
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ปจจุบันการดําเนินการสอนในสถาบันการศึกษาหลายแหง ไดมีการนําระบบการเรียนการสอน
บนเว็บไซตเขามาใชเพื่อทดแทน หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในการเรียนรูใหแกผูเรียนมากข้ึน รวมถึงยัง
เปนแหลงรวบรวมขอมูลเชิงวิชาการไวเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อเพิ่มเติมแนวทางในการเรียนการ
สอนของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษานี้จึงนําเสนอ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเรียนและการสอน ซ่ึงสามารถท่ีจะรวบรวมขอมูลกฎหมายท่ีสําคัญท่ีชวยบริการในเร่ืองการ
เรียนการสอน งานวิจัยของคณะ และการบริการชุมชนและสังคม สําหรับผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังคณาจารย 
นักศึกษาของคณะนิติศาสตร  หรือผู ท่ีสนใจท่ัวไปไดศึกษาและใชงานระบบไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 คณะนิติศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ซ่ึงเนติบัณฑิตยสภาไดรับรองมาตรฐานการศึกษาให
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสมัครเปนสมาชิก
ประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได และนอกจากน้ันคณาจารยของคณะนิติศาสตร ลวนเปนผูมี
ประสบการณและความเช่ียวชาญในการผลิตผลงานทางวิชาการออกมาสูสาธารณะอยางตอเนื่อง 
 คณะนิติศาสตรยังไดมีโครงการในการใหบริการทางกฎหมายแกประชาชน หรือคลินิค
กฎหมาย ไดจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการศึกษาและปลูกฝงจริยธรรม
ของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแกนักศึกษาในเร่ืองการใหบริการแกประชาชนท่ีไมมี
ความสามารถในการตอบแทน และเพื่อเปนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามภารกิจพื้นฐาน
ของสถาบันการศึกษา 
 นอกจากนี้คณะนิติศาสตร  ยังไดจัด ต้ังศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย  คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อทําการวิจัย ตอบโจทยปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหาของทาง
กฎหมายภูมิภาค จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยดานกฎหมาย พัฒนางานวิจัยทางดานกฎหมายและบริการ
วิชาการทางกฎหมายแกชุมชน 
 การศึกษานี้จึงนําเสนอ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอนน้ัน สามารถท่ีจะ
รวบรวมขอมูลกฎหมายท่ีสําคัญท่ีชวยบริการในเร่ืองการเรียนการสอน งานวิจัยของคณะ และการ
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บริการชุมชนและสังคม เอาไว โดยมีความสามารถคัดกรองขอมูลท่ีสําคัญไดอยางรวดเร็ว และ
ผูใชงานสามารถเลือก กําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการเขาถึงขอมูลได เพื่อเปนประโยชนการเขาใช
ขอมูล คนหาความรูในเรื่องกฎหมาย เปนท่ีใหคําปรึกษาแกผูท่ีตองการปรึกษาเร่ืองกฎหมาย และ
ใหบริการทางวิชาการทางกฎหมายผานทางเว็บแอพพลิเคชันแกชุมชนและสังคมได เปนฐานขอมูล
ในการเรียนรูคนควาหาขอมูลงานวิจัย รวบรวมบทคัดยองานวิจัย ผลงานทางวิชาการตางๆ 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ โดยจัดเก็บอยูในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนศูนยรวมเครือขาย
ในการเขาถึงความรูดานกฎหมายจากแหลงขอมูลออนไลนอ่ืนได ท้ังยังเปนส่ือและชวยเพิ่มชองทาง
สําหรับชวยในการพัฒนาการเรียนรูสําหรับนักศึกษาหรือผูท่ีสนใจในกฎหมาย ทําใหชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนกระบวนวิชากฎหมายของทางคณะนิติศาสตร 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษานี้มีวัตถุกระสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนและการสอน
ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.3.1  ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน เพื่อชวยบริการในเร่ืองการเรียนการสอน 
และเปนศูนยกลางการเรียนรูของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.3.2  ไดระบบบริการชุมชนและสังคมเพ่ือการใหบริการความรูและคําปรึกษาทางกฎหมายแก
ชุมชนและสังคม ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.3.3  ไดระบบบริการงานวิจัยทางกฎหมาย เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียนรูคนควาหาขอมูล
งานวิ จั ย  รวบรวมบทคัดย อง านวิ จั ย  ผลงานทางวิ ช าการต า งๆ  โดยคณะนิติ ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.4 แผนการดําเนินงาน ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 1.4.1  แผนการดําเนินการ 
  จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูล สามารถกําหนดแผนในการดําเนินงานได ดังนี้

  (1) ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอนบนเว็บ และระบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
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  (2) วิเคราะหความตองการของระบบจากผูท่ีเกี่ยวของ คือ 1) กลุมท่ีจะมาใชงาน ไดแก
ผูใชงานท่ัวไป และนักศึกษาในคณะนิติศาสตร 2) กลุมท่ีจะนําเสนอขอมูล ไดแก คณาจารยคณะ
นิติศาสตร 
  (3) เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ หนังสือ เอกสารการสอน ผลงาน
ทางวิชาการ จากอาจารยของคณะ จากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ จากศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงมีขอมูลเพียงพอสําหรับจะนํามาพัฒนา 
  (4) วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน 
  (5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน 
  (6) ทดสอบการใชงานของระบบ 
  (7) ประเมินผลการใชงานกับผูใชงานแตละสวน  
  (8) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 
  
 1.4.2  ขอบเขตการศึกษา 
  จากการศึกษาและรวบรวมความตองการของระบบจากผูท่ีเกี่ยวของ สามารถรวบรวม
ขอมูลท่ีจะนํามาทําการพัฒนาระบบโดยแบงออกเปนขอบเขตระบบงานและขอบเขตดานผูใชงาน 
ไดดังนี้ 
  (1) ขอบเขตดานระบบงาน 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะ
เปนระบบท่ีทํางานบนเว็บแอพพลิเคชัน ซ่ึงในการใชงานจะตองใชโปรแกรมเวบ็เบราเซอรในการ
แสดงผลการทํางานของระบบสารสนเทศ โดยจะมีการใชงานระบบสารสนเทศผานอินเทอรเนต็ 
โดยจะแบงขอบเขตดานระบบงานไดดังนี ้
     1) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยการปอนช่ือผูใช และ รหัสผานกอนเขาสูระบบ 
และสามารถกําหนดบทบาท/หนาท่ีของผูเขาระบบประกอบดวย ผูบริหาร เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีดูแล
ระบบ และผูใชงานท่ัวไป 
     2) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน จะแบงเนื้อหาหลัก
ออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก  

  สวนบริการการเรียนและการสอนของคณะนิติศาสตร  
  สวนบริการชุมชนและสังคมโดยนําขอมูลจากคลินิกกฎหมายซ่ึงเปน

หนวยงานท่ีอยูในคณะนิติศาสตร  
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  สวนบริการงานวิจัยทางกฎหมาย นําขอมูลมาจากศูนยวิจัยและพัฒนา
กฎหมาย คณะนิติศาสตร 
     3) สวนท่ีบริการการเรียนและการสอน จะมีขอบเขตเน้ือหาดังตอไปนี้ 

  มีส่ือท่ีชวยในการเรียนการสอนของอาจารยคณะนิติศาสตร โดยจะนําเสนอ

อยูในรูปแบบของไฟลเอกสาร และไฟลวีดิโอท่ีสามารถแสดงบนเว็บแอพพลิเคชัน หรือท่ีเรียกวา 

แฟลชวิดีโอ (FLV) ซ่ึงมีท้ังไฟลเอกสารประกอบการสอน และไฟลวีดิโอการสอนของอาจารยท่ีได

บรรยายไปแลว สามารถนําไปเรียนรูดวยตัวเองอีกคร้ังผานทางระบบ 

  บริการการเรียนและการสอน มีการแบงกลุมตามรายวิชาท่ีสอนในคณะ 

รวมท้ังแบงตามรายช่ือคณาจารยท่ีมีส่ือการเรียนการสอนในระบบ 

  มีแหลงรวบรวมขอมูลท่ีจะสามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรูนอกเหนือจากไฟล
ส่ือท่ีชวยในการเรียนการสอนของคณะ เชน เอกสารการเรียนการสอนดานกฎหมายท่ีมาจาก
ภายนอก ลิงครวบรวมแหลงความรูจากสถาบันทางกฎหมายอ่ืนๆ หรือจากหนวยงานเอกชน
ทางดานกฎหมาย 
     4) สวนท่ีบริการชุมชนและสังคม จะมีขอบเขตเน้ือหาดังตอไปนี้ 

  มีการรับคําปรึกษา ถาม-ตอบ คําถามเกี่ยวกับกฎหมาย แกผูท่ีมีปญหา ผาน
ทางระบบ  

  สามารถกําหนดไดวา ผูท่ีมาขอรับบริการปรึกษาทางดานกฎหมาย สามารถ
เผยแพรขอมูลของตนตอสาธารณะชนผานระบบไดหรือไม 

  มีการยกตัวอยางคดีท่ีนาสนใจ (Case Study) ของกฎหมาย โดยนําขอมูลมา
จากการใหบริการรับปรึกษาปญหากฎหมายของคณะและนํามาเพยแพรเปนคดีตัวอยาง โดยแสดง
ในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหวแบบแฟลช 

  มีแบบคําถามเก่ียวกับกฎหมายและคดีความ ใหผูเขาชมไดแสดงความ
คิดเห็น ในมุมมองของตน วาถูกหรือผิด 

 
     5) สวนท่ีบริการงานวิจัยทางกฎหมาย จะมีขอบเขตเน้ือหาดังตอไปนี้ 

  มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ แสดงใหผูใชงานท่ีสนใจไดเรียนรูและ
สามารถคนหาได โดยอยูในรูปแบบของส่ือทางอิเล็กทรอนิกส โดยขอมูลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการจะรวบรวมขอมูลจากศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร 
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  มีระบบคนหาขอมูลงานวิจัยกฎหมาย ซ่ึงระบบการคนหาในรูปแบบตางๆ มี
เขตขอมูลดังนี้ 

o ช่ือเร่ือง 

o ปท่ีเผยแพร 

o เจาของผลงาน  

o บทคัดยอ  

  มีรายงานสรุปขอมูลภาพรวมงานวิจัย เชน ขอมูลงานวิจัยในแตละป สรุป
จํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 

  มีแหลงรวบรวมขอมูลรวบรวมงานวิจัยอ่ืนๆผานทางเว็บไซต (Links) ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัยทางดานกฎหมาย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
     6) ระบบหลักท้ัง 3 ระบบ จะมีรายงานสถิติการเขาถึงขอมูลแตละขอมูลวามีการ
เขาถึงขอมูลเปนจํานวนเทาใด 
     7) ระบบหลักท้ัง 3 ระบบ จะมีระบบคนหาขอมูลไดท้ัง 3 ระบบ 
     8) ระบบหลักท้ัง 3 ระบบ จะมีรายงานของสถิติการคนหา ในการใชคําคนใดมาก
ท่ีสุด คนหาจากรูปแบบการแสดงผลขอมูลใดมากท่ีสุด 
     9) ระบบหลักท้ัง 3 ระบบ สามารถจัดการแกไขขอมูลท่ีจะนําเขา และเผยแพรไดโดย
ผานทางระบบจัดการ (Backend) โดยเจาหนาท่ีของคณะนิติศาสตร จะเปนผูท่ีจัดการขอมูลเหลานี้ 
  (2)  ขอบเขตดานผูใช สามารถแบงผูใชไดเปน 3 ระดับ แบงตามหนาท่ีและลักษณะงาน 
ไดดังนี ้
     1) ระดับผูดูแลระบบ มีสิทธ์ิในการจัดการขอมูลท้ังหมดของเว็บไซต เชน เพิ่ม/ลบ 
ขอมูล หัวขอ และสามารถจัดการสิทธ์ิในการเพ่ิม ลบ แกไข ของเจาหนาท่ีท้ังระดับอาจารย/
เจาหนาท่ีท่ัวไป 
     2) ระดับเจาหนาท่ี ไดแก เจาหนาท่ีของคณะนิติศาสตร ทําหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาสู

ระบบ ในสวนนี้รวมไปถึงผูท่ีมีความรู หรือคณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญในกฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการตอบคําถามและใหบริการกฎหมายท่ีไดถูกถามเขามายังระบบ สามารถปอน

ขอมูลการเรียนการสอน ขอมูลการบริการชุมชน และขอมูลงานวิจัยเขาสูระบบ รวมท้ังสามารถ

จัดการแกไขขอมูลท่ีตนเองปอนเขาไปได และดูแลจัดการความคิดเห็นที่ปอนเขามายังระบบ 
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 3) ระดับผูใชงานท่ัวไป ไดแก ผูใชงานภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลท่ีระบบ
สามารถแสดงใหดูไดโดยการสืบคนขอมูลในมิติตางๆ การฝากขอความหรือขอสงสัย คําปรึกษาไป
ยังระบบ 
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการพฒันา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในครั้งนี้ ประกอบดวย ซอฟตแวรและฮารดแวร ดังนี้ 
 1.5.1  ซอฟตแวร ประกอบดวย  
  (1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส 7 (Microsoft Windows 7) ใชเพื่อเปน
ระบบปฏิบัติการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  (2)  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเซิรฟเวอร 2003 (Microsoft Windows Server 
2003) ใชเพื่อเปนระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะใหระบบสารสนเทศทํางานได 
  (3) โปรแกรมเว็บเบราเซอร (Web Browser) ไดแก อินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอร 8 
(Internet Explorer 8), มอซิลลา ไฟรฟอกซ 3.6 (Mozilla Firefox 3.6), กูเกิล โครม 11.0 (Google 
Chrome 11.0), ซาฟารี 5.0 (Safari 5.0), โอเปรา 10.6 (Opera 10.6) ใชในการแสดงผลการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ 
  (4) มาโครมีเดีย ดรีมวีเวอร เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) ใช
ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันหรือระบบสารสนเทศ 
  (5) อะโดบี โฟโตช็อบ (Adobe Photoshop) ใชในการตกแตงรูปภาพท่ีแสดงผลในระบบ
สารสนเทศ 
  (6) อะโดบี อะโครแบต 8 โปรเฟสชันนอล (Adobe Acrobat 8 Professional) โปรแกรมท่ี
ชวยในการบันทึกไฟลเอกสารใหอยูในรูปแบบของพีดีเอฟ (PDF) 
  (7) พีเอชพี (PHP) เวอรชัน 5.2.14 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรใชสําหรับทําเว็บไซต  
  (8) อาปาเช (Apache) เวอรชัน 2.2.13 ซอฟตแวรท่ีชวยจําลองใหเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน
เหมือนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
  (9) มายเอสคิวแอล (MySQL) เวอรชัน 5.0.51a ระบบฐานขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลและ
แสดงออกมาบนเว็บแอพพลิเคชัน  
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 1.5.2  ฮารดแวร ประกอบดวย 
  (1) ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) ใชในการพัฒนาและทดสอบการแสดงผลของ
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงตองมีการเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
  (2) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer) ใชในการเก็บขอมูลจริงและนําเสนอ
ในเครือขายออนไลน ซ่ึงตองมีการเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1.6.1  คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.6.2  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.6.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 


