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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาโปรแกรมเวบ็ไซต์ระบบศนูย์ข้อมลูงานวจิยั	มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูแิละศกึษา

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 จ�านวน												

80	 คน	 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย	 คือ	 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	

จ�านวน	35	คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	โปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัย	พบว่า

	 1.		การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ด้วยภาษา	

PHP	ติดต่อฐานข้อมูล	MySQL	โดยประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบ	Software	หรือ	SDLC	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่								

1)	การศึกษาความเป็นไปได้	2)	การวิเคราะห์ระบบ	3)	การออกแบบระบบ	4)	การสร้างระบบหรือพัฒนาระบบ	และ	5)	การ

ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเมนูหลัก	3	เมนู	คือ	ค้นหางานวิจัย	เข้าสู่ระบบ	และรายการสมาชิก	ซึ่งผู้ใช้สามารถ

เข้าใช้โปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

	 2.		ความพึงพอใจในการเข้าใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิของบุคลากร

และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 โดยภาพรวมของรายด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก															

(X	 =	 4.42,	 S.D.	 =	 0.72)	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านคู่มือการใช้งาน	 (X=	 4.45,	 S.D.	 =	 0.97)	 ด้านการใช้งาน														

(X=	4.39,	S.D.	=	0.70)	และด้านการออกแบบ	(X=	4.41,	S.D.	=	0.50)	ตามล�าดับ
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ABSTRACT
	 The	 aim	 of	 this	 research	 is	 to	 development	website	 program	 of	 research	 data	 center	 system																		

Chaiyaphum	Rajabhat	University	and	study	the	satisfaction	of	users	to	use	website	program	of	research	data	

center	system	Chaiyaphum	Rajabhat	University.	The	population	in	the	studywere	80	people.	The	example	

group	of	this	study	was	personal	and	students	of	Computer	Science	Chaiyaphum	Rajabhat	University	were	

35	people.	The	 instruments	use	for	 	 research	 includingwebsite	program	of	research	data	center	system	

Chaiyaphum	Rajabhat	University	 and	 questionnaireto	measure	 satisfaction	 of	 personal	 and	 students	 of	

Computer	Science	Chaiyaphum	Rajabhat	University.	The	statisticsused	for	data	analysis	were	frequency,	

percentages,	mean	and	standard	deviation.	The	results	of	this	research.

	 1.		Development	program	website	research	data	centersystem	Chaiyaphum	Rajabhat	University	by	

PHP	program	language	access	with	MySQL.	By	applications	cycle	development	software	or	SDLC	included	

5	 steps	 1)	 feasibility	 study	 2)	 system	 analysis	 3)	 system	 design	 4)	 system	 construction	 and	 5)	 post-																							

implementation	 reviews.	 This	 program	website	 developed	 includes	 2	main	 applications	were	 research	

searching	and	log	in	by	user’s	authority.

	 2.		Thestudy	of	satisfaction	to	use	program	website	research	data	centersystem	Chaiyaphum	Rajabhat	

University	by	personal	and	students	of	Computer	science	Chaiyaphum	Rajabhat	University.	Most	of	which	

were	lecturer	45.72	mean,	they	have	experience	management	of	teaching	and	researching	about	2-3	years.	

42.86	mean,	overall	of	satisfaction	to	development	program	website	research	data	centersystem	Chaiyaphum	

Rajabhat	University	was	high	level	with	(X	=	4.42,	S.D.	=	0.72)	and	satisfaction	was	high	level	with	3	sections	

on	respectively	were	manual	(X	=	4.45,	S.D.	=0.97)	implementation	(X	=4.39,	S.D.	=0.70)	and	design	(X=	4.41,	

S.D.	=	0.50).

Keywords :	development	website	program,	research	data	center	system

บทน�ำ  
	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการสื่อสารท่ีทันสมัย

และเชื่อมโยงทั่วถึงกันการพัฒนาองค์ความรู้	 วิทยาการและ

เทคโนโลยีด้านต่างๆที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	ซึ่งทุกประเทศ

ในโลกล้วนต่างให้ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบส�าหรับการเรียนรู้	

และการพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค

โลกาภิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็ว	 ปัจจุบันเราอยู่ในสังคมท่ีเรียกว่า	

สงัคมสารสนเทศ	(information	society)	ในสงัคมสารสนเทศ

นี้	สิ่งส�าคัญอันที่เราได้รับสารสนเทศที่มีคุณภาพ	ตรงกับความ

ต้องการและทนัเวลาคือ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึง่มาจากภาษา

อังกฤษว่า	 Information	 Technology	 หรือที่มักนิยมเรียก	

โดยย่อและทับศัพท์กันอย่างแพร่หลายว่า	 IT	 แต่ทั้งนี	้																		

องค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งของสังคมสารสนเทศที่นอกเหนือไป

จากตัวเทคโนโลยีเองก็คือ	 ความรู ้และทักษะของเราที่จะ

สามารถใช้เทคโนโลยเีหล่าน้ีได้จริง	รวมถงึการรูจั้กน�าประโยชน์

ของเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆท้ังในชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

ของเราเอง	 (สุขุม	 เฉลยทรัพย์,	 จิตติมา	 เทียมบุญประเสริฐ,	

วิชชา	ฉิมพลี	และ	สาทิพย์	ธรรมชีวีวงศ์,	2544)	

	 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย	 เป็นแหล่งสารสนเทศจัดเก็บ

ด้านงานวิจัยบนฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบอธิบายความหมาย

ได้ว่า	 ระบบสารสนเทศ	 หมายถึง	 การจัดการข้อมูลอย่างมี

ระเบียบแบบแผนเพื่อน�าข้อมูลมาประมวลให้เป็นสารสนเทศ	

และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายส�าหรับในงานวิจัยนั้น	 ระบบ

สารสนเทศ	 เป็นการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการจากสิ่งพิมพ์

ประเภทต่างๆ	ได้แก่	วารสาร	หนังสือ	บทความวิจัย	รายงาน

วิจัย	 เอกสารสิทธิบัตร	 ฯลฯ	 ไว้อย่างเป็นระบบ	 ในลักษณะ								

ฐานข้อมูล	 เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถสืบค้นได้โดยใช้หัวเรื่อง							

หรือค�าส�าคัญต่างๆ	ความต้องการ	 (รุจเรขา	อัสวิษณุ,	 2548)

และใช้เครื่องมือส�าคัญบนอินเตอร์เน็ต	 คือเว็บไซต์เป็นช่อง
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ทางการสื่อสารข้อมูลที่มีความส�าคัญ	 สามารถแสดงข้อมูล

สารสนเทศต่างๆ	ได้อย่างหลากหลาย	ทั้งข้อความ	ภาพ	เสียง	

และวีดิทัศน์	 การสร้างเว็บเพ็จที่ เรียบง่ายและไม่มีการ									

เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ	นั้น	การใช้ภาษา	HTML	เพียงอย่างเดียว

ก็อาจจะเพยีงพอ	แต่ในปัจจุบนัความต้องการรบัรูข่้าวสารต่างๆ

ให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	 ท�าให้ต้องน�าเทคโนโลยีอื่น						

เข้ามาช่วยให้สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ทันท่วงทีและลดความ

ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ต้องปฏิบัติงานกับข้อมูล

จ�านวนมากและสิง่หน่ึงทีถ่กูน�ามาใช้เพือ่บรรเทาปัญหาเหล่านี	้

คือระบบฐานข้อมูลบนเว็บ	 (web	 database	 system)			

(ปริศนา	มัชฌิมา,	2555)	ซึ่งความหมายส�าคัญของระบบฐาน

ข้อมูล	 (database	system)	หมายถึงโครงสร้างสารสนเทศที่

ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันท่ีจะน�ามา

ใช้ในระบบต่างๆ	ร่วมกัน	จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ	ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่างๆ	

ทั้งการเพิ่ม	 การแก้ไข	 การลบ	 ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล												

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์น�าเอาระบบคอมพิวเตอร	์								

เข ้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล	 (ส�านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,	2559)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเก่ียวกับการ

พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยนั้นได้

พัฒนาตามโปรแกรมเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในช่วงเวลานัน้	

และเมือ่เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาขึน้อย่างต่อเนือ่งจนมาถึง

ยคุปัจจบุนัประกอบกบัประชากรให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นอย่างมากเป็นผลให้โปรแกรมเครื่องมือใน

ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง	 ซึ่งพบว่า	 จากเดิม						

มีการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Access	97	ดังเช่น

การศึกษาของจุไรรัตน์	วิสัยดี	(2546)	ที่ได้รวบรวมและพัฒนา

ฐานข ้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป	 วิทยานิพนธ ์สาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย								

การศึกษาของดาวราย	 ดวงมณี	 (2544)	 ได้พัฒนาฐานข้อมูล

ดรรชนีและสาระสังเขปวารสารไทยทางบรรณารักษ์ศาสตร์

และ	สารสนเทศศาสตร์	การศึกษาของ	พมิพ์ตา		วนะลนุ	(2544)	

ได้พฒันาและประเมนิประสทิธภิาพของฐานข้อมลูวทิยานพินธ์

ที่ เ ก่ียวกับการสร ้างเค ร่ืองมือวัดผลทางการศึกษาบน

อินเตอร์เน็ต	ที่ใช้	Microsoft	 Access	 Version	 97	 ร่วมกับ	

Microsoft	Word	Version97	โปรแกรม	SQL	Server	Version	

7.0	 ในการสร้างฐานข้อมูลและใช้โปรแกรม	 FrontPage	 98	

และปัจจบุนัทีม่กีารใช้โปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาคอื	ASP.net								

บน	 Net	 Framework	 2.0	 และโปรแกรมบริหารจัดการ												

ฐานข้อมูลใช้	MS	SQL	SERVER	Express	2008	และยังพบว่า

มีการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศส�าหรับงานวิจัย	เช่น

การศึกษาของ	วรากร	พงศ์พนิตานนท์	 (2557)	ได้พัฒนาการ

ออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาชญากรรม

ทางไซเบอร์	 และ	 ขวัญหญิง	 ศรีประเสริฐภาพ	 (2557)	 ได้

พัฒนาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา									

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาเว็บ										

แอพปลิเคชันด้วยภาษา	PHP	และใช้โปรแกรม	MySQL	เป็น

ระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะเห็นว่าช่วงเวลาปัจจุบัน	 นิยม

พัฒนาระบบสารสนเทศทางด ้านการสืบค ้นพัฒนาเว็บ												

แอพปลิเคชันด้วยภาษา	 PHP	 และใช้โปรแกรม	 MySQL	

เนือ่งจากเวบ็แอพปลเิคชนัด้วยภาษา	PHP	มฟัีงก์ชนัหลากหลาย	

และประมวลผลรวดเรว็	และฐานข้อมลู	MySQL	สามารถบรรจุ

ข้อมูลได้จ�านวนมากและมีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึง

ข้อมูล

	 จากการศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกับการพัฒนาระบบด้วย

โปรแกรมเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยระบบการจัดเก็บข้อมูล

โดยใช้เครื่องมือทางระบบสารสนเทศแบบเก่า	 ในทางกลับกัน

ข้อมลูงานวจิยักลบัเพิม่มากยิง่ข้ึน	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงท่ีมาจากการ

ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยในปัจจุบันแต่ข้อมูลงานวิจัยยังถูกจัด

ไม่เป็นระบบเท่าที่ควรและพื้นที่ส�าหรับเก็บข้อมูลมีขนาดน้อย

ในระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเดิม	 ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการ

รองรับงานวิจัยในอนาคตซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือทางระบบ

สารสนเทศทีมี่ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็ข้อมลูงานวจิยัและมี

ความทันสมัย	 เหมาะสมกับการใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต						

ในปัจจุบัน	คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าภาษาโปรแกรม	PHP	ติดต่อ

ฐานข้อมูล	MySQL	นั้นปัจจุบันเป็นที่นิยมน�ามาพัฒนาในการ

ท�าเว็บไซต์	 ประโยชน์ภาษาโปรแกรม	 PHP	 ได้รับความนิยม

เนือ่งด้วย	1)	เป็นภาษาโปรแกรมส�าหรับเขยีนเวบ็ไซต์	โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายในกานใช้โปรแกรม	Web	Server	สามารถใช้ร่วมกับ

ระบบปฏิบัติการ	 Linux,	 โปรแกรมเว็บ	 Apache,	 โปรแกรม

ฐานข้อมูล	 MySQL,	 และ	 Server	 Site	 Script	 ของ	 PHP													

2)		PHP	น�าเอาข้อดีของทั้ง	C,	Perl	และ	Java	มาผนวกเข้า

ด้วยกัน	 ท�าให้ท�างานได้รวดเร็ว	 3)	 เป็นภาษาโปรแกรมแบบ	

Open	 Source	 สามารถน�าไปพัฒนาต่อได้	 4)	 Crossable	

Platform	 ใช ้ได ้กับหลายๆระบบปฏิบัติการไม ่ว ่าบน																			

Windows,	Unix,	Linux	หรืออื่นๆ	โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค�า

สัง่โปรแกรม	5)	เรยีนรูง่้าย	เนือ่งจาก	PHP	แทรกค�าสัง่โปรแกรม

เข้าไปใน	 HTML	 และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ		
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6)	 ใช้ติดต่อกับโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล	 และ	 XML								

7)	 ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้	 8)	 ใช้ร่วมกับข้อมูลตัวอักษรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 9)	 ใช้กับโครงสร้างข้อมูลได้ทั้งแบบ								

Scalar,	Array,	Associative	array	และ	10)	ใช้กบัการประมวล

ผลภาพได้	(กิตติศักดิ์		สิงห์สูงเนิน,	2555)

	 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญที่จะศึกษาและพัฒนางาน

ด้านฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือจะหนุนเสริมให้เป็นแหล่งข้อมูล	

เพือ่การเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ความรูใ้ห้ขยายออกไปโดยใช้ความ

รู้ทางด้านการจัดท�าระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบด้วย

โปรแกรมเว็บไซต์ด้วยภาษา	 PHP	 ติดต่อฐานข้อมูล	MySQL	

เพือ่มาพฒันาการจัดการข้อมลูทางด้านงานวจัิย	รวบรวมข้อมลู

อย่างเป็นระบบ	 เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เหมาะสมและสามารถ

ค้นคว้าหาข้อมลูได้อย่างง่าย	ถกูต้องและรวดเรว็จึงมแีนวคดิท�า

วิจัย เ พ่ือพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต ์ฐานข ้อมูลงานวิจัย	

มหาวทิยาลัยราชภฏัชยัภมู	ิเพือ่รองรบัข้อมลูงานวจิยัทีเ่พิม่ขึน้

เรื่อย	ๆ	ให้นักวิจัย	บุคคลากร	นักศึกษา	ตลอดจนผู้มีที่มีความ

สนใจ	สามารถสบืค้นข้อมลูงานวจิยัและก�าหนดสทิธ์ิในการเข้า

ถึงข้อมูลและการจัดการข้อมูลในแต่ละระดับ	 เพื่อให้ผู้เข้าใช้

ระบบสามารถศึกษา	หาความรู้	 ด้วยระบบโปรแกรมผ่านทาง

ระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงาน

วิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ระบบศูนย์

ข้อมูลงานวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
	 1.	 ผูใ้ช้งานสามารถสบืค้นงานวจิยัได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว	และตรงตามที่ต้องการ

	 2.	 สามารถสบืค้นงานวจิยัจากทีใ่ด	หรอืเวลาใด	สบืค้น

งานวิจัย	โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 1.1		 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี	้คอื	บุคลากร

และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	จ�านวน	80	คน

	 	 1.2		 กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี	้คอื	

บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร	์

มหาวทิยาลัยราชภัฏชยัภมู	ิจ�านวน	35	คน	โดยใช้วธิเีลอืกแบบ

เจาะจง	(purposive	sampling)

	 2.		การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงาน

วิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วงจรกำรพัฒนำระบบ Software หรือ SDLC

1.การศึกษาความเป็นไปได้	(Feasibility	Study)

2.	การวิเคราะห์ระบบ	(System	Analysis)

3.	การออกแบบระบบ	(System	Design)	

4.	การพัฒนาระบบ	(System	Construction)	

5.	การประเมินผล	(Post	–	implementation	reviews)

ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

	 	 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงาน

วิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้

วงจรการพฒันาระบบ	Software	หรอื	SDLC	ของโอภาส	เอีย่ม

สิริวงศ์	(2551)	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

	 	 2.1		 การศึกษาความเป็นไปได้	(feasibility	study)	

ศกึษาระบบงานเดมิ	เอกสาร	งานวจิยัท่ีเกีย่วข้องและสัมภาษณ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย	หลังจากนั้น

รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ในการพัฒนาระบบ	

ประเมินความเป็นไปได้ให้สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บข้อมูล

งานวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูล	ก�าหนดกรอบและแนวคิดการวิจัย

	 	 2.2		 การวิเคราะห์ระบบ	 (system	 analysis)	

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วน�ามาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพ่ือ
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ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบใหม่	พร้อมทั้งเสนอแนวทาง

เสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผูใ้ช้งานอย่างเหมาะ

สมโดยการออกแบบเชิงตรรกะ	 (logical	 design)	 ในการ

วิเคราะห์และออกแบบ

	 	 2.3		 การออกแบบระบบ	 (system	 design)	 น�า

ข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบเพื่อพัฒนา

ระบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์และระบบ

ฐานข้อมูล	โดยการออกแบบเชิงกายภาพ	(physical	design)	

เป็นแผนภาพกระแสข้อมูล	 (Data	 Flow	 Diagram	 :	 DFD)	

แสดงถึงขอบเขตของระบบสืบค้นงานวิจัย	ข้อมูล	และผลลัพธ์

ของระบบ	 โดยบ่งข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบสืบค้นงาน

วิจัยออกเป็นส่วนๆ	ดังภาพที่	2

ภำพที่ 3 	Data	Flow	Diagram	ระบบสืบค้นงานวิจัย

ภำพที่ 2 Context	Diagram	ระบบสืบค้นงานวิจัย

สมาชิก

ระบบสืบค้นงานวิจัย ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลบริการระบบสมาชิก

ข้อมูลบริการการสืบค้น

ข้อมูลการสืบค้น

ข้อมูลระบบ

ข้อมูลการจัดการระบบ

0

ผู้ใช้ทั่วไป

ผู้ใช้ทั่วไป

สมาชิก

ผู้ดูแลระบบ

สืบค้นงานวิจัย

สมัครสมาชิก

จัดการข้อมูลงานวิจัย

ข้อมูลสมัครสมาชิก

ข้อมูลสมาชิกเข้าใช้ระบบ
ข้อมูลการสืบค้น

ข้อมูลผลลัพธ์การสืบค้น

ข้อมูลการสืบค้น

ข้อมูลผลลัพธ์
การสืบค้น

ข้อมูลการสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย

ข้อมูลงานวิจัย

3.0

2.0

1.0

ข้อมูลจัดการสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลผลลัพธ์การสืบค้น



23   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)

	 	 2.4		 การพัฒนาระบบ	 (system	 construction)	

สร้างฐานข้อมลูบน	MySQL	ตามท่ีได้ออกแบบระบบไว้และน�า

ข้อมูลเข้าสู ่ระบบ	 ล�าดับถัดมาสร้างระบบการท�างานด้วย

โปรแกรมภาษา	 PHP	 ตามที่ได้การออกแบบโปรแกรมระบบ

การท�างานและติดต่อกบัฐานข้อมลู	MySQL	โดยแบ่งระบบการ

ท�างานหลักออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	1)	งานสมาชิก	ได้แก่	เพิ่ม

สมาชกิลบสมาชกิแก้ไขสมาชกิค้นหาสมาชิก	2)	สบืค้นงานวจิยั	

ได้แก่	 ค้นหางานวิจัยจากชื่องานวิจัยค้นหางานวิจัยจากช่ือ										

ผู้ท�าวิจัยค้นหางานวิจัยจากบทคัดย่องานวิจัย	 และ	3)	 ข้อมูล

งานวิจัย	ได้แก่	เพิ่มข้อมูลงานวิจัยลบข้อมูลงานวิจัยข้อมูลงาน

วิจัยแสดงข้อมูลงานวิจัยและทดสอบโปรแกรมกับข้อมูลจริง	

และการติดตั้งระบบเพื่อน�าระบบไปใช้	(implementation)		

	 	 2.5		 การประเมินผล	 (post-implementation	

reviews)เพือ่ประเมนิผลของการท�างานระบบ	สามารถใช้งาน

ได้ตรงตามวตัถุประสงค์และตอบสนองการท�างานของผู้ใช้ด้วย

การทดสอบระบบในเชิงขั้นตอนตามวิธีการของซอฟท์แวร์

ระบบ	(unit	test)	ในการทดสอบระบบในเชิงลึก	และให้กลุ่ม

ตัวอย่างเข้าทดลองใช้งานตามช่วงเวลาที่ก�าหนด

 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 การศกึษาความพึงพอใจในการเข้าใช้งานโปรแกรม

เวบ็ไซต์ระบบศูนย์ข้อมลูงานวจัิยผูว้จิยัด�าเนนิการตามข้ันตอน

ดังนี้

	 	 3.1		 สร้างแบบสอบถามที่สอดคล้องกับงานวิจัย	

แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรม

ด้านการใช้งานและด้านคู่มือการใช้งาน

	 	 3.2		 น�าแบบวดัความพงึพอใจเสนอแก่ผูเ้ชีย่วชาญ	

จ�านวน	3	ท่านเพือ่ตรวจสอบการใช้ภาษาและความถกูต้องของ

เครือ่งมอืว่ามคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีต้่องการศกึษา

หรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	จากนั้นวิเคราะห์หาค่า

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	

IOC)

	 	 3.3		 ท�าการปรับปรุง	 แก้ไขแบบสอบถามก่อนน�า

ไปทดลองใช้น�าแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 การวเิคราะห์ข้อมลูของการวจิยัครัง้นีม้ขีัน้ตอนการ

วิเคราะห์ดังนี้

	 	 4.1		 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

ข้อมลูสถานะของกลุม่ตวัอย่างและประสบการณ์ในการด�าเนนิ

การสอนหรอืเกีย่วข้องกบัวจิยั	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจง

ความถี่	และหาค่าร้อยละ

	 	 4.2		 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม

เว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่	หาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย

ภาพรวม	 รายด้านและรายข้อ	 แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของ								

เบสท์และคาห์น	(Best	&	Kahn,	1993)	ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย	4.51	-	5.00	หมายถึง	ระดับมากที่สุด

	 คะแนนเฉลี่ย	3.51	-	4.50	หมายถึง	 ระดับมาก

	 คะแนนเฉลี่ย	2.51	-	3.50	หมายถึง	 ระดับปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	1.51-	2.50	 หมายถึง	 ระดับน้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00	-	1.50	หมายถึง	 ระดับน้อยที่สุด

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยมีดังนี้

 1. ผลกำรพฒันำโปรแกรมเวบ็ไซต์ระบบศนูย์ข้อมลู

งำนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ชัยภูมิ

	 	 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงาน

วจิยั	มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูใิช้ภาษา	PHP	ตดิต่อฐานข้อมลู	

MySQL	 ประยุกต์ใช ้วงจรการพัฒนาระบบ	 Software	

หรือ	SDLC	 ของโอภาส	 เอี่ยมสิริวงศ์,	 (2551)	 ประกอบด้วย								

5	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การศึกษาความเป็นไปได้	2)	การวิเคราะห์

ระบบ	3)	การออกแบบระบบ	4)	การสร้างระบบ	หรือพัฒนา

ระบบ	 และ	 5)	 การประเมินผลซ่ึงฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น

ประกอบด้วยเมนูหลัก	3	เมนู	คือ	ค้นหางานวิจัย	เข้าสู่ระบบ	

และรายการสมาชิก	 ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้โปรแกรมเว็บไซต์

ระบบศูนย ์ข ้อมูลงานวิ จัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ																						

ดังภาพที่	4-6	
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	 	 1.1	 หน้าหลักเป็นหน้าแรกในการเริ่มต้นเข้าใช้ระบบ

ภำพที่ 4	หน้าหลัก

	 	 1.2		 การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยผู้ใช้สามารถสืบค้นงานวิจัยได้โดยการก�าหนดเงื่อนไขในการสืบค้นได้หลายดัชน	ี										

ภายใต้เมนู	“ค้นหางานวิจัย”	ได้แก่	ดัชนีชื่องานวิจัย	ชื่อ-สกุลนักวิจัย	หน่วยงาน	สาขา	และปีงบประมาณ	ดังภาพที่	5

ภำพที่ 5 หน้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

	 	 1.3		 ผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย	ดังภาพที่	6

ภำพที่ 6	ผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

ที่มา	:	http://research.cpru.ac.th/research.reseachs.php

ที่มา	:	http://research.cpru.ac.th/research.reseachs.php

ที่มา	:	http://research.cpru.ac.th/research.reseachs.php
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 2.  ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจใช้งำนเวบ็ไซต์ระบบ

ศูนย์ข้อมูลงำนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ  

	 การศกึษาความความพึงพอใจของผูใ้ช้โปรแกรมเวบ็ไซต์

ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิด้วยการ

วดัความพงึพอใจจากกลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่บุคลากรและนกัศกึษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 จ�านวน							

35	คน	ผลการศึกษาเป็นดังนี้

ตำรำงที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการออกแบบโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูล

	 	 	 วิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 ด้ำนกำรออกแบบโปรแกรมเว็บไซต์ระบบ
  ระดับควำมพึงพอใจ

  X  S.D. กำรแปลผล

1.	ด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรม	 4.29	 0.70	 มาก

2.	ความสวยงาม	น่าใช้ระบบ	 	 4.37	 0.72	 มาก

3.	ความสะดวกง่าย	ในการใช้งาน		 3.97	 1.03	 มาก

4.	ชื่อหัวข้อต่างๆสัมพันธ์กับเนื้อหา	เช่น	ชื่อ	เมนู	 4.06	 0.79	 มาก

5.	การล�าดับรายการเนื้อหาถูกต้อง		 4.00	 1.04	 มาก

 เฉลี่ย 4.41  0.50 มำก

	 จากตารางที่	1	พบว่า	ผู้ใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์ระบบ

ศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยภาพรวม							

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.41,	 S.D.	 =	 0.50)										

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า	มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ทกุข้อ	โดยข้อทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	ความ

สวยงาม	น่าใช้ระบบ	ด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรมอยูใ่น	

(X	=	4.37,	S.D.	=	0.72)	ด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรม	

(X	=	4.29,	S.D.	=	0.70)	และชือ่หวัข้อต่างๆ	สมัพันธ์กบัเนือ้หา	

เช่น	ชื่อ	เมนู	(X	=	4.06,	S.D.	=	0.79)

ตำรำงที่ 2		 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการใช้งาน

 
ด้ำนกำรใช้งำน

  ระดับควำมพึงพอใจ

  X S.D. กำรแปลผล

1.	การเข้าใช้งานง่าย	ไม่ซับซ้อน	 4.14				 0.90	 มาก

2.	ครอบคลุมทุกเนื้อหา	 	 4.17	 0.77		 มาก

3.	การใช้งานโปรแกรม	แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 4.51	 0.55	 มากที่สุด

4.	การใช้งานได้อย่างเป็นขั้นตอนล�าดับ	 4.46	 0.60	 มาก

5.	การใช้งานระบบสัมพันธ์กับเนื้อหา	 4.86				 0.70	 มากที่สุด

 เฉลี่ย 4.39    0.70         มำก

	 จากตารางที่	2	พบว่า	ผู้ใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์ระบบ

ศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยภาพรวม							

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.39,	 S.D.	 =	 0.70)										

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า	มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	3	ข้อ	โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	การใช้งาน

ระบบสัมพันธ์กับเนื้อหาโปรแกรม	(X	=	4.86,	S.D.	=	0.70)	

การใช้งานโปรแกรม	แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 (X	=	4.51,	

S.D.	 =	 0.55)	 และการใช้งานได้อย่างเป็นขั้นตอนล�าดับ																

(X	=	4.46,	S.D.=0.60)
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	 จากตารางที	่3		พบว่า	ผูใ้ช้งานโปรแกรมเวบ็ไซต์ระบบ

ศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยภาพรวม										

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.45,	S.D.	=	0.97)	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	อยูใ่นระดับมากทกุข้อโดยมค่ีาเฉล่ีย

สูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งาน	

(X	 =	 4.49,	 S.D.=0.60)	 เนื้อหาล�าดับขั้นตอน	 (X	 =	 4.19,								

S.D.	=	0.92)	และสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย	(X	=	4.11,	

S.D.	=	0.98)	

อภิปรำยผล
	 1.		การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงาน

วิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	คือ	

ค้นหางานวจัิย	เข้าสูร่ะบบ	และรายการสมาชิก	โดยเรยีงเนือ้หา

เมนซ่ึูงเรยีงล�าดบัไว้ให้สามารถเข้าถึงเน้ือหาในการใช้โปรแกรม

ตามฟังก์ชนัต่างๆ	ได้	การล�าดับรายการเนือ้หาถกูต้องและเป็น

ขัน้ตอนใน	การแยกการเข้าถงึการใช้งานตามประเภทผูใ้ช้งาน

ตามสทิธิก์ารเข้าถงึ	เช่น	ผูด้แูลระบบสามารถเข้าจดัการระบบ

ได้ทัง้หมด	สมาชกิสามารถเข้าถงึระบบและดาวน์โหลดเอกสาร

ฉบับสมบูรณ์	ผู้ใช้ทัว่ไปทีส่ามารถสบืค้นข้อมลูงานวจิยัได้	และ

ผลการสืบค้นข้อมูลตามความต้องการน้ันพบว่า	 ได้ข้อมูลท่ี							

ถกูต้องแม่นย�า	ตรงความต้องการของผูใ้ช้ระบบ	ซึง่มาจากการ

ออกแบบฐานข้อมูลระบบทีถู่กต้อง	ตามหลกัการภาษาจัดการ

ข้อมูล	(Data	Manipulation	Language	:	DML)	ท�าให้ระบบ

เข้าไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นย�าซ่ึง

สอดคล้องกับกิตติวรรธน	์ กิตติวรรธนาม	 (2558)	 ผลมาจาก			

การออกแบบและพัฒนาตามแนวทาง	 (SDLC	 :	 System								

Development	Life	Cycle)	ซึง่ครอบคลมุถงึการศกึษาสภาพ

ปัญหาและความต้องการระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน												

นายสิบทหารบกการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบ

จากทรัพยากรทีม่ขีองหน่วยงานรวมทัง้การวเิคราะห์ถงึวิธีการ

ตำรำงที่  3		 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจด้านคู่มือการใช้งาน

 ด้ำนคู่มือกำรใช้งำน
  ระดับควำมพึงพอใจ

  X S.D. กำรแปลผล

1.	ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งาน	 4.49	 0.60	 มาก

2.	สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย	 4.11	 0.98	 มาก

3.	ความสวยงาม	รูปภาพประกอบ	 3.89	 1.35	 มาก

4.	เนื้อหาล�าดับขั้นตอน	 	 4.19	 0.92	 มาก

 เฉลี่ย 4.45   0.97      มำก

ด�าเนินงานอย่างละเอียดท�าให้การออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งนี้

ระบบฐานข้อมูลวิจัยโรงเรียนนายสิบทหารบกมีความสามารถ

การท�างานออกเป็น	 2	 ส่วนได้แก่ส่วนแรกคือผู้ดูแลระบบ

ประกอบด้วยหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลซึ่งผู้ดูแลระบบ

สามารถจัดการเพิ่มลบปรับปรุงแก้ไขค้นหาข้อมูลวิจัยรวมท้ัง

สามารถจดัการข้อมลูสมาชิกส่วนท่ี	2	คอืผูใ้ช้งานท่ัวไปสามารถ

ใช้งานระบบฐานข้อมูลวิจัยได้โดยการเพิ่มข้อมูลสมาชิก										

ด้วยตนเองสืบค้นข้อมูลวิจัยจากค�าที่หลากหลายได้แก่ไม่ระบุ

ค�าค้นชือ่เรือ่งปีทีพ่มิพ์ประเภทผลงานและสบืค้นข้อมลูวจิยัจาก

ชือ่ผูแ้ต่งนอกจากนีผู้ใ้ช้งานทัว่ไปยงัสามารถดาวน์โหลดผลงาน

วิจัยได้ท้ังบทคัดย่อและวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยการท�างานของ

ระบบฐานข้อมูลทั้งสองส่วนมีความปลอดภัยสูงไม่สามารถ							

เข้าใช้งานได้โดยไม่ผ่านระบบการลงช่ือเข้าใช้ท่ีถูกต้องและ

วิภาดา	คุณาวิกติกุล,	เพชรสุนีย์	ทั้งเจริญกุล,	อรอนงค์		วิชัยค�า	

และบุญพิชชา	จิตต์ภักดี	(2555)	ได้พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย

ทางการบรหิารการพยาบาลและเพือ่วเิคราะห์ลกัษณะงานวจิยั

ทางการบรหิารการพยาบาลในประเทศไทยและยงัพบว่ามกีาร

พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศส�าหรบังานวจิยัภายใต้การ

ท�างานของระบบปฏิบัติการ	Window	 XP	 โดยใช้โปรแกรม	

Edit	Plus	และโปรแกรม	Macro	Dreamweaver	พัฒนาเว็บ

แอพปลิเคชันด้วยภาษา	PHP	และใช้โปรแกรม	MySQL	เป็น

ระบบจัดการฐานข้อมูล

	 2.		การศึกษาความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเว็บไซต์

ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 พบว่า	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับการศึกษาของ									

กนกวรี		สายธิ	(2552)	ได้พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ

ส�าหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ที่พบว่า	 ผลการประเมินการใช้ระบบ	 ผู้ใช้มีความ									

พึงพอใจมาก	 ท่ีค่า	 3.54	 ซ่ึงแสดงว่าระบบสามารถช่วยลด									
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ขั้นตอนการท�างาน	 และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

ระบบได้เป็นอย่างดี	และสอดคล้องกับ	ศิริรัตน์	ตรงวัฒนาวุฒิ	

(2551)	ทีศ่กึษาวจัิยเกีย่วกับระบบจัดการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดยการพัฒนานั้นเ พ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพ	 ในการจัดการรับ-ส่งการจัดเก็บและการสืบค้น

ข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงาน	 พบว่า	 ผู ้ใช้มีระดับความ													

พงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์มาก	สาเหตุทีผู่ใ้ช้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ

มาก	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้ใช้ระบบเป็นผู ้ที่ความรู ้และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนและการวิจัย	 ท�าให้เวลาผู้ใช้

โปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ	สามารถที่จะเข้าใจง่าย	และสามารถเรียนรู้การ

ใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว	 สามารถแนะน�าความต้องการ	

แนวทางแก้ไขของระบบได้	 เช่น	 ต้องการให้สามารถใช้ได้บน

อุปกรณ์โมบาย	 หรือการจัดหมวดหมู่ของงานวิจัย	 การเพ่ิม

ข้อมูลจ�านวนมากๆ	เพื่อที่จะได้เห็นจุดบกพร่องของโปรแกรม	

(error)	 เพื่อท�าการแก้ไขระบบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	

ในส่วนการออกแบบโปรแกรมนัน้ได้ออกแบบให้สะดวกแก่การ

ใช้งาน	 โดยใช้เทคโนโลยีสคริปต์ฟังก์ชัน	 (Script	 Function)	

ของภาษาโปรแกรมทีส่ามารถเข้าร่วมกบัภาษาโปรแกรม	PHP	

ที่ไว้ส�าหรับประมวลผลและท�าการแสดงผลของข้อมูลเท่านั้น	

เช่น	HTML5,	CSS3	เป็นต้น	ท�าให้โปรแกรมดูมีลูกเล่น	เมนูที่

ปรับขนาดได้ท�าให้มองเห็นเนื้อหาเมนูซึ่งเรียงล�าดับไว้ให้

สามารถเข้าถึงเนื้อหาในการใช้โปรแกรมตามฟังก์ชันต่างๆ	 ได้	

การล�าดับรายการเนื้อหาถูกต้องและเป็นขั้นตอนในการแยก

การเข้าถึงการใช้งานตามประเภทผู้ใช้งานตามสิทธิ์การเข้าถึง	

เช่น	 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจัดการระบบได้ท้ังหมด	 สมาชิก

สามารถเข้าถึงระบบและดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์											

ผู้ใช้ทั่วไปที่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้	และผลการสืบค้น

ข้อมูลตามความต้องการนั้นพบว่า	 ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า	

ตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ	ซึ่งมาจากการออกแบบฐาน

ข้อมูลระบบที่ถูกต้อง	ตามหลักการภาษาจัดการข้อมูล	(Data	

Manipulation	Language	 :	DML)	ท�าให้ระบบเข้าไปค้นหา

ข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นย�าและเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ	 เนื่องจากโปรแกรมเว็บไซต์และ	

ฐานข้อมูลจะติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง	(Server)	ของ

หน่วยงานข้อมูลที่สืบค้นเพื่อมาแสดงผลยังอุปกรณ์จะมาตาม

สัญญาณเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของ

หน่วยงานส่วนส�าคัญต่อระบบคือคู่มือการใช้งานซึ่งผู้วิจัยได้

อธิบายการใช้งานที่มีเนื้อหาอธิบายเป็นล�าดับและขั้นตอน						

แยกประเภทและอธิบายการท�างานของให้กับผู้ใช้งาน	 เช่น	

อธบิายการใช้งานในส่วนของผูด้แูลระบบ	อธบิายการใช้งานใน
ส่วนของสมาชิก	อธิบายการใช้งานในส่วนของผู้ใช้ระบบทั่วไป	
ประกอบกบัคูม่อืมีความสวยงาม	ใส่รปูภาพประกอบให้สามารถ
อ่านและเข้าใจได้ง่าย	 รวมถึงกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในคร้ัง
นี้เป็นนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ทีม่คีวามรูพ้ื้นฐานในการท�าเวบ็ไซต์ตดิต่อกบัฐาน
ข้อมูล	 การเข้าใช้งานระบบสามารถที่จะทดสอบระบบในเชิง
ขั้นตอนตามวิธีการของซอฟท์แวร์ระบบ	 (unit	 test)	 ในการ
ทดสอบระบบในเชิงลึก

ข้อเสนอแนะ
	 1.		พฒันาระบบให้สามารถแสดงได้หลายระบบปฏบิตัิ
การ	เช่น	Web	Browser,	Smart	Phone,	Tablet	และอปุกรณ์
แสดงข้อมูลอินเตอร์เน็ต	 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น	แต่ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ	คุณสมบัติของเทคโนโลยี
ด้วย	เช่น	Mobile	Phone	มท้ัีงระบบ	IOS,	Android,	Window	
Phone	 ใช้ภาษาในการเขียนภาษาโปรแกรมท่ีแตกต่างกันไป	
และขนาดของ	 Mobile	 Phone	 ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ที	่								
แตกต่างกนั	เป็นผลให้ข้อจ�ากัดของภาษาโปรแกรมทีไ่ม่สามารถ
รองรับกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้
	 2.		พัฒนาโปรแกรมให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจากที่
ต่างๆ	 โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
วิจัยและหน่วยงานการศึกษาเข ้าหากันด้วย	 Internet															
Protocol	 (IP)	 โดยการที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้จะเกิดจาก
การสร้างวัตถุประสงค์และวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ
ในเครือข่าย	 ซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยจะมีระบบท่ีคล้ายคลึง
กัน	จนถึงแตกต่างกันซึ่งเป็นผลให้ยากต่อการที่จะน�าระบบมา
เชื่อมโยงกัน
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