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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเพ่ือพฒันาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรี รัมย์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานโดยน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทฤษฎีต่าง  ๆ                       
ท่ีเก่ียวข้องหลายอย่างเช่น เทคโนโลยี PHP เทคโนโลยีฐานข้อมูล MySQL และ เทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาเพ่ือประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่งผู้ วิจัยได้สรุป  อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะตามล าดบัตอ่ไปนี ้

  1.  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
  2.  วิธีด าเนินการวิจยั 

     3.  สรุปผลการวิจยั 
  4.  อภิปรายผล 
  5.  ข้อเสนอแนะ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1 เพ่ือออกแบบพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ในรูปแบบ  web application 
1.2 เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของการใช้งานระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ                    

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1  วิ เคราะห์และพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ราชภฏับรีุรัมย์โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมลู MySQL 

2.2   ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศกึษา คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี                   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
2.3   การเก็บรวบรวมข้อมลู 
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ผู้วิจยัใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลู 1 เดือน  คือใน เดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2552  
โดยการกระจายแบบสอบถาม  ในรูปแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์   
  2.4   การวิเคราะห์ข้อมลู  

น ามาตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม  แล้วน ามลู
ทัง้หมดวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม Statistical Package for the Social Science / For Windows 
(SPSS/FW) 
 
3. สรุปผลการวิจัย 
 3.1 ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัท่ีพฒันาขึน้ครัง้นี ้
ได้ด าเนินการพฒันาระบบโดยใช้วงจรพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life 
Cycle: SDLC) ได้ด าเนินการทัง้หมด 7 ขัน้ตอน โดยสามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

3.1.1 ศกึษาความเป็นไปได้ จากการศึกษาความเป็นไปได้พบว่าระบบสามารถน า
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ และผู้ ใช้สามารถท างานได้สะดวกและ
รวดเร็วขึน้ โดยลดคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการลงได้ 

3.1.2 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมความต้องการ พบว่า ระบบเดิมท่ีด าเนินการอยู่
ในปัจจบุนัมีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบท่ีเกิดขึน้คือ ระบบท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อยา่งกว้างขวาง  ไมส่นบัสนนุการด าเนินการในอนาคต และระบบเอกสารในถกู
จดัเก็บไม่เป็นระเบียบมีผลท าให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า ท าให้ต้องมีการพฒันาระบบใหม่ขึน้โดย
สามารถก าหนดการท างานตามความต้องการของผู้ ใช้ คือผู้ ส าเร็จการศึกษา ต้องสามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดูข่าวประชาสัมพันธ์ สืบค้นข้อมูลผลงาน
วิชาการ  ดาวน์โหลด อพัโหลด ผลงานวิชาการ จดัการเก่ียวกบัระบบสมาชิก จดัการข้อมลูผลงาน
วิชาการ โดย สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูได้ 

3.1.3 การออกแบบระบบ แบ่งออกเป็น  3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของผู้ดแูลระบบ  
ส่วนของผู้ ใช้งาน และส่วนเจ้าของผลงานวิชาการ ประกอบด้วยเมนู ต่าง ๆ คือ  หน้าหลัก   ข้อ
ปฎิบตั ิ  ระบบค้นหาเอกสาร   ขา่วสารประชาสมัพนัธ์    กระดานข่าว   ติดตอ่เจ้าหน้าท่ี นอกจากนี ้
ยังมีส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ และส่วนเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งาน 

3.1.4 การพฒันาระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏับรีุรัมย์ ผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP  ส่วนฐานข้อมลูใช้โปรแกรม 
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MySQL เพราะสามารถรองรับการท างานบน Windows ได้และเป็นฟรีแวร์ท่ีไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย 
ในส่วนการออกแบบหน้าจอการใช้งาน ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver 
MX ร่วมกบัโปรแกรม Adobe Photoshop  

3.1.5 การทดสอบ ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบระบบท่ีพฒันาขึน้ด้วยวิธีการ Black Box 
Testing โดยท าการป้อนเข้าไปในระบบ (Input) และประมวลผลเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ออกมา 
(Output) ปรากฏวา่ผลลพัธ์ถกูต้อง สามารถน าไปใช้งานได้ 

3.1.6 การตดิตัง้ ใช้การอพัโหลด (Upload)ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึน้ไปบน
เซอร์ฟเวอร์ (Server) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎบุรีรัมย์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลระบบสืบค้นผลงานวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบสารสนเทศท่ีติดตัง้เพ่ือใช้
งานมีความสามารถของระบบ แบง่การท างานออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1)ส่วนผู้ดแูลระบบ (Admin) 
ท่ีสามารถจัดการฐานข้อมูลผลงานวิชาการ จัดการเก่ียวกับระบบสมาชิก จัดการข้อมูลข่าว 
ประชาสมัพนัธ์ โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูได้  2) ส่วนผู้ ใช้งาน สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอ
ใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตวั ดขู่าวประชาสมัพนัธ์ สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ และสามารถ
ดาวโหลดผลงานวิชาการได้  3) สว่นเจ้าของผลงานวิชาการ สามารถสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้
งานระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตวั ดูข่าวประชาสัมพันธ์ สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ และสามารถ                 
ดาวน์โหลด และ อพัโหลด ผลงานวิชาการได้ 

 จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถ ค้นหา และแสดงสารสนเทศท่ีต้องการได้
ถกูต้อง สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมลูท่ีต้องการได้  ด้านความสะดวกรวดเร็วในการท างาน พบว่า 
ระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการค้นหาข้อมลูผลงานวิชาการได้รวดเร็ว ทนัตอ่การใช้งาน และมีหน้าจอท่ีง่ายตอ่
การใช้งาน ท าให้ลดระยะเวลาในการใช้งานลงได้เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเดมิ  

3.1.7 การบ ารุงรักษาระบบผู้วิจยัได้มีแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบทัง้ในส่วนของ 
System Maintenance และ Software Maintenance ซึ่งจะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพมาก         
ยิ่งขึน้ได้ 

 
3.2 การประเมินผลระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการพบว่าความพึงพอใจของคณาจารย์ 

นกัศกึษา และเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์  อยู่ในระดบัมาก  9 ข้อ และมากท่ีสดุ 4 ข้อ โดยการ
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แบง่เมนขูองโปรแกรมสามารถเข้าใจได้ง่าย มีระดบัคะแนนเฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ  รูปแบบการ
จัดระเบียบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน และ ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน ตามล าดบั  และ 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ อยู่ในระดบัมาก มี
คะแนนเฉล่ีย  4.37 

 
4.   อภปิรายผล 
 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการพฒันาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์  ซึง่พบวา่  
 4.1 ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า  สามารถจดัเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ใช้งาน มีความสะดวกรวดเร็ว และประมวลผลข้อมลูออกมาในรูปแบบรายงานท่ี
สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ระบบ การท่ีระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 
เน่ืองจากได้ด าเนินการพฒันาระบบโดยใช้วงจรพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development 
Lift Cycle: SDLC) โดยได้ท าการก าหนดปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ จากสภาพ
ปัจจุบัน จึงท าให้วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
ออกแบบและพฒันาระบบได้อยา่งสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 

4.2 การประเมินผลระบบสืบค้นข้อมลูผลงานวิชาการพบว่าความพึงพอใจของคณาจารย์ 
นกัศกึษา และเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์  อยู่ในระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย  4.37 สอดคล้องกบั 
ศราวุธ  ชินาภาษ(2547:บทคดัย่อ)ได้ท าการศกึษาการพฒันาระบบจดัเก็บและสืบค้นภาคนิพนธ์
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฎอบุลราชธานี ท่ีพบว่าความพึงพอใจของผู้ ใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง(x=4.35,S.D.=0.71) ทัง้นีเ้น่ืองมาจากระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง รูปแบบ             
การจดัระเบียบหน้าจอง่ายตอ่การใช้งาน และ ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 

5.1  ควรเลือกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีสนบัสนนุ SSL (Secure Socket Layer) เข้ามาชว่ยในการ 
จดัการเร่ืองความปลอดภยัในการตรวจสอบการยืนยนัการเข้าใช้งานระบบ 

5.2 ควรศกึษากระบวนการวิเคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ งานด้านภาระงานของบคุลากรในหนว่ยงาน และงาน
ด้านอ่ืน ๆ 
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5.3  ระบบสารสนเทศท่ีพฒันา อาจมีการพฒันาให้สามารถใช้งานบนอปุกรณ์พกพา เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งานมากย่ิงขึน้ 
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