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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินงาน 

 
การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์ ได้ด าเนินการวิจยัดงันี ้
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศกึษา คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี                   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 
2.1 ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
2.2 แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัดงันี ้

 2.1 ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
  ผู้ วิจัยได้ออกแบบระบบการ สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ตามหลักการและขัน้ตอนการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ตาม
ทฤษฎี วงจรการพฒันาระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) ท าการออกแบบระบบ
ฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ (Relational Database Model) น าเสนอความสมัพนัธ์ของข้อมลูด้วย E-R 
Model (Entity Relationship Model) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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2.1.1 ศกึษาความเป็นไปได้ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ เพ่ือท าการตดัสินใจถึง

ความเป็นไปได้ของระบบ โดยด าเนินการศกึษาและพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
2.1.1.1. ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) คือความ

เป็นไปได้ของการสร้างระบบใหม ่ด้วยการน าเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมาใช้งานหรือการอปัเกรด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ หรือตดัสินใจใช้เทคโนโลยีใหมท่ัง้หมด 

2.1.1.2. ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิงาน (Operational Feasibility) คือ
ความเป็นไปได้ของระบบใหมท่ี่จะให้ได้สารสนเทศท่ีถกูต้องตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งานการ
ค านึงถึงทัศนคติของผู้ ใช้งาน รวมถึงทักษะของผู้ ใช้งานกับระบบงานใหม่ท่ีมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการท างานใหมว่า่เป็นท่ียอมรับหรือไม ่ 

2.1.1.3. ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) คือ
ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยการค านงึถึงต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการพฒันาระบบ ความคุ้มทนุ
ของระบบ 

จากการศึกษาความเป็นไปได้พบว่าระบบสามารถน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ และผู้ ใช้สามารถท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ โดย                      
ลดคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการลงได้ 

2.1.2 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมความต้องการ  
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมความต้องการ ดงันี ้
2.1.2.1 วิเคราะห์ระบบงานเดมิ พบว่า การท างานในระบบเดิม มีขัน้ตอน

การท างานดงันี ้
1) เก็บข้อมูลผลงานวิชาการในรูปแบบเอกสารเป็นรูปเล่มและ

เป็นไฟล์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย  หนังสือ  ต ารา  เอกสารประกอบการสอน  สไลด์                     
( PowerPoint)  วีดีทัศน์ เทปเสียง บทเรียนโปรแกรม เค้าโครงการสอน บทความทางวิชาการ 
ผลงาน/นวตักรรม ไว้ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ โดยเก็บแยกเป็นปีการศกึษา
ท่ีท าการสง่ผลงาน 

2) เม่ือต้องการสืบค้นข้อมลู ให้ค้นหาจากเอกสารท่ีมีอยู่ 
 จากการศึกษาระบบเดิมท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัท าให้ทราบ

ถึงปัญหาและข้อบกพร่องของระบบงานเดิม ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการท างานท าให้
เกิดแนวคดิในการพฒันาระบบใหมซ่ึง่ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้มีดงันี ้
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1) ระบบท่ีมีอยูไ่มส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
อยา่งกว้างขวาง 

2) ท่ีใช้งานอยูไ่มส่นบัสนนุการด าเนินการในอนาคต 
3) เอกสารในระบบถกูจดัเก็บอยา่งไมเ่ป็นระเบียบมีผลท าให้

การค้นหาข้อมลูลา่ช้า 
2.1.2.2  ก าหนดความต้องการของระบบ การก าหนดความต้องการใน

ระบบสามารถก าหนดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ดงันี ้
1) ระบบการสืบค้นผลงานวิชาการ สามารถสืบค้นโดยแยก

ประเภทของข้อมลูดงันี ้
1.1)   งานวิจยั 
1.2) หนงัสือ 
1.3) ต ารา 
1.4) เอกสารประกอบการสอน 
1.5) สไลด์( PowerPoint) 
1.6) วีดีทศัน์ 
1.7) เทปเสียง 
1.8) บทเรียนโปรแกรม 
1.9) เค้าโครงการสอน 
1.10) บทความทางวิชาการ 
1.11) ผลงาน/นวตักรรม 
1.12) สืบค้นได้จาก ช่ือเจ้าของผลงานวิชาการ และช่ือ 

ผลงานวิชาการ 
2) สว่นของผู้ดแูละระบบ (Admin) 

2.1) จดัการฐานข้อมลูผลงานวิชาการ โดย สามารถ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมลูได้ 

2.2) จดัการเก่ียวกบัระบบสมาชิก โดย สามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมลูได้ 

2.3) จดัการขา่วประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ได้ 
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3) สว่นผู้ใช้บริการ  
3.1) สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ 
3.2) สามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัได้ 
3.3)  สามารถดาวน์โหลด(Download) ผลงานวิชาการ 

ท่ีได้รับการเผยแพร่ได้ 
4) สว่นเจ้าของผลงานวิชาการ 

4.1) สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ 
4.2) สามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัได้ 
4.3)  สามารถดาวน์โหลด(Download) ผลงานวิชาการท่ี

ได้รับการเผยแพร่ได้ 
4.4) สามารถอพัโหลด (Upload) ผลงานวิชาการท่ี

ต้องการเผยแพร่ได้ 
2.1.3  การเก็บรวบรวมข้อมลู  

 ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูตามสภาพความเป็นจริงในระบบซึง่
สามารถค้นหาได้จาก 

2.1.3.1 เอกสาร 
2.1.3.2 การสมัภาษณ์ 
2.1.3.3 การสงัเกต 
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2.1.4  ด าเนินงานและสร้างผงัการท างานตา่ง ๆ โดยการสร้างแผนภาพกระแส
ข้อมลู (Data Flow Diagram) ซึง่แผนภาพกระแสข้อมลูการท างานของระบบสืบค้นข้อมลูผลงาน
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ดงัภาพท่ี 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9 Context Diagram ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
 

 

ระบบสบืค้นข้อมลูผลงานวชิาการ
คณะวิทยาศาสตร์ 
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0 
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 รายงานการตรวจสอบระบบ 

ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

ข้อมลูประวตัสิว่นตวั ข้อมลูระบบสมาชกิ 

ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 
 

ข้อมลูผลงานวิชาการ 
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ข้อมลูประวตัสิว่นตวั 

ข้อ
มลู
เข้า

สูร่
ะบ
บ 

ข้อ
มลู
ผล
งา
นว
ิชา
กา
ร 

ข้อ
มลู
ดา
วโ
หล
ดผ
ลง
าน

 

ข้อ
มลู
เข้า

สูร่
ะบ
บ 

ข้อ
มลู
ผล
งา
นว
ิชา
กา
รที่
สืบ
ค้น

สืบ
ค 

ข้อ
มลู
ผล
งา
นว
ิชา
กา
รที่
ดา
วโ
หล
ด 



43 

 

 

จากระบบงานระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า สามารถท าการวิเคราะห์เพ่ือหา
รายละเอียดของ Boundaries Data และ Process ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  List of Boundaries 

- เจ้าของผลงานวิชาการ 

- ผู้ใช้บริการ 

- ผู้ดแูลระบบ 
List of data 

- ข้อมลูผลงานวิชาการ 

- ข้อมลูประวตัสิว่นตวั 
List of processes 

- ปรับปรุงข้อมลูผลงานวิชาการ 

- ปรับปรุงข้อมลูประวตัสิ่วนตวั 
- การอพัโหลด ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ 

- การค้นหาข้อมลูผลงานวิชาการ 
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2.1.5  ด าเนินงานออกแบบฐานข้อมลูโดยใช้ E – R Diagram ในการออกแบบ
ฐานข้อมลูนัน้เคร่ืองมือท่ีใช้นัน้คือ E – R Diagram จากภาพแสดงการออกแบบฐานข้อมลูระบบ
สารสนเทศผลงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  E – R Diagram ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ 
 

 

Academic 

Aca_no 

Pro_name 

Pro_surname 

sex 

address 

Telephone 

E-mail 

 

Academic_works 

Aca_Prositio
n 

have 

have 

 

Type_Academic_work 
 

works_no 

Work_name 

 

User 

search 

file_works 

years_works 

Type_no 

Type_name 

user_no 

user_name 

user_surname
ee 

user_sex 

user_add 

User_Tel 

User_E-mail 
1 

M 

1 

M 

1 M 

Aca_depart 



45 

 

 

2.1.6  โครงสร้างฐานข้อมลู 
  จากการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E – R  Diagram ผู้ วิจยัยงัได้สร้าง
พจนานกุรมข้อมูล(Data Dictionary)ขึน้เพ่ือแสดงรายละเอียดตา่ง ๆ ของข้อมลูท่ีใช้งานในระบบ
ซึ่งประกอบด้วย Name, Description, Data Type, Width, Primary Key รวมทัง้โครงสร้างข้อมลู 
ตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการเขียนโปรแกรมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
  2.1.6.1   ตารางผู้ดแูลระบบ (Table Admin) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ตา่ง ๆ ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3   โครงสร้างข้อมลูตารางผู้ดแูลระบบ (Table Admin) 
 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 
id รหสัผู้ดแูลระบบ int 5  

Username ช่ือล็อกอิน varchar 16 - 

Password รหสัผา่น varchar 16 - 

 
 2.1.6.2   ตารางขา่วสาร (Table news) ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ  
ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  โครงสร้างข้อมลูตารางขา่วสาร (Table news) 
 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 
News_id รหสัขา่ว int 5  

Head_news หวัขา่ว varchar 220 - 

News_post รายละเอียด text - - 

Pic1 รูปขา่ว varchar 25 - 

By_news ท่ีมาของขา่ว varchar 50 - 

Date วนัท่ีแจ้ง datetime - - 

status สถานะ char 1 - 
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 2.1.6.3   ตาราง ล็อกอิน (Table login) ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ  
ดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5   โครงสร้างข้อมลูตาราง ล็อกอิน (Table login) 
 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 
id รหสัผู้ดแูลระบบ int 5  

Username ช่ือล็อกอิน varchar 16 - 

Password รหสัผา่น varchar 16 - 

Email อีเมล์ Varchar 30 - 

 
 2.1.6.4   ตาราง ผู้ใช้ (Table User) ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ  

ดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6   โครงสร้างข้อมลูตาราง ผู้ใช้ (Table User) 

 
 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 
user_no รหสัผู้ ใช้ int 5  

user_name ช่ือผู้ใช้ varchar 30 - 

user_surname นามสกลุ varchar 30 - 

user_add ท่ีอยูผู่้ ใช้ Varchar 30 - 

user_sex เพศผู้ใช้ varchar 15 - 

User_E-mail อีเมล์ผู้ใช้ varchar 15 - 

User_Tel เบอร์โทรศพัท์ผู้ใช้ varchar 15 - 
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 2.1.6.5   ตาราง นกัวิชาการ (Table Academic) ซึง่ประกอบด้วย
รายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7   โครงสร้างข้อมลูตาราง นกัวิชาการ (Table Academic) 

 
 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 
Aca_no รหสันกัวิชาการ int 5  

Aca_Prosition ต าแหนง่นกัวิชาการ varchar 30  

Aca _name ช่ือนกัวิชาการ varchar 30 - 

Aca _surname นามสกลุนกัวิชาการ varchar 30 - 

Aca _add ท่ีอยูน่กัวิชาการ Varchar 30 - 

Aca_depart สาขาวิชาท่ีสงักดั Varchar 30 - 

Aca _sex เพศนกัวิชาการ varchar 15 - 

Aca _E-mail อีเมล์นกัวิชาการ varchar 15 - 

Aca _Tel 
เบอร์โทรศพัท์
นกัวิชาการ 

varchar 
15 

- 

 
 2.1.6.6   ตารางผลงานวิชาการ (Table Academic_works) ซึง่

ประกอบด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8   โครงสร้างข้อมลูตารางผลงานวิชาการ (Table Academic_works) 

 
 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 
works_no รหสัผลงานวิชาการ int 5  

Work_name ช่ือผลงานวิชาการ varchar 30 - 

years_works 
ปีท่ีจดัท าผลงาน
วิชาการ 

varchar 
30 

- 

file_works ไฟล์ผลงานวิชาการ file - - 
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 2.1.6.7   ตารางประเภทผลงานวิชาการ (Type_Academic_work) ซึง่
ประกอบด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตารางท่ี 8  
ตารางท่ี 9   โครงสร้างข้อมลูตารางประเภทผลงานวิชาการ (Type_Academic_work) 

 

Name Description Data Type Width PrimaryKey 

Type_no 
รหสัประเภทผลงาน
วิชาการ 

int 
5 

 

Type_name 
ช่ือประเภทผลงาน
วิชาการ 

varchar 
30 

- 

 
2.1.7 การออกแบบระบบงาน (Design) 

  จากการวิเคราะห์ข้อมลูระบบโดยใช้ Context Diagram ท าให้ทราบถึงการ
ไหลของข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระบบทัง้หมด ท าให้สามารถออกแบบหน้าจอของระบบ โดยแบง่การ
ท างานออกเป็น 3 สว่นด้วยกนั คือ สว่นของผู้ดแูลระบบ ส่วนของผู้ใช้งาน และสว่นเจ้าของผลงาน
วิชาการ 

2.7.1.1 สว่นของผู้ดแูลระบบ 
 หน้าจอแรกของระบบ คือหน้าจอ Login เม่ือผู้ ใช้งานท าการ Login 

แล้ว จะแยกเมนตูามประเภทของผู้ ใช้งาน ซึ่งแตล่ะส่วนจะประกอบด้วยหน้าจอย่อยอ่ืน ๆ 
อีก ดงัภาพท่ี 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 11  หน้าจอแรกของผู้ดแูลระบบระบบ 

สญัลกัษณ์ของระบบ 

รหสัผู้ใช้ 

รหสัผา่น 

ลงช่ือเข้าใช้ระบบ ยกเลิก 
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 หน้าจอผู้ดแูลระบบ แบง่หน้าจอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนสญัลกัษณ์ของระบบ ส่วนของ
เมน ูและสว่นแสดงข้อมลู ดงัภาพท่ี 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  หน้าจอผู้ดแูลระบบ 
 

2.1.7.2 สว่นของผู้ใช้งาน 
  หน้าจอผู้ ใช้งาน แบง่หน้าจอ ได้แก่ ส่วนสญัลกัษณ์ของระบบ  ส่วน

ของเมน ูสว่นการสืบค้น และสว่นแสดงข้อมลู ดงัภาพท่ี 17 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13  หน้าจอผู้ ใช้งาน 

สญัลกัษณ์ของระบบ 

เมน ู

หน้าแรก 
จดัการข้อมลูสมาชิก 

จดัการข้อมลูขา่วสาร 
ออกจากระบบ 

 
 

รูปภาพ 

สญัลกัษณ์ของระบบ 

เมน ู :                หน้าแรก   สมคัรสมาชิก  สืบค้นข้อมลู   ออกจากระบบ     

หน้าแรก 

เช่ือมโยงข้อมลู  
 

สว่นแสดงผล 
ผู้ดแูลระบบ 

สืบค้นข้อมลู 
 

สว่นแสดงผล 

จดัการข้อมลูนกัวิชาการ 
จดัการข้อมลูผลงานวิชาการ 
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2.1.8 ออกแบบระบบควบคมุความปลอดภยั (Security Control) การออกแบบ
ระบบควบคมุความปลอดภยั (Security Control Design) ของข้อมลู ในระบบงานนีผู้้วิจยัได้
ออกแบบระบบความปลอดภยัไว้ ด้วยการป้องกนัไมใ่ห้ผู้ใช้ป้อนข้อมลูท่ีผิดปกตเิข้ามา เชน่ รหสัไม่
ครบ หรือข้อมลูไมค่รบถ้วน การใช้ระบบงานผู้ใช้ทกุคนต้องมีรหสัประจ าตวัแล้วให้สิทธิในการใช้
งานในระบบงานของแตล่ะคน โดยก าหนดให้ผู้ มีสิทธิในการเข้าใช้ระบบดงันี ้

2.1.8.1 เจ้าหน้าท่ีดแูลระบบ หมายถึง ผู้บริหารระบบงาน (System Admin) 
2.1.8.2 นกัวิชาการ  หมายถึง คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฎั บรีุรัมย์  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมลูสว่นตวั และผลงานวิชาการได้  
2.1.8.3 ผู้ใช้งาน หมายถึง บคุคลทัว่ไปท่ีสามารถสืบค้นและดาวน์โหลด

ผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ได้ 
2.1.9 การพฒันา (Development) 

 ในการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์นัน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาโปรแกรมขึน้เอง โดยใช้ภาษา PHP ใน
การพฒันาโปรแกรม ส่วนฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการท างานบน 
Windows ได้และเป็นฟรีแวร์ท่ีไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย 
  การออกแบบหน้าจอการใช้งานออกแบบด้วยโปรแกรม Macromedia Dream 
weaver MX ร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop ส่วนการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver MX   

2.1.10  การทดสอบ (Testing)  
  หลงัจากท่ีขัน้ตอนการพฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบ

ระบบท่ีพัฒนาขึน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ Black Box 
Testing โดยท าการป้อนเข้าไปในระบบ (Input) และประมวลผลเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ออกมา 
(Output) ปรากฏวา่ผลลพัธ์ถกูต้อง 

 2.1.11 การตดิตัง้ (Implementation)  
   หลงัจากท่ีได้ท าการทดสอบระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การติดตัง้ระบบจะใช้
การอพัโหลดข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึน้ไปบนเซอร์ฟเวอร์ (Server) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ตอ่ไ 

2.1.12 การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
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   การบ ารุงรักษาระบบ ผู้วิจยัได้ท าการเสนอแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบ 
โดยแบง่เป็น System Maintenance และ Software Maintenance ดงันี ้

 2.1.12.1 System Maintenance เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน จะใช้ในห้อง                    
ปรับอากาศท่ีท าให้เคร่ืองไม่ร้อนเกินไป ซึ่งเป็นผลต่ออายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
งานจะต้องมีเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล สายสญัญาณท่ีเดินสายของ
เครือข่ายจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบและมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่าย เช่น 
หนว่ยความจ า และหนว่ยบนัทกึข้อมลู และอปุกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

  2.1.12.2 Software Maintenance มีการปรับปรุงโปรแกรมในสว่นท่ีมี
ข้อผิดพลาดให้ดีขึน้ อาจจะมีการออกแบบโปรแกรมใหมเ่พ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกบัผู้ใช้ 
และมีการท าการส ารองข้อมลูอตัโนมตัิ เม่ือใช้งานไมไ่ด้มีการส ารองข้อมลูเลย เพ่ือป้องกนัการสญู
หายของข้อมลู 

2.2 แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัดงันี ้

2.2.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจจาก หนงัสือ งานวิจยัตา่งๆ  
2.2.2 สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่               

( Rating Scale) 5 ระดบั แปลความหมายได้ดงันี ้
             คา่เฉล่ีย                    ระดบัความคิดเห็น 
   4.50 - 5.00  พอใจมากท่ีสดุ 
   3.50 - 4.49                 พอใจมาก 
 2.50 - 3.49                  พอใจปานกลาง 
 1.50 - 2.49  พอใจน้อย 
  1.00 - 1.49                  พอใจน้อยท่ีสดุ 
2.2.3 น าแบบสอบถามความพงึพอใจไปใช้กบันกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
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3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1   การกระจายแบบสอบถาม  ผู้วิจยัใช้วิธีสง่แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์  ไปยงับคุคล
ตา่งๆ  โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นทางโปรแกรม Microsoft Outlook 2003  โดยท่ีอยูข่อง
จดหมายนัน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่ นกัศกึษา คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฎับรีุรัมย์ จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

3.2   การเก็บรวบรวมข้อมลูและการแจกแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้จดัเก็บ
ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนทัง้สิน้ 50 ชดุ  

3.3   กรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบไมส่มบรูณ์ โดยระบบการสร้างแบบสอบถามนัน้จะไม่
มีการบนัทึกของมลูในแบบสอบถามและสง่แบบสอบถามอีกครัง้จนกวา่จะสมบรูณ์ 

3.4   ผู้วิจยัใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลูจ านวน 1 เดือน  คือ ในเดือน พฤษาคม พ.ศ. 
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4.   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1   การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1.1   การศกึษาสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี              

หาคา่ร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมลูเป็นตารางแสดงจ านวนร้อยละ 
4.1.2   การศกึษาความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.1.3   ผู้วิจยัได้แบง่เกณฑ์ความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ เป็น 5 ระดบั  คือ  ระดบัน้อยท่ีสดุ  ระดบัน้อย  
ระดบัปานกลาง  ระดบัมาก  ระดบัมากท่ีสดุ  สามารถแปลความหมายของคา่คะแนนดงันี  ้

             คา่เฉล่ีย                    ระดบัความคิดเห็น 
   4.50 - 5.00  พอใจมากท่ีสดุ 
   3.50 - 4.49                 พอใจมาก 
 2.50 - 3.49                  พอใจปานกลาง 
 1.50 - 2.49  พอใจน้อย 
  1.00 - 1.49                  พอใจน้อยท่ีสดุ 
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4.2  สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ด้วยสถิต ิ ดงัตอ่ไปนี  ้                      

การวิเคราะห์ตวัแปรใช้คา่ร้อยละ (Percentage)  คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

4.2.1 คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:105) 

 สตูร  100
N
f

p   

 เม่ือ P  แทน  ร้อยละ 
 f  แทน  ความถ่ีหรือจ านวนท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
 N  แทน  จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

4.2.2  คา่เฉล่ีย (Arithmetic Mean) ใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:105) 

 สตูร     X  =  
N

X  

 
 เม่ือ    X  แทน  คา่เฉล่ีย 

   X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 
   N  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 
 

4.2.3 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร                    
(บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 105) 

สตูร     
 

 1NN
XXN

S.D.
22






  

เม่ือ   S.D.   แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X  แทน คะแนนแตล่ะตวั 
N  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 

     แทน ผลรวม 

 
 
 


