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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานในส่วนราชการ  ส านักงานศาล

ปกครองจึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น แต่กยั็งไม่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดย

ทางส านักงานศาลปกครองได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาของข้าราชการฝ่ายศาล

ปกครองทั้งทุนการศึกษาภายในประเทศ และทุนการศึกษาภายนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษามีการจัดเกบ็เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับ

ทุนการศึกษาจ านวนมากและเพ่ิมปริมาณมากขึ้น จึงเกิดอุปสรรคในการท างาน เช่น การจัดเกบ็ข้อมูลไม่เป็น

ระบบ ท าให้การค้นหาข้อมูลล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการน าข้อมูลผู้รับทุนการศึกษามาใช้วางแผนและ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลเพ่ือเสนอผู้บริหารในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดสรรทุนการศึกษาได้ 

 ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบน้ีขึ้ นมา เพ่ือให้มีการจัดเกบ็ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดเวลาการ

ท างาน สามารถสืบค้นข้อมูล น าข้อมูลมาวางแผนการท างาน เพ่ือแจ้งเตือนผู้รับทุนที่ใกล้ครบก าหนดการ

รับทุน และจัดพิมพ์รายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร 

 

บทน า 

 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา   

ปัญหาเดิมก่อนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ มีข้อจ ากดัอยู่หลายอย่างดังน้ี   

 1. ระบบเดิมมีการเกบ็เอกสารหลักฐานเป็นกระดาษซ่ึงเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ท าให้การค้นหาข้อมูล

ล่าช้า ไม่ทนัต่อความต้องการน าข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจ 

 2. ระบบเดิมเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานจัดเกบ็ข้อมูลผู้รับทุนในรูปแบบแฟ้มเอกสาร เช่น 

แฟ้ม Excel และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ท าให้มีการเก็บข้อมูลหลักที่ซ ้าซ้อนกัน เช่น ช่ือ นามสกุล 

ต าแหน่ง สงักดั ของผู้รับทุนการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลจึงไม่ทนัสมัย ไม่ถูกต้องและซ า้ซ้อนกนั  

3. ระบบเดิมไม่สามารถรู้ได้ในกรณีผู้รับทุนการศึกษา ใกล้จะครบก าหนดการรับทุน  

4. ระบบเดิมการออกรายงานวิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลท าได้ยุ่งยากและล่าช้า  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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 จากปัญหาที่กล่าวมา จึงเร่ิมมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

โดยน ามาใช้กบัการจัดการฐานข้อมูลผู้รับเพ่ือให้การจัดการฐานข้อมูลมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 วตัถุประสงค ์

เพ่ือให้จัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดเวลาการท างาน สบืค้นข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา สามารถแจ้ง

เตือนผู้รับทุนใกล้ครบก าหนดการรับทุน และเพ่ือออกรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผู้รับ

ทุนการศึกษาให้ผู้บริหารเพ่ือช่วยในการตัดสนิใจ และการจัดสรรทุนการศึกษา 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. เป็นต้นแบบระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้รับทุนส านักงานศาลปกครองในรูปแบบ Web 

Application 

2. กลุ่มงานทุนสามารถจัดเก็บ ค้นหาข้อมูลผู้รับทุนได้โดยง่าย สามารถติดตามผู้รับทุนที่มี

ความเสี่ยงไม่จบการศึกษาตามเวลาที่ก  าหนด และผู้รับทุนการศึกษาในประเทศสามารถดูข้อมูลพร้อม

รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาของตัวเองผ่าน Web Application  

3. เพ่ือลดจ านวนผู้รับทุนที่ไม่จบการศึกษาตามเวลาที่ก  าหนด โดยระบบจะมีการแจ้งเตือน

ผู้รับทุนการศึกษาในประเทศที่ใกล้ครบก าหนดการรับทุนการศึกษา 

4. ผู้บริหารมีข้อมูลวิเคราะห์ และเปรียบเทียบช่วยในการบริหารจัดการและการตัดสินใจการ

จัดสรรทุนการศึกษาให้เหมาะสมกบังบประมาณที่ได้รับ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฐานขอ้มูล (Database)  

ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเกบ็รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่าง

มีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลน้ัน ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วย

เช่นกนั ข้อมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกบับุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใดๆ กไ็ด้ที่เรา  สนใจศึกษาหรืออาจ

ได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดกเ็ป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่างๆ 

กส็ามารถน ามาจัดเกบ็เป็นฐานข้อมูลได้ และที่ส าคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเรา

ต้องการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต (Oatjakkrt, 2558 : 1)  

 ระบบการจัดการฐานขอ้มูล (DBMS) 

ความจ าเป็นในการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

1. DBMS ควบคุมความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence Control) ท าให้โปรแกรม   

เป็นอสิระจากโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ และตรรกภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 

2. DBMS ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Integrity Control) กฎเกณฑ์ความถูกต้อง 

(Integrity Rule) น้ีจะเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลทุกคร้ังที่มีการเรียกข้อมูลมาแก้ไข DBMS จะตรวจสอบความ

เป็นไปได้ของข้อมูลก่อนที่จะเกบ็ลงในฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ใน Stored 

108911101110

https://oatjakkrt32.wordpress.com/


Procedure ส าหรับ DBMS ช้ันดี Stored Procedure จะเป็น Compile Stored Procedure จะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน เน่ืองจากกฎเกณฑต่์างๆ จะเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลไม่ใช่โปรแกรม  

3. DBMS มีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (Security Control) โดยจะไม่ยอมให้

โปรแกรมใดเข้าถึงข้อมูลในระดับล่างได้โดยไม่ผ่าน DBMS ดังน้ัน DBMS จะตรวจสอบรหัสผ่านก่อนทุก

คร้ัง นอกจากน้ีข้อมูลในหน่ึงตารางจะกระจายอยู่ในหลายๆ ไฟล์ (Logical/Physical Mapping) ท าให้

ความปลอดภัยของข้อมูลดีขึ้น นอกจากน้ี DBMS ยังตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้มีสิทธิใช้ข้อมูลได้มากน้อยแค่

ไหนรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล 

4. DBMS มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลด้วยเส้นทางที่ดีที่สุด (Query Optimization) DBMS Query 

Optimizer ตัดสนิใจเลือกเส้นทางเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเร่ือง performance ซ่ึงโปรแกรมเมอร์จะ

เขียน logic อย่างเดียว ในการใช้ SQL เพ่ือดึงข้อมูลมาใช้น้ันจะมองไม่เหน็ index เพราะว่าเป็น physical 

index ซ่ึงจะเกบ็อยู่ในระดับล่างสดุ แต่จะมองเหน็เป็นตารางเท่าน้ัน การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดจะช่วยท าให้

ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ (ส าน ักว ิชา เทคโนโลย ีส ังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559 : 3) 

 PHP  

      PHP เป็นภาษาแบบ Server-Side Script ซ่ึงออกแบบมาส าหรับใช้งานเวบ็ ในหน้า HTMLสามารถ

แทรกภาษา PHP ได้ในหน้าเดียวกับ HTML และจะถูกประมวลผลกต่็อเมื่อมีการเข้าหน้าเวบ็ในเวลาน้ันๆ โคด๊

ภาษา PHP จะถูกแปลจาก Web Server และแปลงไปเป็นภาษา HTML เพ่ือให้เวบ็บราวเซอร์ เข้าใจ PHP เป็น

ภาษาแบบ Server-Side Script ซ่ึงออกแบบมาส าหรับใช้งานเวบ็ อยู่ภายในหน้า HTML เราสามารถแทรกภาษา 

PHP ได้ในหน้าเดียวกบั HTML และจะถูกประมวลผลกต่็อเมื่อมีการเข้าหน้าเวบ็ในเวลาน้ันๆ ภาษา PHP จะถูก

แปลจาก Web Server และแปลงไปเป็นภาษา HTML เพ่ือให้เวบ็บราวเซอร์ เข้าใจ PHP เป็นภาษาแบบ Open 

Source ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ และเปิดโอกาสให้ช่วยพัฒนาภาษาให้ดีย่ิงขึ้นอีก (amdmanzero, 

2559 : 1) 

ผลงานวิจยั 

งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ได้น าเสนอการวิเคราะห์ของผู้ส าเรจ็การศึกษา โดยน าสถิติเข้ามาช่วยในการ

วิเคราะห์ ซ่ึงในระดับของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษา จาก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 มีจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งสิ้น 2,968 คน 

ประกอบด้วย คณะต่างๆ รูปแบบการน าเสนอใช้ตาราง Crosstab แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับตัวแปร

ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระยะเวลาที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ของผู้ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละคณะ (รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2556 

: 22-27) 
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 จากผลการวิจัยดังกล่าวส านักงานศาลปกครองได้น ามาปรับใช้กับการแสดงรายงานวิเคราะห์ใน

ลักษณะ Crosstab แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา และสถานะการศึกษาของผู้รับทุน และมีการวิเคราะห์

ความเสี่ยงของผู้รับทุน โดยดูจากการไม่ปฏบัิติตามข้ันตอน และเกรดเฉล่ียสะสมของผู้รับทุน 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้รับทุนส านักงานศาลปกครอง มีการวิเคราะห์และ

ออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 

1. คอนแทก็ซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ดังภาพที่ 1 

 

                   
                

                  

                    

                    

                   
                            

               

                

               
                  

                            
               

                 

                   
               

                            
                 

               
                            

                 

                            
               

 

 

ภาพที ่1 คอนแทก็ซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) 

2. ออีาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ออีาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 

 

3. หลักการค านวณเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการไม่จบการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา 

โดยใช้หลักการประเมินโดยแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสงู ระดับกลาง และ ระดับต ่า ของ

การไม่ปฏบัิติตามขั้นตอน 

 

 

 

 

 

109211131113



ตารางที ่1 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การไม่ปฏบัิติตามขั้นตอน 

ระดบัสงู ระดบักลาง ระดบัต ่า 

     ไม่รายงานผลการศึกษา      ขาดการตดิต่อกบักลุ่มงานทุน      เรียนไม่ครบตามรายวิชา 

     เรียนเกนิระยะเวลาการรับทุน      เปล่ียนหลักสตูรโดยไม่แจ้ง      ไม่ผ่าน comprehensive 

     เดนิทางกลับไทยโดยไม่แจ้ง      ท าผดิระเบยีบของสถาบนัฯ      เอกสารการศึกษาไม่ครบ 

    

 

ระดับของการจบการศึกษา 

หมายเหตุ : ระดับของการจบการศึกษา มาจากความน่าจะเป็นของการเลือกหัวข้อการไม่ปฏิบัติตาม

ขั้นตอน 

 

การพฒันาระบบและผลการด าเนนิการ 

 ผู้มีสิทธเิพ่ิม/แก้ไข/ลบ ค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลผู้รับทุนในระบบต้องมีการก าหนดสิทธใิห้โดย

ผู้ดูแลระบบและสามารถลอ็คอนิเข้าใช้งานได้ดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 จอแสดงผลการลอ็คอนิเข้าสู่ระบบ 

 ผู้ดูแลระบบและกลุ่มงานทุนสามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ค้นหาข้อมูลประวัติ ผู้ รับทุนและ

รายละเอยีดของการรับทุนได้ ส่วนผู้รับทุนสามารถดูข้อมูลของตัวเองได้ ดังภาพที่ 4  

แ แ แ 

ต ่า กลาง สงู 
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ภาพที่ 4 จอแสดงผลประวัติผู้รับทุน(ขวา) และรายละเอยีดการรับทุน(ซ้าย) 

 

 ผู้ดูแลระบบและกลุ่มงานทุนสามารถเลือกข้อมูลการไม่ปฏบัิติตามข้ันตอนที่มีความเสี่ยง 

เพ่ือให้ระบบหาค่าความน่าจะเป็นของการจบการศึกษา ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 จอแสดงผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการจบการศึกษาของผู้รับทุน 
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 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มงานทุน และผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานได้ ดังภาพที่ 6  

 
 

ภาพที่ 6 จอแสดงผลรายงานสถานะผู้รับทุนการศึกษาแยกตามสาขาวิชา 

 

บทสรุป 

จากการทดสอบการท างานของระบบโดยให้ผู้ใช้งานเร่ิมใช้ระบบพบว่าผู้ใช้งานพึงพอใจ เพราะ

ลดเวลาในการจัดเกบ็ ค้นหาข้อมูล และสามารถติดตามผลการรับทุนของผู้รับทุนได้จากการวิเคราะห์ความ

เสี่ยง ผู้รับทุนจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบก าหนดการรับทุน และผู้บริหารได้รับรายงาน และผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับทุนได้รวดเรว็และตรงตามความต้องการ 
 

ขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัของระบบ 

ระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้รับทุนส านักงานศาลปกครองควรพัฒนาเพ่ิมเติมในเร่ือง

งบประมาณการให้ทุนการศึกษา และการชดใช้ทุนโดยเช่ือมโยงกับระบบงบประมาณของส านักงานศาล

ปกครอง ควรพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนการขยายเวลารับทุน รายงานตามความต้องการของผู้บริหาร และ

สดุท้ายควรเพ่ิมช่องทางการใช้งานทางอนิเตอร์เนต็ (Internet) ส าหรับผู้รับทุนที่อยู่ต่างประเทศ 
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