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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการส่ือสารได้ถูกพฒันาขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั  
และได้ถูกน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยช่วยให้ระบบการท างานต่าง ๆ ขยายขอบเขต           
การท างานออกไปได้อย่างกว้างขวาง ลดการท างานท่ีซ า้ซ้อน ท าให้การท างานมีความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวและน าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามา
ประยกุต์ใช้งานในหนว่ยงานของตนเอง เพ่ือสนองความต้องการของผู้ เข้ามาใช้บริการได้มากยิ่งขึน้ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งหนึ่งท่ีมุ่งผลิต
บณัฑิต ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือพฒันาประเทศและท้องถ่ินอย่างตอ่เน่ือง โดยมีศกัยภาพท่ีดีหลาย ๆ 
ด้าน ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากร 
อาจารย์หรือนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนอกเหนือจากการให้
ความรู้ทางวิชาการแก่นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาแล้ว ยังสนบัสนุนและให้บริการความรู้ทาง
วิชาการ แก่ท้องถ่ินหรือชุมชน เพ่ือการพฒันาสงัคมท่ีเข้มแข็ง โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้มุ่งเน้นให้
บุคลากรในคณะได้จดัท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นนโยบายท่ีปฏิบตัิมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้
เกิดองค์ความรู้ใหม ่ๆ เพ่ือน ามาพฒันาความรู้แก่นกัศกึษา ชมุชน และท้องถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 
 การให้บริการข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ยงัต้อง
อาศยัการสอบถามมายงัเจ้าหน้าท่ี ซึ่งบางครัง้ข้อมูลท่ีได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ            
มีความล่าช้า ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูล จากปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ประมวลผลแบบเดมิ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึน้ ทัง้ทางด้านความสะดวกรวดเร็วและ
ความถกูต้องแมน่ย าของข้อมลู 
            ดงันัน้ คณะผู้ วิจัย จึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยระบบท่ีจะท าการพัฒนาสามารถสืบค้นข้อมูล
ผลงานวิชาการผ่านทาง web application  ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ท างานให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึน้  และเป็นช่องทางในการเผยแพร่และบริการผลงาน
วิชาการไปสู่ชมุชนและท้องถ่ิน พฒันาระบบโดยใช้โปรแกรม PHP และใช้ฐานข้อมลู MYSQL ใน
การเก็บข้อมูลสารสนเทศผลงานวิชาการ ผู้ ใช้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึน้   



2 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือออกแบบพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ในรูปแบบ  web application 
2.2 เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของการใช้งานระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ                    

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์  
 
3. ค ำถำมวจิัย 

3.1  การออกแบบและพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ มีขัน้ตอนอย่างไร 

3.2    คณาจารย์ นกัศกึษา และเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ท่ีได้ทดลองใช้ระบบสืบค้น
ข้อมลูผลงานวิชาการ มีความพงึพอใจในประสิทธิภาพของระบบในระดบัใด 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ มีการ
ท างานของระบบดงันี ้                          

4.1    สว่นการสืบค้นผลงานวิชาการ สามารถสืบค้นโดยแยกประเภทของข้อมลูดงันี ้
 4.1.1    งานวิจยั 

 4.1.2  หนงัสือ 
 4.1.3  ต ารา 
 4.1.4  เอกสารประกอบการสอน 
 4.1.5  สไลด์( PowerPoint) 
 4.1.6  วีดีทศัน์ 
 4.1.7  เทปเสียง 
 4.1.8  บทเรียนโปรแกรม 
 4.1.9  เค้าโครงการสอน 
 4.1.10 บทความทางวิชาการ 
 4.1.11 ผลงาน/นวตักรรม 
 4.1.12 สืบค้นได้จาก ช่ือเจ้าของผลงานวิชาการ และช่ือผลงานวิชาการ 

4.2 สว่นของผู้ดแูละระบบ (Admin) 
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 4.2.1 จดัการฐานข้อมลูผลงานวิชาการ โดย สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูได้ 
 4.2.3 จดัการเก่ียวกบัระบบสมาชิก โดย สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูได้ 
  4.2.3 จดัการขา่วประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ได้ 

4.3 สว่นผู้ใช้บริการ  
 4.3.1 สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ 
 4.3.2 สามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัได้ 
 4.3.3  สามารถดาวน์โหลด(Download) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ได้ 

4.4 สว่นเจ้าของผลงานวิชาการ 
 4.4.1 สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ 
 4.4.2 สามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัได้ 
 4.4.3  สามารถดาวน์โหลด(Download) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ได้ 

 4. 4.4 สามารถอพัโหลด (Upload) ผลงานวิชาการท่ีต้องการเผยแพร่ได้ 
4.5  สว่นเสนอข่าวประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ                                                                                                      

4.5.1  จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ์                                                                                                                   
4.5.2 แนะน าผลงานวิชาการ                                                                                                            
4.5.3 ข้อปฏิบตั ิ                                                                                                                               
4.5.4 สว่นเช่ือมโยงไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง                                                                                                             
4.5.5 ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี                                                                                                                         
4.5.6 กระดานขา่ว ( web board )                                                                                                

4.6 ภาษาและเคร่ืองมือท่ีใช้                                                                                                                    
4.6.1 ระบบปฏิบตักิาร Windows xp                                                                                                       
4.6.2 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Personal Web Server                                                                                         
4.6.3 ระบบจดัการฐานข้อมลู MYSQL                                                                                                                    
4.6.4 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer                                                                                                           
4.6.5 โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ Macromedia Dream weaver                                                                                                  
4.6.6 โปรแกรมตกแตง่ภาพกราฟิก Adobe Photoshop และ macromedia Flash 

 4.6.7 ภาษา HTML 
 4.6.8 ภาษา PHP 
 4.6.9 ภาษา SQL 
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5. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1 ศกึษาปัญหา ความต้องการของระบบ และรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5.3 เตรียมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการติดตัง้และพฒันาระบบ 
5.4 พฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการในรูปแบบ Web Application 
5.5 ทดสอบระบบ และท าการแก้ไขปรับปรุง 
5.6 น าเคร่ืองมือไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ตวัอย่าง 
5.7 สรุปผลการด าเนินงาน และจดัท าเอกสารฉบบัสมบรูณ์ 

 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ได้ระบบระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บรีุรัมย์  ในรูปแบบ web application 

6.2   ได้ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กลุม่ตา่ง ๆ           
ได้เป็นอยา่งดี 

6.3   ได้ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการท่ีสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วผา่นเว็บ
บราวเซอร์(Web Browser) 

6.4  เป็นชอ่งทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสูช่มุชนและท้องถ่ิน 
 

7. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
7.1  ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ หมายถึง ระบบท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาชว่ย

พฒันาจดัเก็บข้อมลูวิชาการ ของบคุลากร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์               
การพฒันาระบบจะพฒันาในรูปแบบ  web application ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ ผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

7.2 ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสาร งานวิจยั หนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
สไลด์ (PowerPoint) วีดีทศัน์ เทปเสียง บทเรียนโปรแกรม เค้าโครงการสอน บทความทางวิชาการ 
ผลงาน/นวตักรรม ของบคุลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ท่ีต้องการเผยแพร่
ข้อมลู 
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7.3  ผู้ใช้ หมายถึง นกัศกึษา คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
บรีุรัมย์ และบคุคลทัว่ไปท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ ท่ีมีความสนใจท่ี
จะศกึษาผลงานวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

 


