บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจ ัย เป็ นระบบอัปโหลดไฟล์งาน ได้แ ก่ งานวิจยั ทุ นภายใน งานวิจัย
ทุนภายนอก วิทยานิ พนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา สารนิ พนธ์ บทความวิชาการ และโครงงานระดับ
ปริ ญ ญาตรี ซึ่ งในปั จ จุ บันระบบได้ ใช้เว็บ ไซต์ สาเร็ จรู ป โดยฐานข้อมู ลจะถูกจัด เก็บอยู่ภายนอก
ทั้งหมด เวลาอัปโหลดไฟล์งานในแต่ ละครั้งต้องทาการสร้างลิ้งค์สาหรับการดาวน์โหลดทีละไฟล์
ซึ่ งใช้ระยะเวลาค่ อนข้า งนานในการอัป โหลดแต่ ละชิ้ นงาน รวมถึงไม่ มีการแยกหมวดหมู่ คณะ
สาขา ปี การศึกษา และไม่มีการกาหนดสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบ กรณี ที่ผูใ้ ช้งานลืมออกจากการ
ใช้งานระบบส่ งผลให้ผูด้ ู แ ลระบบจัด การไฟล์น้ นั ๆ ไม่ได้ เนื่ องจากไฟล์จะถู กล็อคอัตโนมัติจาก
ผูใ้ ช้งานที่ เป็ นเจ้า ของไฟล์น้ นั ๆ และระบบปั จจุ บัน ยังไม่มีการแสดงจานวนของโครงงานแต่ ล ะ
ประเภท ทาให้ไม่สามารถทราบจานวนโครงงานที่แน่ชดั ในระบบได้
จากปั ญหาข้า งต้น ทางผูจ้ ัดทาจึงได้ทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กรณี ศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ ช้สามารถทาการอัปโหลดไฟล์
งานในรู ปแบบ .doc .pdf และ .zip ซึ่งสามารถเพิ่มความสะดวกให้แ ก่ผูใ้ ช้ในการอัป โหลด ช่ วยลด
ระยะเวลาในการอัปโหลดไฟล์ โดยเมื่ออัป โหลดไฟล์งานแล้ว นั้นไม่ต ้องทาการใส่ Link ที ละไฟล์
สามารถทาการดาวน์โหลดไฟล์งานออกมาได้ทีเดี ยวทั้งชิ้ นงาน ทาให้ผูใ้ ช้เกิด ความสะดวกในการ
ใช้งาน มีการกาหนดสิทธิ์การใช้งาน แบ่ งเป็ น ผูใ้ ช้ทวั่ ไป อาจารย์ นักศึกษา และผูด้ ูแ ลระบบ และมี
การออกแบบหน้า dash broad เพื่อผูใ้ ช้สามารถทราบจานวนของโครงงานแต่ ละประเภทได้ โดยใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจ ัย ทาการพัฒนาโดยใช้ ภาษา PHP เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา ใช้
MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาใช้ง าน มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Front end
Framework (Bootstrap) เน้นการออกแบบที่ เรี ยบง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจยั กรณี ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 สถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server
Architecture)
1.3.2 ประเภทของระบบพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันแบบ Responsive Web เพื่อรองรับการใช้งาน
ทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน
1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบ (Admin) โดย
1.3.3.1.1 สามารถให้สิทธิ์การเข้าใช้งานได้
1.3.3.1.2 สามารถเพิ่มอาจารย์และ User ได้
1.3.3.1.3 สามารถอัปโหลดไฟล์ท้ งั หมดได้
1.3.3.1.4 สามารถแก ้ไข หรื อลบไฟล์ท้ งั หมดได้
1.3.3.1.5 สามารถค้นหาโครงงานหรื องานวิจยั ต่างๆ ได้
1.3.3.1.6 สามารถดูบทความทางวิชาการได้
1.3.3.1.7 สามารถดูรายงานจานวนบทความที่มีอยูใ่ นระบบทั้งหมดได้
1.3.3.2 อาจารย์ (Teacher)
1.3.3.2.1 สามารถอัปโหลดไฟล์ของตัวเองได้
1.3.3.2.2 สามารถแก ้ไข หรื อลบไฟล์ของตัวเองได้
1.3.3.2.3 สามารถค้นหาโครงงานหรื องานวิจยั ต่างๆ ได้
1.3.3.2.4 สามารถดูบทความทางวิชาการได้
1.3.3.3 สมาชิก (Member)
1.3.3.3.1 สามารถค้นหาโครงงานหรื องานวิจยั ต่างๆ ได้
1.3.3.3.2 สามารถดูบทความทางวิชาการได้
1.3.3.4 ผูใ้ ช้ทวั่ ไป (User)
1.3.3.4.1 สามารถค้นหาโครงงานหรื องานวิจยั ต่างๆ ได้
1.3.3.4.2 สามารถสมัครสมาชิกได้
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรทำงำนของภำคนิพนธ์
1.4.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Detailed Study)
ศึกษาวิธีการข้อมูลต่า งๆ ที่เกีย่ วข้องกบั ระบบงานเดิม ขั้นตอนการด าเนิ นงาน จากผูใ้ ช้งาน
ระบบฐานข้อมูลงานวิจ ัยในปั จจุบัน และมีการรวบรวมความต้องการเพิ่มเติ มจากผูใ้ ช้งาน เพื่อนามา
ศึกษาขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาจากระบบเดิ มให้เป็ นระบบใหม่ตามผูใ้ ช้ตอ้ งการ
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1.4.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
ผูจ้ ัด ทาได้นาข้อมูลต่ างๆที่ ได้รับ กบั ความต้องการของผูใ้ ช้มาวิเคราะว่าระบบใหม่ที่ผูใ้ ช้
ต้องการนั้นจะต้องประกอบด้วยฟังก์ชนั อะไรบ้าง เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
1.4.3 กำรออกแบบระบบงำน (System Design)
1.4.2.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architecture Design)
ออกแบบโดยใช้สถาปั ตยกรรมเครื อข่ า ยแบบไคลเอนท์ / เซิ ร์ฟ เวอร์ ซึ่ ง
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เนื่ อ งจากจะมี ก ารแบ่ ง การ
ประมวลผลระหว่างเครื่ องเซิร์ฟเวอร์และเครื่ องไคลเอนท์ในขณะเดียวก ัน
1.4.2.2 ออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design)
ในการพัฒนาระบบทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการเลือกใช้ สถาปั ตยกรรมเว็บแอป
พลิเคชัน(Web Application Architecture)โดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ( Relational Database ) เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งหมดภายในระบบ
1.4.2.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design)
ในการออกแบบหน้า เว็บไซต์จะใช้ CSS, HTML, และ Javascriptในการ
ตกแต่ งลู ก เล่ น เมนู ต่ า งๆในหน้า เว็บ ไซต์ ให้ ทั น สมัย โดยรู ป แบบและ
หน้า ตาของเว็บไซต์ จะถูกออกแบบมาจากความต้องการของผูใ้ ช้งานเป็ น
หลัก ที่ เน้น เรี ยบง่ า ย และโทนสี ที่ สุภ าพ ออกแบบโดยใช้ห ลักการของ
Responsive เพื่อสามารถรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
1.4.4 กำรพัฒนำระบบ (System Develop)
ทาการเขียนโปรแกรม โดยเริ่ มจากนารายละเอียดหน้าเว็บ และฟั งก์ชันต่างๆ ที่ได้ออกแบบ
ไว้ตามความต้องการของผูใ้ ช้มาทาการพัฒนา ทางผูจ้ ัดทาได้จดั ทาเป็ นแบบ Responsive Web เพื่อ
รองรั บทุ ก การใช้งาน ภาษาที่ ใช้ใ นการพัฒ นาระบบประกอบด้ว ย PHP, HTML และ JavaScript
รวมถึงมีการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
1.4.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
ให้ผใู ้ ช้ทดสอบการใช้งานเมนู ฟั งก์ชนั ต่างๆในระบบ พร้อมก ับตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล โดยเปรี ยบเที ยบกบั ข้อมูลในฐานข้อมูลว่ าตรงกนั หรื อ ไม่ เมื่อผูใ้ ช้พ บข้อผิด พลาดทั้งด้า น
ฟั งก์ชัน การท างาน และความถูก ต้อ งของข้อ มูล มา ผูจ้ ัด ทาจะท าการแกไ้ ขให้ ถูก ต้องตามความ
ต้องการผูใ้ ช้งาน

4

1.4.6 จัดทำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์แ นวทางในการจัด ทาภาคนิพนธ์วิธีการและขั้นตอน โดย
รวบรวมข้อมูลทั้งก่อน และระหว่างการพัฒนาระบบ จัด ให้อยูใ่ นรู ปแบบมาตรฐาน เป็ นขั้น ตอน
แสดงรายละเอียดการพัฒนาและเป็ นคู่ มือในการใช้งานระบบ อีกทั้งยังเป็ นเอกสารสาหรับการนา
ระบบไปพัฒนาต่อในอนาคต
1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
1.5.1 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริ ษทั ภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล
1.5.2 ผูใ้ ช้สามารถอัปโหลดไฟล์ และสร้าง Link ในการดาวน์โหลดได้ค รั้งละหลายๆ ไฟล์
เพื่อลดระยะเวลาในการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์งานต่างๆ
1.5.3 ข้อมูลเป็ นระเบียบมากขึ้นทาให้สามารถจัด การก ับข้อมูลได้ง่าย
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาดาเนินภาคนิ พนธ์
ระยะเวลำ
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1. รวบรวมและศึกษาความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร

มิ.ย.

ก.ค.
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ASUS K541UV-XX328D
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Window
1.7.2.2 โปรแกรม Notepad++ v7.5.1
1.7.2.3 phpMyAdmin v5.6.30
1.7.2.4 Apache v5.6.30
1.7.2.5 Bootstrap v1.11.4
1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิว เตอร์ Server CPU 4 core , Memory 32 GB , HDD 1 TB
1.8.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Client CPU 4 core , Memory 8 GB , HDD 500 GB
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Window server
1.8.2.2 phpMyAdmin v5.6.30
1.8.2.3 Apache v5.6.30

