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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศการรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 2)
ประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศ วิธีดำ�เนินการพัฒนา
ระบบใช้กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน กลุ่มทดสอบประกอบด้วย
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้า
สำ�นักงานผูอ้ ำ�นวยการ หัวหน้างานประมวลผล หัวหน้างาน
ทะเบียน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา นัก
บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำ�นวน 30 คน
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศการรายงานตัว
เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต และ 2)

แบบทดสอบการยอมรับต่อระบบสารสนเทศ สถิติที่ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1)
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
(1) ส่วนการรับรายงานตัวและบันทึกการเข้าซ้อม (2) ส่วน
ตรวจสอบการซ้อมรับและรายงาน (3) ฐานข้อมูลบัณฑิต
และ (4) สารสนเทศ และผลการทดสอบการยอมรับของผู้
ใช้ที่มีต่อระบบ ในประเด็นที่เกี่ยวกับด้านความรวดเร็วใน
การใช้งานของระบบ ด้านความถูกต้องของข้อมูล และด้าน
คุณภาพของระบบ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ งานวิจยั ในขัน้ ต่อไป
คือ การเพิ่มการทำ�งานการติดตามผลภาวะมีงานทำ�ของ
บัณฑิต และการจอง ยืม คืน และการจัดเก็บชุดครุย

คำ�สำ�คัญ : ระบบสารสนเทศ
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ABSTRACT
This research aimed to develop and evaluate
the user acceptance towards an information
system for registration for graduation rehearsal
ceremony at the graduates’ Phetchaburi Rajabhat
University. The object-oriented analysis and design
and Web application development were applied.
The samples consisted of 30 Registrar Office staff,
Student Development Office staff, and the 4th year
students. They were purposively selected. The
research tools were 1) the information system for
registration for graduation rehearsal ceremony for
graduates’ Phetchaburi Rajabhat University, and 2)
the user acceptance form. Statistics used for data

analysis included mean and standard deviation. The
research results revealed that 1) the information
system developed incorporated 4 modules:
(1) registration for graduation rehearsal, (2) rehearsal
validation and reporting, (3) database, and (4)
information; 2) the user acceptance in terms of the
system speed, data accuracy, and system quality,
were overall at the highest level. Future studies
on additional functionalities such as monitoring
graduate employment, and reserving, borrowing,
returning and stocking graduation gowns could be
conducted.

Keywords : Information System

บทนํา
ในแต่ละปีจะมีบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดำ�เนินการซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยบัณฑิตจะต้องแสดงเจตจำ�นง
ที่จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยการเดินทางมา
แจ้งกับมหาวิทยาลัยด้วยตนเองหรือให้ตัวแทนดำ�เนินการ
แทน จากนั้นบัณฑิตจะต้องเข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
ตามกำ�หนดการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะใช้วิธีการขาน
ชื่อบัณฑิตที่เข้าซ้อมทุกวันตลอดการฝึกซ้อม จนเสร็จสิ้น
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และได้มีการนำ�เอาระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การฝึกซ้อมรับ
ปริญญาบัตร แต่ยังประสบปัญหาในการใช้ระบบ ในขณะ
ดำ�เนินการ เช่น เกิด time out ของ server และ browser
มีการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ซำ�้ ซ้อน การตรวจสอบ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ใช้เวลาในการรับรายงานตัวยังขาดความ
รวดเร็ว ทำ�ให้กระบวนการตรวจสอบการเข้าซ้อมรับปริญญา
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ของบัณฑิตไม่ถกู ต้องและล่าช้า ทำ�ให้ยงั คงต้องมีการรายงาน
ตัวด้วยการขานด้วยวาจาซึ่งไม่ต่างกับอดีตที่ผ่านมา และใน
กรณีที่ให้ผู้อื่นมาแสดงความจำ�นงแทน ทำ�ให้เกิดการบอก
ข้อมูลที่ผิดพลาดในการจัดเตรียมชุดครุยไม่ตรงกับความ
ต้องการของบัณฑิต
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาระบบใหม่โดยการใช้ระบบบาร์
โค้ดแทนในการขานชื่อ และบัณฑิตสารมารถแสดงความ
จำ�นงและจองชุดครุยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิด
ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (บัญชา ปะสีละ
เตสัง 2553, 72) อันจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำ�เนิน
งาน ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และสามารถรายงานผลได้
อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศการรับรายงานตัวเข้า
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล
ราชภัฏเพชรบุรี
3. การพั ฒ นาระบบ ใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาเว็ บ
2. เพือ่ ประเมินการยอมรับต่อระบบสารสนเทศการรับ
รายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต แอพพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ MySQL ตาม
สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์แบบ Client-Server โดยสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เพือ่ ให้
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ
วิธีการดำ�เนินงาน
การวิจยั นีเ้ ป็นเป็นส่วนหนึง่ ของรายวิชาวิชาการศึกษา จัดการฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานในระดับที่ 3
เอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4214902) มีวธิ กี าร และสร้างหน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ตามสถานะของผู้ใช้
4. ประเมินการยอมรับของผูใ้ ช้ทมี่ ตี อ่ ระบบสารสนเทศ
ดำ�เนินการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ใช้วิธีการ โดยการจัด workshop และสาธิตการทำ�งานและวิธีการใช้
สอบถามข้อมูลและขอตัวอย่างรายงานจากผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้า งานระบบสารสนเทศการรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทาน
หน้าที่ในหน่วยงาน สำ�นักส่งเสริมวิชาการ และกองพัฒนา ปริญญาบัตรของบัณฑิต ให้กับกลุ่มทดสอบ 30 คน แล้วจึง
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนำ�ระบบ ให้กลุ่มทดสอบทำ�แบบประเมินการยอมรับระบบ
สารสนเทศการแสดงความจำ�นงของบัณฑิต ซึ่งเป็นขั้นตอน
หนึ่งในการซ้อมรับปริญญาบัตร ที่ได้พัฒนาและใช้งานในปี ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ระบบสารสนเทศการรายงานตัวเข้าซ้อมรับ
พ.ศ.2556 มาวิเคราะห์ร่วมกัน
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ใช้ Use พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Case Diagram (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ 2554, 42). แสดง เพชรบุรี แบ่งออกเป็นผลการพัฒนาระบบ และผลการทดสอบ
การทำ�งานของผู้ใช้ระบบ และความสัมพันธ์กับระบบย่อย ระบบ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบ ได้แก่
(Sub systems) ภายในระบบ และ Class Diagram แสดง
class และความสัมพันธ์ (relationship) ระหว่าง class 		 1.1 แผนภาพแสดงการทำ�งานของผู้ใช้ระบบ และ
และการออกแบบฐานข้อมูล ใช้E-R Diagram แสดงความ ความสัมพันธ์กับระบบ ด้วย Use Case

ภาพที่ 1 การทำ�งานของผู้ใช้ระบบ และความสัมพันธ์กับระบบ (Use Case Diagram)
ของระบบสารสนเทศการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
จากภาพที่ 1 บัณฑิตสามารถแสดงความจำ�นงที่จะ ข้อมูลการทำ�งาน รับแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต รับบัตร
เข้ารับปริญญาบัตร แจ้งและแก้ไขการจองชุดครุยของ กรอก ประจำ�ตัวการซ้อม ตรวจสอบและแก้ไขการแสดงความจำ�นง
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ทีจ่ ะเข้ารับปริญญาบัตร ตรวจสอบการจองชุดครุย ตรวจสอบ
ข้อมูลการทำ�งาน และตรวจสอบการรายงานตัวเข้าซ้อม
ส่วนเจ้าหน้าทีส่ ามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลของบัณฑิต ตรวจ
สอบข้อมูลของบัณฑิต ตรวจสอบการแสดงความจำ�นงทีจ่ ะขอ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบการจองชุดครุย
ตรวจสอบข้อมูลการทำ�งานของบัณฑิต รับและยกเลิกการ
รายงานตัวเข้าซ้อม
		 1.2 แผนภาพแสดงคลาสและความสัมพันธ์ระหว่าง
คลาส (Class Diagram)

จากภาพที่ 2 วัตถุในระบบแบ่งออกเป็น 9 คลาส ดังนี้
คลาสการรายงานตัว คลาสเจ้าหน้าที่ คลาสข้อมูลงาน คลาส
สาขา คลาสบัณฑิต คลาสคำ�นำ�หน้าชื่อ คลาสคณะ คลาสผู้
ขานนาม และคลาสวุฒิการศึกษา
		

ภาพที่ 2 คลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Class Diagram)
ของระบบสารสนเทศการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
1.3 องค์ประกอบของระบบ

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
การรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิต

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

จากภาพที่ 3 ระบบมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ (1)
ส่วนการรับรายงานตัวและบันทึกการเข้าซ้อมจากการสแกน
บาร์โค้ด (2) ส่วนตรวจสอบการซ้อมรับและรายงานผลการ
รับรายงานตัว (3) ฐานข้อมูลบัณฑิตที่ใช้ในการค้นหาและ
บันทึกผล และ (4) สารสนเทศที่ได้รับเป็นรายงานการเข้า
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

1.4 แฟ้มข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล ด้วย ER Diagram
การรายงานตัว
รหัสนักศึกษา
รายงานตัวครั้งที่ 1_1
วันที่ 1_1
เวลา 1_1
รายงานตัวครั้งที่ 1_2
วันที่ 1_2
เวลา 1_2
รายงานตัวครั้งที่ 2_1
วันที่ 2_1
เวลา 2_1
รายงานตัวครั้งที่ 2_2
วันที่ 2_2
เวลา 2_2
รายงานตัวครั้งที่ 3_1
วันที่ 3_1
เวลา 3_1
รายงานตัวครั้งที่ 3_2
วันที่ 3_2
เวลา 3_2

บัณฑิต
รหัสนักศึกษา
ลำ�ดับบัณฑิต
รหัสคำ�นำ�หน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
รหัสสาขา
วันเกิด
รหัสวุฒิการศึกษา
วันที่จบการศึกษา
สถานะความจำ�นง
วันที่แสดงความจำ�นง
เวลาที่แสดงความจำ�นง
ส่วนสูง
นํ้าหนัก
ขนาดชุด
รหัสผู้ขานนาม
เกรดเฉลี่ย
แทรกจากปีก่อน

คำ�นำ�หน้าชื่อ
รหัสคำ�นำ�หน้าชื่อ
คำ�นำ�หน้าชื่อ

ผู้ขานนาม
รหัสผู้ขานนาม
ชื่อผู้ขานนาม

ข้อมูลงาน
รหัสนักศึกษา
ชื่อที่ทำ�งาน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เงินเดือน
ตำ�แหน่ง
วันที่เริ่มงาน
สาขา
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
รหัสคณะ
คณะ
รหัสคณะ
ชื่อคณะ
วุฒิการศึกษา
รหัสวุฒิการศึกษา
ชื่อย่อ
ระดับการศึกษา
ชื่อเต็ม

ภาพที่ 4 แฟ้มข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบสารสนเทศการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
จากภาพที่ 4 แฟ้มข้อมูลของระบบสารสนเทศการรับ
รายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
แบ่งออกเป็น 8 ตารางดังนี้ (1) ตารางการรายงานตัวมีรหัส
นักศึกษาเป็นคียห์ ลักและอ้างอิงกับตารางบัณฑิต (2) ตาราง
ข้อมูลงานตัวมีรหัสนักศึกษาเป็นคียห์ ลักและอ้างอิงกับตาราง
บัณฑิต (3) ตารางบัณฑิตมีรหัสนักศึกษาเป็นคีย์หลัก รหัส
คำ�นำ�หน้าชื่อเป็นคีย์อ้างอิงกับตารางคำ�นำ�หน้าชื่อ รหัส
สาขาเป็นคียอ์ า้ งอิงกับตารางสาขา รหัสวุฒกิ ารศึกษาเป็นคีย์
อ้างอิงกับตารางวุฒกิ ารศึกษา รหัสผูข้ านนามเป็นคียอ์ า้ งอิง

กับตารางผู้ขานนาม
1.5 การพัฒนาระบบ ใช้กระบวนการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ MySQL ตาม
สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์แบบ Client-Server โดยมี
ตัวอย่างหน้าจอของระบบดังภาพที่ 4-5
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ภาพที่ 5 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของระบบสารสนเทศการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต

ภาพที่ 6 หน้าจอการค้นหา และแก้ไขข้อมูลบัณฑิตของระบบสารสนเทศการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตรของบัณฑิต
ผลการทดสอบระบบ
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
การทดสอบระบบใช้รปู แบบการประเมินยอมรับระบบ สารสนเทศ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา นักบริหาร
โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มทดสอบประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการ งานทัว่ ไป และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ทีก่ ำ�ลังจะสำ�เร็จการศึกษา
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้าสำ�นักงาน จำ�นวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยสรุปผลได้
ผู้อำ�นวยการ หัวหน้างานประมวลผล หัวหน้างานทะเบียน ดังนี้
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ด้านความรวดเร็วในการใช้งานของระบบ
การค้นหาข้อมูล เช่น รายชื่อบัณฑิต
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำ�สั่ง
การแสดงผลตามคำ�สั่ง
การประมวลผล เช่น การระบุขนาดชุดครุยตามนํ้าหนัก ส่วนสูง
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ เช่น การตรวจรายงาน
รวม
ด้านความถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลมีความถูกต้อง
รับรายงานตัวได้อย่างถูกต้อง
ข้อมูลในการแสดงผลมีความสมบูรณ์
การตรวจสอบความผิดพลาดการซํ้าซ้อนของข้อมูลนำ�เข้า
รวม
ด้านคุณภาพของระบบ
มีความสะดวกในการใช้งาน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ประหยัดเวลาในการเดินทางมาแสดงความจำ�นง
ประหยัดเวลาในการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร
รวม

*4.75
*4.75
**4.50
*4.75
4.25
4.60

S.D.
0.43
0.43
0.87
0.43
0.83
0.60

การยอมรับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

**4.25
**4.25
4.00
*4.75
4.31

0.83
0.83
0.71
0.43
0.70

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

**4.50
**4.50
**4.50
*4.75
4.56

S.D.
0.50
0.50
0.87
0.43
0.57

การยอมรับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
** หมายถึง ค่าเฉลี่ยมากอันดับสอง
จากการสรุ ป แบบประเมิ น การยอมรั บ ของระบบ
สารสนเทศการรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า ด้านความรวดเร็วในการ
ใช้งานของระบบและด้านคุณภาพของระบบมีระดับมากทีส่ ดุ
( = 4.60 และ =4.56) ส่วนด้านความถูกต้องของข้อมูล
อยู่ในระดับมาก ( = 4.31) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า
ด้านความรวดเร็วในการใช้งานของระบบระดับความ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ 4 รายการได้แก่ การค้นหาข้อมูล เช่น ราย
ชือ่ บัณฑิต ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำ�สัง่ การแสดง
ผลตามคำ�สัง่ การประมวลผล เช่น การระบุขนาดชุดครุยตาม

นํ้าหนัก ส่วนสูง ( = 4.75, = 4.75, = 4.50 และ
= 4.75 ตามลำ�ดับ)
ด้านคุณภาพของระบบระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
4 รายการได้แก่ มีความสะดวกในการใช้งาน มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ ประหยัดเวลาในการเดินทางมาแสดงความจำ�นง
ประหยัดเวลาในการรับรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร
( = 4.50, = 4.50, = 4.50 และ = 4.75 ตามลำ�ดับ)
ด้านความถูกต้องของข้อมูลระดับความพึงพอใจมาก
ทีส่ ดุ คือ การตรวจสอบความผิดพลาดการซ้ำ�ซ้อนของข้อมูล
นำ�เข้า ( = 4.75)
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สรุป และอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่
ทำ�ให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลไม่ซำ�้
ซ้อน ประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บข้อมูล สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ง่าย ประหยัดเวลาและทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการ
เดินทางมาแสดงความจำ�นงและการรับรายงานตัวเข้าซ้อม
รับปริญญาบัตร สามรถจัดเตรียมชุดครุยได้ตรงตามความ
ต้องการ และจากการทดสอบระบบไม่พบปัญหา time out
ของ server และ browser และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งสอดคล้องกับอารยา วงศ์หงส์กุล (2540, 534) ที่พบว่า
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจะต้องมีการเชือ่ ม
โยงใช้ฐานข้อมูลร่วมกันทำ�ให้ลดความซ้ำ�ซ้อนของการใช้ขอ้ มูล
เทคนิ ค การออกแบบระบบสารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายแบบ Client-Server และการออกแบบฐานข้อมูล
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การการออกแบบในหนั ง สื อ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ
Dreamweaver สารมารนำ�ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานใน
องค์กรได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ตวั เดียวกัน
จัดการข้อมูลเดียวกัน ทำ�ให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็นปัจจุบนั อยู่
เสมอ ถึงแม้เทคนิคการออกแบบนีจ้ ะมีความเสีย่ งกับปัญหา
time out ของ server และ browser อยู่บ้าง แต่ก็สารมา
รถใช้ออกแบบและการทดสอบระบบทีด่ เี พือ่ แก้ไขปัญหานีไ้ ด้

ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรายงานตัว เข้าซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เท่านัน้ แต่เนือ่ งจากขอบเขตของงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังมีอยูอ่ กี มาก งานวิจยั ในขัน้ ต่อไป สามารถเพิม่ ฟังก์ชนั การ
ติดตามผลแบบสอบถามภาวะมีงานทำ�ของบัณฑิต การจอง
ยืม คืน และการจัดเก็บชุดครุย เป็นต้น เป็นต้น
การพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับผู้บริหารงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างไร
เพราะการออกแบบระบบงานใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบ
ซอฟต์แวร์เท่านัน้ แต่รวมถึงขัน้ ตอนการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานต่างๆด้วย
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