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บทคัดยอ  
 แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทย คือ ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการในรูปแบบบูรณาการเพื่อความย่ังยืนของ
ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาจึงมีความสําคัญ การพัฒนาองคความรูและสงเสริมการวิจัยเปนสวนหน่ึงในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหการบริหารจัดการสามารถดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทุก
ภาคสวนทั้งในการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศน้ีมีวัตถุประสงค 
เพื่อ 1) การรวบรวมขอมูลงานวิจัยและวิเคราะหความตองการ  2) การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 สวนคือ 1) ขอมูลพื้นฐาน จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของพื้นที่ 2) ขอมูล
งานวิจัย รวบรวมจากแหลงขอมูลที่คาดวามีการศึกษาวิจัยและระบบสารสนเทศ พัฒนาโดยใชซอฟตแวร 
MySQL และภาษา ASP ผานระบบเครือขาย ผลการรวบรวม พบวา ขอมูลงานวิจัย มี 1,284 ช้ิน และความ
ตองการงานวิจัย มี 4 ภาคสวน (สิ่งแวดลอม ชุมชน แผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาและ
ยุทธศาสตรจังหวัด) ผลที่ไดจากการดําเนินงาน ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลาที่สามารถใชในการช้ีใหเห็นถึงประเด็นและทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาใน
อนาคต   
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Abstract 
 The Songkhla Lake Basin is one of the important natural resources in Thailand which 
is widely recognized for its biodiversity and economic potentiality. The integrated 
management of Songkhla Lake Basin is important for sustainable development. The 
knowledge development and research extension would increase the integrated 
management capability of Songkhla Lake Basin.The important factor to support the 
development of effective management is an information system for research management 
which is used for planning, decision making and development. This project aimed to 1) 
collect data and analyze the information requirement 2) design and develop an information 
system. Data were collected from government institutes, libraries, universities and the 
private sector. The information system was developed using MySQL and ASP on internet 
network. This study found the total numbers of Songkhla Lake Basin researches are 1,284 
papers. The information requirement is consist of the environment, the community, the 
Songkhla Lake Basin master plan and the strategy province. The development of effective 
information system for the research management in Songkhla Lake Basin can be used to 
determine the research issues and direction for Songkhla Lake Basin development in the 
future. 
 
Keywords: information system, Songkhla Lake Basin 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การดําเนินงานตางๆ อยูภายใตระบบเศรษฐกิจขาวสารความรู
หรือสารสนเทศ สารสนเทศมีคุณคาในตัวมันเองและทุกองคกรใชระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพภายในองคกร ระบบสารสนเทศอยูบนพื้นฐานคอมพิวเตอรในการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางงาน 
การจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยน ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลา เปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาแบบบูรณาการ ซึ่งในโครงการจัดทําแผนการ
พัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พบวามีขอมูลตางๆมากมายในพื้นที่และมากพอที่จะใชในการวางแผนและ
บริหารจัดการ แตยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูล สารสนเทศ และองคความรูเพิ่มเติมอยาง
ตอเน่ืองใหเปนระบบ อยางถูกทิศทาง เพื่อใชเปนแนวทางบริหารจัดการลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาอยางย่ังยืน 
 ระบบสารสนเทศในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาที่มีอยูในปจจุบัน มีการพัฒนาข้ึนครอบคลุมเฉพาะ
ขอมูลพื้นฐานสําคัญและพื้นที่บางสวนเทาน้ัน และจากการสํารวจพบวาขอมูลดานงานวิจัยและโครงการตางๆ 
ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและมากมาย มีประโยชนในการวางแผนและแกปญหาในพื้นที่ และสามารถใชการ
กําหนดประเด็น ทิศทางงานวิจัยในอนาคต พบวา ยังขาดกลไกสนับสนุนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดสารสนเทศ
งานวิจัยที่มีคุณคาในเชิงบูรณาการได  

ดังน้ัน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา จะตองเปน
ระบบที่มีการดําเนินการจัดการอยางตอเน่ือง ทั้งในสวนการแกไขและการปรับปรุง รวมถึงเปนระบบที่มีความ
เปนเอกภาพในการดูแลควบคุม ทั้งยังสามารถแบงปนและเขาถึงจากผูตองการใชในทุกภาคสวน เชน ชุมชน 
นักวิจัย นักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เปนตน การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยใน
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พื้นที่ เปนภารกิจที่สําคัญ ที่จะตองแสวงหารูปแบบการจัดการขอมูล วิธีการบริหารจัดการงานวิจัยในพื้นที่ ให
สอดคลองกับความตองการของทุกภาคไดแก ความตองการในการจัดการดานสิง่แวดลอม ความตองการของ
ชุมชน ความตองการของแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา และแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด เพื่อ
เปนสวนหน่ึงของเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาที่ย่ังยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. การรวบรวมขอมูลงานวิจัยและวิเคราะหองคประกอบเพื่อจําแนกงานวิจัยในพื้นที่ลุมนํ้าทะเล   
สาบสงขลา 

2. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
การตรวจเอกสาร 

1. ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา  (SongkhalLake Basin) โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลา (2552) ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาดังน้ี ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที ่ 3 
จังหวัด ไดแก จ.พัทลุง ทั้งจังหวัด จ.สงขลา 12 อําเภอ และ จ.นครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลามีพื้นที่ประมาณ 8,727 ตร.กม. แบงเปนแผนดิน 7,685 ตร.กม. และเปนพื้นที่ทะเลสาบ 1,042 ตร.กม. 
ความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 150 กม. และจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 65 กม. ดังภาพที่ 1. 
แสดงลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง ทะเลสาบสงขลามีเอกลักษณพิเศษคือ มีระบบนิเวศ 3 นํ้า ที่มี
การผสมผสานทั้งนํ้าจืด นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม นํ้าในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ดวยระบบนิเวศที่
ซับซอน ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา จึงมีความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งสัตวนํ้าและพืช
พรรณธรรมชาติตางๆ รวมทั้งยังเปนฐานการดํารงชีวิต และการผลิตทางเศรษฐกิจของประชาชน นอกจากน้ียัง
เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดีอีกทั้งสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีศักยภาพในการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก หากไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมในทิศทางที่ถูกตอง อยางไรก็ตาม ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณตางๆ ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ไดถูก
นําไปใชประโยชนเพื่อฐานการผลิตทางเศรษฐกิจอยางมากและตอเน่ืองมาเปนเวลานาน โดยปราศจากการ
อนุรักษฟนฟูใหเหมาะสม ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว จนเกิดการรอย
หรอและ ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที ่ ความเสื่อมโทรมและขาดแคลนฐานการผลิตเพื่อการ
ดํารงชีวิต และยังสงผลตอเน่ือง แสดงใหเห็นถึงความไมย่ังยืนของลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา (Ratanachai, C. 
and Sutiwipakorn, W., 2006) 
 

 
          ภาพท่ี 1. ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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2. บทบาทการวิจัย ธเนศวร เจริญเมืองและ 
คณะ (2546) ไดกลาววา ความรู เปนสิ่งที่สรางข้ึนใหมตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงในโลกปจจุบันที่มีการ
แขงขันสูงและ การสรางทรัพยสินทางปญญา ทั้งน้ีความรูและการวิจัยควรจะเช่ือมโยงไปถึงภาคการผลิต และ
เช่ือมโยงกับการกําหนดนโยบาย ในสวนเช่ือมโยงไปถึงภาคการผลิต หมายถึง การทําใหงานวิจัยทําหนาที่
สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของประเทศ ในสวนเช่ือมโยงกับการกําหนดนโยบาย ซึ่งหมายถึง การนํา
ผลงานวิจัยน้ันๆ ไปเสริมสรางคุณคาของสังคม เชน การวิจัยในแนวทางเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สราง
ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม สรางธรรมาภิบาล ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาตองมีการพัฒนากลไก ที่ทําหนาที่
สนับสนุนการวิจัยและสรางองคความรูใหม เพื่อยุทธศาสตรการแขงขันกับนานาประเทศ เน่ืองจากการวิจัยเปน
กิจกรรมที่ตอเน่ืองไมหยุดย้ัง ซึ่งสอดคลองกันกับ พรชัย มงคลวนิช และคณะ (2549) ที่กลาววา การวิจัยถือ
เปนศูนยกลางสูความสําเร็จของเศรษฐกิจที่มีความรูเปนตัวขับเคลื่อน สรางสรรคความมั่งค่ัง และการวิจัยยัง
จัดเปนการสนับสนุนการบริการสาธารณะที่ทันสมัย ความเช่ียวชาญที่มีฐานบนการวิจัยน้ันสําคัญย่ิงตอการ
กําหนดนโยบาย และการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยพัฒนาความเขาใจในโลก
รอบตัวเรา และสรางชีวิตที่มั่งค่ังดวยวัฒนธรรมหลากหลาย  
 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
(Management Information System : MIS) เปนระบบที่ทําหนาที่จัดหรือหรือจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อการ
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและสรุปผลการดําเนินงานและ ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในปญหาแบบ
โครงสรางได การพัฒนาระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงเจาของ และผูใชระบบงาน การ
เขาถึงปญหาหรือแกปญหาตรงจุด ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และมีข้ันตอนการดําเนินงานที่
แนนอนเปนระบบ เพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคหลักของ
องคการได Marakas (2006) 
 
วิธีการศึกษา 
 เปนการดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีผสมผสานระหวางการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจทาง
สังคมศาสตร และการวิจัยเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร โดย 
 การวิจัยเอกสาร ดําเนินการโดยกําหนดแหลงขอมูลในรูปของรายงานวิจัย รายงานการประชุม สัมมนา
และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา เพื่อคัดเลือกนําไปสูการกําหนดประเด็น
องคประกอบ ตัวแบบที่ควรพิจารณา และการกําหนดขอมูลที่ตองเก็บรวบรวม  
 การวิจัยเชิงสํารวจทางสังคมศาสตร ดําเนินการโดยการประชุมรวมผูบริหารงานวิจัย/กลุมวิจัย 
นักวิชาการและอาจารย เพื่อรวบรวมขอมูลเชิงประสบการณ และการประชุมกลุมยอย เพื่อนําไปกําหนด
ประเด็น/องคประกอบสําคัญ  
 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา โดย
ศูนยบริหารงานวิจัยลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาเปนหนวยงานในการนําตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานวิจัยที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชงาน ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังภาพที่ 2.   

1. การสังเคราะหขอมูลที่รวบรวมจากวิธีวิจัยเอกสาร และการสํารวจ  
2. ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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4. ทดลอง และประเมินผลการทดลองใชงาน นําผลการทดลองใชงาน ประเด็นปญหา อุปสรรค 
จุดเดน และขอควรปรับปรุง ไปวิเคราะหและปรับปรุงและ/พัฒนาระบบ  

 

 
 
ภาพท่ี 2.   ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา 
 
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย คือ ระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟตวินโดวส ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล MySQL ภาษาสําหรับการเขียนรหัสโปรแกรมASP และ
ซอฟตแวรทางดานกราฟฟค ไมโครซอฟตแอคเซลและ กรูเกิลแอปพลิเคชัน  
 
ผลการศึกษา 

1. การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลงานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น รวบรวมไดต้ังแตป 2513 ถึง 2552 
รวมทั้งที่ไมปรากฏปที่พิมพ จากสถาบันการศึกษา หนวยงาน และองคกรตางๆ ไดเบื้องตน 4,098 ผลงาน และ
ทําการคัดเลือกเฉพาะขอมูลประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาเทาน้ัน ต้ังแตป 2513 ถึง 
2552 รวมทั้งที่ไมปรากฏปที่พิมพไดจํานวน 1,284 ผลงาน คิดเปนรอยละ 31  

2. การวิเคราะหองคประกอบหลักเพ่ือจําแนกงานวิจัย สามารถจําแนกไดเปน 6 สวน ไดแก 
1) จําแนกงานวิจัยตามสถาบันที่ทําการ 

วิจัย พบวาการพัฒนางานวิจัยมาจากสถาบันการศึกษาคิดเปนรอยละ 83.5 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สูงสุดคิดเปนรอยละ 71.0 (ตารางที่ 1.) 
 
 
 
 
 
 

การสังเคราะหขอมูล

ออกแบบระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ทดลอง และประเมินผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
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ตารางท่ี 1. จําแนกงานวิจัยตามสถาบันที่ทําการวิจัย 
สถาบันที่ทําการวิจัย 

 จํานวนผลงานวิจัย 
เปอรเซ็นต 

(%) 
ม.สงขลานครินทร 911 71.0% 
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 161 12.5% 
องคกรทั่วไป 115 9.0% 
ไมระบ ุ 97 7.5% 
รวม 1,284 100.0% 

   
2) จําแนกขอมูลงานวิจัยเชิงพื้นที่ตาม 

เขตการปกครอง พบวาการพัฒนางานวิจัยในเขตจังหวัดสงขลามีสูงสุดคิดเปนรอยละ 66.4 และเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 0.2 (ตารางที่ 2.)  
 
ตารางท่ี 2.  จําแนกขอมูลงานวิจัยตามเขตการปกครอง 
พื้นที่วิจัย จํานวน 

งานวิจัย 
เปอรเซ็นต 

(%) 
จังหวัดพัทลุง 106 8.3% 
จังหวัดสงขลา 853 66.4% 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 0.2% 
ไมระบุจังหวัด* 322 25.1% 
รวม 1,284 100.0% 
หมายเหตุ : * ระบุขอมูลเปนพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
 

3) ดานสิ่งแวดลอม เปนสวนโครงสราง 
ที่ใหความสําคัญการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยอาศัยกรอบวิเคราะหการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเปนเกณฑ พบวาประเด็นคุณภาพชีวิต ไดรับการพัฒนางานวิจัยสูงสุดคิดเปนรอยละ 52.6 โดย
เนนดานสุขภาพ และประเด็นชีวภาพไดมีการพัฒนางานวิจัยนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 12.7  
(ตารางที่ 3.) 
 
ตารางท่ี 3. จําแนกขอมูลวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

ดานส่ิงแวดลอม จํานวนงานวิจัย เปอรเซ็นต 
(%) 

1.กายภาพ 185 14.4% 
2.ชีวภาพ 163 12.7% 
3.คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 261 20.3% 
4.คุณภาพชีวิต 675 52.6% 
รวม 1,284 100.0% 
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4) ดานชุมชน ที่ใหความสําคัญในการ 
แกปญหาในชุมชน พบวาประเด็นอื่นๆ ในลักษณะโดยทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจงปญหาในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
งานวิจัยสูงสุดคิดเปนรอยละ 65.5 โดยเนนดานสุขภาพ และประเด็นปญหาดานพื้นที่ปาพรุและพื้นที่ชุมนํ้า
ทะเลนอย ไดมีการพัฒนางานวิจัยนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 0.3 (ตารางที่ 4.) 
 
ตารางท่ี 4. จําแนกขอมูลวิจัยดานชุมชน 
ดานชุมชน 
 

จํานวน 
งานวิจัย 

เปอรเซ็นต 
(%) 

1.มลพิษ ขยะ นํ้าเสีย 110 8.6% 
2.นิเวศพื้นที่ชุมนํ้าและการตื้นเขิน 119 9.3% 
3.ประมง 98 7.6% 
4.การมีสวนรวมและการบริหารจัดการ 69 5.4% 
5.พื้นที่ปาพรุและพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอย 4 0.3% 
6.การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรม 43 3.3% 
7.อ่ืนๆ 841 65.5% 
รวม 1,284 100.0% 

หมายเหต ุ : *  ไดแก การศึกษา สุขภาพเศรษฐกิจและสังคม ความม่ันคงและปลอดภัย ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝงแบบจําลอง วิทยาการและเทคโนโลยี การขนสงคมนาคม อุบัติภัย อุตินิยมวิทยา 
 

5) ดานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้า 
ทะเลสาบสงขลา เปนสวนโครงสรางที่เกี่ยวของแผนยุทธศาสตรการบริหารจดัการลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ให
เกิดความย่ังยืน พบวา ประเด็นอื่นๆ ที่ไมสอดคลองแผนการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ไดรับการพัฒนา
งานวิจัยสูงสุดคิดเปนรอยละ 44.6 และรอยละ 55.4 ที่สอดคลองแผนการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา โดย
ประเด็นการใชประโยชนทรัพยากรลุมนํ้าแบบบูรณาการและใชอยางย่ังยืน  ไดรับการพัฒนางานวิจัยสูงสุดคิด
เปนรอยละ 23.8 และประเด็นการอนุรักษ ฟนฟูบูรณะ  ศิลปวัฒนธรรม แหลงประวัติศาสตรโบราณคดี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงทองเที่ยว ไดมีการพัฒนางานวิจัยนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 4.2 (ตารางที่ 5.) 
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ตารางท่ี 5. จําแนกขอมูลวิจัยตามแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้า ทะเลสาบสงขลา 

แผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้า 
ทะเลสาบสงขลา 

จํานวน 
งานวิจัย 

เปอรเซ็นต
(%)

1.การฟนฟูความอุดมสมบูรณของ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและความ 
  หลากหลายทางชีวภาพ 

144 11.2%

2.การใชประโยชนทรัพยากรลุมนํ้าแบบ 
  บูรณาการและใชอยางยั่งยืน 305 23.8%

3.การควบคุมและปองกันมลพิษ 119 9.3%
4.การอนุรักษ ฟนฟู บูรณะ 
  ศิลปวัฒนธรรม แหลงประวัติศาสตร  
  โบราณคด ีภูมิปญญาทองถิ่นและ 
  แหลงทองเที่ยว 

54 4.2%

5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาโดยเนน 
  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

89 6.9%

6.อ่ืนๆ* 573 44.6%
รวม 1,284 100.0%

หมายเหต ุ : *  ไดแก การศึกษา สุขภาพเศรษฐกิจและสังคม ความม่ันคงและปลอดภัย ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝงแบบจําลอง วิทยาการและเทคโนโลยี การขนสงคมนาคม อุบัติภัย อุตินิยมวิทยา 
 

6) ดานยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา พัทลุง  
และนครศรีธรรมราช ในรูปแบบบูรณาการ 3 จังหวัด พบวาประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดรับการ
พัฒนางานวิจัยสูงสุดคิดเปนรอยละ 49.4 และประเด็นการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ ไดมีการพัฒนา
งานวิจัยนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.3 (ตารางที่ 6.) 
 
ตารางท่ี 6. จําแนกขอมูลวิจัยตามบูรณาการยุทธศาสตร 3 จังหวัด 
บูรณาการยุทธศาสตร 3 จังหวัด 
 

จํานวน 
งานวิจัย 

เปอรเซ็นต 
(%) 

1.ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 635 49.4% 
2.ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 38 3.0% 
3.การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 30 2.3% 
4.การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 331 25.8% 
5.เศรษฐกิจและสังคม 154 12.0% 
6.ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 96 7.5% 
รวม 1,284 100.0% 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 176 

 
3. การออกแบบและพัฒนาระบบ 

สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเล สาบสงขลา ตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ 
จัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา เปนการออกแบบโดยประยุกต และผสมผสาน คุณสมบัติของ
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ และขอมูลเชิงพื้นที่ และวิเคราะหขอมูลใหไดหลาย
รูปแบบ ซึ่งการจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน จําเปนตองมีการรวบรวม
ขอมูลตางๆ แลวจัดหมวดหมูและรูปแบบใหเปนฐานขอมูลในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหสะดวกและงายตอการ
เรียกคนหาเพื่อนําไปใชประโยชน รวมทั้งสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

 
 
 

จากการทดลองใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย โดยใหศูนยบริหารงานวิจัยลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานนํารองในการ
ใชงาน พบวา  

1. สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการ 
จัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ไดแก  
(ภาพที่ 4.) 

1) กระบวนการ ไดแก การนําเขาขอมูล  
การตรวจสอบและแกไขขอมูล การบันทึกขอมูล การลบขอมูล การแสดงผลขอมูล 

2) การประมวลผลขอมูล ไดแก การ 
คํานวณสัดสวนงานวิจัยตามเงื่อนไข 

3) การคนหาขอมูล ไดแก การคนหาตาม 
เงื่อนไข และการคนหาเชิงพื้นที ่

4) การเผยแพร ทั้งงานวิจัยและองคความรู 
5) การบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย  

ฐานขอมูลสมาชิก และการสํารองขอมูล 

• ขอมูลงานวิจัย
• ความตองการ

งานวิจัย
• ระบบ
สารสนเทศ

การศึกษาและ
สํารวจ • งานวิจัย

• การจัดหมวดหมู
• สวนประกอบและ

ลักษณะระบบ

การกําหนด
ประเด็น 

องคประกอบ 
และตนแบบ

• การออกแบบ
• การพัฒนา

• การทดลองใช
• การปรับปรุง

การสราง
ตนแบบ

ภาพที่ 3. กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย       
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ลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
งานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

1) ขอมูลสมบูรณครอบคลุมพื้นที่ ทันสมัยและเช่ือถือได  
2) มีรูปแบบการนําเสนอและเผยแพรผานระบบเครือขายเพื่อใหสะดวกในการเขาถึง 
3) ระบบสามารถสนับสนุนขอมูลชนิดขอความ รูปภาพ และแนบไฟลเอกสารประกอบได 
4) การจําแนกขอมูลงานวิจัยที่ผูใชสามารถเขาถึงไดโดยงายและมีประสิทธิภาพ 
5) การคนหาขอมูลงานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก  

- การคนหาขอมูลตามเงื่อนไข เชน 
ช่ือนักวิจัย หนวยงาน ปที่พิมพ และตามหมวดขอมูลงานวิจัย 

- การคนหาขอมูลเชิงพื้นที ่เชน พื้นที่เขตการปกครอง พื้นที่นํ้า โซน และลุมนํ้ายอย 
6) สามารถรองรับและตอบสนองความตองการของทุกภาคสวน 
7) สามารถปรับเปลี่ยนการจําแนกขอมูลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนในอนาคตได 

2. คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งประกอบ ดวย
ระบบยอย ความสามารถและหนาที่การทํางานของระบบยอยตางๆ อธิบายได ดังน้ี 

 

กระบวนการ

การนําเขา

การตรวจสอบและ
แกไข

การบันทึก

การลบ

การแสดงผล

การประมวลผล

สัดสวน
งานวิจัย

แผนภูมิ

การคนหา

ตามเง่ือนไข

เชิงพื้นที่

การเผยแพร

งานวิจัย

องคความรู

การจัดการ
ฐานขอมูล

ฐานขอมูล
งานวิจัย

ฐานขอมูล
สมาชิก

การสํารอง
ขอมูล

ภาพที่ 4. สวนประกอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย       
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ภาพท่ี 5.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
 
 จากภาพที ่ 5. แสดงระบบและสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้า
ทะเลสาบ ซึ่งระบบมีลักษณะเปนระบบเปด ที่มีการตอบสนอง แลกเปลี่ยน หรือมีปฏิกิริยาสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม คือ ผูใชระดับตางๆ ไดแก ผูใชทั่วไป นักวิจัย นักวางแผนนโยบายและผูดูแลระบบ  

 
 
ภาพท่ี 6. หนาจอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
 
 จากภาพที ่6. หนาจอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ โดยมีสวนระบบ
ยอยที่สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมหรือผูใชระดับตางๆได  
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ภาพท่ี 7. แสดงระบบยอยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

 
จากภาพที ่ 7. แสดงสวนระบบยอยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา ที่สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมหรือผูใชระดับตางๆได ไดแก ผูใชทั่วไป นักวิจัย นักวางแผน
นโยบาย และผูดูแลระบบ โดยมีระบบยอยที่สามารถตอบสนองการใชงาน 6 สวน คือ ระบบยอยการเรียกดู
และคนหาขอมูลทั่วไป ระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลงานวิจัย ระบบยอยเพื่อการวางแผน ระบบยอย
การจัดการขอมูลทั่วไป ระบบยอยการจัดการขอมูลวิจัย และระบบยอยการจัดการผูใช  

 
การเรียกดูและคนหาขอมูลทั่วไปผานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา สามารถดําเนินการไดโดยผูใชทุกระดับ รายละเอียดคุณสมบัติยอยแสดงในตารางที่ 7. และ 
ตัวอยางหนาจอระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลทั่วไป ภาพที่ 8.  
 
 

 
ภาพท่ี 8. ตัวอยางหนาจอระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลทั่วไป 
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ตารางท่ี 7. ระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลทั่วไป 
ชื่อระบบยอย UC1. View and search content  
รายละเอียด  เปนระบบแสดงและคนหาขอมูลทั่วไปของระบบ 

ประกอบดวย  
- ความเปนมาของโครงการ     - แนะนํา Website   
- Website ที่นาสนใจ (Links)   - การจัดหมวดงานวิจัย         
- ถาม-ตอบ (FAQ)           
- บทความ และความรูทั่วไป (Blog)  

เปาหมาย  1. ระบบสามารถแสดงขอมูลตามที่ผูใชรองขอไดอยางถูกตอง 
2. ผูใชสามารถเขาใจกระบวนการทํางานของระบบ 
3. ผูใชสามารถใชงานระบบใหเกิดประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 
4. ระบบสามารถเชื่อมโยงกับ website ที่เก่ียวของได เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว การ
แลกเปล่ียนเรียนรูและการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานได   

5. ระบบสามารถเผยแพรองคความรูสําคัญ  
ลําดับการทํางาน  • ผูใชเรียกดูรายการขอมูลที่สนใจ  

• ผูใชเลือกรายการขอมูลที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดสวนที่ตองการ ดวยการกดคลิกเลือก  
• ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูลน้ันๆ ทั้งขอความ และภาพน่ิง รวมทั้ง link ไปยัง 

website ที่เก่ียวของได  
ทางเลือก กรณีที่ผูใชไมพบขอมูล หรือตองการเรียกดูขอมูลที่ 

เฉพาะเจาะจง สามารถเลือกเขาสูการคนหา โดยการใส 
ขอมูล หรือคําสําคัญเพื่อการคนหา  

เงื่อนไขเริ่มตน -  
เงื่อนไขสุดทาย -  
ผูใชงาน  นักวิจัย และ นักวางแผนนโยบาย  
  
 

 
 
การเรียกดูและคนหาขอมูลงานวิจัยผานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา สามารถดําเนินการไดโดยการกําหนดเงื่อนไข และการเลือกพื้นที่ขอมูล หรือการคนหาเชิงพื้นที่ โดย
รายละเอียดคุณสมบัติยอย  แสดงในตารางที่ 8. และ 
ตัวอยางหนาจอระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลงานวิจัย ภาพที่ 9. ถึง ภาพที่ 11. 
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ตารางท่ี 8. ระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลงานวิจัย 
ชื่อระบบยอย UC2. View and search research  
รายละเอียด  เปนระบบแสดงและคนหาขอมูลงานวิจัย ตามเงื่อนไของคประกอบหลัก และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

ดังน้ี 
- หมวดงานวิจัยแบงเปน 4 ดาน ไดแก  

ส่ิงแวดลอม  ประชาชน  แผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา และ บูรณาการ
ยุทธศาสตร 3 จังหวัด 

- ประเภทงานวิจัย ไดแก งานวิจัยและเอกสาร 
เผยแพร  

- ตามรายละเอียดอ่ืนๆ เชน หนวยงานวิจัย  
ปที่พิมพ ชื่อผูวิจัย และการระบุคําสําคัญ  
- ตามพื้นที่การวิจัย ดังน้ี 
   พื้นที่เขตการปกครอง ไดแก  

        3 จังหวัด และ 24 อําเภอ  
   พื้นที่นํ้า ประกอบดวย 4 สวนพื้นนํ้า ไดแก  

          ทะเลนอย ทะเลสาบสงขลาตอนบน   
          ตอนกลาง และตอนลาง          
พื้นที่โซน ประกอบดวย 7 โซน ไดแก  

         ปาพรุควนเคร็ง ทะเลนอย ปาตนนํ้า  
         ทะเลสาบฝงตะวันตก พื้นที่เมือง  
        ทะเลสาบตอนลาง และคาบสมุทรสทิงพระ 

ชื่อระบบยอย UC2. View and search research (ตอ)  
 ลุมนํ้ายอย ประกอบดวย 12 ลุมนํ้า ไดแก  

          คลองปาพะยอม คลองทาแนะ คลองนาทอม   
          คลองทาเชียด คลองปาบอน คลองพรุพอ  
        คลองรัตภูมิ คลองอูตะเภา ฝงตะวันออก1   
        ฝงตะวันออก2  ฝงตะวันออก3 และ  

           ฝงตะวันออก 4 
เปาหมาย  1. ระบบสามารถสนับสนุนผูใช 4 สวน คือ ผูใชทั่วไป นักวิจัย ผูบริหารงานวิจัย และผูดูแล

ระบบ 
2. การคนหาขอมูลงานวิจัยสามารถเลือกคนหาผานแบบฟอรมการคนหาได 
3. การคนหาขอมูลงานวิจัยสามารถเลือกคนหาผานรูปภาพเชิงพื้นที่ได 
4. ผูใชสามารถระบุเงื่อนไขในการคนหาขอมูลได 
5. แสดงขอมูลงานวิจัยไดอยางถูกตอง และคัดลอกรายการและรายละเอียดขอมูลได  

ลําดับการทํางาน  1. ผูใชเรียกดูรายการขอมูลที่สนใจ  
1) การคนหาขอมูลตามแบบฟอรมการคนหา  

   2) การคนหาขอมูลผานรูปภาพเชิงพื้นที่  
2. ผูใชเลือก หรือระบุเงื่อนไขในการคนหา จากน้ันระบบจะแสดงรายการตามเงื่อนไขที่
ตองการ  

3. ผูใชเลือกรายการขอมูลงานวิจัยที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดสวนที่ตองการ ดวยการกด
เลือก  

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูลน้ันๆ ทั้งขอความ แฟมขอมูลแนบ และภาพน่ิง  
5. หากตองการเริ่มกําหนดเงื่อนไขใหม ใหเลือกกดปุม Clear  
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ทางเลือก กรณีที่ผูใชเลือกคนหาขอมูลงานวิจัย และไมพบขอมูลงานวิจัยน้ัน ระบบจะแสดงขอความ
แจงผูใช  

เงื่อนไขเริ่มตน -  
เงื่อนไขสุดทาย -  
ผูใชงาน  นักวิจัย และ นักวางแผนนโยบาย  
 

 
ภาพท่ี 9. ตัวอยางหนาจอระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลงานวิจัยตามแบบฟอรม 

 

 
ภาพท่ี 10. ตัวอยางหนาจอระบบยอยหลัก การเรียกดูและคนหาขอมูลเชิงพื้นที่งานวิจัย 

 
 

 
ภาพท่ี 11. ตัวอยางหนาจอระบบยอยการเรียกดูและคนหาขอมูลเชิงพื้นที่งานวิจัย 
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การใชสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการวางแผนจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา สามารถดําเนินการไดโดยการกําหนดเงื่อนไข และการเลือกพื้นที่ขอมูล หรือการคนหาเชิง
พื้นที่ และการแสดงสัดสวนงานวิจัยภายใตเงื่อนไขที่ตองการเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนทิศทาง  
และประเด็นงานวิจัย โดยรายละเอียดคุณสมบัติยอย แสดงในตารางที่ 9. และตัวอยางหนาจอระบบยอยเพื่อ
การวางแผน ภาพที่ 12. 
 

 
 

ภาพท่ี 12. ตัวอยางหนาจอระบบยอยเพื่อการวางแผน 
 

 
 

ภาพท่ี 13. ตัวอยางหนาจอระบบจัดการขอมูลทั่วไป 
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ตารางท่ี 9. ระบบยอยเพื่อการวางแผน 
ช่ือระบบยอย UC3. Plan an issue  
รายละเอียด  เปนระบบแสดงและคนหาขอมูลเพื่อการวางแผนดานงานวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวย รายการขอมูลงานวิจัย และสัดสวนงานวิจัยแยกตาม  
หมวดงานวิจัย ชวงปการวิจัย ประเภทผลงาน  สถานภาพงานวิจัย วิธีวิจัย
และ ปที่พิมพ  

เปาหมาย  1. ระบบสามารถแสดงขอมูลงานวิจัย ตามที่ผูใชรองขอไดอยางถูกตอง 
2. ไดขอมูลสัดสวนงานวิจัยเชิงสรุปเพื่อใชในการวางแผนและตัดสินใจได 
3. ไดขอมูลองคความรูงานวิจัยในภาพรวม 
4. ไดขอมูลดานสถานการณ และความตองการของทุกภาคสวนในพื้นที ่ 

ลําดับการทํางาน  1. ผูใชเรียกดูรายการขอมูลวิจัยที่สนใจ โดยสามารถเลือกผานแบบฟอรมการ
คนหาขอมูล หรือแบบคนหาโดยรูปภาพเชิงพื้นที ่(UC2.)  

- เรียกดู โดยเลือกจากสถานที่วิจัย ไดแก จังหวัด อําเภอ พื้นที่นํ้า โซน และ
ลุมนํ้ายอย  

- เรียกดู โดยการคนหาระบุคําสําคัญ  
- ผูใชเลือก หรือระบุเงื่อนไขในการคนหา จากน้ันระบบจะแสดงรายการ
งานวิจัยตามเงื่อนไขที่ตองการ  

2. ผูใชเลือกรายการขอมูลงานวิจัยที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดสวนที่ตองการ 
ดวยการกดคลิก  

3. การแสดงสัดสวนงานวิจัย เลือกกดการแสดงภาพกราฟ และผูใชเลือก
กําหนดเงื่อนไขการแสดงสัดสวน  

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูลน้ันๆ ทั้งขอความ และภาพกราฟหรือ
แผนภูมิ  

ทางเลือก กรณีที่ผูใชเลือกคนหาขอมูล และไมพบขอมูลน้ัน ระบบจะแสดงขอความแจง
ผูใช  

เงื่อนไขเริ่มตน -  
เงื่อนไขสุดทาย -  
ผูใชงาน  นักวิจัย และ นักวางแผนนโยบาย  
 
 ระบบยอยการจัดการขอมูลทั่วไปของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลา รายละเอียดคุณสมบัติยอยแสดงในตารางที่ 10. และตัวอยางหนาจอระบบยอยการจัดการขอมูลทั่วไป
ภาพที่ 13. 
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ตารางท่ี 10. ระบบยอยการจัดการขอมูลทั่วไป 
ช่ือระบบยอย UC4. Manage content  
รายละเอียด  เปนระบบบริหารจัดการขอมูลทั่วไปของระบบ ประกอบดวย  

1. ความเปนมาของโครงการ - แนะนํา Website  - การจัดการ Website ที่
นาสนใจ (Links)  

2. ถาม-ตอบ (FAQ) - บทความ และความรูทั่วไป (Blog)  
3. การนําขอมูลเขาระบบ (Upload) - การสํารองขอมูล (Backup)  
4. การจัดการขอมูลหลัก  

    โดยครอบคลุมรูปแบบการทํางานในการจัดการขอมูล ไดแก การสราง การแกไขและ
การลบขอมูล  

เปาหมาย  ระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางถูกตอง  
1. การเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน แกไขหมวดหมูใหสอดคลองกับความตองการ 
2. การเผยแพรองคความรูดานงานวิจัยในพื้นที่ไดอยางสม่ําเสมอ 
3. การสรางความปลอดภัยใหกับระบบฐานขอมูล 
4. การเช่ือมตอกับเครือขาย องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางทั่วถึง 
5. การสรางความสะดวกในการใชงานใหกับผูใชทุกระดับ  

ลําดับการทํางาน  เจาหนาที่ดูแลระบบ เลือกรูปแบบการจัดการ 
- การสรางขอมูล  

1) กรอกขอมูลที่สําคัญ ลงในแบบฟอรมการสรางขอมูล  
2) ยืนยันการสราง  
3) ระบบบันทึกขอมูล  

- การแกไขขอมูล  
1) เลือกรายการขอมูลที่ตองการแกไข  

   2) ระบบเรียกขอมูลเดิมข้ึนมาบนแบบฟอรม   
      การแกไข  
   3) แกไขขอมูล  
   4) ยืนยันการแกไขขอมูล  
   5) ระบบบันทึกขอมูล  
- การลบขอมูล     

1) เลือกรายการขอมูลที่ตองการลบ  
   2) ยืนยันการลบขอมูล  
   3) ระบบลบขอมูล 
ระบบสามารถบริหารจัดการขอมูล ทั้งขอความและภาพน่ิง  

ทางเลือก -  
เงื่อนไขเริ่มตน ตองผานการ login และตรวจสอบสิทธิกอนเขาระบบ  
เงื่อนไขสุดทาย -  
ผูใชงาน  ผูดูแลระบบ  
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ระบบยอยการจัดการขอมูลงานวิจัยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา รายละเอียดคุณสมบัติยอยแสดงในตารางที่ 11. และตัวอยางหนาจอระบบยอยการจัดการขอมูลงาน 
วิจัย ภาพที่ 14. 

 
ตารางท่ี 11. ระบบยอยการจัดการขอมูลงานวิจัย 

ชื่อระบบยอย UC5. Manage research  
รายละเอียด    เปนระบบบริหารจัดการขอมูลงานวิจัยแยกตามองคประกอบหลักใหญ 4 ดาน 

ประกอบดวย  
1. ส่ิงแวดลอม 2. ประชาชน  
3. แผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
4. บูรณาการยุทธศาสตร 3 จังหวัด  

   โดยครอบคลุมรูปแบบการทํางานในการจัดการขอมูล ไดแก การสราง การแกไขและ
การลบขอมูล 

เปาหมาย  ระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางถูกตอง  
1. การคัดเลือกขอมูลงานวิจัยเฉพาะในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
2. การจัดหมวดหมู และพิกัดพื้นที่งานวิจัย 
3. การบันทึกขอมูลสําคัญ เพื่อสรางความสมบูรณของขอมูล 
4. การจัดการขอมูลงานวิจัยไดอยางสมํ่าเสมอ 
5. การสรางความสะดวกในการเรียกใชขอมูลแกผูใชทุกระดับ  

ลําดับการทํางาน  
 

เจาหนาที่ดูแลระบบ เลือกรูปแบบการจัดการขอมูล  
- การสรางขอมูล  

1) กรอกขอมูลที่สําคัญ ลงในแบบฟอรมการสรางขอมูล และสามารถนําเขาขอมูล
เปนแฟมขอมูลแนบรายการได  

2) ยืนยันการสรางขอมูล  
3) ระบบบันทึกขอมูล  

- การแกไขขอมูล  
1) เลือกรายการขอมูลที่ตองการแกไข  
2) ระบบเรียกขอมูลเดิมขึ้นมาบนแบบฟอรมการแกไข  
3) แกไขขอมูล  
4) ยืนยันการแกไขขอมูล  
5) ระบบบันทึกขอมูล  

- การลบขอมูล  
1) เลือกรายการขอมูลที่ตองการลบ  
2) ยืนยันการลบขอมูล  
3) ระบบลบขอมูล  

    ระบบสามารถบริหารจัดการขอมูล ทั้งขอความและภาพน่ิง  
ทางเลือก -  
เงื่อนไขเริ่มตน 1. ตองผานการ login และตรวจสอบสิทธิกอนเขาระบบ  

2. ตองสรางหมวดขอมูลงานวิจัย พื้นที่ และขอมูลหลักสวนอ่ืนๆที่ใชในการอางอิงกอน 
เงื่อนไขสุดทาย -  
ผูใชงาน  ผูดูแลระบบ  
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ภาพท่ี 14. ตัวอยางหนาจอระบบจัดการขอมูลงานวิจัย 

 
ระบบยอยการจัดการขอมูลผูใชของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

รายละเอียดคุณสมบัติยอยแสดงในตารางที่ 12. และตัวอยางหนาจอระบบยอยเพื่อการจัดการขอมูลผูใช ภาพ
ที่ 15. 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

1. การวิเคราะหองคประกอบหลักเพื่อจําแนก 
งานวิจัยได 6  สวน ไดแก สถาบันที่ทําการวิจัย พื้นที่วิจัย สิ่งแวดลอม ชุมชน แผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาและยุทธศาสตรจังหวัด 

2. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปน 
หนวยงานหลักในการพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา และประเด็นงานวิจัยในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ภาพรวมเนนดานสุขภาพ ซึ่งประเด็นงานวิจัยที่พัฒนาข้ึนไมสอดคลองกับความตองการในการ
แกปญหาชุมชน และภายใตกรอบแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

3. ผลงานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไมระบุพื้นที่ 
การวิจัยที่ชัดเจน เชน เขตการปกครอง พื้นที่นํ้า โซนภูมินิเวศน และลุมนํ้า เปนผลทําใหการแสดงผลขอมูล
งานวิจัยเชิงพื้นที่ขาดความสมบูรณ  ดังน้ันงานวิจัยที่มีการพัฒนาใหม ควรระบุพื้นที่ทําการวิจัยอยางชัดเจน 
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลขอมูลงานวิจัยเชิงพื้นที่ และสามารถใชเปนทิศทางในพัฒนางานวิจัยใหมใน
พื้นที่น้ันๆ 

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
งานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา สามารถตอบสนองในการรวบรวมขอมูลงานวิจัยที่เปนระบบ การใชงานงาย
ตอการคนหาภายใตเงื่อนไขที่หลากหลายทั้งเชิงคุณลักษณะและเชิงพื้นที่ขอมูล และควรมีลักษณะการ
ดําเนินงานที่เปนพลวัต ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และมีโครงสรางเชิงบูรณาการ ที่เกิดจากความ
ตองการของทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ (ภาพที่ 16.) 
และสามารถสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ มีความสมบูรณ ทันสมัยในการจัดรวบรวมขอมูล และการ
เผยแพรงานวิจัยและองคความรู รวมทั้งการจัดการในระบบที่มีประสิทธิภาพ เชน การสรางและ จัดการ
เครือขายดานงานวิจัย เปนองคประกอบและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 
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ตารางท่ี 12. ระบบยอยการจัดการขอมูลผูใช 
ชื่อระบบยอย UC6. Manage user  
รายละเอียด  เปนระบบบริหารจัดการขอมูลผูใช 3 ระดับ ประกอบดวย ผูใชทั่วไป  นักวิจัย นักวางแผนนโยบาย  และ

ผูดูแลระบบ โดยครอบคลุมรูปแบบการทํางานในการจัดการขอมูล ไดแก การสราง การแกไขและการลบ
ขอมูล  

เปาหมาย 1. ระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลเก่ียวกับผูใชไดอยางถูกตอง ไดแก สิทธิการใช ขอมูลสวนตัว 
รหัสผาน และชื่อการเขาระบบ 

2. การจัดการความปลอดภัยสวนตัวของเจาหนาที่ผูดูแลระบบ 
3. การตรวจสอบการเขาถึงระบบของผูใช 
4. การแกไขปญหาการเขาระบบของผูใช  

ลําดับการทํางาน  
 

เจาหนาที่ดูแลระบบ เลือกรูปแบบการจัดการขอมูล  
- การสรางขอมูล  

1) กรอกขอมูลที่สําคัญ ลงในแบบฟอรมการสรางขอมูล  
2) ยืนยันการสรางขอมูล   
3) ระบบบันทึกขอมูล  

- การแกไขขอมูล  
1) เลือกรายการขอมูลที่ตองการแกไข  
2) ระบบเรียกขอมูลเดิมขึ้นมาบนแบบฟอรมการแกไข 

ชื่อระบบยอย UC6. Manage user (ตอ)  
 3)   แกไขขอมูล   

4)   ยืนยันการแกไขขอมูล  
5)   ระบบบันทึกขอมูล  

- การลบขอมูล  
1) เลือกรายการขอมูลที่ตองการลบ  
2) ยืนยันการลบขอมูล  
3) ระบบลบขอมูล 

 
ทางเลือก -  
เงื่อนไขเริ่มตน ตองผานการ login และตรวจสอบสิทธิกอนเขาระบบ  
เงื่อนไขสุดทาย -  
ผูใชงาน  Administrator  
 

 
ภาพท่ี 15. ตัวอยางหนาจอระบบจัดการขอมูลผูใช 
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ภาพท่ี 16. แบบจําลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ ทุนบัณฑิตศึกษากองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคุณ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง และคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่สนับสนุนสถานที่ในการศึกษา 
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