิจั ย จึงได้มี ก ารจัด ท า
วิท ยานิพ นธ์ เรื่อ ง การสังเคราะห์ และออกแบบพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลวิทยานิ พนธ์เพื่ อการสืบ ค้นออนไล น์
สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งผู้วิจัย มีความสนใจที่จะพัฒ นาและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูล และเรียกใช้ได้
อย่างมีระบบโดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการสร้างฐานข้อมูล ร่วมกับการใช้โปรแกรมภาษา
พีเอชพี (PHP) ใช้โปรแกรมอะโครแบท ดีสทริลเลอร์ (Acrobat distiller) สาหรับจัดเก็บเอกสารในรูปของพีดีเอฟ
(PDF) และใช้ โปรแกรมอิ ดิ พ ลั ส (Edit plus) ส าหรั บ สร้ า งเว็ บ เพจ (Web page) จากการศึ ก ษาเอกสารที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งในการสั งเคราะห์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาหรับการจัดการ
และให้บริการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลที่ สนใจ
ทั้งนี้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ 2) บทคัดย่อ
วิท ยานิ พ นธ์ 3) ข้ อ มูล วิท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ เต็ม ผู้ วิจัย หวังเป็ น อย่ างยิ่งว่า ผู้ ใช้ จะมีก ารยอมรับ ต่ อการใช้ ระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคณาจารย์ ผู้วิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สาหรับ
ใช้เป็น แหล่งศึก ษาข้อ มูล วิท ยานิพ นธ์ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี
2. เพื่อพัฒ นาระบบฐานข้อมูลวิท ยานิพ นธ์เพื่ อการสืบ ค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. เพื่ อศึ กษาผลการใช้ระบบฐานข้อ มูล วิท ยานิ พ นธ์เพื่ อ การสืบ ค้น ออนไลน์ สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อสังเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น
ออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามขั้นตอนการออกแบบระบบแบบวงจร
ชี วิ ต (The system development life cycle model; SDLC) และใช้ ก ารสั ง เคราะห์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี โดยใช้ โ ปรแกรมมายเอสคิ ว แอล (My SQL) และภาษาพี เอชพี (PHP) ที่ มี
ความสามารถในการจัดเก็บ และสืบค้นวิทยานิพนธ์ ในรูปแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรของงานวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 20 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21 และบุคคลทั่วไป
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น
ที่ 20 และสาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา รุ่น ที่ 21 และบุค คลทั่วไป ตามตารางกาหนดกลุ่ม ตัว อย่า งของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1979 อ้ างถึงใน รัต นาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนั น ท์ นิ ลสุ ข ,
2552: 5) ได้กลุ่มตัวอย่าง 60 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสั งเคราะห์ วิ ท ยานิ พ นธ์ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดจาแนกตามหัวข้อดังนี้
ขั้นตอนการวิจัย
การศึก ษาวิจัย ในครั้งนี้ใช้ ระเบีย บวิธีวิจั ยแบบวิจัยและพั ฒ นา (Research and development) มี
ขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. วิเ คราะห์เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัด การศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา สาขาวิช า
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
2. สังเคราะห์งานวิจัย (Research synthesis) วิท ยานิพ นธ์ข องนัก ศึก ษาปริญ ญาโท สาขาวิช า
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2552–2560 จานวน 78 เรื่อง ด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ
โดยจัดเข้าประเภทและกลุ่มสาระองค์ความรู้ด้ านการบริหารการศึกษา 5 ด้าน แล้วสังเคราะห์ความสอดคล้อง
ของวิทยานิพนธ์
3. ศึกษาความต้องการระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ การสื บ ค้ น ออนไลน์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. ทดสอบระบบฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ การสื บ ค้ น ออนไลน์ สาขาวิชาการบริห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. น าระบบฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ การสื บ ค้ น ออนไลน์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปติดตั้ง
8. ประเมินการยอมรับต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สรุปขั้นตอนการวิจัย
โดยกระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1
ศึก ษาความต้องการระบบระบบฐานข้อมูลวิทยานิ
พนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. ระบบฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์เ พื่อการสืบค้น
ออนไลน์
2. ศึกษาความต้องการด้วยแบบสอบถามความ
ต้อ งการใน ระบบฐานข้อ มูลวิท ยานิพ นธ์เพื่อการ
สืบค้นออนไลน์

ขั้นตอนที่ 6
การ าร

ระบบฐานข้อมูล
การ าร
วิทยานิพ นธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ คณะครุ
ศาสตร์ม หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สามารถ
ออนไลน์ได้เ พื่อบุคคลอื่น ค้นหาวิทยานิพนธ์ได้

ขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพ นธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ คณะครุ
ศาสตร์ม หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 3
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ร
การ ก
เพื่อการสืบค้นออนไลน์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. การวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบหน้าจอ การสืบ ค้นฐานข้อมูล การ
แสดงผล การติดต่อกับผู้ใช้

การ ก านข้อมูล
ร
1.การ ก
2. การออกแบบหน้าจอ การสืบค้นฐานข้อมูล
การแสดงผล การติดต่อ กับผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 5
ร
การ

ร ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
การ
เพื่อการสืบค้นออนไลน์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขั้นตอนที่
ร กร
การ

ร กร ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
การ
เพื่อการสืบค้นออนไลน์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือไว้ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้
1.1 สารวจความต้องการใช้แบบสอบถามความต้องการในระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น
ออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยแบบสอบถาม
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล
1.4 รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ครอบคลุมตั้งแต่ ปีการศึกษา 2540 ถึงปีการศึกษา 2561
1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.6 สร้างแบบประเมินการยอมรับของผู้ใช้ต่อการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบันฑิตศึกษาและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในด้านการออกแบบหน้าจอ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้
1.7 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างฐานข้อมูล
จ านวน 3 ท่ า น เป็ น ผู้ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสม และความสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
1.8 นาแบบประเมินการยอมรับมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถามความต้องการระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. สร้างแบบประเมินการยอมรับของผู้ใช้ต่อการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบันฑิตศึกษาและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยค าถาม
เกี่ยวกับ เพศอายุ กลุ่มวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ และประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูล
ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมิน การยอมรับ ต่อระบบฐานข้อมูลวิท ยานิพนธ์เพื่อการสืบ ค้นออนไลน์
สาขาวิชาการบริห ารการศึ กษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี ในด้านการออกแบบหน้าจอ ด้ านการสืบ ค้ น
ฐานข้อมูลด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ คาถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินการยอมรับต่อการออกแบบหน้าจอ
ตอนที่ 2 การประเมินการยอมรับต่อการสืบค้นฐานข้อมูล
ตอนที่ 3 การประเมินการยอมรับต่อการแสดงผล
ตอนที่ 4 การประเมินการยอมรับต่อการติดต่อกับผู้ใช้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแบบประเมินการยอมรับ
1.1 ศึกษาองค์ประกอบของแบบประเมินตามหลักการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1.2 ร่างแบบสอบถามความต้องการต่อการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.3 นาแบบสอบถามความต้องการไปทดลองใช้กับนักศึกษาบริหารการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมิน ดังกล่าว
2. การสร้างแบบสอบถาม สร้างค าถามให้ ครอบคลุมวิธีการระบบฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์เพื่ อการสืบค้ น
ออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในด้านการออกแบบหน้าจอ ด้านการสืบค้น
ฐานข้อมูล ด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ คาถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินการยอมรับต่อการออกแบบหน้าจอ
ตอนที่ 2 การประเมินการยอมรับต่อการสืบค้นฐานข้อมูล
ตอนที่ 3 การประเมินการยอมรับต่อการแสดงผล
ตอนที่ 4 การประเมินการยอมรับต่อการติดต่อกับผู้ใช้
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สังเคราะห์เ ชิง ปริม าณ ผู้วิจัย ใช้วิธีก ารสัง เคราะห์เ ชิงปริม าณด้ว ยวิธีก ารใช้ส ถิติเ ชิงบรรยาย
จากการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ ได้แก่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ รูปแบบการวิจัย
ปีที่พิมพ์เผยแพร่ ลักษณะของงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ได้
ข้อสรุปในประเด็นที่สามารถทาการสังเคราะห์ได้
2. สังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ ผู้วิจัยใช้วิธีก ารวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเพื่อสรุปผลการวิจัยหา
ความเชื่อมโยงของวิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบและการเก็บข้อมูล
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล วิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ การสื บ ค้ น ออนไลน์ สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ผู้ใช้ทดลองใช้งาน ผู้วิจัยมีวิธีพัฒนาและการประเมินระบบดังนี้
1. การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1.1 ก าหนดความต้อ งการ การศึก ษาถึ งปั ญ หาและความต้อ งการการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการออก
แบบสอบถามปัญหาและความต้องการของนักศึษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.2 วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเป็นการหาคาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบปัจจุบัน เป็น
การวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาของผู้ใช้และผู้บริหาร
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการกาหนดและวางรูปแบบการพัฒนา ออกแบบหน้าจอแสดงผลและรูปแบบ
การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งการออกแบบการสืบค้นวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยคานึงถึงความสะดวก ง่า ยต่อการใช้
งาน เก็บข้อมูล และการออกแบบหน้าจอสาหรับ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เพื่อการสืบค้นออนไลน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสาคัญ เพื่อให้งานง่ายที่สุด
2. การประเมินระบบ
ดาเนิ น การโดยน าระบบฐานข้ อมู ล วิท ยานิ พ นธ์เพื่ อการสื บ ค้ น ออนไลน์ สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปให้ผู้ใช้ระบบ และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพิจารณาและทา
การประเมิน ด้วยการประเมินการยอมรับต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินการยอมรับต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้ านสถิ ติ แ ละการวิ จั ย ในการวิ เคราะห์ เพื่ อ หา ค่ าเฉลี่ ย ( ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบว่า
1.1 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนกตาม
ตัวแปรต้น ผลการวิจัย พบว่า งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลักษณะ
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผล มากที่สุด จานวน 15 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 18.29 ความสัมพันธ์ มีการใช้ตัวแปร
รองลงมาคือ จานวน 11 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 13.41 ส่วนตัวแปรทักษะการบริหาร ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงบประมาณและกลยุทธ์ เป็นตัวแปรที่ใช้น้อยที่สุด จานวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.44
1.2 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจาแนกตาม
ตัวแปรตาม ผลการวิจัย พบว่า งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนกตาม
ตัวแปรตาม ผู้ วิจัย ได้ ท าการสังเคราะห์ จั ดเป็ น กลุ่ ม ออกมา 5 ด้าน ประกอบด้ วย ด้ านการบริห ารงานของ
ผู้บริหาร ด้านพัฒนาสถานศึกษา ด้านบุคลากร ด้านพัฒนาผู้เรียน และอื่น ๆ พบว่า ลักษณะตัวแปรตามที่ใช้ใน
ระบุตัวแปรตามของวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี มากที่สุด สามอันดับ
แรก ได้แก่ ด้านพัฒนาสถานศึกษา จานวน 32 เล่ม (ร้อยละ 39.02) ด้านพัฒนาผู้เรียน จานวน 29 เล่ม (ร้อยละ
35.37) และด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านบุคลากร จานวน 8 เล่ม (ร้อยละ 9.76)
1.3 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัย พบว่า งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนก
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ตามกลุ่ม ตัว อย่า งหรือ เป้า หมาย ผู้วิจัย ได้ทาการสังเคราะห์พ บว่า กลุ่ม ตัว อย่า งหรือ เป้า หมายที่ใ ช้ในระบุ
กลุ่ม ตัวอย่างหรือเป้าหมายของวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี มากที่สุด
สามอันดับแรกได้แก่ ครูผู้สอน (ร้อยละ 48.78) ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 35.37) และสานักบริหารงาน
(ร้อยละ 4.88) ส่วนกลุ่ม เป้ าหมายน้ อ ยที่ สุด คือ รองผู้ อานวยการโรงเรียน ผู้น าท้อ งถิ่ นและศู น ย์พั ฒนาเด็ ก
จานวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.22
1.4 การสังเคราะห์ระดับบัณฑิตศึก ษา สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา จาแนกตามการเลือ ก
กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนกตาม
การเลือ กกลุ่ มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์พ บว่าการเลือกกลุ่ม ตัวอย่ างที่ใช้ในระบุ กลุ่ มตัวอย่างของ
วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี มากที่สุด ได้แก่ การเลือกแบบเจาะจง
จานวน 44 เล่ม (ร้อยละ 53.66) การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในระบุการเลือกกลุ่มตัวอย่างของวิทยานิพนธ์
น้อยที่สุด การสุ่มแบบแบ่งชั้น จานวน 4 เล่ม (ร้อยละ 4.88)
1.5 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนกตาม
รูปแบบการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนก
ตามรูปแบบการวิจัย ผู้วิจั ยได้ทาการสังเคราะห์พบว่า รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในระบุในวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี มากที่สุด การวิจัยเชิงปริมาณ จานวน 58 เล่ม คิดเป็น (ร้อยละ
70.73) และรูปแบบการวิจัย น้อยที่สุด การวิจัยเชิงคุณภาพ จานวน 4 เล่ม คิดเป็น (ร้อยละ 4.88)
1.6 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาแนกตาม
ลัก ษณะการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ผลการวิจั ย พบว่า งานวิท ยานิ พ นธ์ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา จาแนกตาม ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์พบว่าลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ใช้ในวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี มากที่สุดได้แก่ การส่งผล จานวน
37 เล่ม (ร้อยละ 45.12) ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในวิทยานิพนธ์น้อยที่สุด การเปรียบเทียบ จานวน 2 เล่ม
(ร้อยละ 2.44)
2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบเรื่อง การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พบว่า
การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเรื่อง การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้ดังนี้ เรื่อง การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อ
การสื บค้ นออนไลน์ สาขาวิชาการบริห ารการศึ กษา มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ เพชรบุ รี นี้ ควรเป็ นโปรแกรมที่ มี
ลั ก ษณะเป็ น โปรแกรมที่ มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยสามารถสื บ ค้ น ออนไลน์ ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่วิทยานิพนธ์และดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ระดับบั ณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในการออกแบบและการพัฒนาระบบนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนา
โดยใช้วิธีจากบนลง (คืออะไร) ซึ่งในการออกแบบฐานข้อมูล คานึงถึงความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ใช้ระบบ และ
การคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นสาคัญและสะดวกต่อการใช้งาน ดังภาพที่ปรากฎ
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ภาพที่ 1 แสดงผลสาหรับผู้ใช้ทั่วไป

ภาพที่ 2 แสดงผลหน้าจอ login สาหรับผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักสาหรับผู้ดูแลระบบ
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ภาพที่ 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 5 หน้าจอแก้ไขข้อมูลวิทยานิพนธ์
3. ผลการประเมิ นการยอมรับต่ อการสั งเคราะห์ วิท ยานิพ นธ์ระดั บบั ณ ฑิ ตศึก ษาและพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลการวิจัย พบว่า
การประเมิ น การยอมรับ ต่ อ การสั งเคราะห์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลรวมการประเมินระดับมาก ( = 4.14, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ จานวนวิทยานิพนธ์ที่ใช้การสังเคราะห์ ( = 4.67, S.D. = 0.47) เป็นประโยชน์ต่อ
การน ามาใช้ ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ( = 4.58, S.D.=0.56) ความเหมาะสมในการสั งเคราะห์
( = 4.33, S.D. = 0.60) ขั้นตอนของระบบง่ายต่อการใช้งานง่าย ( = 4.25, S.D. = 0.60) ข้อมูลครบถ้วนตาม

18

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ความต้องการ ( = 4.09, S.D. = 0.51) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น ( = 4.04,
S.D. = 0.53) ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ( = 4.05, S.D. = 0.54) การประมวลผลของ
ระบบได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ( = 4.00, S.D. = 0.53) ความหลากหลายของข้อมูล ( =3.75, S.D. = 0.68) รูปแบบ
หน้าจอสีตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม ( =3.60, S.D. = 0.67)

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบันฑิตศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. จากการศึกษาความต้องการต้องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบันฑิตศึกษาและพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน
ครั้งนี้ สามารถนามาใช้ เพื่ ออ านวยความสะดวกในเรื่อ งการจัด เก็ บ ข้อ มูล วิท ยานิพ นธ์ และการสืบ ค้ น ข้อ มู ล
ออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิดานันท์ มะลิทอง (2548: 49) ได้เสนอไว้ว่า เป็นบริการที่
เปรียบเสมือนตู้บัตรคาในห้องสมุดที่ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้มีอยู่หลายรูป แบบ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรีสมพร โคตะคา (2554: 93) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้พัฒนาขึ้นสามาถนามาใช้ประโยชน์ในความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีงานทะเบียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความถูกต้อง 2) ทันสมัยต่อการใช้งาน
3) มีความสมบูรณ์ 4) มีความกะทัดรัด 5) ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
2. จากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เพื่อ
การสืบค้นออนไลน์ ทาให้ได้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลวิทยานิพ นธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล ทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล
วิทยานิพนธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545:
90-92) และดวงแก้ว สวามิภักดิ์ (2535: 114) ในการออกแบบฐานข้อมูล จะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ของระบบ
กับผู้ใช้ระบบ การคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นสาคัญ กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลได้แก่ ระบบที่มี
การนาเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อประยุก ต์ใช้ในงานหลาย ๆ งานที่จาเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นการลดความซ้าซ้อนในการเก็บข้อมูล
3. จากผลการประเมินการยอมรับการสังเคราะห์วิทยานิพ นธ์ระดับบัณ ฑิตศึกษาและพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้
สอดคล้องกับกิดานันท์ มะลิทอง (2548: 49) กล่าวว่า การค้นหาข้อมูลด้วยระบบเวิลด์ไวด์เว็บหรือเรียกสั้น ๆ ว่า
เว็บ เป็นการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในระบบข้อความหลายมิติ (Hypertext) ซึ่งมีการเชื่อมโยง
แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน การเข้าสู่ระบบ เวิลด์ไวด์เว็บจะต้องใช้โปรแกรมในการทางาน
ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน มีการออกแบบระบบที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา ทาให้ง่ายสะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดทาให้ยากใน
การยืมวิทยานิพนธ์ ระบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่า
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเรื่องระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ เพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย
ของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
ต่อไป
2. ควรมีการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถส่งข้อมูลไปให้ระบบอื่น ๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหาร และผู้ใช้ระบบได้
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