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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหมี
คุณภาพ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูใชงานในการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 31 คนไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.swutube.com 2) แบบประเมินคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บนเว็ปไซต สําหรับผูใชงานสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ รอยละและ คาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนโดยผูเชี่ยวชาญปรากฏผลวามีคุณภาพอยูในระดับดี (มีคาเฉลี่ย 4.45) และผล
การประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานอยูในระดับพึงพอใจมาก(มีคาเฉลี่ย 4.30) 
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Abstract 
 
 

 This research aims To develop and find quality information system for the storage 
and retrieval of the video data based , of Center of Educational Media and Technology 
Srinakhariwirot University. The samples used in this study to assess satisfaction towards. 
information system for the storage and retrieval of the video data based , of Center of 
Educational Media and Technology Srinakhariwirot University.  31 persons were selected by 
purposive sampling method . Instruments used in the research are: 1) information system for 
the storage and retrieval of the video data based, of Center of Educational Media and 
Technology Srinakhariwirot University. www.swutube.com 2) an Experts evaluation form for 
information system for the storage and retrieval of the video data based , of Center of 
Educational Media and Technology Srinakhariwirot University. 3 ) User evaluation formFor 
the satisfaction of information system for the storage and retrieval of the video data based, 
of Center of Educational Media and Technology Srinakhariwirot University. The statistics 
used in data analysis were percentage and average. 
 The results showed that The quality of information system for the storage and 
retrieval of the video data based, of Center of Educational Media and Technology 
Srinakhariwirot University. By experts showed that the quality was good ( average 4.45) and 
the satisfaction of users is more satisfied ( mean 4.30) . 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 

 รายงานการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณไดโดยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงิน
รายไดสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยถนอมศักด์ิ ศรีจันทราอาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนายพัฒนาจัตวานิลนักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชํานาญการ) และนายสันติ 
เกษมพันธ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดชวยให
ความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัยและตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึนและขอขอบคุณผูบริหารบุคลากรสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาทุกทานที่ให
ความชวยเหลือในการจัดทําวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณคุณพอและคุณแมผูซึ่ง
ใหชีวิตและอบรมส่ังสอนใหความสนับสนุนเร่ืองการศึกษามาโดยตลอดขอขอบคุณกําลังใจจาก
ครอบครัวซึ่งเปนที่รักยิ่งของผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ ที่มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
โสตทัศนูปกรณใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมอบนโยบาย
ใหสํานักส่ือฯ ปฏิบัติหนาที่ภาระกิจหลัก 7 ดาน คือ 1)ใหมีหนาที่ผลิตส่ือการเรียนการสอนและบริการ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน 2)มีหนาที่ผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณใหแกกิจกรรมตางๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 3)ใหเปนหนวยงานหารายได 4)ใหมีการพัฒนาหนวยงานโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา 5)ใหสรางเครือขายกับหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือใหมีการใช
ทรัพยกรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 6)ใหสํานักส่ือเปนหนวยงานรองรับการฝก
ปฏิบัติงานแกคณะ สภาบัน สํานัก ศูนย และโรงเรียนสาธิต ที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตและการบริการของสํานักส่ือฯ และ 7)ใหสํานักส่ือสรางฐานขอมูลทางวิชาการและขอมูลทางประวิ
ติศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เฉพาะนโยบายทางดานการใหสํานักส่ือฯ สรางฐานขอมูลทางดานวิชาการและฐานขอมูลที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บเปนขอมูลเชิงประวัติศาสตรนั้น ในอดีตที่ผานมา
การเก็บเร่ืองราวขอมูลทางวิชาการและทางประวัติศาสตรกิจกรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ มักจะถูกบันทึกไวในมวนเทป แผน DVD และ CDและถูกแจกจายไปใหกับ สํานักหอสมุดกลาง 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม เพื่อดําเนินการจัดเก็บกันเอง 
ดังนั้นจะเห็นวาหนวยงานตางๆจะมีตูเอกสารไวเก็บมวนเทป แผน DVD และ CD เต็มไปหมด ในแตละ
ตูก็จะมีปายเขียนไวที่ตูวาเก็บเร่ืองอะไรไวเปนตน ถึงแมวามวนเทป แผน DVD และ CDที่ทางสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษาเลือกนํามาบันทึกนั้นจะมี มีคุณภาพยอดเยี่ยมซ่ึงออกแบบมาเปนพิเศษไม
เส่ือมสลายไปตามกาลเวลาอยางรวดเร็วแตดวยลักษณะการจัดเก็บ และภูมิอากาศของประเทศไทย 
เปนลักษณะรอนชื้นจึงทําให ส่ือบันทึกวีดิทัศนขอมูลทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย ชํารุดเสีย
หายไปอยางหลีกเล่ียงไมได อีกทั้งลักษณะการนําวีดิทัศนกิจกรรมทางประวัติศาสตร ของมหาวิทยาลัย
มาเรียบเรียงใหม หรือลําดับภาพใหม เปนไปดวยความยุงยาก โดยจะตองนํามวนเทป แผน DVD และ 
CD ดังกลาว มาเปดเพื่อทําการจับภาพ(Capture)ซึ่งตองใชเวลาเทากับความยาวของเนื้อหาทั้งหมดจึง
ทําใหสืบคนและการดําเนินงานเปนไปอยางลาชา ปญหาอีกประการหนึ่งคือการจัดเก็บขอมูลวีดิทัศน
แบบเดิมทําใหการคนหาและการเรียกดูมีความลาชาเนื่องจากมีข้ันตอนในการคนหาและเปดดูหลาย
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ข้ันตอนและที่สําคัญเคร่ืองมือในการเปดดูวีดิทัศนไดพัฒนาไปมากอุปกรณบางอยางไดมีการเลิกผลิต 
และเคร่ืองมือสมัยใหมไมรองรับเทคโนโลยีเกาๆ ได ทําใหการเรียกดูวีดิทัศน มีอุปสรรคเปนอยางมาก 
และมีแนวโนมมากยิ่งข้ึนไปเร่ือยๆ ในอนาคต ดังนั้นการเลือกวิธีการจัดเก็บขอมูลวีดิทัศนที่มีอยูจํานวน
มากใหสามารถคนหา และเรียกใชไดสะดวกจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวน ปจจุบัน
เทคโนโลยีทางดานดิจิตัลไดเขามามีบทบาทในการจัดการองคกรใหทันสมัยเทคโนโลยีดิจิตัลมี
ความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
มีการแขงขันทางสูง องคกรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
ยอมทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการนํา
เทคโนโลยีดิจิตัลมาใชในองคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชน องคกรสรางความแข็งแกรง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตและบริการนําสูการดําเนินงานยุคใหม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตัล ประเภทฐานขอมูลงาน
วีดิทัศนนั้น ไดพัฒนากาวหนาไปอยางมากในปจจุบัน หรือที่เรียกกันวา WebDigital Video Based ที่
ออกแบบมาเพื่อใหงายตอการสืบคน การเขาถึง การรับชม ผานเคร่ืองมืออุปกรณประเภทตางๆ ที่มีใช
อยูในปจจุบัน และอนาคต อีกทั้งยังเปนฐานขอมูลกลางที่เปดพื้นที่ใหหนวยงานตางๆ สามารถนํา 
วิดีทัศนกิจกรรมของตนเอง สงเขามาจัดเก็บไดในฐานขชอมูลนี้ ตามแนวคิดการจัดการ Web.2.0 

อีกทั้งสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนหนวยงานหลักที่
มุงผลิตและใหการบริการส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนใหการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานงานวิจัย และ
พัฒนาใหมีคุณภาพในระดับสากลทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามปณิธานที่ต้ังไวสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร15 ป(พ.ศ. 2554-2568)ข้ึนโดยมี
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญนั่นคือ พัฒนาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนหนวยงาน
ผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และพัฒนาสํานักส่ือฯเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาสํานัก
ส่ือฯ เปนคลังฐานขอมูลประวัติศาสตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 จากสภาพปญหา และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความ
ประสงคที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษาข้ึนเพื่อประกอบการดําเนินกิจกรรมและอํานวยความสะดวกใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใหสามารถสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนที่มีความ
ถูกตอง รวดเร็ว และนําไปใชไดอยางมีประสิทธภาพโดยคณะผูวิจัยจะดําเนินการจัดระบบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศและใชคุณสมบัติของฐานขอมูลในการจัดการ
กับขอมูลที่มีอยูเปนจํานวนมากซึ่งจะทําใหการนําขอมูลมาใชสําหรับการผลิตส่ือการเรียนรู และใหการ
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บริการส่ือของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามปรัชญาปณิธานและวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล 
วีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 

 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศนที่มีคุณภาพ ทําใหผูบริหาร อาจารยเจาหนา และนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒสามารถคนหา และเรียกดูวีดิทัศนกิจกรรมตางๆ ในฐานขอมูลของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาไดอยางรวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดทางดาน อุปกรณ เวลา สถานที่ และระยะทาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
1.1 ประชากรหมายถึงบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาไปใช

งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ เปนผูใชงานในการประเมินความพึงพอใจ คือบุคคลากรของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เขาไปใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิ
ทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน31คนไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 

2. ตัวแปรที่จะศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน 
 คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ

และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2 ตัวแปรตาม 
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 ความพึงพอใจของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดเขาไปใชงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท 
 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนหมายถึงระบบการจัดเก็บขอมูลวิดีทัศนทั้ง
อดีตและปจจุบันของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสามารถ
คนหาวิดีทัศนไดอยางรวดเร็วผานwww.swutube.com โดยสามารถใชคําคนชื่อวีดิทัศน หรือเลือก
รับชมวีดิทัศนที่ถูกจัดเรียงเปนหมวดหมู มีการจัดอันดับการรับชมสูงสุด อีกทั้งสามารถรับชมทั้งขนาด
เล็ก และเต็มจอ ผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพม แท็ปเลต และสมารทโพน 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศหมายถึงการสรางฐานขอมูลวีดิทัศนในลักษณะคลังวีดิทัศน
ที่มีการจัดเก็บและการสืบคนอยางเปนระบบผานเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโดยฐานขอมูล
นี้ สรางข้ึนจากทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบที่ตองมีการศึกษาปญหา ศึกษาความเปนไปไดในดาน

1. เขาใจปญหา 
    (Problem Recognition) 
2. ศึกษาความเปนไปได  
    (Feasibility Study) 
3. วิเคราะห (Analysis) 
4. ออกแบบ (Design) 
5. สรางหรือพัฒนาระบบ 
    (Construction) 
6. การปรับเปล่ียน (Conversion)คุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคน 

ฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานกัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสบืคนฐานขอมลู
วีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLS) 
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ตางๆ มีการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบ และการนําไปใช พรอมทั้งตองผานการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีข้ึนไปจึงถือวามีคุณภาพสามารถนําไปใชได 

3. ผูเช่ียวชาญหมายถึงผูมีความรูความสามารถทางดานการสรางฐานขอมูลสารสนเทศ 
สําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยีการศึกษา หรือมีประสบการณในทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ตามเกณฑดังนี้ ปริญญาตรีมีประสบการณอยางนอย 8ป ปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป 
และปริญญาเอกมีประสบการณอยางนอย 3 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 2 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน

ฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีเนื้อหาดังนี้ 
 

1. เอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
  1.1 ความหมายและลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Researchand Development 
(R&D)) 

 1.2กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
  1.3แนวการปฏิบัติในการออกแบบวิจัยและพัฒนา 

2. เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   2.1  ความหมายของระบบสารสนเทศ 
   2.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   2.3  ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   2.4  ผูใชระบบสารสนเทศ 
   2.5  หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล 
  3.1  ความหมายของฐานขอมูล 
  3.2  ประโยชนของการจัดทําระบบฐานขอมูล 
  3.3  องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
  3.4  การออกแบบและการสรางฐานขอมูล 
  3.5  ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ 
  4.1 แนวคิดเกี่ยวกับวงจรพัฒนาระบบ 

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบเว็บไซต   
   5.1  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต 
   5.2 การออกแบบเว็ปไซด 
  5.3  ออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design) 
  5.4  การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design) 
  5.5  การใชสีในการออกแบบเว็บไซต 
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เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา 
 

1. ความหมายและลักษณะของการวิจัยและพัฒนา(Research and Development 
(R&D)) 

 การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เปนการวิจัยลักษณะหนึ่งที่มี
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของ
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน องคกรจํานวนมากไดพยายาม
สงเสริมใหมีการนํางานวิจัยและพัฒนามาใชในการพัฒนาหนวยงาน โดยเชื่อวา การวิจัยและพัฒนาจะ
ชวยใหไดทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ ที่จะชวยใหการพัฒนางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เปนลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใชกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มุงพัฒนาทางเลือกหรือ
วิธีการใหมๆ เพื่อใชในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการนํามา
เปนฐานคิดในการวิจัยในคร้ังนี้ 
                 การวิจัยและพัฒนา เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม (หมายถึง
ส่ือ/ ส่ิงประดิษฐ หรือวิธีการ) แลวมีการทดลองใช เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ ทั้งนี้ 
นวัตกรรมที่นํามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัวแปรตน โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนตัวแปรตาม 
                 การวิจัยและพัฒนาจะใหผลลัพธที่สําคัญ 2 ลักษณะคือ 

1. นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เปนชิ้นอันซึ่งอาจเปนประเภทวัสดุ/อุปกรณ/ชิ้นงาน
เชนรถยนตคอมพิวเตอรชุดการสอนส่ือการสอนชุดกิจกรรมเสริมความรูคูมือ
ประกอบการทํางานเปนตน 

2. นวัตกรรมประเภทที่เปนรูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ อาทิ 
รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน 
Quality Control (Q.C.) Total Quality Management (TQM) The Balanced 
Scorecard (BSC) ระบบ ISO เปนตน 

 ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนา คุณคาของงานอยูที่ ส่ิงประดิษฐ/ผลงานเปน
ชิ้นเปนอันที่สรางข้ึนหรือ วิธีการหรือรูปแบบการทํางานหรือรูปแบบการจัดการที่พัฒนาข้ึน ผลงานวิจัย
และพัฒนาที่มีคุณคามาก คือ กรณีที่สามารถสรางส่ิงประดิษฐหรือวิธีการที่ ดูดี มีคุณคา ใชงานได
อยางดี มีประสิทธิภาพ 
 2. กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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 กระบวนการวิจัยและพัฒนา สามารถเร่ิมดวยระบบของการวิเคราะหสภาพปญหาใหชัดเจน 
แลวเขาสูกระบวนการออกแบบ การสราง การทดลองนําไปใช และการประเมินผล หรือวิธีการใหมๆ ซึ่ง
ระยะของการพัฒนาจะมีข้ันตอนคลายคลึงกับการวิจัยโดยทั่วไป แตเปนการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม
ใหไดมาตรฐานกอนที่จะทําการทดลองใชในสภาพจริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมโดยทั่วไป
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะมีข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1พัฒนาตนแบบ (อาจเปนการพัฒนาส่ือ อุปกรณ หรือรูปแบบการบริหารจัดการ) 
 ข้ันที่ 2ทดลองใชนวัตกรรม 
 ข้ันที่ 3สรุปผลการทดลอง / เขียนรายงาน 
 
 ในการสรางตนแบบนวัตกรรม นักวิจัยและพัฒนาจะตองตรวจสอบและปรับปรุงตนแบบ
นวัตกรรมอยางตอเนื่องในลักษณะของ R&D ดังนี้ 

1. ตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม (Review literature) 
2. สรางตนฉบับนวัตกรรม (D1 = Development คร้ังที่ 1) 
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (R1 =Research คร้ังที่ 1) 
4. ปรับปรุงตนฉบับ (D2) 
5. ทดลองใชในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญข้ึน (R2) 
6. ดําเนินการจนไดตนแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 
 3. แนวการปฏิบัตใินการออกแบบวิจัยและพัฒนา 
 ในการออกแบบวิจัย จะตองกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยอยางชัดเจน กําหนดตัว
บงชี้ หรือประเด็นที่มุงศึกษา กําหนดแหลงขอมูล หรือผูใชขอมูลในการวิจัยหรือทดลองนวัตกรรม 
กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล และเคร่ืองมือที่ใช และกําหนดแนวทางการวิเคราะหหรือตัดสิน
คุณภาพนวัตกรรม ซึ่งทุกรายการดังกลาวนี้ ควรจะถูกกําหนดไวลวงหนา และเปนที่รับทราบตรงกัน
ระหวางกลุมผูเกี่ยวของตางๆ รายละเอียด เปนดังนี้ 

 1. การออกแบบในเร่ืองของประชากร และกลุมตัวอยางผูวิจัยจะตองกําหนดเปาหมาย
ประชากร หรือกลุมเปาหมายในการใชนวัตกรรมอยางชัดเจน 

2. การออกแบบในเร่ืองการวัดตัวแปรหรือการเก็บรวบรวมขอมูลนักวิจัยจะตองกําหนด
ประเด็น ตัวบงช้ีที่ตองการวัด พรอมทั้งกําหนดแหลงขอมูล หรือผูใหขอมูลหลักอยางครบถวน กําหนด
ประเภทเคร่ืองมือหรือวิธีการวัด ชวงเวลาในการวัด (เชน  วัดกอน และเม่ือเสร็จส้ินการทดลอง) พรอม
กําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดแตละรายการ กลาว
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โดยสรุป ตัวบงชี้ หรือประเด็นในการวัดในคร้ังนั้นๆ ประกอบดวยอะไรบาง แตละตัวบงชี้ หรือแตละ
ประเด็น จะใชเคร่ืองมือหรือวิธีการใดในการเก็บรวบรวมขอมูล จะพัฒนาเคร่ืองมือแตละชนิดอยางไร 
และจะจัดเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อไรบางในการเลือกใชเคร่ืองมือวัด ซึ่งมีหลายชนิด อาทิ แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะตางๆ เปนตน การตัดสินใจวาจะ
เลือกใชเคร่ืองมือวัดชนิดใด จะตองคํานึงถึงธรรมชาติ หรือลักษณะของตัวบงชี้ที่ตองการวัด และ
ขอจํากัดตางๆ อาทิ ถาเปนตัวบงชี้ประเภทความรู ก็ใชแบบทดสอบ ถาเปนพฤติกรรม ก็ใชแบบประเมิน
พฤติกรรม ถาเปนเจตคติ ก็ใชแบบวัดเจตคติ เปนตน หรือในบางคร้ัง นักประเมินไดเลือกใชเปน
แบบสอบถามที่ประกอบดวยสาระหลายตอน แตละตอนมุงวัดตัวบงชี้ที่แตกตางกัน ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นักวิจัยจะตองระลึกเสมอวา จะตองเนนในเร่ืองความรวดเร็ว 
คลองตัว มีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทันกับชวงเวลาตางๆ ในขณะ
ดําเนินการทดลองนวัตกรรม และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองไมเกิดผลกระทบเชิงลบตอ
กระบวนการพัฒนา  

3. การออกแบบในเร่ืองสถิติ แนวทางการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในงานวิจัยและพัฒนา 
สามารถเลือกใชสถิติในลักษณะเดียวกับงานวิจัยทั่วไป ซึ่งจะมีทั้งสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ซึ่งการเลือกใชวิธีการทางสถิตที่เหมาะสม จะเพิ่ม
ความนาเช่ือถือของผลงานวิจัยได รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติเหลานี้ สามารถศึกษาไดจาก
เอกสารหรือตําราทั่วไป  โดยผลลัพธที่ไดจากการวางแผนและออกแบบวิจัยและพัฒนา คือ กรอบ
แนวทางการวิจัย หรือโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ  
 
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําหลักการวิจัยและพัฒนา มาใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวิดีทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบูรณาการกับหลักการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และหลักการออกแบบเว็ปไซต จนไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนที่มี
คุณภาพ โดยประเมินผลจากความพึงพอใจของผูใชงาน คือบุคคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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 1. ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information system) 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบวามีผูใหความหมายของระบบสารสนเทศ
มากมาย เชน  
 ระบบสารสนเทศหมายถึง ระบบที่ประกอบดวยสวนตางๆไดแกระบบคอมพิวเตอรทั้ง
ฮารดแวรซอฟทแวร ระบบเครือขายฐานขอมูลผูพัฒนาระบบผูใชระบบพนักงานที่เกี่ยวของและ 
ผูเช่ียวชาญในสาขาทุกองคประกอบนี้ทํางานรวมกันเพื่อกําหนดรวบรวมจัดเก็บขอมูลประมวลผล
ขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศที่ไดใหผูใชเพื่อชวยสนับสนุนการทํางานการ
ตัดสินใจการวางแผนการบริหารการควบคุมการวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานขององคกร
(สุชาดากีระนันทน,2541) 
 CBISไดใหความหมายของระบบสารสนเทศไวดังนี้ระบบสารสนเทศหมายถึงชุดของ
องคประกอบที่ทําหนาที่รวบรวม ประมวลผลจัดเก็บและแจกจายสารสนเทศเพื่อชวยการตัดสินใจ และ
การควบคุมในองคกรในการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบไปดวยกิจกรรม 3อยางคือการนํา
ขอมูลเขาสูระบบ(Input)การประมวลผล(Processing)และการนําเสนอผลลัพธ(Output)ระบบ
สารสนเทศอาจจะมีการสะทอนกลับ(Feedback)เพื่อการประเมินและปรับปรุงขอมูลนําเขาระบบ
สารสนเทศอาจจะเปนระบบที่ประมวลดวยมือ(Manual)หรือระบบที่ใชคอมพิวเตอรก็ได(Computer-
based information system –CBIS)(Laudon&Laudon,2001)   
 
 จากความหมายขางตนผูวิจัยจะนําหลักการดังกลาวไมวาจะเปนระบบสารสนเทศคือ
ระบบของการรวบรวมจัดเก็บการสืบคนประมวลผลขอมูลการแจกจายขอมูลโดยอาศัยบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคมในการดําเนินการเพื่อใหไดระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคน ที่เหมาะสมกับสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

 2. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 เนื่องจากการบริหารงานในองคกรมีหลายระดับกิจกรรมขององคกรแตละประเภทอาจจะ
มีความแตกตางกัน ดังนั้นระบบสารสนเทศของแตละองคกรอาจแบงประเภทแตกตางกันออกไป 
 ซึ่งสุชาดากีระนันทน(2541)ไดจําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการ
ทํางานในองคกรจะแบงระบบสารสนเทศไดเปน4ประเภทดังนี้(Laudon&Laudon,2001) 

1. ระบบสารสนเทศสําหรับระดับผูปฏิบั ติงาน(Operational–levelsystems)ชวย
สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานในสวนปฏิบัติงานพื้นฐานและงานทํารายการตางๆขององคกร 
เชนใบเสร็จรับเงินรายการขายการควบคุมวัสดุของหนวยงานเปนตนวัตถุประสงคหลักของระบบนีก้เ็พือ่
ชวยการดําเนินงานประจําแตละวันและควบคุมรายการขอมูลที่เกิดข้ึน 
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2. ระบบสารสนเทศสํ าห รับผู ชํ านาญการ (Knowledge–levelsystems)ระบบนี้
สนับสนุนผูทํางานที่มีความรูเกี่ยวของกับขอมูลวัตถุประสงคหลักของระบบนี้ก็เพื่อชวยใหมีการนํา
ความรูใหมมาใชและชวยควบคุมการไหลเวียนของงานเอกสารขององคกร 

3. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร(Management–levelsystems)เปนระบบสารสนเทศที่
ชวยในการตรวจสอบการควบคุมการตัดสินใจและการบริหารงานของผูบริหารระดับกลางขององคกร 

4. ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ (Strategic – levelsystem)เปนระบบสารสนเทศที่
ชวยการบริหารระดับสูงชวยในการสนับสนุนการวางแผนระยะยาวหลักการของระบบคือตองจัด
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกกับความสามารถภายในที่องคกรมี เชนในอีก5ป
ขางหนาองคกรจะผลิตสินคาใด 
              
 นอกจากนี้สุชาดากีระนันทน (2541)และLaudon&Laudon(2001)ไดแบงประเภทของ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงาน/ผูบริหารระดับตางๆไวดังนี้ 
  

ประเภทของระบบสารสนเทศ
(สุชาดา กีระนนัทน, 2541) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
(Laudon&Laudon, 2001) 

1.ระบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing Systems) 

1. TransactionProcessingSystem- TPS 
 

2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
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 1. ระบบประมวลผลรายการ(TransactionProcessing Systems -TPS)เปนระบบที่ทํา
หนาที่ในการปฏิบัติงานประจําทําการบันทึกจัดเก็บประมวลผลรายการที่เกิดข้ึนในแตละวันโดยใช
ระบบคอมพิวเตอรทํางานแทนการทํางานดวยมือทั้งนี้เพื่อที่จะทําการสรุปขอมูลเพื่อสรางเปน
สารสนเทศระบบประมวลผลรายการนี้สวนใหญจะเปนระบบที่เช่ือมโยงกิจการกับลูกคา ตัวอยาง เชน 
ระบบการจองบัตรโดยสารเคร่ืองบินระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติเปนตนในระบบตองสราง
ฐานขอมูลที่จําเปนระบบนี้มักจัดทําเพื่อสนองความตองการของผูบริหารระดับตนเปนสวนใหญเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานประจําไดผลลัพธของระบบนี้ มักจะอยูในรูปของรายงานที่มีรายละเอียดรายงานผล
เบ้ืองตน 
 2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ(Office Automation Systems-OAS)เปนระบบที่สนับสนุน
งานในสํานักงานหรืองานธุรการของหนวยงาน ระบบจะประสานการทํางานของบุคลากรรวมท้ังกับ
บุคคลภายนอก หรือหนวยงานอ่ืนระบบนี้จะเกี่ยวของกับการจัดการเอกสารโดยการใชซอฟทแวรดาน
การพิมพการติดตอผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนตนผลลัพธของระบบน้ีมักอยูในรูปของ
เอกสารกําหนดการสิ่งพิมพ  
 3. ระบบงานสรางความรู(KnowledgeWorkSystems-KWS)เปนระบบที่ชวยสนับสนุน   
บุคลากรที่ทํางานดานการสรางความรูเพื่อพัฒนาการคิดคน สรางผลิตภัณฑใหมๆบริการใหมความรูใหม
เพื่อนําไปใชประโยชนในหนวยงาน หนวยงานตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนใหการ
พัฒนาเกิดข้ึนไดโดยสะดวก สามารถแขงขันไดทั้งในดานเวลาคุณภาพและราคาระบบตองอาศัย
แบบจําลองที่สรางข้ึนตลอดจนการทดลองการผลิตหรือดําเนินการกอนที่จะนําเขามาดําเนินการจริงใน
ธุรกิจผลลัพธของระบบนี้ มักอยูในรูปของส่ิงประดิษฐตัวแบบรูปแบบเปนตน 
 4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(ManagementInformationSystems-MIS)เปน
ระบบสารสนเทศสําหรับผูปฏิบัติงานระดับกลาง ใชในการวางแผนการบริหารจัดการและการควบคุม
ระบบจะเช่ือมโยงขอมูลที่มีอยูในระบบประมวลผลรายการเขาดวยกันเพื่อประมวลและสราง
สารสนเทศที่เหมาะสมและจําเปนตอการบริหารงานตัวอยางเชน ระบบบริหารงานบุคลากรผลลัพธของ
ระบบนี้ มักอยูในรูปของรายงานสรุปรายงานของส่ิงผิดปกติ 
  5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DecisionSupportSystems–DSS)เปนระบบที่ชวย
ผูบริหารในการตัดสินใจสําหรับปญหา หรือที่มีโครงสรางหรือข้ันตอนในการหาคําตอบที่แนนอนเพียง
บางสวนขอมูลที่ใชตองอาศัยทั้งขอมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกันระบบยังตอง
สามารถเสนอทางเลือกใหผูบริหารพิจารณาเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณนั้น
หลักการของระบบ สรางข้ึนจากแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจ โดยใหผูใชโตตอบ
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โดยตรงกับระบบ ทําใหสามารถวิเคราะห ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาได โดยอาศัย
ประสบการณ และความสามารถของผูบริหารเองผูบริหารอาจกําหนดเงื่อนไขและทําการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขตางๆไปจนกระทั่งพบสถานการณที่เหมาะสมที่สุด แลวใชเปนสารสนเทศที่ชวยตัดสินใจรูปแบบ
ของผลลัพธอาจจะอยูในรูปของ รายงานเฉพาะกิจรายงานการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจการทํานายหรือ
พยากรณเหตุการณ 
 6. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง(Executive Information System - EIS)
เปนระบบที่สรางสารสนเทศเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารระดับสูง ซึ่งทําหนาที่กําหนดแผนระยะยาวและ
เปาหมายของกิจการสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลภายนอกกจิกรรมเปน
อยางมากยิ่งในยุคปจจุบันที่เปนยุคGlobalizationขอมูลระดับโลก แนวโนมระดับสากลเปนขอมูลที่
จําเปนสําหรับการแขงขันของธุรกิจผลลัพธของระบบนี้มักอยูในรูปของการพยากรณ/การคาดการณ  
  ถึงแมวาระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภทแตองคประกอบที่จําเปนของระบบ
สารสนเทศทุกประเภทก็คือตองประกอบดวยกิจกรรม3อยางตามที่Laudon&Laudon(2001)ไดกลาวไว
คือ ระบบตองมีการนําเขาขอมูลการประมวลผลขอมูลและการแสดงผลลัพธของขอมูล 
 จากเอกสารขางตนจึงสรุปไดวาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนส่ิง
ทาทายเปนอยางมาก ผูบริหารและผูรับผิดชอบตองรวมกันตัดสินใจอยางรอบคอบเพราะการนําระบบ
สารสนเทศมาใชอาจจะกระทบตอกระบวนการดําเนินงานและการบริหารที่เปนอยูหรืออาจจะมีผล
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคกรได 
 

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)  
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึงการสรางระบบงานใหมหรือการปรับเปล่ียน
ระบบงานเดิมที่มีแลวใหสามารถทํางาน เพื่อแกปญหาการดาเนินงานไดตามความตองการของ
ผูใชงานโดยอาจนําคอมพิวเตอรมาชวยใน การนาขอมูลเขาสูระบบเพื่อประมวลผลเรียบเรียง 
เปล่ียนแปลงและจัดเก็บใหไดผลลัพธตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพปจจุบันองคกรตางๆไดมีการ
พัฒนาและนําระบบสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจในแตละวันตลอดจนเปนเคร่ืองมือ
ชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน แตเนื่องจากในปจจุบันระบบสารสนเทศได
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก สืบเนื่องมาจากปจจัยสาคัญตาง ๆ เชน การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
การขยายตัวขององคกร การเกิดข้ึนของธุรกิจใหมๆการปรับเปล่ียนลักษณะการดําเนินาน เปนตนจึง
สามารถสรุปสาเหตุที่กอใหเกิดความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมข้ึนมาทดแทนระบบเดิมได
ดังนี้ 
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  3.1ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันอาจไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ระบบไดเชน ผูใชไมสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการหรือระบบไมสามารถทางานตามที่ตองการเปนตน 
  3.2 ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถสนับสนุนการดาเนินงานในอนาคตได 
เนื่องจากระบบสารสนเทศเดิมที่พัฒนาข้ึนมาน้ันเมื่อเวลาผานไประบบดังกลาวอาจไมสามารถ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในอนาคตได 
  3.3 เทคโนโลยีที่ใชอยูในระบบสารสนเทศปจจุบันอาจลาสมัยมีตนทุนสูงตองเสีย
คาใชจายในการบารุงรักษามาก และมีประสิทธิภาพตํ่าจึงตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อลดปญหาตางๆ 
  3.4 ระบบสารสนเทศปจจุบันมีข้ันตอนการใชงานที่ยุงยากและซับซอน ทําใหการใชงาน 
การควบคุมกลไกในการดาเนินงานการตรวจสอบขอผิดพลาดและการบารุงรักษาขอมูลทําไดยาก 
  3.5 ระบบสารสนเทศปจจุบันมีการดําเนินงานที่ผิดพลาด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแก
องคกร โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหารที่ตองการขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพตรงตามความตองการของปญหา มีความถูกตองและชัดเจน 
  3.6 ระบบเอกสารในระบบสารสนเทศปจจุบันไมมีมาตรฐานหรือขาดเอกสารที่ใชอางอิง
ระบบเปนผลใหการปรับปรุงหรือแกไขระบบสารสนเทศเดิมทาไดยาก 
 

 4. ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีตองมีการศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกวา“การวิเคราะหและออกแบบระบบ(SystemAnalysisandDesign)”ซึ่ง
มีข้ันตอนการดําเนินงานที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับกลุมบุคคลที่มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
กระบวนการพัฒนาระบบหลายระดับดวยกัน โดยปกติการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใน
องคกรขนาดใหญตองมีการทางานรวมกันของสมาชิกจากหลายสวนเนื่องจากมีกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่ซับซอนและขอบเขตงานหลากหลายดังนั้นจึงตองอาศัยความรูทักษะและความเขาใจของ
บุคคลหลายระดับดวยกันดังนี้ 
 4.1 คณะกรรมการดาเนินงาน(Steering Committee)มีหนาที่ในการตัดสินใจกําหนด
รูปแบบและวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ โดยคณะกรรมการจะถูกจัดต้ังข้ึนจากบุคคลหลายระดับ
เชนผูบริหารระดับสูง เจาของระบบงาน และผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ เปนตนเพื่อชวยกันเสนอ
ความคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ตองการพัฒนา 
 4.2 ผูจัดการระบบสารสนเทศ(MIS Manager)มีหนาที่ดูแลและประสานงานในการ
วางแผนโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร 
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 4.3 ผูจัดการโครงการ(ProjectManager)มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนการจัดการ
และควบคุมใหงานในโครงการดาเนินไปไดอยางราบร่ืนสําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพโดยผูจัดการ
โครงการจะรับผิดชอบในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานของโครงการใหเกิดประโยชน
อยางเต็มที่ภายใตงบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไว 
 
 4.4 นักวิเคราะหระบบ(SystemAnalyst)คือผูที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางระบบ
สารสนเทศกับกลุมผูเกี่ยวของรวมทั้งทาหนาที่ในการวิเคราะหและออกแบบระบบที่ตองการพัฒนาข้ึน
มาอีกดวยนักวิเคราะหระบบนอกจากจะเปนผูพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรแลวยังจะตอง
สามารถชวยแกปญหาทางกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจขององคกรนั้นไดดวยกลาวคือ จะตองมี
ความชํานาญในการกําหนดขอบเขตแยกแยะปญหาทางธุรกิจและระบุถึงความตองการของระบบเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาระบบ 
 4.5 โปรแกรมเมอรหรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมบางคร้ังโปรแกรมเมอรอาจไมตองพัฒนาชุดคําส่ังข้ึนมาทั้งหมดแตทําการ
ปรับปรุงชุดคําส่ังสําเร็จรูป(SoftwarePackage)ใหสอดคลองกับความตองการของระบบ 
 4.6 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล(Information Center Personnel) มีหนาที่คอยชวยเหลือ
นักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอรในการพัฒนาระบบในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาระบบเพื่อนํามาใชงานไดตามตองการโดยเจาหนาที่รวบรวมขอมูลจะจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบเพื่อใหสะดวกและรวดเร็วตอการใชงาน 
 4.7 ผูใชและผูจัดการทั่วไป (User and General Manager)เปนบุคคลที่มีหนาที่ให
ขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในระบบงานเดิมและกําหนดความตองการในระบบใหมแกทีมงาน
พัฒนาระบบเพื่อพัฒนาใหระบบใหมมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของผูใช โดยนอกจากจะเปน
ผูใหขอมูลในการพัฒนาระบบแลวยังเปนผูทดลองใชระบบใหมเพื่อใหแนใจวาระบบที่พัฒนาข้ึน
สามารถปฎิบัติงานไดตามที่ตองการ 
 
 

 5. ผูใชระบบ (System User)  
 ผูใชระบบ(System User)หมายถึงบุคคลที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศขององคกร 
หรือเจาหนาที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศโดยตรง เชน จัดเก็บปรับปรุง ประมวลผล และ
นําขอมูลมาใชงานเปนตนผูใชระบบเปนผูที่มีบทบาทสาคัญตอการพัฒนาระบบสารสนเทศตองมีสวน
รวมตลอดกระบวนการพัฒนาระบบต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จสมบูรณ โดยผูใชระบบตองมีการทํางานที่
ใกลชิดกับทีมงานผูพัฒนาระบบหรือเขาไปเปนสวนหน่ึงของทีมงาน เนื่องจากการพัฒนาระบบตองมี
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การวิเคราะหถึงปญหา การแกไขขอบกพรองตางๆ ดังนั้น เมื่อเร่ิมตนพัฒนาระบบผูใชระบบซ่ึงเปนผูที่มี
ประสบการณตรงตอระบบงานตองเปนผูใหขอมูลและแจกแจงรายละเอียดที่สาคัญแกทีมงานพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 
 5.1 สารสนเทศที่องคกรหรือหนวยงานตองการ 
 5.2  ข้ันตอน สวนประกอบและปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน เชน ระบบมี
การทางานที่ยุงยากหรือมีหลายข้ันตอนทาใหเสียเวลา เปนตน 
 5.3 ระบบงานใหมที่ผูใชตองการ เชน ตองการใหระบบใหมมีรูปแบบและคุณลักษณะ
อยางไร มีสวนประกอบใดบาง เปนตน 
 

 6. หลักในการพัฒนาระบบ 
 หลักในการพัฒนาระบบไมวาจะเปนระบบสารสนเทศใดก็ตามการจะปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางถูกตองหรือถูกทิศทางที่สุดนั้นควรมีหลักการดังตอไปนี้ 
 6.1 คํานึงถึงเจาของระบบและผูใชระบบในการพัฒนาระบบนั้นนักวิเคราะหระบบ 
โปรแกรมเมอรและผูเช่ียวชาญทางดานตางๆ แมจะทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหไดระบบที่
ตรงตอการใชงานของผูใชระบบใหไดมากที่สุดก็อาจจะไมสามารถทําใหระบบนั้นประสบความสําเร็จได 
หากไมมีการยอมรับจากเจาของระบบดังนั้นควรคํานึงถึงหนาที่ของเจาของระบบในสวนสําคัญที่วา
เจาของระบบคือผูตัดสินใจลําดับสุดทายในการแสดงความพึงพอใจตอระบบที่ไดทําการพัฒนาข้ึนมา 
การติดตอส่ือสารและความเขาใจที่ผิดจากเจาของระบบและผูใชนับเปนปญหาที่จะตองคํานึงถึงเมื่อ 
ทําการพัฒนาระบบเนื่องจากการพัฒนาระบบคือการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมไปสูระบบใหมโดย
ธรรมชาติของผูใชระบบแลวยอมเห็นเปนเร่ืองยุงยากที่จะเปล่ียนแปลงลักษณะการทํางานจากเดิมมา
เปนระบบที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนหลักในการทํางานโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆที่จะนําเขามาใน
ระบบนับวาเปนเร่ืองสําคัญของเจาของระบบในการพิจารณาถึงตนทุนสวนในแงของผูใชระบบตองทํา
ใหทัศนคติเปล่ียนใหไดวาการนําคอมพิวเตอรมามีสวนรวมในการทํางานนั้นจะเปนเคร่ืองมือที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึ่งทําใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึนพยายามเขาถึง
ปญหาใหตรงจุดการทํางานั้นตองนึกถึงปญหาที่ไดทําการวิเคราะหมาวาตองเปนปญหาที่เกิดข้ึนจริง 
และมีโอกาสในการแกปญหานั้นไดตองพยายามจับประเด็นถึงสาเหตุของปญหาใหไดโดยมีแนวทางดังนี้  
  1. ศึกษาและหาความเขาใจถึงสาเหตุของปญหาของระบบนั้น 
  2. กําหนดความตองการของวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม 
  3. ระบุถึงวิธีแกไขปญหาแตละวิธีและเลือกวิธีที่ดีที่สุด 
  4. ออกแบบหรือลงมือแกปญหานั้น 
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  5. สังเกตและประเมินผลกระทบจากวิธีแกปญหาท่ีไดลงมือกระทาการไปและทํา
การปรับปรุงจนสมบูรณในที่สุด 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการฐานขอมูล 
 

 1. ความหมายของฐานขอมูล (Database)  
  เปนการเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันใหอยูในหัวเร่ืองหรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน ชื่อ-นามสกุลที่อยูหมายเลขโทรศัพทเพื่อนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาเปนตนซึ่งเมื่อไดรับการจัด
หมวดหมูแลวจะทําใหสามารถนําเอาสวนประกอบนั้นๆ เปนตัวต้ังในการนําออกมาใชประโยชนได     
  ระบบฐานขอมูล(Database System)หมายถึงระบบที่รวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกัน
เขาไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆที่ชัดเจนในระบบฐานขอมูลจะ
ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปด
โอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพในการนํา
ขอมูลมาจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรก็เชนเดียวกันคือจะตอง สรางแฟมขอมูลข้ึนมาสําหรับจัดเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของกันเปนเร่ืองๆโดยแตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยขอมูลสวนยอยๆหรือฟลด(Field)หลายช้ิน
ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันและขอมูลแตละชุดที่จัดเก็บในแฟมหรือระเบียน(Record)การจัดเก็บใน
ลักษณะนี้จะแยกออกเปนแฟมๆคลายกับการจัดเก็บในแฟมเอกสารที่ เปนกระดาษปกติแตมี
ประสิทธิภาพการใชงานและการบํารุงรักษาที่ดีกวา 
  ขอมูลหรือเรคคอรด(Record)หมายถึงกลุมของเขตขอมูลที่มีความสัมพันธกันแตละ
ขอมูลสามารถแสดงคุณลักษณะและคุณสมบัติของเร่ืองเดียวกัน 
 

 2. ประโยชนของการจัดทําระบบฐานขอมูล 
  การรวบรวมขอมูลตางๆ เขาเปนระบบฐานขอมูลโดยมีการออกแบบการวิเคราะหและ
สรางความสัมพันธของขอมูลซ่ึงมีประโยชนตอการใชงานในสํานักงานทั่วไปอยางมากดังนี้    
   2.1 ชวยลดปญหาของความซํ้าซอนของขอมูลที่จัดเก็บเนื่องจากในข้ันตอนของการ
ออกแบบฐานขอมูลเมื่อพบขอมูลบางสวนที่ซ้ําซอนกันก็จะสามารถลดและปรับขอมูลใหนอยลงขณะที่
ยังคงความสามารถในการเรียกดูขอมูลไดดังเดิมโดยใชการกําหนดความสัมพันธระหวางขอมูล     
   2.2 สามารถใชรวมกันไดหลายคนและหลายหนวยงานไดไมจํากัดเฉพาะโปรแกรมใน
ปจจุบันเทานั้นแตสามารถใชกับโปรแกรมที่จะพัฒนาในอนาคตดวย  
   2.3 สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงกันของขอมูลไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากความซ้ําซอน
ของขอมูลดังเหตุผลในขอแรกเมื่อลดความซ้ําซอนของขอมูลแลวระบบฐานขอมูลก็จะมีขอมูลเร่ือง
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ใดๆ อยูนอยชุดที่สุดซึ่งสะดวกในการแกไขปรับปรุงตางจากในกรณีที่มีขอมูลอยางเดียวกันหลายชุดถา
มีการแกไขแลวไมไดแกไขขอมูลครบทุกชุดเมื่อมีการเรียกใชขอมูลจะพบขอมูลเร่ืองเดียวกันแตมีเนื้อหา
ตางกัน  
  2.4 สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลทั้งในเร่ืองความถูกตองของขอมูลใน
แ ฟ ม ข อ มู ล (RelationalIntegrity)แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ข อ มู ล
(ReferentialIntegrity)สามารถควบคุมมาตรฐานของขอมูลไดทั้ งในลักษณะรูปแบบของขอมูล
(Format)การกําหนดรหัส (Coding)ในขอมูลเร่ืองเดียวกันใหเหมือนกัน 
   2.5 การจัดทําระบบฐานขอมูลจะเปนการวางแผนระบบขอมูลขององคกรหรือหนวยงาน
อยางมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียและความขัดแยงของขอมูลที่อาจจะมีข้ึนถาแตละแผนกแยกกัน
พัฒนาระบบขอมูลของตนเอง  
   2.6 สามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดเนื่องจากขอมูลตางๆถูก
นําเขามาจัดเก็บในระบบฐานขอมูลซึ่งอยูที่สวนกลางมีผูดูแลขอมูลอยางชัดเจนผูบริหารระบบ
ฐานขอมูล (DatabaseAdministration)ก็จะสามารถควบคุมการเขาใชการแกไขขอมูลของผูเขาใชทุก
คน 
  2.7 ทําใหมีความเปนอิสระในการจัดการฐานขอมูลถาตองการเปล่ียนแปลงวิธีการ
จัดเก็บหรือการเรียกใชขอมูลการประยุกตใชทําไดงาย  
 

 3. องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
  เนื่องจากขอบเขตการจัดการฐานขอมูลนั้นกวางมากดังนั้นจึงจําแนกองคประกอบตางๆ 
ของฐานขอมูลไดดังนี้  
  3.1 Userคือผูใชงานฐานขอมูลโดยคนเหลานั้นไมจําเปนตองมีความรู เกี่ยวกับ
ฐานขอมูลก็ไดแตรูวาตองการขอมูลอะไรบางในการทํางาน  
  3.2 Dataคือขอมูลในฐานขอมูลเปนสวนที่ถูกนํามาใชงานถูกเก็บอยูภายในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสโดยในมุมมองของผูใชงานนั้นขอมูลจะถูกเก็บไวในตารางตางๆของฐานขอมูล  
  3.3 DBMS(DatabaseManagement System)คือซอฟตแวรที่ทําหนาที่คอยจัดการดูแล
ฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดงายมีประสิทธิภาพและรักษาขอมูลที่เก็บอยูภายในใหเช่ือถือไดเสมอ 
  3.4 DatabaseServerคือระบบคอมพิวเตอรที่เก็บขอมูลในฐานขอมูลซึ่งมักจะติดต้ัง 
DBMSไวภายในคอยทําหนาที่จัดการฐานขอมูลโดยปกติมักจะเปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพการ
ทํางานในระดับสูงมากเพราะตองคอยรับการใชงานพรอมๆกันจากUser 
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  3.5 DBA(DatabaseAdministrator)คือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลรักษาฐานขอมูลโดย
จะใชDBMSเปนเคร่ืองมือและคอยจัดการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับฐานขอมูล 

4. การออกแบบและสรางฐานขอมูล 
  การออกแบบและสรางฐานขอมูลจะตองคํานึงถึงระบบขอมูลที่จะสรางข้ึนในดานของ

รายละเอียดขอมูลบุคคลผูใชขอมูลและงานที่เกี่ยวของกับขอมูลหลักการออกแบบระบบฐานขอมูลการ

ออกแบบระบบฐานขอมูลมีหลักการดังนี้  

  4.1 ต้ังวัตถุประสงคของระบบฐานขอมูลใหชัดเจนวาจะสรางระบบฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลเร่ืองใด 
  4.2 ต้ังวัตถุประสงคในการใชงานระบบฐานขอมูลใหชัดเจนวาจะใชเพื่ออะไรรวมทั้ง
ขอมูลและรายงานที่ตองการจะไดจากระบบฐานขอมูลนี้  
  4.3 วิเคราะหระบบฐานขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน(อาจเปนเอกสารแบบเดิมหรือเปน
ระบบคอมพิวเตอรก็ได)รวบรวมเอกสารขอมูลเขาสูระบบและที่จะเกิเปนรายงานของระบบทุกแบบ
แหลงที่ไดมาของขอมูล 
        4.4 สอบถามผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลที่จะสรางข้ึนถึงลักษณะการใช
งานขอมูล(ความถี่รูปแบบที่ใช)และความจําเปนในการใชงานขอมูลแตละสวน 
   4.5 วิเคราะหใหไดรายการขอมูล(DataItem)ที่จําเปนตองเก็บเขาสูระบบฐานขอมูลนี้ 
   4.6 จัดขอมูลที่จะตองเก็บในระบบออกเปนกลุมตามความสัมพันธของขอมูลวาเปนเร่ือง
เดียวกันหรือไมขอมูลแตละกลุมจะถูกสรางข้ึนเปนแตละแฟมขอมูล(File-Table) 
   4.7 วิเคราะหขอมูลแตละแฟมเพื่อกําหนดหัวขอ(Field)ใหครบถวน 
   4.8 พิ จ า ร ณ า ห า ฟ ล ด ห ลั ก ทั้ ง ห ม ด
(PrimaryKeyField,CandidateKeyFields,ForeignKeyFields 
   4.9 วิเคราะหโครงสรางตารางขอมูลตามหลักการNormalizationเพื่อใหไดตารางขอมูล
ที่มีโครงสรางRelationalที่ถูกตอง  
   4.10 จากแฟมขอมูลฟลดขอมูลและฟลดหลักพิจารณาความซํ้าซอนของขอมูลระหวาง
แฟมขอมูลการกําหนดความสัมพันธระหวางแฟมขอมูลในระบบฐานขอมูล     
 4.11กําหนดลักษณะของขอมูลแตละหัวขอดังนี้  
             4.11.1 ขนาดของฟลด(Size) 
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  4.11.2 รูปแบบขอมูลที่ตองการแสดง(Format) 
             4.11.3 รูปแบบการปอนขอมูล(InputMask) 
             4.11.4 คาโดยปริยาย(DefaultValue) 
             4.11.5 ขอบเขตของขอมูล(Boumdary) 
             4.11.6 ฟลดที่เปนเอกลักษณ(Unique)(ซ้ําไมได) 
             4.11.7 ฟลดที่ตองการจะเรียงลําดับขอมูล วิธีเรียงลําดับขอมูล 
             4.11.8 เปนฟลดที่ตองการจะปอนขอมูลเสมอหรือไม(Required)  
 4.12 ออกแบบรูปแบบจอภาพในการสั่งงาน รูปแบบรายงานที่ตองการหัวขอที่จําเปนใน
การใชงาน 
      4.13 กําหนดลักษณะการทํางานกับระบบฐานขอมูลที่ชัดเจน  
             4.13.1 การปอนขอมูล – ผูปอนขอมูล–เวลาที่ปอนขอมูล 
             4.13.2 การแกไข-ผูมีสิทธิในการแกไข 
             4.13.3 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
             4.13.4 การสํารองขอมูลคาบเวลาและวิธีการฟนฟูขอมูลที่เสียหายใหกลับคืนมา
ใชงานได                     
      4.14 เมื่อไดขอมูลตามตองการแลวก็สรางระบบฐานขอมูลข้ึนได 
 

 5. ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 
 การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของ
แฟมขอมูลเพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีสวนที่สําคัญกวาการจัดเก็บขอมูลในรูปของ
แฟมขอมูลดังนี้  
 5.1 ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน ขอมูลบางชุดที่อยูในรูปของแฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยู
หลายๆแหงเพราะมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคนเมื่อใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยใหความซ้ําซอนของ
ขอมูลลดนอยลงเชนขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคนผูใชแตละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของ
ตนเอง ะรบบฐานขอมูลจะลดการซ้ําซอนของขอมูลเหลานี้ใหมากที่สุดโดยจัดเก็บในฐานขอมูลไวที่
เดียวกันผูใชทุกคนที่ตองการใชขอมูลชุดนี้จะใชโดยผานระบบฐานขอมูลทําใหไมเปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บขอมูลและลดความซํ้าซอนลงได 
 5.2 รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียวในกรณีที่มี
ขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูลขอมูลเหลานี้จะตองตรงกันถามีการแกไขขอมูลนี้
ทุกๆแหงที่ขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดยอัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล  
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 5.3 การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวกการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาไปใช
ฐานขอมูลไดเรียกวามีสิทธิสวนบุคคล(privacy)ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัย(security)ของขอมูลดวย
ฉะนั้นผูใดจะมีสิทธิ์ที่จะเขาถึงขอมูลไดจะตองมีการกําหนดสิทธิ์กันไวกอนและเมื่อเขาไปใชขอมูลนั้นๆ
ผูใชจะเห็นขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบที่ ผูใชออกแบบไวตัวอยางเชนผูใชสราง
ตารางขอมูลข้ึนมาและเก็บลงในระบบฐานขอมูลระบบจัดการฐานขอมูลจะเก็บขอมูลเหลานี้ลงใน
อุปกรณเก็บขอมูลในรูปแบบของ ระบบจัดการฐานขอมูลซ่ึงอาจเก็บขอมูลเหลานี้ลงในแผนจานบันทึก
แมเหล็กเปนระเบียนบล็อกหรืออ่ืนๆผูใชไมจําเปนตองรับรูวาโครงสรางของแฟมขอมูลนั้นเปนอยางไร
ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลดังนั้นถาผูใชเปล่ียนแปลงลักษณะการเก็บขอมูลเชน
เปล่ียนแปลงรูปแบบของตารางเสียใหมผูใชก็ไมตองกังวลวาขอมูลของเขาจะถูกเก็บลงในแผนจาน
บันทึกแมเหล็กในลักษณะใดระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการใหทั้งหมดในทํานองเดียวกันถา
ผูออกแบบระบบฐานขอมูลเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูลผูใชก็ไมตองแกไข
ฐานขอมูลที่เขาออกแบบไวแลวระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการใหลักษณะเชนนี้เรียกวาความไม
เกี่ยวของกันของขอมูล(Data independent) 
 5.4 สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนที่เก็บรวบรวมขอมูล
ทุกอยางไวผูใชแตละคนจึงสามารถที่จะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูลซ่ึงถาขอมูลไมไดถูกจัดใหเปน
ระบบฐานขอมูลแลวผูใชก็จะใชไดเพียงขอมูลของตนเองเทานั้นขอมูลของระบบเงินเดือนขอมูลของ
ระบบงานบุคคลถูกจัดไวในระบบแฟมขอมูลผูใชที่ใชขอมูลระบบเงินเดือนจะใชขอมูลไดระบบเดียวแต
ถาขอมูลทั้ง 2ถูกเก็บไวเปนฐานขอมูลซ่ึงถูกเก็บไวในที่ที่เดียวกันผูใชทั้ง2ระบบก็จะสามารถเรียกใช
ฐานขอมูลเดียวกันไดไมเพียงแตขอมูลเทานั้นสําหรับโปรแกรมตางๆ ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็จะ
สามารถใชรวมกันได  
 5.5 มีความเปนอิสระของขอมูลเมื่อผูใชตองการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนข้ึนมาจะสามารถสรางขอมูลนั้นข้ึนมาใชใหมไดโดยไมมี
ผลกระทบตอระบบฐานขอมูลเพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะไมกระทบตอโครงสรางที่
แทจริงของการจัดเก็บขอมูลนั่นคือการใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความเปนอิสระระหวางการ
จัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช  
 5.6 สามารถขยายงานไดงาย เมื่อตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของจะสามารถเพิ่ม
ไดอยางงายไมซับซอนเนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูลจึงไมมีผลกระทบตอขอมูลเดิมที่มีอยู  
 5.7 ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐานเนื่องจากการจัดพิมพ
ขอมูลในระบบที่ไมไดใชฐานขอมูลผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเองเฉพาะฉะนั้นแตละ
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คนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติในกรณีที่ขอมูลเสียหายดวยตนเองและดวย
วิธีการของตนเองจึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานแตเมื่อมาเปนระบบฐานขอมูลแลวการบูรณะ
ขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดูแลเพียงคนเดียวที่ดูแลทั้งระบบซึ่งยอมตอง
มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน  
 
เอกสารที่เก่ียวของกับวงจรการพัฒนาระบบ 
 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ  
 วงจรการพัฒนาระบบ(SystemDevelopmentLife Cycle:SDLC)ระบบสารสนเทศ
ทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันต้ังแตเกิดจนตายวงจรนี้จะเปนข้ันตอนที่เปนลําดับต้ังแตตนจนเสร็จ
เรียบรอยเปนระบบท่ีใชงานไดซึ่งนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดีวาในแตละข้ันตอนจะตอง
ทําอะไรและทําอยางไรข้ันตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน7ข้ันดวยกันคือ  
 1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
 2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 3. วิเคราะห (Analysis) 
 4. ออกแบบ (Design) 
 5. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
 6. การปรับเปล่ียน (Conversion) 
 7. บํารุงรักษา (Maintenance) 

 
 ขั้นตอนที่1เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
  ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูบริหารหรือผูใชตระหนักวาตองการระบบ
สารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม ไดแกระบบเอกสารในตูเอกสาร ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่
ตอบสนองความตองการในปจจุบัน  
 ปจจุบันผูบริหารตื่นตัวกันมากที่จะใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน
ของตนในงานธุรกิจอุตสาหกรรมหรือใชในการผลิต ตัวอยางเชนบริษัทของเราจํากัดติดตอซื้อสินคาจาก
ผูขายหลายบริษัทซึ่งบริษัทของเราจะมีระบบMISที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทของเราติดคาง
ผูขายอยูแตระบบเก็บขอมูลผูขายไดเพียง1,000รายเทานั้นแตปจจุบันผูขายมีระบบเก็บขอมูลถึง 900
รายและอนาคตอันใกลนี้จะเกิน1,000รายดังนั้นฝายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะหระบบเขามาศึกษาแกไข
ระบบงานปญหาที่สําคัญของระบบสารสนเทศในปจจุบันคือระบบเขียนมานานแลว สวนใหญเขียนมา
เพื่อติดตามเร่ืองการเงินไมไดมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูลขาวสารในการตัดสินใจแตปจจุบันฝายบริหาร



23 
 

ตองการดูสถิติการขายเพื่อใชในการคาดคะเนในอนาคตหรือความตองการอื่นๆเชนสินคาที่มียอดขาย
สูงหรือสินคาที่ลูกคาตองการสูง หรือการแยกประเภทสินคาตางๆที่ทําไดไมงายนักการที่จะแกไขระบบเดิม
ที่มีอยูแลวไมใชเร่ืองที่งายนักหรือแมแตการสรางระบบใหมดังนั้นควรจะมีการศึกษาเสียกอนวาความ
ตองการของเราเพียงพอที่เปนไปไดหรือไมไดแก"การศึกษาความเปนไปได" (FeasibilityStudy)  
 ขั้นตอนที่2ศึกษาความเปนไปได(FeasibilityStudy) 
 จุดประสงคของการศึกษาความเปนไปไดก็คือการกําหนดวาปญหาคืออะไรและตัดสินใจ
วาการพัฒนาสรางระบบสารสนเทศหรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสีย
คาใชจายและเวลานอยที่สุดและไดผลเปนที่นาพอใจปญหาตอไปคือนักวิเคราะหระบบจะตอง
กําหนดใหไดวาการแกไขปญหาดังกลาวมีความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคลากรปญหาทางเทคนิคก็
จะเก่ียวของกับเร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือเกาๆถามี รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรซอฟตแวรดวย 
ตัวอยางคือคอมพิวเตอรที่ใชอยูในบริษัทเพียงพอหรือไมคอมพิวเตอรอาจจะมีเนื้อที่ของฮารดดิสกไม
เพียงพอ รวมทั้งซอฟตแวรวาอาจจะตองซื้อใหมหรือพัฒนาข้ึนใหมเปนตนความเปนไปไดทางดาน
บุคลากรคือบริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดต้ังระบบเพียงพอหรือไมถาไมมีจะหาได
หรือไมจากที่ใดเปนตนนอกจากนั้นควรจะใหความสนใจวาผูใชระบบมีความคิดเห็นอยางไรกับการ
เปล่ียนแปลงรวมทั้งความเห็นของผูบริหารดวย สุดทายนักวิเคราะหระบบตองวิเคราะหไดวาความ
เปนไปไดเร่ืองคาใชจายรวมทั้งเวลาที่ใชในการพัฒนาระบบและที่สําคัญคือผลประโยชนที่จะไดรับ 
เร่ืองเวลาเปนส่ิงสําคัญเชนการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับผูขายใหไดมากกวา1,000บริษัทนั้น ควร
ใชเวลาไมเกิน1ปต้ังแตเร่ิมตนจนใชงานไดคาใชจายเร่ิมต้ังแตพัฒนาจนถึงใชงานไดจริงไดแก เงินเดือน 
เคร่ืองมือ อุปกรณ ตางๆ เปนตนพูดถึงเ ร่ืองผลประโยชนที่ได รับอาจมองเห็นไดไมงายนักแต
นักวิเคราะหระบบควรมองและตีออกมาในรูปเงินใหไดเชนเมื่อนําระบบใหมเขามาใชอาจจะทําให 
คาใชจายบุคลากรลดลงหรือกําไรเพิ่มมากข้ึนเชนทําใหยอดขายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูบริหารมีขอมูล
พรอมที่จะชวยในการตัดสินใจที่ดีข้ึนการคาดคะเนท้ังหลายเปนไปอยางหยาบๆเราไมสามารถหาตัว
เลขที่แนนอนตายตัวไดเนื่องจากทั้งหมดยังไมไดเกิดข้ึนจริงหลังจากเตรียมตัวเลขเรียบรอยแลว 
นักวิเคราะหระบบก็นําตัวเลขคาใชจายและผลประโยชน(Cost-Benefit)มาเปรียบเทียบกัน 
 

 
 ขั้นตอนที่3การวิเคราะห(Analysis) 
 เร่ิมเขาสูการวิเคราะหระบบการวิเคราะหระบบเร่ิมต้ังแตการศึกษาระบบการทํางานของ
ธุรกิจนั้นในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาวาทํางานอยางไร เพราะ
เปนการยากท่ีจะออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไรหรือธุรกิจดําเนินการ
อยางไรหลังจากนั้นกําหนดความตองการของระบบใหมซึ่งนักวิเคราะหระบบจะตองใชเทคนิคในการ
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เก็บขอมูล(Fact-Gathering Techniques)ดังรูปไดแกศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานใน
ปจจุบันสัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบเอกสารที่มีอยูไดแก คูมือการใชงาน
แผนผังใชงานขององคกรรายงานตางๆที่หมุนเวียนในระบบการศึกษาวิธีการทํางานในปจจุบันจะทําให
นักวิเคราะหระบบรูวาระบบจริงๆทํางานอยางไรซึ่งบางคร้ังคนพบขอผิดพลาดได ตัวอยางเชนเมื่อ
บริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินจะมีข้ันตอนอยางไรในการจายเงินข้ันตอนที่เสมียนปอนใบเรียกเก็บเงิน
อยางไรเฝาสังเกตการทํางานของผูเกี่ยวของเพื่อใหเขาใจและเห็นจริงๆวาข้ันตอนการทํางานเปนอยางไร
ซึ่งจะทําใหนักวิเคราะหระบบคนพบจุดสําคัญของระบบวาอยูที่ใดการสัมภาษณเปนศิลปะอยางหนึ่งที่
นักวิเคราะหระบบควรจะตองมีเพื่อเขากับผูใชไดงายและสามารถดึงส่ิงที่ตองการจากผูใชไดเพราะวา
ความตองการของระบบคือส่ิงสําคัญที่จะใชในการออกแบบตอไปถาเราสามารถกําหนดความตองการ
ไดถูกตองการพัฒนาระบบในข้ันตอนตอไปก็จะงายข้ึนเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะนํามาเขียนรวม
เปนรายงานการทํางานของระบบซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเปนรูปแทนที่จะรายยาวออกมาเปน
ตัวหนังสือการแสดงแผนภาพจะทําใหเราเขาใจไดดีและงายข้ึน หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบอาจจะ
นําขอมูลที่รวบรวมไดนํามาเขียนเปน "แบบทดลอง"(Prototype) หรือตัวตนแบบแบบทดลองจะเขียนข้ึน
ดวยภาษาคอมพิวเตอรตางๆ และที่ชวยใหงายข้ึนไดแกภาษายุคที่4(Fourth Generation Language) 
เปนการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ึนมาเพื่อใชงานตามที่เราตองการไดดังนั้นแบบทดลองจึงชวยลด
ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนไดเม่ือจบขั้นตอนการวิเคราะหแลวนักวิเคราะหระบบจะตองเขียนรายงาน
สรุปออกมาเปนขอมูลเฉพาะของปญหา(Problem Specification)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดของ
ระบบเดิมซึ่งควรจะเขียนมาเปนรูปภาพแสดงการทํางานของระบบพรอมคําบรรยายกําหนดความ
ตองการของระบบใหมรวมทั้งรูปภาพแสดงการทํางานพรอมคําบรรยายขอมูลและไฟลที่จําเปน
คําอธิบายวิธีการทํางานและส่ิงที่จะตองแกไขรายงานขอมูลเฉพาะของปญหาของระบบขนาดกลางควร
จะมีขนาดไมเกิน100-200หนากระดาษ  
 

 ขั้นตอนที่4การออกแบบ (Design) 
 ในระยะแรกของการออกแบบนักวิเคราะหระบบจะนําการตัดสินใจ ของฝายบริหารที่ได
จากข้ันตอนการวิเคราะหการเลือกซื้อคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรดวย(ถามีหรือเปนไปได) 
หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตางๆที่เขียนข้ึนในข้ันตอนการวิเคราะหมาแปลงเปน
แผนภาพลําดับข้ัน(แบบตนไม)ดังรูปขางลางเพื่อใหมองเห็นภาพลักษณที่แนนอนของโปรแกรมวามี
ความสัมพันธกันอยางไรและโปรแกรมอะไรบางที่จะตองเขียนในระบบหลังจากนั้นก็เร่ิมตัดสินใจวาควร
จะจัดโครงสรางจากโปรแกรมอยางไรการเชื่อมระหวางโปรแกรมควรจะทําอยางไรในข้ันตอนการ
วิเคราะหนักวิเคราะหระบบตองหาวา"จะตองทําอะไร (What)" แตในข้ันตอนการออกแบบตองรูวา"
จะตองทําอยางไร (How)"ในการออกแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงความปลอดภัย (Security)ของระบบดวย
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เพื่อปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน เชน "รหัส" สําหรับผูใชที่มีสิทธิ์สํารองไฟลขอมูลทั้งหมด เปน
ตนนักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา(InputFormat)ออกแบบรายงาน 
(Report Format)และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Fromat)หลักการการออกแบบฟอรมขอมูลขา
เขาคืองายตอการใชงานและปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนถัดมาระบบจะตองออกแบบวิธีการใช
งานเชนกําหนดวาการปอนขอมูลจะตองทําอยางไรจํานวนบุคลากรที่ตองการในหนาที่ตางๆ แตถา
นักวิเคราะหระบบตัดสินใจวาการซ้ือซอฟตแวรดีกวาการเขียนโปรแกรมข้ันตอนการออกแบบก็ไม
จําเปนเลยเพราะสามารถนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานไดทันทีส่ิงที่นักวิเคราะหระบบออกแบบมา
ทั้งหมดในข้ันตอนที่กลาวมาทั้งหมดจะนํามาเขียนรวมเปนเอกสารชุดหนึ่งเรียกวา"ขอมลูเฉพาะของการ
ออกแบบระบบ"(SystemDesignSpecification)เม่ือสําเร็จแลวโปรแกรมเมอรสามารถใชเปนแบบใน
การเขียนโปรแกรมไดทันที่สําคัญกอนที่จะสงถึงมือโปรแกรมเมอรเราควรจะตรวจสอบกับผูใชวาพอใจ
หรือไมและตรวจสอบกับทุกคนในทีมวาถูกตองสมบูรณหรือไมและแนนอนที่สุดตองสงใหฝายบริหาร
เพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไปหรือไมถาอนุมัติก็ผานเขาสูข้ันตอนการสรางหรือพัฒนาระบบ
(Construction)  
 

 ขั้นตอนที่ 5การพัฒนาระบบ (Construction) 
 ในข้ันตอนนี้โปรแกรมเมอรจะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมวาทํางานถูกตองหรือไม 
ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงที่เลือกแลวถาทุกอยางเรียบรอยเราจะไดโปรแกรมที่พรอมที่จะนําไปใช
งานจริงตอไปหลังจากนั้นตองเตรียมคูมือการใชและการฝกอบรมผูใชงานจริงของระบบระยะแรกใน
ข้ันตอนนี้นักวิเคราะหระบบตองเตรียมสถานที่สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแลวจะตองตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรทํางานเรียบรอยดีโปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมตามขอมูลที่ไดจากเอกสารขอมูลเฉพาะ
ของการออกแบบ(DesignSpecification)ปกติแลวนักวิเคราะหระบบไมมีหนาที่เกี่ยวของในการเขียน
โปรแกรมแตถาโปรแกรมเมอรคิดวาการเขียนอยางอ่ืนดีกวาจะตองปรึกษานักวิเคราะหระบบเสียกอน 
เพื่อที่วานักวิเคราะหจะบอกไดวาโปรแกรมที่จะแกไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม 
โปรแกรมเมอรเขียนเสร็จแลวตองมีการทบทวนกับนักวิเคราะหระบบและผูใชงานเพื่อคนหา
ขอผิดพลาดวิธีการนี้เรียกวา"Structure Walkthrough"การทดสอบโปรแกรมจะตองทดสอบกับขอมูลที่
เลือกแลวชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผูใชการทดสอบเปนหนาที่ของโปรแกรมเมอรแตนักวิเคราะห
ระบบตองแนใจวาโปรแกรมทั้งหมดจะตองไมมีขอผิดพลาด หลังจากนั้นตองควบคุมดูแลการเขียนคูมือ
ซึ่งประกอบดวยขอมูลการใชงานสารบัญการอางอิง "Help"บนจอภาพเปนตนนอกจากขอมูลการใชงาน
แลวตองมีการฝกอบรมพนักงานที่จะเปนผูใชงานจริงของระบบเพื่อใหเขาใจและทํางานไดโดยไมมี
ปญหาอาจจะอบรมตัวตอตัวหรือเปนกลุมก็ได 
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 ขั้นตอนที่6การปรับเปลี่ยน(Construction) 
 ข้ันตอนนี้บริษัทนําระบบใหมมาใชแทนของเกาภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ 

การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอยและในที่สุดบริษัทเร่ิมตนใชงานระบบใหมนี้ไดการนําระบบเขามา
ควรจะทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอยที่ดีที่สุดคือใชระบบใหมควบคูไปกับระบบเกาไปสักระยะหนึ่ง 
โดยใชขอมูลชุดเดียวกันแลวเปรียบเทียบผลลัพธวาตรงกันหรือไมถาเรียบรอยก็เอาระบบเกาออกได 
แลวใชระบบใหมตอไป  

 

 ขั้นตอนที่7บํารุงรักษา(Maintenance) 
 การบํารุงรักษาไดแกการแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลวสาเหตุที่ตองแกไข

โปรแกรมหลังจากใชงานแลวสาเหตุที่ตองแกไขระบบสวนใหญมี2ขอคือ1.มีปญหาในโปรแกรม 
(Bug)และ2.การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปล่ียนไปจากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแลวทั้งหมด
ประมาณ40%ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรมเนื่องจากมี"Bug"ดังนั้นนักวิเคราะหระบบควรให
ความสําคัญกับการบํารุงรักษาซ่ึงปกติจะคิดวาไมมีความสําคัญมากนักเม่ือธุรกิจขยายตัวมากข้ึน 
ความตองการของระบบอาจจะเพิ่มมากข้ึนเชนตองการรายงานเพิ่มข้ึนระบบที่ดีควรจะแกไขเพิ่มเติมส่ิง
ที่ตองการไดการบํารุงรักษาระบบควรจะอยูภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบเมื่อผูบริหารตองการ
แกไขสวนใดนักวิเคราะหระบบตองเตรียมแผนภาพตางๆและศึกษาผลกระทบตอระบบและใหผูบริหาร
ตัดสินใจตอไปวาควรจะแกไขหรือไม 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบเว็บไซต  
 

 เว็บไซตเปนส่ือที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ตซ่ึงเว็บไซตเปนส่ือที่อยูในความ
ควบคุมของผูใชโดยสมบูรณกลาวคือผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใดและจะไมเลือกดู
เว็บไซตใดไดตามตองการจึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรคและปญหาที่เกิดจากการออกแบบ
เว็บไซตผิดพลาดถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูนั้นไมมีประโยชนตอตัวเขาหรือไมเขาใจวาเว็บไซตนี้จะ
ใชงานอยางไรเขาก็สามารถที่จะเปล่ียนไปดูเว็บไซตอ่ืนๆไดอยางรวดเร็วเนื่องจากในปจจุบันมีเว็บไซต
อยูมากมายและยังมีเว็บไซดที่เกิดข้ึนใหมๆทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากข้ึนและสามารถเปรียบเทียบ
คุณภาพของเว็บไซดตางๆ ไดเอง 
 เว็บไซดที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงามมีการใชงานที่สะดวกยอมไดรับความสนใจจาก
ผูใชมากกวาเว็บไซดที่ดูสับสนวุนวายมีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอนอกจากนี้ยังใชเวลาในการ
แสดงผลแตละหนานานเกินไปซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดีทั้งส้ิน 
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 ดังนั้นการออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซดใหประทับใจผูใช 
ทําใหเขาอยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคตซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดที่ดีมีประโยชนแลว 
ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอ่ืนๆอีกดวย 
 

 1. องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต  
การออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพนั้นตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ 
  1.1 ความเรียบงาย (Simplicity) 
   หมายถึงการจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะองคประกอบหลักกลาวคือใน
การสื่อสารเนื้อหากับผูใชนั้นเราตองเลือกเสนอส่ิงที่เราตองการนําเสนอจริงๆออกมาในสวนของกราฟก
สีสันตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหวตองเลือกใหพอเหมาะถาหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสราง
ความคําราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตที่ไดรับการออกแบบที่ดีไดแกเว็บไซตของบริษัทใหญๆ อยางเชน
AppleAdobeMicrosoftหรือKokiaที่มีการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอนและใชงาน
อยางสะดวก 
 1.2 ความสม่ําเสมอ ( Consistency) 
 หมายถึงการสรางความสม่ําเสมอใหเกิดข้ึนตลอดทั้งเว็บไซตโดยอาจเลือกใช
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ไดเพราะถาหากวาแตละหนาในเว็บไซตนั้นมีความแตกตางกันมาก
จนเกินไปอาจทําใหผูใชเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บไซตเดิมหรือไมเพราะฉะนั้นการ
ออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบสไตลของกราฟกระบบเนวิเกช่ัน(Navigation) และโทน
สีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 
 1.3 ความเปนเอกลักษณ (Identity) 
 ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปนหลักเนื่องจากเว็บไซต
จะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรการเลือกใชตัวอักษร ชุดสีรูปภาพหรือกราฟกจะมีผล
ตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมากตัวอยางเชนถาเราตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรากลับ
เลือกสีสันและกราฟกมากมายอาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของสวนสนุกซ่ึงสงผลตอความเชื่อถือ
ขององคกรได 
 1.4 เนื้อหา(UsefulContent) 
 ถือเปนส่ิงสําคัญที่สุดในเว็บไซตเนื้อหาในเว็บไซตตองสมบูรณและไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเนื้อหาที่ผูใชตองการใหถูกตองและ
สมบูรณเนื้อหาที่สําคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคข้ึนมาเองและไมไปซ้ํากับเว็บอ่ืน เพราะ
จะถือเปนส่ิงที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอแตถาเปนเว็บที่ลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืนๆมาเมื่อใดก็
ตามที่ผูใชทราบวาขอมูลนั้นมาจากเว็บใดผูใชก็ไมจําเปนตองกลับมาใชงานลิงคเหลานั้นอีก 
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 1.5 ระบบเนวิเกช่ัน(User-FriendlyNavigation) 
 เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอเว็บไซตมากเพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความ
สับสนระหวางดูเว็บไซตระบบเนวิเกช่ันจึงเปรียบเสมือนปายบอกทางดังนั้นการออกแบบเนวิเกช่ัน จึง
ควรใหเขาใจงายใชงานไดสะดวกถามีการใชกราฟกก็ควรส่ือความหมายตําแหนงของการวางเนวิเกชั่นก็
ควรวางใหสม่ําเสมอเชนอยูตําแหนงบนสุดของทุกหนาเปนตนซ่ึงถาจะใหดีเม่ือมีเนวิเกช่ันที่เปนกราฟก
ก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกช่ันที่เปนตัวอักษรไวสวนลางดวยเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชที่ยกเลิก
การแสดงผลภาพกราฟกบนเว็บเบราเซอร 
 1.6 คุณภาพของส่ิงที่ปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) 
 ลักษณะที่นาสนใจของเว็บไซตนั้นข้ึนอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญแต
โดยรวมแลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซตที่นาสนใจนั้นสวนประกอบตางๆควรมีคุณภาพเชนกราฟกควร
สมบูรณไมมีรอยหรือขอบข้ันบันไดใหเห็นชนิดตัวอักษรอานงายสบายตามีการเลือกใชโทนสีที่เขากัน
อยางสวยงามเปนตน 
 1.7 ความสะดวกของการใชในสภาพตางๆ(Compatibility) 
 การใชงานของเว็บไซตนั้นไมควรมีขอบจํากัดกลาวคือตองสามารถใชงานไดดีใน
สภาพแวดลอมที่หลากหลายไมมีการบังคับใหผูใชตองติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเว็บ
บราวเซอรควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการสามารถแสดงผลไดในทุกความละเอียด
หนาจอซ่ึงหากเปนเว็บไซตที่มีผูใชบริการมากและกลุมเปาหมายหลากหลายควรใหความสําคัญกับ
เร่ืองนี้ใหมาก  
 1.8 ความคงที่ในการออกแบบ(DesignStability) 
 ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพถูกตองและเช่ือถือไดควรให
ความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมากตองออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอยาง
รอบคอบถาเว็บที่จัดทําข้ึนอยางลวกๆไมมีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการขอมูล ถามี
ปญหามากข้ึนอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใชหมดความเช่ือถือ 
 1.9 ความคงที่ของการทํางาน(FunctionStability) 
 ระบบการทํางานตางๆในเว็บไซตควรมีความถูกตองแนนอนซ่ึงตองไดรับการ
ออกแบบสรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอตัวอยางเชนลิงคตางๆในเว็บไซตตองตรวจสอบวายัง
สามารถลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไมเพราะเว็บไซตอ่ืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาปญหาที่เกิด
จากลิงคก็คือลิงคขาดซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก 
 
2. การออกแบบเว็บไซต 
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 ในการออกแบบเว็บไซตนั้นประกอบดวยกระบวนการตางๆมากมาย เชนการออกแบบ
โครงสราง ลักษณะหนาตาหรือการเขียนโปรแกรมแตมีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซตโดยขาดการวางแผน
และทํางานไมเปนระบบตัวอยางเชนการลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ เนื้อหาและ
รูปแบบก็เปนไปตามที่นึกข้ึนไดขณะนั้นและเมื่อเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลยทําใหเว็บนั้นมีเปาหมายและ
แนวทางที่ไมแนนอนผลลัพธที่ไดจึงเส่ียงกับความลมเหลวคอนขางมาก 

 ความลมเหลวที่พบเห็นไดทั่วไปไดแกเว็บที่แสดงขอความวาอยูระหวางการกอสราง 
(UnderConstructionหรือComingsoon)ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดการวางแผนทีดี่บางเวบ็ถอืไดวาตายไป
แลวเนื่องจากขอมูลไมทันสมัยขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีลาสมัยลิงคผิดพลาดสิ่งเหลานี้แสดงให
เห็นถึงการขาดการดูแลตรวจสอบและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

 การออกแบบเว็บไซตอยางถูกตองจะชวยลดความผิดพลาดเหลานี้และชวยลดความเส่ียง
ที่จะทําใหเว็บประสบความลมเหลวการออกแบบเว็บไซตที่ดีตองอาศัยการออกแบบและจัดระบบขอมลู
อยางเหมาะสม 
 กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซตคือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตกําหนด
กลุมผูใช ซึ่งการจะใหไดมาซึ่งขอมูลผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณส่ิงเหลานี้จะชวยให
เราสามารถออกแบบเนื้อหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใช
อยางแทจริง 
 2.1 กําหนดเปาหมายของเว็บไซต 
  ข้ันตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหแนชัด
เสียกอนเพื่อจะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายท่ีไดต้ังเอาไว โดยทั่วไปมักจะเขาใจวาการทํา
เว็บไซตมีจุดมุงหมายเพื่อบริการขอมูลของหนวยงานหรือองคกรเทานั้นแตในความเปนจริงแลว 
เว็บไซตแตละแหงก็จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกันออกไป 
 2.2 กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 
 ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายท่ีเขามาใชบริการเว็บไซต 
เพื่อที่จะไดตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจนตัวอยางเชนเว็บไซตที่มีกลุมผูใช
หลากหลายเชนเซิรชเอ็นจินเว็บทาและเว็บไดเรกทอร่ีแตเว็บไซตสวนใหญนั้นจะตอบสนองความ
ตองการเฉพาะกลุมเทานั้นไมสําหรับทุกคนเพราะคุณไมสามารถตอบสนองความตองการของคนที่
หลากหลายไดในเว็บไซตเดียว  
 2.3 ส่ิงที่ผูใชตองการจากเว็บ 
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 หลังจากที่ไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลวลําดับตอไปคือการ
ออกแบบเว็บไซตเพื่อดึงดูดผูใชงานใหไดนานท่ีสุดดวยการสรางส่ิงที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูใชโดยทั่วไป
แลว ส่ิงที่ผูใชคาดหวังจากการเขาชมเว็บไซตหนึ่งไดแก 
 - ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน 
 - ขาวและขอมูลที่นาสนใจ 
 - การตอบสนองตอผูใช 
 - ความบันเทิง 
 - ของฟรี 
 2.4 ขอมูลหลักที่ควรมีอยูในเว็บไซต 
 เมื่อทราบถึงความตองการที่ผูใชตองการไดรับเมื่อเขาชมเว็บไซตหนึ่งๆแลวก็
ออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลที่ผูใชตองการซึ่งขอมูลตอไปนี้เปนส่ิงที่ผูใชสวนใหญคาดหวังจะไดรับเมื่อ
เขาไปชมเว็บไซต 
 - ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
 - รายละเอียดของผลิตภัณฑ 
 - ขาวความคืบหนาและขาวจากส่ือมวลชน 
 - คําถามยอดนิยม 
 - ขอมูลในการติดตอ 
 

 3. ออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design) 
 หนาเว็บเปนส่ิงแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสูเว็บไซตและยังเปนส่ิงแรกที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวยหนาเว็บจึงเปนส่ิงสําคัญมากเพราะเปนส่ือกลางใหผูชม
สามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตนั้นไดโดยปกติหนาเว็บจะประกอบดวย 
รูปภาพ ตัวอักษรสีพื้น ระบบเนวิเกช่ัน และองคประกอบอ่ืนๆที่ชวยส่ือความหมายของเนื้อหาและ
อํานวยความสะดวกตอการใชงาน 
 หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือการใชรูปภาพและองคประกอบตางๆรวมกันเพื่อ
ส่ือความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจบนพื้นฐานของความเรียบงายและความสะดวกของผูใชการออกแบบ
เว็บไซตตองคํานึงถึง 
 3.1 ความเรียบงายไดแกมีรูปแบบที่เรียบงายไมซับซอนและใชงานไดสะดวกไมมีกราฟก
หรือตัวอักษรที่เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย  
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 3.2 ความสม่ําเสมอไดแกใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตเชนรูปแบบของหนา สไตล
ของกราฟกระบบเนวิเกชันและโทนสีควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 
 3.3 ความเปนเอกลักษณการออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกรเพราะ
รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้นๆเชนถาเปนเว็บไซตของทาง 
ราชการจะตองดูนาเช่ือถือไมเหมือนสวนสนุกฯลฯ 
 3.4 เนื้อหาที่มีประโยชนเนื้อหาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในเว็บไซตดังนั้นควรจัดเตรียมเนื้อหา
และขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอเนื้อหา
ไมควรซ้ํากับเว็บไซตอ่ืนจึงจะดึงดูดความสนใจ 
 3.5 ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงายตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวกใชกราฟก
ที่ส่ือความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจนมีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอเชนวางไว 
ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา  
 3.6 ลักษณะที่นาสนใจหนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ
องคประกอบตางๆเชนคุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณการใชสีการใชตัวอักษรที่อานงายสบายตา 
การใชโทนสีที่เขากันลักษณะหนาตาที่นาสนใจนั้นข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคล  
 3.7 การใชงานอยางไมจํากัดผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร
ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหนาจอตางๆ 
กันอยางไมมีปญหาเปนลักษณะสําคัฐสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก  
 3.8 คุณภาพในการออกแบบการออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบครอบสราง
ความรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพถูกตองและเชื่อถือได  
 3.9 ลิงคตางๆจะตองเช่ือมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตางๆใน
เว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูก 
 

 4. การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design)  
 โครงสรางเว็บไซท(SiteStructure )เปนแผนผังของการลําดับเนื้อหาหรือการจัดวาง
ตําแหนงเว็บเพจทั้งหมดซึ่งจะทําใหเรารูวาทั้งเว็บไซทประกอบไปดวยเนื้อหาอะไรบางและมีเว็บเพจ
หนาไหนที่ เกี่ยวของเช่ือมโยงถึงกันดังนั้นการออกแบบโครงสรางเว็บไซทจึงเปนเ ร่ืองสําคัญ 
เปรียบเสมือนกับการเขียนแบบอาคารกอนที่จะลงมือสรางเพราะจะทําใหเรามองเห็นหนาตาของเว็บ
ไซทเปนรูปธรรมมากข้ึนสามารถออกแบบระบบเนวิเกช่ันไดเหมาะสมและเปนแนวทางการทํางานที่
ชัดเจนสําหรับข้ันตอนตอๆไปนอกจากนี้โครงสรางเว็บไซทที่ดียังชวยใหผูชมไมสับสนและคนหาขอมูลที่
ตองการไดอยางรวดเร็ว 
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 วิธีการจัดโครงสรางเว็บไซทสามารถทําไดหลายแบบแตแนวคิดหลักๆที่นิยมใชกันมีอยู 2
แบบคือ 
 4.1 จัดตามกลุมเนื้อหา ( Content-based Structure )  
 4.2 จัดตามกลุมผูชม ( User-based Structure )  
 

 5. รูปแบบของโครงสรางเว็บไซท 
 เราสามารถวางรูปแบบโครงสรางเว็บไซทไดหลายแบบตามความเหมาะสมเชน 
 5.1 แบบเรียงลําดับ(Sequence)เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก 
หรือเว็บไซทที่มีการนําเสนอขอมูลแบบทีละข้ันตอน  
 5.2 แบบระดับชั้น(Hierarchy)เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจมากข้ึนเปน
รูปแบบที่เราจะพบไดทั่วไป  
 5.3 แบบผสม(Combination)เหมาะสําหรับเว็บไซทที่ซับซอนเปนการนําขอดีของ
รูปแบบทั้ง2ขางตนมาผสมกัน 

 

 6. การใชสีในการออกแบบเว็บไซต 
 การสรางสีสันบนหนาเว็บเปนส่ิงที่ส่ือความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจนการเลือกใช
สีใหเหมาะสมกลมกลืนไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใชแตยังสามารถทําใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางเว็บไซตไดสีเปนองคประกอบหลักสําหรับการตกแตงเว็บจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชสี 
 ระบบสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอรมีระบบการแสดงผลผานหลอดลําแสงที่เรียกวาCRT 
(Cathoderaytube)โดยมีลักษณะระบบสีแบบบวกอาศัยการผสมของของแสงสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงิน
หรือระบบสีRGBสามารถกําหนดคาสีจาก0ถึง255ไดจากการรวมสีของแมสีหลักจะทําใหเกิดแสงสีขาว
มีลักษณะเปนจุดเล็กๆบนหนาจอไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาไดจะมองเห็นเปนสีที่ถูกผสมเปนเนื้อ
สีเดียวกันแลวจุดแตละจุดหรือพิกเซล(Pixel)เปนสวนประกอบของภาพบนหนาจอคอมพิวเตอรโดย
จํานวนบิตที่ใชในการกําหนดความสามารถของการแสดงสีตางๆเพื่อสรางภาพบนจอนั้นเรียกวาบติเด็ป
(Bit-depth)ในภาษาHTMLมีการกําหนดสีดวยระบบเลขฐานสิบหกซึ่งมีเคร่ืองหมาย(#)อยูดานหนา
และตามดวยเลขฐานสิบหกจํานวนอักษรอีก6หลัก โดยแตละไบต(byte) จะมีตัวอักษรสองตัวแบง
ออกเปน 3กลุมเชน #FF12ACการใชตัวอักษรแตละไบตนี้เพื่อกําหนดระดับความเขมของแมสีแตละสี
ของชุดสีRGBโดย2หลักแรกแสดงถึงความเขมของสีแดง2หลักตอมา แสดงถึงความเขมของสีเขียว2
หลักสุดทายแสดงถึงความเขมของสีน้ําเงนิ 
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ภาพที2่  แสดงระบบสีRGB (จากเว็บไซตwww.webstyleguide.com) 
 
 สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณการส่ือความหมายที่เดนชัดกระตุนการรับรูทางดานจิตใจ
มนุษย สีแตละสีใหความรูสึก อารมณที่ไมเหมือนกัน สีบางสีใหความรูสึกสงบบางสีใหความรูสึก
ต่ืนเตนรุนแรงสีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบเว็บไซตดังนั้นการเลือกใชโทนสีภายใน
เว็บไซตเปนการแสดงถึงความแตกตางของสีที่แสดงออกทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือเศราโศกรูปแบบ
ของสีที่สายตาของมนุษยมองเห็น สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
 6.1 สีโทนรอน(Warm Colors)เปนกลุมสีที่แสดงถึงความสุขความปลอบโยนความ
อบอุนและดึงดูดใจสีกลุมนี้เปนกลุมสีที่ชวยใหหายจากความเฉ่ือยชามีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน 
 6.2 สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ ออนโยนเรียบรอยเปนกลุมสีที่มี
คนชอบมากที่สุดสามารถโนมนาวในระยะไกลได 
 6.3 สีโทนกลาง(Neutral Colors)สีที่เปนกลาง ประกอบดวยสีดําสีขาวสีเทาและสี
น้ําตาลกลุมสีเหลานี้คือสีกลางที่สามารถนําไปผสมกับสีอ่ืนๆเพื่อใหเกิดสีกลางข้ึนมา 
 
 

 สีโทนรอน   สีโทนเย็น 

ภาพที ่3แสดงรูปแบบของสีโทนรอนและสีโทนเย็น 
 ส่ิงที่ สําคัญตอผูออกแบบเว็บคือการเลือกใชสีสําหรับเว็บนอกจากจะมีผลตอการ
แสดงออกของเว็บแลวยังเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการดังนั้นจะเห็นวาสีแตละสีสามารถส่ือ
ความหมายของเว็บไดอยางชัดเจนความแตกตางความสัมพันธที่เกิดข้ึนยอมสงผลใหเว็บมีความ
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นาเชื่อถือมากยิ่งข้ึนชุดสีแตละชุดมีความสําคัญตอเว็บถาเลือกใชสีไมตรงกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลังฉะนั้นการใชสีอยาง
เหมาะสมเพื่อส่ือความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกัน 

 
สรุปแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการทําวิจัยคร้ังนี้เปน
อยางมากดังนี้ 
 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบการวิจัยเชิงพัฒนาทําใหผูวิจัยรูความหมายการออกแบบการ
วิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงพัฒนา และทําใหมีความเขาใจในกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาทั้งดาน
การวิจัย ข้ันตอนซ่ึงผูวิจัยไดยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 
 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลทําให
ผูวิจัยมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มากย่ิงข้ึนทําใหเกิดแนวคิดในการนําหลักการตางๆมาบูรณาการใชพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบทําใหผูวิจัยไดนําหลักการและ
แนวคิดทั้ง7ข้ันตอนคือเขาใจปญหาศึกษาความเปนไปไดวิเคราะหออกแบบสรางปรับเปลี่ยน การการ
บํารุงรักษามาเปนกรอบความคิดในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้ง
นี้ 
 นอกจากนี้การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบเว็ปไซตทําใหผูวิจัยเขาใจ
องคประกอบที่สําคัญในการสรางเว็ปไซตทั้งในเร่ืองของหลักการสรางวิธีการสรางการเลือกใชสี รูปแบบ
โครงสรางของเว็ปไซตทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิ
ทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 
 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 
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 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ
และโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือ
และโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒwww.swutube.com 
 2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
วีดิทัศนของสํานักส่ือและโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน บนเว็ป สําหรับผูใชงาน 

3. ดําเนินการเก็บขอมูล 
4. วิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 1.1 ประชากรหมายถึงบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาไปใช
งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒที่เขาไปใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษาแลวตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน31คนไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน

ของสํานักส่ือและ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบงเปน2ดาน ไดแก 
 2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิ
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ทัศนของสํานักส่ือและ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจบนเว็ป ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสําหรับ
ผูใชงาน 

 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน
ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูวิจัยไดดําเนินการสรางตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

1. ระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒwww.swutube.com 

1.1. ศึกษารวบรวมขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือฯ ที่มีอยูทั้งหมดต้ังแตอดีตที่บันทึกไว
ในดิจิตัล วีดิโอ ดิส (DVD)ขนาด 720x576, (VCD) ขนาด 320x388 และไฟลประเภทตางๆ ที่เก็บไวใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรเซอเวอร ของสํานักส่ือฯ ทั้งที่เปนแบบฟอรแม็ต Mov,Mpeg, Wmv, Avi, MP4,Divx
ทั้งนี้เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของวีดิทัศน กําหนดไพลฟอรแม็ตที่เปนกลาง และ
จัดเรียงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในวีดิทัศนใหสอดคลองกับการจัดการสรางระบบ 

1.2. วิเคราะหพฤติกรรมดานไอทีของผูใชงานระบบพบวา ผูใชงานมีพฤติกรรมการ
เรียกดูวิดีทัศนผานเว็ปไซตโดยใชอุปกรณในการเรียกชมหลากหลายชนิดดวยกัน ทั้งคอมพิวเตอรสวน
บุคคล แท็ปเล็ต และ สมารทโพน อีกทั้งมีพฤติกรรมสงตอ หรือ แชรวีดีทัศนที่ตัวเองสนใจผานเครือขาย
สังคมออนไลน โดยพฤติกรรมดังกลาวเปนขอมูที่สําคัญยิ่งในการกําหนดการออกแบบคุณลักษณะการ
ใชงานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา ใหมีความเหมาะสมกับผูใชงาน 

1.3. ศึกษาวิธีการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลจาก
หนังสือเอกสารเว็ปไซดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางฐานขอมูลเพื่อใชเปนขอมูลในการสราง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ซึ่งพบวาในการออกแบบพัฒนา
ระบบฐานขอมูลนั้นตองมีการวิเคราะหขอมูล จัดเรียง แยกแยะ กําหนดตัวแปรในการสืบคน ออกแบบ
ระบบฐานขอมูล กําหนดระบบการเรียกชม  กําหนดระบบการแชรผานเคร่ือขายสังคมออนไลน กําหนด
ชื่อฐานขอมูล ประเมินการใชงานโดย ผูชี่ยวชาญและผูใชงาน 

1.4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนโดยใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลMysql,Jquery,HTML, VimeoและCMS Wordpressโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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1.4.1. ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิ
ทัศนฯและวางแนวทางในการนําเสนอแลวนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
พิจารณาและตรวจสอบความเปนไปไดในการสรางระบบฯและความถูกตองของขอมูล 

1.4.2. จดโดเมน www.swutube.comพรอมเชาพื่นที่ในการจัดเก็บขอมูลวีดิ
ทัศน 

1.4.3. ลงโปรแกรมบน Server ที่สนับสนุน การเรียกดูวีดีทัศนผานระบบ
เครือขายที่สามารถรองรับการเขาถึงผานระบบปฏิบัติการ  iOS, Android, Windows และ Mac 

1.4.4. ออกแบบลักษณะของโฮมเพจและคุณลักษณะที่เกี่ยวของเชนการจัด
กลุมวีดิทัศนกรอบการคนหาขนาดภาพแบบThumbnailขนาดภาพที่แสดงผลลัพทสัญลักษณนํา
ทิศทางตางๆและองคประกอบอ่ืนๆ โดยใชระบบการจัดการ หรือ Control management System 
(CMS) Wordpress 

1.4.5. สรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนฯ
โดยใชโปรแกรมคุณสมบัติของเว็ปการจัดการวีดิทัศน Vimeoที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงลักษณะ
วีดิทัศนไปยังฐานขอมูลวีดิทัศนwww.swutube.comไดเปนอยางดี 

1.4.6. นําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนที่
สรางเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ 

1.4.7. ทําการปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

1.4.8. หลังจากที่ไดปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนตาม
ขอแนะนําผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเรียบรอยแลวจึงนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนที่สรางข้ึนไปทําการทดลองประเมินความพึงพอใจ กับกลุมตัวอยาง
ผูใชงาน 

2. แบบประเมินคุณภาพ สําหรับประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูเชี่ยวชาญ 

2.1. ศึกษาคุณลักษณะที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสราง
แบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการประเมิน 

2.2. ศึกษาและสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
2.3. สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการ

ประเมินจํานวน 1ชุดเปนการประเมินคุณภาพดานการออกแบบระบบฯ สําหรับผูเชี่ยวชาญดาน
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เทคโนโลยีการศึกษา 3ทาน ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5ระดับดังนี้ 
 

 ระดับ 5คะแนนหมายถึงคุณภาพดีมาก 
 ระดับ 4 คะแนนหมายถึงคุณภาพดี 
 ระดับ3 คะแนนหมายถึง คุณภาพปานกลาง 
 ระดับ 2 คะแนนหมายถึง คุณภาพตองปรับปรุง 
 ระดับ 1 คะแนนหมายถึงคุณภาพใชไมได 
 

 และผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนมีดังนี้ 
 

 คาเฉลี่ย4.51-5.00หมายถึงคุณภาพดีมาก 
 คาเฉลี่ย3.51-4.50หมายถึงคุณภาพดี 
 คาเฉลี่ย2.51-3.50หมายถึงคุณภาพปานกลาง 
 คาเฉลี่ย1.51-2.50หมายถึงคุณภาพตองปรับปรุง 

 คาเฉลี่ย1.00-1.50หมายถึงคุณภาพใชไมได  
 
 ในการประเมินคุณภาพของพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการ

สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษามศวผูวิจัยไดกําหนดเกณฑคุณภาพที่ระดับ 
3.51 ข้ึนไป 

3. แบบประเมินความพึงพอใจบนเว็ป www.swutube.com สําหรับผูใชงาน 
3.1. ศึกษาคุณลักษณะการสรางแบบสอบถามบนเว็ปไซต เพื่อสรางแบบประเมินใหมี

ความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการประเมิน 
3.2. สรางแบบประเมินความพึงพอใจใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่

ตองการประเมินจํานวน 1 ชุดเปนการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา สําหรับผูใชงาน ซึ่งเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 ระดับ  5  คะแนน หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับ  4  คะแนน หมายถึงพึงพอใจมาก 
 ระดับ  3  คะแนน หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ  2  คะแนนหมายถึง  พึงพอใจนอย 
 ระดับ  1  คะแนน หมายถึงไมพึงพอใจ 
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 และผลการประเมินความพึงพอใจ จากผูใชงานมีเกณฑในการแปลความหมาย
คะแนนมีดังนี้ 
 
 

 คาเฉลี่ย4.51 - 5.00  หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย3.51 - 4.50  หมายถึงพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย2.51 - 3.50  หมายถึงพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย1.51 - 2.50  หมายถึงพึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึงไมพึงพอใจ  
 
วิธีการดําเนินการเก็บขอมูล 
 
 ในการดําเนินการเก็บขอมูลเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดกําหนด
วีธีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. หลังจากผูวิจัยไดดําเนินการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสร็จ
เรียบรอยแลว ไดนํารับบสารสนเทศเพื่อการจัดเบและการสืบคนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
ประเมินคุณภาพ โดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน พรอมทั้งปรับปรุงแกไขจนกวาผลการประเมิน
คุณภาพจะเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 3.51 ข้ึนไป 

2. เมื่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพตามเกณฑที่ไดต้ังไวแลว ผูวิจัยได
ทําการเผยแพรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนwww.swutube.com
ใหบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทดลองใช โดยทดลองกับผูใชงาน31คนโดยผูวิจัย
ใหผูใชงานเขาใชระบบโดยใช คอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ต และ สมารทโพน แลวใหผูใชงาน
ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจบนเว็ป ที่ผูวิจัยไดออกแบบไว แลวนําขอมูล
ไปหาคาเฉล่ียความพึงพอใจที่มีตอการใชงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดเกณฑ
คํ่าน้ําหนักความพึงพอใจไวคือ 3.5 ข้ึนไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 



40 
 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงบรรยาย 
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1.   ดานการออกแบบระบบ  
1.1  ความเหมาะสมของการจัดกลุมวีดิทัศน 4.67 .577 คุณภาพดีมาก
1.2  ความถูกตองในการคนหาขอมูลวีดิทัศน 4.33 .577 คุณภาพดี
1.3  ความงายตอการคนหาขอมูลวีดิทัศน 4.33 .577 คุณภาพดี

รวม 4.44 .577 คุณภาพดี 

2.  ดานการใชงานระบบ  
2.1  ความสะดวกในการเขาถึง www.swutube.com 4.33 .577 คุณภาพดี
2.2   ความรวดเร็วในการคนหาวีดิทัศน 4.33 .577 คุณภาพดี
2.3   ความงายตอการนําวีดิทัศนไปใช 4.33 .577 คุณภาพดี
2.4   ความเหมาะสมของขนาดวีดิทัศน 4.33 .577 คุณภาพดี
2.5   ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.67 .577 คุณภาพดีมาก
2.6   ความเหมาะสมของหนาจอ 4.33 .577 คุณภาพดี
2.7  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 5.00 .000 คุณภาพดีมาก

รวม 4.47 .577 คุณภาพดี 

รวม (ดานการออกแบบระบบและดานการใชงานระบบ) 4.45 0.494 คุณภาพดี 

 
 จากตารางที่ 1ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี และในรายดานการออกแบบระบบและการใชงาน
ระบบมีคุณภาพอยูในระดับดีเชนเดียวกัน ผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอพบวา ผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นวา ความเหมาะสมของการจัดกลุมวีดิทัศน ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร และขนาด
ของตัวอักษรมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 

 ผลการทดลองเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพื่อหาความพึงพอใจของ
ผูใชงานท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
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การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน
ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศนที่มีคุณภาพ ทําใหผูบริหาร อาจารยเจาหนา และนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒสามารถคนหา และเรียกดูวีดิทัศนกิจกรรมตางๆ ในฐานขอมูลของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาไดอยางรวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดทางดาน อุปกรณ เวลา สถานที่ และระยะทาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 1.1 ประชากรหมายถึงบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาไปใช
งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ที่เขาไปใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษาแลวตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน31คนไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 
 ตัวแปรที่จะศึกษา 
 ตัวแปรตนคือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของบุคคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ไดเขาไปใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ 
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. แบบประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบงเปน2ดานไดแก 
  2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิ
ทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสําหรับ
ผูใชงาน 
   
การดําเนินการทดลองเพ่ือหาความพึงพอใจ 
 

 การดําเนินการทดลองเพื่อหาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒผูวิจัยดําเนินการทดลองไดดังนี้ 
 ให ผู ใช งานใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวี ดิทัศน
www.swutube.comที่ผานการประเมนจากผูเช่ียวชาญ และผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไข ตาม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญแลว โดยผูวิจัยใหผูใชงานเขาใชระบบโดยใช 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ต และ สมารทโพน หลังจากนั้นผูวิจัยใหผูใชงานประเมินความพึงพอใจ 
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจบนเว็ป ที่ผูวิจัยไดออกแบบไว แลวนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ยความพึง
พอใจที่มีตอการใชงานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานัก
ส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สรุปผลการวิจัย  
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จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและดําเนินการทดลองใชโดยกลุมตัวอยาง
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

1.ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานระบบสารสนเทศและการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใน
ระดับ มีความพึงพอใจมาก(มีคาเฉลี่ย 4.30) 

 
อภิปรายผล 
 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาผูเช่ียวชาญไดประเมินคุณภาพโดย
รวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย 4.45 และผลประเมินการใชงานโดยบุคลากร และนิสิต ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มีความพึงพอใจมาก สามารถอภิปรายได
ดังนี้ 

1.  ระบบสารสนเทศและการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการสรางตาม ทฤษฎีวงจรการพัฒนา
ระบบ โดยผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาการใชงานวีดิทัศนที่สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา จัดเก็บ
อยู พบวาการจัดเก็บดังกลาวยังจัดเก็บในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี และมวนเทป ซึ่งยากตอการสืบคน การ
นํามาใชงาน และปรับปรุงแกไข ตลอดจนการจัดเก็บตองใชพื้นที่เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ หลังจากนั้นผูวิจัย
ไดศึกษาความเปนไปไดในการแกไขปญหาดังกลาวซ่ึงพบวาพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทั้ง
ทางดานเคร่ืองมือ (Hardware) และโปรแกรม (Software) สามารถนํามาชวยในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแกปญหาดังกลาวได เมื่อผูวิจัยไดวิเคราะห ระบบการจัดเก็บและ
การสืบคน พบวา เคร่ืองมือ และโปรแกรมดังกลาวสามารถนํามาออกแบบจัดการฐานขอมูลวิดีทัศน ที่
มีไฟลขนาดใหญ มีความหลากหลายของชนิด ไฟลวีดิทัศน และสามารถจัดเก็บไดเปนจํานวนมาก ไม
เปนอุปสรรคตอการจัดเก็บและการสืบคนแตอยางใด 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหสอดคลอง
กับการใหบริการและภาระงานของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาและนําหลักการออกแบบระบบ
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สารสนเทศมาใชในการพัฒนา โดยเนนการลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน รักษาความถูกตองของขอมูล 
ปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูลและเช่ือมโยงขอมูลกับแหลงอ่ืนๆ โดยการออกแบบระบบ
สารสนเทศนี้ มีขอจํากัดวาระบบสารสนเทศ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชระบบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ หากระบบโครงสรางพื้นฐานของผูใชบริการไมพรอมรองรับการเขาถึง ระบบสารสนเทศ
ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน นอกจากนี้ผูวิจัยยังนําเอาหลักการออกแบบเว็ปไซต หลักการใชสี และจัด
องคประกอบทางศิลปะ มาชวยในการออกแบบเว็ปไซตใหมีความสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา และ
ขนาดของหนาจอ เพื่อใหผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจอีกดวย 

การดําเนินการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของ
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลวีดิ
ทัศนของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหทราบถึงขนาดพื้นที่ที่จะจัดเก็บทั้งในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต ตลอดจนไดประเภทของไฟลวีดิทัศน ฟอรแม็ตตางๆ เพื่อกําหนด ฟอรแม็ตที่เปน
กลางในการจัดเก็บและวิเคราะหพฤติกรรมทั้งการใชงาน ทั้งการเรียกดู การสืบคน การนําไปใช และ
การสงตอ ในสังคมมออนไลน ทั้งนี้เพื่อใหการออกแบบเช่ือมโยงกับพฤติกรรมของผูใชงาน 

เมื่อดําเนินการสรางเสร็จเรียบรอยแลวผูวิจัยไดนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให
ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีความรูในดานการออกแบบระบบสารสนเทศ จํานวน 3 
ทานประเมินคุณภาพ และปรับปรุงแกไข โดยยึดหลักกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา จนไดระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีคุณภาพ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อุดม ชูลักษณ (2546) เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบคนเอกสารในงาน
สารบรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราชและ สนั่น หวานแท(2553) 
เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนสําหรับการบริหารงานบุคคล คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 

2.  การที่บุคลากร และนิสิตซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่ใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ความพึงพอใจในระดับมากนั้น เปนเพราะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมี
การศึกษาวิเคราะห ศักยภาพการใชขอมูลวีดิทัศน ไดมีการสังเคราะหใหเห็นสภาพปญหา และความ
ตองการ ไดมีการออกแบบใหสอดคลองกับปญหาความตองการและพฤติกรรมการใชงาน ตลอดจน
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ออกแบบใหเหมาะสมกับเนื้อหา ตามหลักการออกแบบเว็ปไซต รวมทั้งกําหนดขนาดของตัวอักษร สี 
รูปภาพ และจัดวางองคประกอบใหสะดวกและงายตอการใชงาน ทั้งการเรียกใชงานจากหนา
จอคอมพิวเตอรต้ังโตะ แท็ปเล็ต และสมารทโพน จึงทําใหผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ความพึงพอใจอยูในระดับ พึงพอใจมาก 

 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของ สํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  

ขอเสนอแนะทั่วไป  
1. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน นอกจากจะตองมีความรู

เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางระบบฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับออกแบบกราฟฟกแลวยัง
ตองอาศัยความรูดานศิลปะการออกแบบและจิตวิทยาผูบริโภคซ่ึงจะทําใหระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจสําหรับผูใชงานมากยิ่งข้ึน  

2. ในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนควรมีการวางแผนการ
ดําเนินการอยางเปนระบบมีการพัฒนาตามข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนาและข้ันตอนการออกแบบ
ระบบสารสนเทศอยางเปนข้ันเปนตอนซ่ึงจะทําใหระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนมี
ความถูกตองของเขตขอมูลและความสะดวกในการสืบคนจนนําไปสูผลการใชงานอยางมีคุณภาพ
ตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  
 

ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลประเภทอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการประเมิณคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ 
และการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของ  

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการประเมิณคุณภาพ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมลูวีดิทัศน 

ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1. อาจารยถนอมศักด์ิศรีจันทรา อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. นายพัฒนาจัตวานิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชํานาญการ) 
  สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. นายสันติ เกษมพันธ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนสําหรับผูเชีย่วชาญ 
แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนสําหรับผูใชงาน 
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แบบประเมินคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทศันของ
สํานกัสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 
คําชี้แจงแบบประเมินประคุณภาพชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศนของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่  2ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่  3ขอเสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในหนาขอความที่ตรงกับความจริงและเติมคําหรือขอความลง
ในชองวาง 

1.   ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................... 
2.   ตําแหนง........................................................................................................ 
3.   สถานที่ทํางาน............................................................................................... 
4.   ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี           ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................... 

5.   มีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษาเปนเวลา........................ป 
 

ตอนท่ี 2ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 
1. กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในชองประเมิน 5 ระดับตามความคิดเห็นของทาน 

หลังจากตรวจสอบเนื้อหา 
2. ในแตละชองการประเมินไดกําหนดคาระดับคะแนนไวดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
ระดับ 4  หมายถึง  คุณภาพดี 
ระดับ 3  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  คุณภาพตองปรับปรุง 
ระดับ 1  หมายถึง  คุณภาพที่ใชไมได 
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คําชี้แจงกรุณาทําเคร่ืองหมาย()ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
 
 

(5) 

ดี 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

ตอง 
ปรับ 
ปรุง 
(2) 

ใช 
ไมได 

 
(1) 

1.ดานการออกแบบระบบ 
1.1ความเหมาะสมของการจัดกลุมวีดิทัศน 

  

1.2ความถูกตองในการคนหาขอมูลวีดิทัศน   
1.3ความงายตอการใชงาน   

2.ดานการใชงานระบบ 
2.1ความสะดวกในการเขาถึง www.swutube.com 

  

2.2 ความรวดเร็วในการคนหาวีดิทัศน   
2.3 ความงายในการคนหาวีดิทัศน   
2.4 ความเหมาะสมของขนาดวีดิทัศน   
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร   
2.6 ความเหมาะสมของหนาจอ   
2.7ความเหมาะของขนาดตัวอักษร   

 
ตอนท่ี3ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผูประเมิน 
  (………………………………….) 

วันที่.........../............./............. 
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แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิ
ทัศนของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โดยผูใชงาน 
 

คําชี้แจงกรุณาคลิกที่ปุม      ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็และการสืบคนฐานขอมูวีดิ

ทัศนของสํานักสื่อฯ มศว 

ระดับความคิดเห็น 

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด 

 
 

(5) 

พึง
พอใจ
มาก 

 
 
 

(4) 

พึง
พอใจ
ปาน
กลาง 

 
 

(3) 

พึง
พอ 
ใจ
นอย 

 
 

(2) 

ไมพึง
พอ 
ใจ 
 
 
 

(1) 
1. ความรวดเร็วในการเรียกชมวีดิทัศน   

2.  การสืบคนขอมูลวีดิทัศน   
3. คุณภาพของเสียงในวีดิทัศน   
4. ความคมชัดของภาพวีดิทัศน   
5. การเรียกใชงานระบบฐานขอมูลวีดิทัศน   
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ภาพ : IP ที่แสดงผลประเมินความพึงพอใจบนเว็ป ของผูใชงาน 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลวีดิทัศน 
ของสํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
 
ชื่อ-สกุล นายสุรเชษฐ  มีฤทธิ์ 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัฒฑิต สาขาศิลปกรรรมออกแบบนิเทศศิลป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ปริญญาโท การศึกษามหาบัฒฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถานที่ทํางาน สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 โทร. 0-2649-5000 ตอ 11936  โทรสาร0-2260-3935 
 e-mail :suraches@swu.ac.th 
 
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชื่อ-สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถานที่ทํางาน สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 โทร. 0-2649-5000 ตอ 15411  โทรสาร0-2260-3935 
 e-mail : ritticha@swu.ac.th 
 
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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