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 อาจารยที่ปรึกษาโครงงานจะตอง
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของชื่อ
โครงงานทั้งภาษาไทย และอังกฤษเมื่อ
ยื่นขอสอบปองกัน รวมทั้งความครบถวน 
เหมาะสมและถูกตองของบทคัดยอและ 
abstract รวมทั้งความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณดวย 

1.  บทนํา 1.1 ความสําคญัและ
ที่มาของปญหา 

เปนการอธิบายใหเขาใจวาปญหาที่เลือกมานั้นมีที่มาจากไหน (เชน
หนวยงาน) มีลักษณะการทํางานโดยทั่วไปอยางไร และปญหาที่ระบุนั้นสงผล
กระทบอยางไรตอองคกร ตองานและตอบุคคล ทําไมนักศึกษาจึงเลือกทํา
หัวขอวิจัยนี้  

ในการเขียนสวนนี้ควรมีการอางถึงที่มาของขอมูลหรือหนวยงานที่นํามา
เปนประเด็นปญหา และเขียนอธิบายปญหาเปนขอๆ 

 

 อธบิายแจกแจงไดตรงประเด็น เปนระบบ 
และมีที่มาของขอมูลที่เชื่อถือได 

 1.2 วัตถุประสงคของ
การพัฒนาระบบ 

เขียนอธิบายใหเขาใจวตัถุประสงคเปนรายขอวาตองการพัฒนาระบบ
สารสนเทศนี้ไปเพื่ออะไร เชน 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจดานการจัดสรร
งบประมาณสําหรับผูจัดการ (แสดงวาผูจัดการตองการเครื่องมือ
มาชวยในการจัดสรรเงินไดอยางเหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึง
ปจจุบันในการทํางานมีขอมูลไมครบ ไมทันสมัย ไมอยูใน

 ระบุเปาหมายของการดําเนินโครงการได
อยางชัดเจน เหมาะสม 
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รูปแบบทีใ่ชได นอกจากนี้ยังไมมีเครื่องมือในการจําลองแนว
ทางการตัดสนิใจหรือทางเลือก ซึ่งในบทที่3 จะตองระบุไดวา
รายละเอียดของการเสนอวิธีแกไขหรือทางเลือกที่จะนาํไป
พัฒนาระบบสารสนเทศนั้นคืออะไร และตองการขอมูลอะไร แค
ไหน ใชวธิีการจัดสรรเงินอยางไร และพบวาไมมีประสิทธิภาพ
อยางไร ในลกัษณะใด และในบทที่ 4 จะตองออกแบบใหเห็นวา
ขอมูล (หรือฐานขอมูล) ที่จะชวยผูจัดการไดนั้นตองเปนอยางไร 
รวมทั้งเครื่องมือแนะนํา หรือทดสอบทางเลือกตางๆมีลักษณะ
อยางไร หากมีสูตรจะตองแสดงและอธิบายดวย) 

 เพื่อกําหนดมาตรฐานของการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกบั
คลังสินคา (แสดงวาปจจุบันยังไมมีมาตรฐาน มีความสับสนอยู 
ในบทที่ 3 ควรอธิบายวาความสับสนนี้เปนอยางไร) 

 
ในการใชระบบสารสนเทศสวนใหญมักใชเพื่อแกปญหา หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการเขียนวตัถปุระสงคก็ควรจะชี้ใหเห็น
เปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน โดยแจกแจงเปนขอๆ ประมาณ 3-4 ขอ  

ในบทสรุป บทที่ 6 ซึ่งเปนบทสุดทายควรนําวตัถปุระสงคมาชวยสรุปวา 
ผลงานที่ไดทาํขึ้นนั้น (ระบบสารสนเทศ) ไดบรรลุวตัถุประสงคเหลานี้หรือไม 
อยางไร 

 
 1.3 ขอบเขตของระบบ เปนการอธิบายความสามารถในการทํางานของระบบสารสนเทศที่จะ

พัฒนาเปนขอๆ โดยการอธิบายหวัขอนี้คือ Scope and boundary ระบบ
สารสนเทศสวนใหญที่เสนอมักเปนระบบที่พัฒนาเพื่อใชเฉพาะหนวยงาน

 ระบ ุuser group ไดชัดเจน 
 เห็นงานที่ user แตละกลุมจะใชระบบ 

โดยระบุ business function (ไมใชการ
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ตนแบบ (Specific application) สวนนี้ก็จัดวาเปนขอบเขตหรือขอจํากัด เพราะ
ระบบที่พัฒนานี้จะใชไดเฉพาะกับหนวยงานที่มีวิธีการบริหารจัดการหรือ
เงื่อนไขตางๆเหมือนหนวยงานที่ศึกษานีเ้ทานั้น  

ในการอธิบายจะกลาวถึง 
 ผูเกี่ยวของ (Potential user) วามีใครบาง (ตําแหนงงานหรือ

บทบาทในฐานะผูใชระบบ เชน ผูแจงซอม ชาง หัวหนางานซอม
บํารุง และ ผูอํานวยการ) 

 งานที่จะทําโดยใชระบบนี้ โดยเขียนใหเห็น business function 
หรืองานที่ดําเนินการในทางธุรกิจอยูแลว เชน การยื่นคํารอง 
การพิจารณาคํารอง การตรวจรับ ไมใชการเขียนทํางานพื้นฐาน
กับฐานขอมูลเชน การเพิ่ม แกไข เรียกดู หรือ จัดเก็บขอมูล  

 ขอบเขตดานขอมูล จะระบุขอมูลหลักทีร่ะบบจะครอบคลุม โดย
ไมตองแจกแจง attribute 

 ความจําเปนดานการเชื่อมตอกับระบบอื่นๆ ในบางกรณีระบบที่
สรางขึ้นจําเปนตองใชขอมูลที่มีอยูแลว (import data) ในระบบ
อื่น ก็จะตองแจกแจงดวยวาตองเชื่อมตอกับระบบใด รวมทั้ง
ผลลัพธของระบบทีไ่ดสรางขึ้นนี้อาจจะตองสงตอใหระบบอื่น 
(export data) ซึ่งก็ตองระบุวา output ของระบบนี้จะสงใหระบบ
ใดใชบาง 

 
การเขียนอธิบายขอบเขตใหไดดี นักศึกษาจะตองทําการศึกษาระบบ

เบื้องตน (Preliminary study) มาแลว 
 

ทํางานพื้นฐานกับฐานขอมูล – add, 
modify, delete, retrieve, store) 

 มีปริมาณเนื้องานเพียงพอ 
 อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบการทํา 

Preliminary study ดวยวานกัศึกษาได
ดําเนินการอยางไร 
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 1.4 ประโยชนที่ไดรับ
จากการพัฒนา
ระบบ 

เปนการแจกแจงใหเห็นวาระบบนี้มีประโยชนตอใครบางในประเด็นใด ให
เขียนเปนขอๆ เชน ทําใหผูจัดการฝายผลิตสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่
มีคาใชจายต่ําและทันตอการใชงาน 

 

 มีความถูกตอง เหมาะสม 

 1.5 แผนการ
ดําเนินงาน 

เปนการอธิบายขั้นตอนการทําวิจัยของนกัศึกษา วานักศึกษาแตกงาน
อยางไรและเพื่อใหแนใจวานักศึกษามองงานไดอยางทะลุปรุโปรงวาในการ
ทํางานวิจัยนี้นักศึกษาจะตองทําอะไรบาง รวมทั้งประมาณการระยะเวลาที่ใช
ในการทํางานแตละงาน 

นักศึกษาควรประยุกตใชองคความรูจากวชิา Computer project 
management ในการทํา Work breakdown และจัดลําดับ รวมทั้งระยะเวลาใน
การทํางานยอย  

การเขียนขั้นตอนการทํางานนี้จะตองสอดคลองกับ System development 
method ที่นักศึกษา review ในบทที่ 2 

 มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ควรจะเปน
อยางครบถวน 

 ไดแสดงรายละเอียดหรืองานยอยได
อยางเหมาะสม 

 ระบุเครื่องมือที่ใชในงานดําเนินการ เชน
การออกแบบการทํางานใช structured 
หรือ object-oriented  method รวมทั้ง 
diagram ที่จะใชในแตละขั้นตอนยอย 

 
 1.6 เครื่องมือที่ใชใน

การพัฒนา 
เปนการเขียนอธิบายอุปกรณทั้งฮารดแวร ซอฟตแวรตางๆที่นักศกึษาใช

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ โดยเฉพาะซอฟตแวรจําเปนตองระบุเวอรชั่น
ที่นักศึกษาจะนํามาใชดวย  

ควรระบุเฉพาะเครื่องมือที่สําคัญตอการพฒันาระบบจรงิๆ เครื่องมือ
ประเภททําเอกกสารหรือตกแตงความสวยงามไมนาที่จะตองระบ ุ (ยกเวนงาน
ประเภท Animation และ การพัฒนา Content) 

ตัวอยางเครื่องมือที่ไมจําเปนตองระบ ุ
     Microsoft Word 
     Photoshop 
 

พิจารณาความเหมาะสมของการเลือก
เครื่องมือ เชนไมใชซอฟตแวรที่ลาสมัย หรือ 
ใชมากเกินจําเปน 
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2. การทบทวน
วรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎ ี ในการเขียนหัวขอนี้ นักศึกษาจะตองเขาใจเสียกอนวาในการทําวิจัยนี้
จําเปนตองมีองคความรูใดบางเพื่อนํามาเขียนเปนหัวขอยอย ตัวอยางเชน 

2.1.1 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.1.2 การจัดการสินคาคงคลัง 
2.1.3 การจําลองขอมูล (Data modeling) 
2.1.4 การจําลองกระบวนการ (Process modeling) 
เหลานี้เปนหัวขอที่นักศึกษาจําเปนตองมีความรูหากนักศึกษาจะพัฒนา

ระบบจัดการคลังสินคา จากนั้นนักศึกษาจึงหาแหลงขอมูลวาเรื่องเหลานี้ควร
หาไดจากที่ใด แหลงสารสนเทศสาํหรับหัวขอทฤษฎีนี้เนนในเรื่องความ
นาเชื่อถือวาเปนผูที่รูในเรื่องนั้นๆ 

การเขียนรายงานในบทนี้ไมใชการ Cut & Paste และอางวาลอกมาจากที่
ไหน แตตองเปนการอานและเรียบเรียงใหม รวมทั้งศกึษาใหตรงประเด็น ไมใช
การศึกษาเรื่องที่เปนพื้นฐานมากๆ เชน ฐานขอมูลคอือะไร ประโยชนของการ
ใชฐานขอมูลคืออะไร 

ทุกเรื่องที่ review จะตองเห็นไดจากรายงานวานักศึกษาไดนํามาใชใน
สวนใดบาง และไม review สิ่งที่ไมไดนํามาใช (ยกเวนการศึกษาเปรยีบเทียบ) 

ไมอนุญาติใหใชผลการทําทบทวนวรรณกรรมของผูอื่นมาใช (Secondary 
source) นักศกึษาจะตองเรียบเรียงเนื้อหาเอง และอางอิงที่มาดวยวานํามาจาก
แหลงสารสนเทศใด การอางอิงนี้จะตองตรงกับรายการในบรรณานุกรม 
 

 ความครบถวนขององคความรูที่นักศกึษา
ควรทราบเพื่อทํางานวิจัยนี้ 

 คุณภาพแหลงขอมูล 
 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใช

การ cut & paste นักศึกษาจะตองเขียน
ไดอยางมีความกลมกลืน ตอเนื่องและ
เปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ 

 

 2.2 งานวิจัยที่ใกลเคียง กําหนดใหนักศึกษาตอง review งานวิจัยอยางนอย 10 งานโดยงานวิจัย
นั้นจะตองตีพิมพไมเกิน 3 ป เชนหากปปจจุบันคือ ป 2553 งานวจิัยที่คนมา
ตองตีพิมพระหวางป 2551 – 2553 สามารถ review ไดจากการตีพิมพทั้ง

 คุณภาพแหลงขอมูล 
 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใช

การ cut & paste นักศึกษาจะตองเขียน
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ภาษาไทยและอังกฤษ 
บทความทั้ง 10 เรื่องนี้ใหนักศึกษาอาน และเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

คัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมมาใช ซึ่งไมควรต่ํากวา 4 บทความ 
ในการอานงานวิจัยนั้นไมใชการอานบทคัดยอ แตตองศึกษาใหเขาใจ

ประเด็นปญหา ระเบียบวธิวีิจัย ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และผลลัพธ โดย
เปรียบเทียบกบังานวิจัยที่นักศึกษาเสนอ 

สําหรับการเปรียบเทียบ นักศึกษาจะตองทาํตารางแสดงการเปรียบเทียบ
และระบปุระเด็นที่นักศึกษาใชเปรียบเทยีบใหเห็นอยางชัดเจน 

ไดอยางมีความกลมกลืน ตอเนื่องและ
เปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ 

 คุณภาพการสังเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การวิจัย  

 ความถูกตองของประเด็นและขอมูล
เปรียบเทียบในตาราง 

 
 2.3 เทคโนโลยีที่ใชใน

การพัฒนา 
อธิบายการศกึษาเครื่องมือที่นักศึกษาจะใชในการสรางระบบ โดยเปน

การศึกษาที่จําเพาะเจาะจง เชน MySQL เวอรชั่น 5.1 เปนตน  
 
การเขียนรายงานสวนนี้ควรเขียนแยกหวัขอยอยที่ชัดเจน เชน 
2.3.1 MySQL เวอรชั่น 5.1 ระบุความสามารถ รวมทั้ง Software 

requirement และ Data type ที่รองรับ โดยจะตองใช Data type นี้
ในการเขียน Data dictionary ในบทที่ 4 สวนการออกแบบ
ฐานขอมูล 

2.3.2 PHP เวอรชั่น 5.3 
 

 ความครบถวนของการ review 
ซอฟตแวรหลกัที่จะตองใช 

 ความถูกตองของเนื้อหาและคุณภาพ
แหลงขอมูล 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใช
การ cut & paste นักศึกษาจะตองเขียน
ไดอยางมีความกลมกลืน ตอเนื่องและ
เปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ 

 
3. การวิเคราะห 3.1 หนวยงานที่

เกี่ยวของ 
ระบุหนวยงานที่งานวิจัยนี้ใชเปนกรณีศกึษา โดยอธิบายใหเขาใจภาระกิจ

ของหนวยงานนั้น รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศที่จะพัฒนาวา มีหนาที่ความรับผิดชอบอะไร เชน บทบาทหนาที่

 ความครบถวนของการศึกษาขอมูล
เบื้องตนของหนวยงานในประเด็นที่
เกี่ยวของ 
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ของหัวหนางานซอมบํารุง หรือบทบาทหนาที่ของชาง  
ในการอธิบายควรแสดง organization chart ประกอบเพื่อใหเขาใจสาย

การบังคับบญัชา 
 

 

 3.2 วิธีการรวบรวม
ขอมูลเพื่อศึกษา
ระบบ 

อธิบายวธิีการที่นักศึกษาใชรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวาระบบการทํางานที่
เปนอยูในขณะนี้เปนอยางไร มีปญหาอะไรหรือไม ในขั้นตอนใด หรือควร
ปรับปรุงการทํางานที่ทําอยูนี้อยางไร 

 
โดยทั่วไปแลวการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหระบบอาจทําไดหลายวิธี

เชน 
 การคนจากเอกสาร แบบฟอรม สิ่งพิมพ  
 การสัมภาษณ 
 การใชแบบสอบถาม 
 การสังเกตุการณ 

ในหัวขอนี้ใหอธิบายวาผูวิจัยไดใชวธิีการใดและใชอยางไร  
 
หากอานเอกสารก็จะตองแจกแจงใหทราบวาใชเอกสารหรือสิ่งพิมพ

ใดบาง หากเปนแบบฟอรมใหใสตวัอยางไวในภาคผนวก และเขียนอธิบายใน
หัวขอนี้วาแบบฟอรมดังกลาว ใครเปนผูใชและใชทําอะไร ใชเมื่อไหร ทําไมจึง
ตองใชแบบฟอรมนี้ ฯลฯ หากเปนคูมือเชนคูมือพนักงาน หรือระเบยีบปฎิบตัิ 
ไมจําเปนตองนํามาใสในรายงานทั้งเลม แตอาจคัดลอกมาเฉพาะสวนที่
เกี่ยวของ อางอิงที่มาของขอมูล แตจะตองอธิบายไดวาเอกสารตางๆนี้
เกี่ยวของกับระบบทีต่องศึกษาวิเคราะหอยางไร 

 พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการทีใ่ช
ในการรวบรวมขอมูล 

 พิจารณาความถูกตอง เหมาะสม 
ครอบคลุมของการใชวธิีการรวบรวม
ขอมูล เชนการรวบรวมขอมูลดวยวิธี
ตางๆใหขอมูลดานนโยบาย การบริหาร
จัดการ การดําเนินงานประจําทั้งกรณี
ปกติและไมปกติ ทัศนคติ ปญหา และ
ขอจํากัด ไดอยางครบถวน ไมมีประเด็น
ใดที่นักศึกษาคาดเดาขึ้นเองโดยไมมี
หลักฐานหรือขอมูลรองรับ 

 การทบทวนเอกสาร ไดรวบรวม
แบบฟอรมที่เกี่ยวของครบถวนหรือไม 
ไดวิเคราะหแบบฟอรมตางๆเหลานั้น
อยางไร หากมีระบบสารสนเทศอยูแลว
นักศึกษาไดศกึษา System document 
หรือเอกสารอื่ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง Output 
ที่เกี่ยวของ  

 คําถามในการสัมภาษณที่ใชในการ
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สําหรับการใชการสัมภาษณ จะตองอธิบายแผนการสัมภาษณ 

วัตถุประสงคการสัมภาษณ ขอสรุปจากการสัมภาษณในหัวขอนี้ พรอมแนบ
รายงานการสัมภาษณในภาคผนวก คําถามที่ใชในการสัมภาษณคนแตละกลุม
ซึ่งจะตองสอดคลองกับตําแหนงงาน เชนคําถามสําหรับผูบริหารและคําถาม
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานจะตองแตกตางกัน 

 
กรณีที่มีการใชแบบสอบถามจะตองระบวุัตถุประสงคของการใชงาน 

วิธีการแจกและวิธีรวบรวม เนื่องจากวิธีการนี้ใชเพื่อรับขอมูลจากกลุมผูให
ขอมูลที่มีขนาดใหญ จึงตองอธิบายวธิีการแจกแบบสอบถามดวยวากําหนด
แจกกี่ชุด จากขนาดกลุมเปาหมายกี่คนและใชวิธีการสุมแบบใดในการแจก
แบบสอบถามใหแสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดวย 
นักศึกษาควรอธิบายไดวาจากขอมูลที่ไดนี้มีประโยชนอยางไรตอการพัฒนา
ระบบ โดยแนบแบบสอบถามที่ออกแบบมานั้นในภาคผนวก พรอมขอมูลดิบที่
รวบรวมมาได  

 
ในกรณีที่ใชเทคนิคการสังเกตุการณจะตองมีรายงานการสังเกตุการณ

แนบในภาคผนวก พรอมอธิบายวตัถุประสงค แผนและวธิีสังเกตกุารณที่ใช 
รวมทั้งสรุปผลการใชวิธีการนี้ในการรวบรวมขอมูลดวย 
 

สัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัตติางกันใน
เรื่องของรายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
นโยบาย และคําถามที่สอดคลองกับภาระ
ความรับผิดชอบ คําถามเจาะลึกใน
รายละเอียดทีค่วรจะตองทราบเพื่อความ
เขาใจวธิีการทํางาน ปญหา และขอจํากัด
ตางๆในการทาํงาน ไมใชคําถามทั่วๆไป
ที่ผิวเผินเชน ความรับผิดชอบ ขั้นตอน
การทํางาน ขอเสนอแนะ  รวมทั้ง
พิจารณาคุณภาพของรายงานการ
สัมภาษณในภาคผนวก 

 การพิจารณาแบบสอบถาม โดย
ประเมินจากวธิีใช ความเหมาะสมของ
การใชทั้งการออกแบบ การแจก และการ
ประเมิน สามารถรวบรวมขอมูลไดตรง
ประเด็นเปาหมาย ความครอบคลุม 
เหมาะสมของคําถาม รวมทัง้ภาษาที่ใช 

 3.3 การทํางานของ
ระบบปจจุบัน 

เปนการอธิบายใหเห็นภาพรวมของการทาํงานของระบบปจจุบัน โดยที่มา
ของขอมูลที่นํามาใชในสวนนี้มาจากการรวบรวมโดยใชวิธีการตางๆที่
นักศึกษาไดบรรยายไวในหัวขอกอนหนานี้  

 ความครบถวนของการศึกษาระบบใน
ขอบเขตที่ระบุ 

 ความถูกตองของการใช workflow 
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ในการอธิบายการทํางานของระบบปจจุบนัใหใช Workflow diagram เปน
หลัก นักศึกษาอาจใช diagram อื่นรวมไดเทาที่จําเปน เพื่อใหเห็นวาในการ
ทํางานในปจจุบันนั้นมีใครเกี่ยวของ และบทบาทหรืองานของผูเกี่ยวของ
เหลานี้คืออะไรบาง ในการอธิบายจะตองโยงใหเห็นดวยวาแบบฟอรมตางๆที่
นักศึกษาไดวเิคราะหไวในหัวขอกอนหนานั้นไดนํามาใชในขั้นตอนไหน ใน
กรณีที่มี diagram หลายรูปจะตองอธิบายความเชื่อมโยงของ diagram เหลานี้
ดวย 

สรุปประเด็นทีจ่ะตองแจกแจงในหัวขอนี้คอื 
 ขั้นตอนของการทํางานของผูเกี่ยวของ  
 รายละเอียดขอมูลตางๆที่ใช เชนโครงสรางฐานขอมูล 

แฟมขอมูล การกําหนดคียใหกับขอมูล (เชนวิธีการกําหนดรหัส
นักศึกษา) 

 วิธีการคํานวณตางๆที่เกี่ยวของ เชนการคํานวณคาเสื่อมราคา 
 เงื่อนไขตางๆที่ใช เชนเกณฑในการพิจารณาใหเงินกู  
 กรณีเหตุการณไมปกติเชน ลงทะเบียนสาย ยืมเกินสิทธิ ยกเลิก

ใบลา ซึ่งจําเปนตอการใชงานของระบบที่มีความยืดหยุน (ใน
ระดับหนึ่ง) 

 

diagram 
 ไดมีการศึกษารายละเอียดของเงื่อนไข

ตางๆที่เกี่ยวของกับการทาํงานหรือการ
ตัดสินใจ 

 3.4 การวิเคราะหความ
ตองการของผูใช 

ในหัวขอนี้เปนการแสดงใหเห็นภาพรวมของสาเหตุของปญหา และ
แนวทางการแกปญหา โดยนักศึกษาใช Cause and effect diagram เพื่อ
อธิบายภาพรวมวาปญหาเกิดจากอะไรบาง และประเด็นใดที่จะนํามาแกไข 
(คอมพิวเตอรไมสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง) 

จากนั้นจึงสรุปใหเห็นวาผูใชแตละกลุมตองการอะไรบาง ในการเขียนสวน

 ความถูกตองของการสรุปปญหาและ
สาเหต ุ

 ความครบถวนและเชื่อถือไดของการสรุป 
user requirement 

 ความครบถวนและเหมาะสมของการ
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นี้ นักศึกษาจะตองแสดงที่มาของขอมูลที่จะนํามาเขยีนไวดวยวาเอามาจาก
การรวบรวมวธิีใดสวนไหน เชนการระบวุาผูบริหารตองการรายงาน
เปรียบเทียบยอดขายสินคาในชวงเวลา 3 เดือนนั้นนักศึกษาทราบความ
ตองการนี้ไดโดยใชวธิีการใด 

จาก Requirement ตางๆนี้ นักศึกษาจะตองนําไปเขียนออกมาเปน
ความสามารถในการทํางานของระบบใหม ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุม คือ 
functional requirement ซึ่งเปนประเด็นหลัก ในการระบุความสามารถในการ
ทํางานของระบบในสวนนี้เปนการเขียนเปนขอๆเพื่อแสดงความสามารถใน
การทํางานของระบบ โดยนักศึกษาจะใชขอมูลจาก user requirement มา
ออกแบบการทํางานโดยพยายามรวมการทํางานใหเปนกลุม (Module) ที่
นักศึกษาอาจนําไปสรางเปน subsystem ในบทถัดไปและในแตละกลุมก็แจก
แจงหัวขอยอย โดยตองแนใจวาความตองการตางๆของผูใชนั้นมี function 
การทํางานที่รองรับแลวในระบบใหม การเขียนสวนนี้ไมใชการลอกขอบเขต
การทํางานของระบบในบทที่ 1 มาใส แตจะตองมีรายละเอียดของระบบที่
ลึกซึ้ง ละเอียดกวา รวมทั้งตองมีความสามารถในการทํางานที่ครบถวน 
สมบูรณ 

นอกจากนี้ยังอาจมีความตองการบางอยางที่ไมใช business function 
โดยตรงแตจําเปนตองมีเชนเงื่อนไขดาน security ประสิทธิภาพการทํางาน 
หรือการเขากันไดของระบบ ก็สามารถแจกแจงในสวนที่เรยีกวา non-
functional requirement 

สรุปประเด็นทีจ่ะตองแจกแจงในหัวขอนี้คอื 
 ปญหาและสาเหตุ (ใชผังกางปลาอธิบาย) 
 ความตองการจากผูใชรายกลุม (ไดมาจากขอ 2 การรวบรวม

เขียน functional และ non-functional 
requirement 
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ขอมูล) 
 Functional requirement ของระบบ 
 Non-functional requirement (ถามี)  

 
4. การออกแบบ 
(กรณี 
Structured 
methodology
) 

4.1 สถาปตยกรรมของ
ระบบใหม 

 อธิบาย System requirement ของระบบใหมวาจะตองใชฮารดแวรที่มี
คุณสมบัติอยางไร รวมทั้งซอฟตแวรระบบ เครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณ
จัดเก็บขอมูลอยางไร (ความตองการขั้นต่ํา – minimum requirements) จึงจะ
ทําใหระบบใหมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเขียนจะตองแจกแจงคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของฮารดแวร 
สําหรับซอฟตแวรตองระบเุวอรชั่น พื้นที่วางที่จําเปนตองมีเพื่อใชจัดเก็บขอมูล 
และควรเขียน Diagram ประกอบ  

ในกรณีที่ใชสถาปตยกรรมของระบบที่จุดใชงาน(workstation) มีความ 
สามารถตางกนั เชน สถาปตยกรรม client/server จะตองระบุความตองการ
ขั้นต่ําของฮารดแวรและซอฟตแวรที่เครื่อง Client และเครื่อง Server 
จําเปนตองมีใหเห็นอยางชัดเจน 

 

 ความถูกตองและครบถวนของการ
อธิบาย 

 4.2 การออกแบบ
กระบวนการ 

อธิบายโครงสรางของฟงกชั่นการทํางานวาระบบใหมแบงฟงกชั่นของการ
ทํางานอยางไร โดยแสดงดวย Context diagram, Data flow diagram ที่มีการ
แตกรายละเอียดลงไปในระดับยอย กลาวคือประกอบดวย Context diagram, 
DFD level 0 และ DFD level 1  ขอมูลใน Data store จะตองสอดคลองกับ 
Entity ใน ER Diagram รวมทั้งเขียนอธบิายการทํางานของ Process ดวย 

ถึงแมในการเขียนรายงานในหัวขอนี้จะเนนในเรื่องของการเขียน diagram 
แตในการเขียนจะตองเริ่มจากการบรรยาย จากนั้นจึงอธิบายรายละเอียดหรือ

 ความถูกตองของการใช DFD  
 ความครบถวนของฟงกชั่นการทํางานที่

ไดระบุไวใน 3.4  
 รูปแบบการเขยีนเปนไปตามขอกําหนด  
 มีการเขียนอธบิายรายละเอียดของ 

diagram ทุกรูป รวมทั้งการทํางานของ
ทุก Process ที่อยูในรูปนั้นๆ 
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ความหมายของ Diagram ตางๆที่นํามาใสไวทกุรูป การเขียนจะเชื่อมโยงทํา
อธิบายตางๆใหมีความตอเนื่องกัน ไมใชการเขียนเปนทอนๆ 

นักศึกษาจะตองแนใจวาเมื่อสั่งพิมพแลว รูปหรือแผนผังตางๆสามารถ
อานออกไดชัดเจน  ขนาดของตัวอักษรใน diagramมีขนาดไมต่ํากวา 12 
จุด  ไมใหใชการ highlight หรืองานใชแสงเงา (Shadow) เนื่องจากเมื่อพิมพ
ขาว-ดําแลวจะทําใหอานไดลําบาก การเขียนตวัอักษรตางๆใน diagram 
จะตองอยูในแนวนอนทั้งหมด 

 
 4.3 การออกแบบ

ฐานขอมูล 
อธิบายใหเห็นวาโครงสรางของฐานขอมูลของระบบใหมเปนอยางไร 
เนื่องจากการออกแบบฐานขอมูลและการออกแบบกระบวนการอาจทํา

พรอมๆกัน ดังนั้นการกลาวถึง “ขอมูล” (Entity หรือ attribute) ในหัวขอ 4.3 นี้
จึงตองสอดคลองกับ“ขอมูล” (Data flow หรือ data element)ในการออกแบบ
กระบวนการในหัวขอ 4.2 (หมายความวาหัวขอ 4.2 และ 4.3 จะตองกลาวถึง 
“ขอมูล” ที่หมายถึงสิ่งเดียวกัน) ดังนั้นจึงตองเขียนตารางเพือ่ใชแสดง
ความสัมพันธระหวาง data store ใน DFD กับ entity ใน ER diagram ดวย  

ในการอธิบายออกแบบฐานขอมูล ใหแสดงการออกแบบในระดับแนวคิด 
(Conceptual level) ที่แสดง entity, attribute (หากมีพื้นที่พอที่จะเขยีนได ก็ให
เขียนดวย  แตถามีรายละเอียดมากเชน 10 attribute ขึ้นไป ก็ไมจําเปนตอง
นํามาเขียนใน ER diagram แตใหแสดงใน Data dictionary ใหครบถวน), 
relationship name, relationship constraint (ทั้ง cardinality และ 
participation constraint อยางชัดเจน) การออกแบบในระดับ Conceptual นี้
จะตองไมมี Foreign key ใดๆ และใหแสดงความสัมพันธแบบ N:N โดยไมตอง
แปลงใหอยูในรูป 1:N 

 รูปที่ใชแสดงเปนการออกแบบในระดับ 
Conceptual (ไมมี FK, มี N:N 
relationship)  

 ความถูกตองและครบถวนของการ
ออกแบบฐานขอมูล 

 ความสอดคลองของขอมูลที่ออกแบบนี้
กับขอมูลที่ไดกลาวถึงใน data store 
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การเขียน ER diagram นักศึกษาสามารถใชซอฟตแวรอะไรวาดกไ็ด แต
ตองสามารถแสดงรายละเอยีดของโครงสรางขอมูลและเงื่อนไขตางๆไดอยาง
ถูกตอง ตรงกนักับรูปแบบของการเขียนทีไ่ด review ไวในบทที่ 2 

การวาด ER diagram จะตองใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา 12 จุด เสนที่
ใชในการเชื่อมโยงทั้งหลายเมื่อพิมพแลวตองสามารถอานไดชัดเจน 

จากนั้นใหแสดงโครงสรางของตารางที่เกิดจากการแปลง ER diagram 
โดยใช Data dictionary ที่ประกอบดวย ชื่อAttribute, คําอธิบาย (ไมใชคําแปล 
ดังนั้นจึงตองบรรยายใหเขาใจวาสิ่งที่เกบ็คืออะไร), ลักษณะขอมูล (ประเภท
ขอมูลและขนาด), Primary key, Foreign keyและตารางอางอิง, Constraint 
หรือขอจํากัดตางๆของขอมูล เชน Not null และ Uniqueness กรณีที่เปน
ขอมูลที่มีคาอยูใน Finite set ใหอธิบายความหมายของคาที่เปนไปไดทุกคา 
ใหนักศึกษาตรวจสอบการพิมพดวยวาทกุครั้งที่ขึ้นหนาใหมตารางทีต่อเนื่อง
แบบขามหนาจะตองแสดงหวตารางในหนาถัดไปดวยเสมอ (ไมมีตารางที่ไมมี
หัวคอลัมน) 

ในการออกแบบฐานขอมูลนี้ สิ่งที่นักศกึษาทําอีกอยางหนึ่งคือการกําหนด
คียสําหรับขอมูล (Data coding) หาก Attribute ที่นํามาใชเปนคียมีการกําหนด
ขึ้นใหม เชนนักศึกษาออกแบบรหัสสําหรับใบลา ใบตรวจรับสินคา โดยที่ 
attribute เหลานี้ไมเคยมีในระบบเดิม นักศึกษาจะตองอธิบายวิธกีําหนดรหัส
ดวย 
 

 4.4 การออกแบบ User 
interface 

เขียนอธิบายการออกแบบวิธีการติดตอใชงานของผูใชแตละกลุมกับระบบ 
โดยอธิบายประเด็นตอไปนี้ 

 Layout ของหนาจอสําหรับผูใช  

 ความเหมาะสมของการออกแบบ user 
interface เชน เมนู ฟอรม GUI ที่ใชใน
การโตตอบระหวางผูใชกับระบบ 



 
โครงสรางรายงานวิจัยในลักษณะของ Application development   

ชื่อบท หัวขอยอย เนื้อหา แนวทางการประเมิน 
 

SB/ 2553-2  หนา 14 จาก 19 

 วิธีการทีผู่ใชจะใชในการติดตอ เชนการใชเมนู การใช 
Graphical user interface (GUI)  

 ควรแสดงโครงสรางของเมนูที่ออกแบบใหใช (Menu map) ไม
จําเปนตองแสดงทุกหนาจอ เพราะเปนการอธิบายวิธีการและ
แนวทางในการออกแบบสําหรับผูใชตละกลุม  

 ใหอธิบายลักษณะของ feedback ที่ระบบโตตอบกับผูใชที่เปน
ระบบเชนการแจงเมื่องานเสร็จสมบูรณ การแจงเมื่อไมสามารถ
ดําเนินการตามสั่งได 

 ในกรณีที่มีการออกแบบโดยใชภาษาอังกฤษ นักศกึษาจะตอง
แสดงใหเห็นวากลุมผูใชกลุมใดที่ตองสื่อสารแบบนี ้ รวมทั้ง
จะตองควบคมุขอมูลใหเปนภาษาที่ตรงกัน เชนในฟอรมใชคําวา 
Department ขอมูลที่เกบ็จะตองเปน “Accounting” ไมใช 
“บัญช”ี เปนตน และหากในระบบนั้นมีการใช 2 ภาษา จะตองมี
วิธีการควบคมุการนําเขาขอมูลดวย เชนชื่อแผนกมีการเก็บ
ขอมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หากเปนหนาจอภาษาอังกฤษ
จะนําขอมูลใดมาแสดง  

รูปที่นํามาแสดงในหัวขอยอยนี้จะตองสามารถอานออกและเห็นโครงสราง
หรือองคประกอบของหนาจอไดอยางชัดเจน 

 

 ใชงานงาย เรียนรูงาย 
 เหมาะสมกับกลุมผูใช  
 ภาษาที่ใชสื่อสาร 
 นาดู สวยงาม 
 ความคงเสนคงวา (Consistency) 

 

 4.5 การออกแบบ 
Input 

อธิบายการออกแบบหนาจอผูใชแตละกลุมเพื่อใสขอมูลเขาสูระบบ ดังนั้น
จํานวนหัวขอยอยจะเทากับจํานวนกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับการนําขอมูลเขาสู
ระบบ  

การอธิบายหนาจอการนําเขาขอมูลประกอบดวย 

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของ
การใชงาน 

 ปริมาณการนําเขาขอมูลโดยผูใชควร
นอยที่สุดเทาที่เปนไปได 
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 วัตถุประสงคของการใชงาน  
 Layout ของหนาจอนั้น พรอมคําอธิบายสวนประกอบที่แจกแจง

วาสวนใดที่ขอมูลมาจากฐานขอมูลหรือโดยระบบ หรือโดยการ
คํานวณจากคาที่มีอยูแลว และสวนใดที่ผูใชตองกรอกซึ่งตอง
อธิบายทั้งสวนบังคับกรอกและสวนที่จะกรอกหรือไมก็ได 

 ความถี่ในการใชงาน (เชนทุกวัน, ทุกเดือน หรือ เมื่อมีลูกคา
รายใหม)  

 กรณีที่เปนสวนที่กรอกโดยผูใชใหอธบิายวิธีการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล (Data validation) ดวยวาไดตรวจสอบการ
กรอกในสวนใด และตรวจสอบอยางไร 

การอธิบายการออกแบบการนําเขาขอมูลนี้ใชการเขียนบรรยายเปนหลัก
และใชรูปประกอบเพื่อการบรรยายนั้น ไมใชการนํารูปของหนาจอตางๆมา
เรียงกันในลักษณะ Photo gallery   

คลายกับหัวขอ 4.4 ไมจําเปนตองแสดงทุกหนาจอที่มีการนําเขาขอมูล 
โดยเฉพาะการนําเขาไปยังตารางเดียว แตใหเลือกแสดงหนาจอหลักๆนําเขา
ขอมูลของผูใชกลุมนั้นๆ 

 

 การวางรูปแบบของการกรอกขอมูลที่
เปนหมวดหมู 

 ใชงานงาย เรียนรูงาย 
 เหมาะสมกับกลุมผูใช  
 ภาษาที่ใชสื่อสาร 
 นาดู สวยงาม 
 ความคงเสนคงวา (Consistency) 

 4.6 การออกแบบ 
Output 

อธิบายการออกแบบรายงานหรือผลลัพธที่ผูใชแตละกลุมไดรับ รวมทั้งใช
อธิบายกรณีทีเ่ปนการใสขอมูลบางสวนเพื่อการได Output เชนการใสเงื่อนไข
ของการคนหา จํานวนหัวขอยอยก็จะเทากับจํานวน user group ที่ไดรับ 
Output จากระบบ 

ในการอธิบายการออกแบบผลลัพธประกอบดวย 
 วัตถุประสงคของการใช Output 

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของ
การใชงาน 
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 Layout ของ Output พรอมคําอธิบาย 
 หนาจอแสดง Output หรือ รูปแสดง Printed report 
 ความถี่ในการใชงานหรือเงื่อนไขในการออกรายงาน 
 ขอมูลมาจากไหน(ตารางใด, attribute ใด หรือคํานวณอยางไร 
 อธิบายเงื่อนไขของการแสดงขอมูลเชน เกณฑที่ใชในการ

จัดเรียง หรือการจัดกลุมของการแสดงขอมูล (Control break 
หรือ group by) 

ในการอธิบายการออกแบบ output จะตองแสดงรายละเอียดของ Report 
ทุกรายงานที่ไดระบุไวใน User requirement (หัวขอ 3.4) และสอดคลองกับ 
DFD (หัวขอ 4.3) 

 
(กรณทีี่ใช 
OOAD) 

 จะใช UML ในการออกแบบซึ่งประกอบดวย 
 Use Case + Description 
 Class diagram ประกอบดวย 

 Entity Class Diagram 
 Control Class Diagram 
 Interface Class Diagram 

 Sequence diagram โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 มีทุก Sequence Diagram ของแตละ Use case 
 มี flow control ครบถวน ไมวาจะเปน branching, looping, 

และ จุดที่มีการ used / extended 
 ทุก object ที่ใชตองระบุ stereotype ใหชัดเจน และตองมี 

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของ
การใชงาน 
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class ใน class diagram 
 ทุก method ที่ใช ตองมีการระบุใน class นั้นๆ 

 State Diagram สําหรับ class หรือ object ที่มีพฤติกรรม
นาสนใจ 
 แสดงรายละเอียดใน state 
 แสดงรายละเอียดใน transition 

 
5. การพัฒนา
และทดสอบ 

5.1 การพัฒนา
โปรแกรมและ
ฐานขอมูล 

ใหอธิบายโครงสรางของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามที่ไดออกแบบไวในบทที่ 
4 โดยอธิบายวาในการสรางโปรแกรมและฐานขอมูลนี้ประกอบดวย program 
file และ data file อะไรบาง 

ในการเขียนอธิบายไฟลโปรแกรมนั้นใหเขยีนอธิบายฟงกชั่นการทํางาน
ดวย พรอมทั้งเขียน Program decomposition chart (Hierarchy chart) ที่
สอดคลองกับ Data flow diagram 

การเขียนรายงานในหัวขอนี้เพื่อใหทราบวาจากที่ไดออกแบบมานั้น เมื่อ
นํามาสรางโดยใชแนวคิดแบบ modularity นักศึกษาไดเขียนโปรแกรมหรือ
ฟงกชั่นการทํางานอะไรบาง รวมทั้งอธบิายความสอดคลองระหวางการเขียน
โปรแกรมกับการออกแบบใหเห็น 

 

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

 5.2 การติดตั้งระบบ เขียนอธิบายขั้นตอนของการติดตั้งระบบใหม (Application program) 
รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขการติดตั้ง (Configuration) ตางๆที่จําเปน 

ถาเปนการติดตั้งในลักษณะที่เปน default ของตัวโปรแกรมก็ไมตองลง
รายละเอียดในสวนนี้ แตอยูในคูมือของผูดูแลระบบ (System administrator) 

  ถามีสวนที่ตองระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับระบบที่พัฒนา ก็ควรมี

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 
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รายละเอียดการกําหนดคาตางๆอยางชดัเจนดวย  แตไมใชใสมาแตรูป  
 

 5.3 การทดสอบระบบ อธิบายใหเห็นวาระบบนี้ไดมีกระบวนการทดสอบการยอมรับเพื่อใชงาน
โดยผูใช(Acceptance test)อยางไร และผลของการทดสอบเปนอยางไร  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี ้ มีเปาหมายเพื่อใหผูใชกลุมตางๆ 
สามารถใชงานไดในระดับใด ผูพัฒนาจึงควรมีวธิีการที่ใชในการทดสอบระบบ
รวมทั้งนําผลของการทดสอบมาวิเคราะหดวย  และการอธิบายนี้ไมจําเปนตอง 

 

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

6. สรุปผลและ
ขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล เขียนอธิบายผลที่ไดจากการพัฒนาวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ผลที่
ไดเปนอยางไร อภิปรายผลนั้น ควรเขียนประมาณ 1 - 2 หนากระดาษ 

 

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

 6.2 ปญหาในการ
ดําเนินงาน (ถามี) 

บรรยายสิ่งทีพ่บในการพัฒนาซึ่งนักศึกษาเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรค 
เชนปญหาเชงิเทคนิค ปญหาดานการจัดการ 

 

  ความเหมาะสมของเนื้อหา 

 6.3 ขอเสนอแนะ ในระบบสารสนเทศที่พัฒนานี้ ควรมคีวามสามารถเพิ่มเติมในประเด็น
ใดบาง การเขียนบรรยายในสวนนี้จะตองไมใชงานที่นักศึกษายังทําไมเสร็จ 
แตเปนสวนทีจ่ะใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือฟงกชั้นงานที่
สงเสริมใหระบบใชงานไดกวางขวางหรือสะดวกขึ้น 

 

 ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา 

บรรณานกุรม   เขียนในรูปแบบที่กําหนดในคูมือ เรียงลําดับตามตวัอักษร 
 ตรวจสอบวาไดระบุแหลงขอมูลที่นํามาใชในรายงานไดอยางครบถวน 

รวมทั้งตอบคาํถามไดวานํามาใชในสวนใดของการทํางานวิจัยนี้ 
 คุณภาพของแหลงขอมูล ไมลาสมัย และมีความถูกตองเชื่อถือได 

 คุณภาพแหลงขอมูล 
 ความครบถวนของขอมูล 
 ความถูกตองในรูปแบบการเขียน 
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ภาคผนวก   ภาคผนวกมีการแบงหัวขออยางเหมาะสม เชนภาคผนวก ก แสดง
แบบฟอรมที่ใชในระบบปจจุบัน ภาคผนวก ข แสดงระเบียบการลา
จากคูมือพนักงาน เปนตน 

 ในแตละภาคผนวกหากมีรายละเอียดยอยใหมีคําอธิบายใหเขาใจ
ภาพรวมดวย เชนจากภาคผนวก ก มีแบบฟอรมมากกวา 1 แบบ ก็ให
เขียนอธิบายดวยวาในภาคผนวกนี้มีแบบฟอรมอะไรบาง แสดงไวใน
หนาใด  

 ตองมีคูมือการใชงาน (User manual) ดวย 
 อธิบายขั้นตอนการใชงานของ User group ทุกกลุม โดยการอธิบาย

จะตองใชการบรรยายเปนหลัก และแสดงหนาจอประกอบ ไมใชการ
เรียงรูปตอกัน 

 ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา 

 


